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Kranjska ledena 
dvorana v nemilosti
Upravna enota v Kranju je v
začetku tega meseca odpra-
vila prvotno izdano gradbe-
no dovoljenje za večnamen-
sko športno dvorano na Zla-
tem polju.

Pri maturi nad 
slovenskim povprečjem
Na dan razglasitve rezulta-
tov spomladanskega roka
mature so na Gimnaziji
Kranj pripravili slovesno po-
delitev maturitetnih spriče-
val.

Podarite in vzemite
brez plačila
Na pobudo Andreja Zalokar-
ja se je tako imenovani dvo-
riščni sejem začel v Bitnjah,
minulo soboto pa so ga pr-
vič pripravili na Glavnem
trgu v Kranju. 
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Prva točka je spodbuda
Minulo soboto se je ekipa
Triglava Gorenjske, ki letos
po osmih letih spet igra v
najmočnejši slovenski nogo-
metni ligi, prvič v novi sezo-
ni predstavila domačim na-
vijačem in osvojila prvo toč-
ko.

Grajska vrata bodo
kmalu odprli

Župan Damijan Perne si je ogledal,
kako potekajo gradbena dela 
v kompleksu gradu Khislstein.
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Savčan junak 
prvenstva v Turčiji

Kolesar kranjske Save Blaž Bogataj
je na evropskem mladinskem 
prvenstvu v Ankari osvojil
zgodovinsko zlato kolajno.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Čeprav se Kranjčani
in okoličani zadnje čase pri-
tožujemo, da je mesto pre-
več razkopano, pa obnove
očitno ne odganjajo turistov.
Na Zavodu za turizem Kranj
celo ugotavljajo, da jih priha-
ja vedno več in da so različne
promocijske akcije obrodile
sadove. "Trenutno še nima-
mo statističnih podatkov za
zadnje tri mesece, nočitve do
aprila pa kažejo na zelo
spodbudne podatke. Kranj je

obiskalo okoli dvajset odstot-
kov več turistov kot lani, kar
nas, glede na to da se povsod
borimo s posledicami recesi-
je, zelo veseli. Bistveno več je
dnevnih ogledov Kranja,
navdušuje pa tudi podatek iz
bližnjih turističnih krajev,
zlasti z Bleda, kjer ugotavlja-
jo, da gostje preberejo izred-
no veliko brošur o Kranju.
Tudi zato intenzivno sodelu-
jemo zlasti s turističnimi pi-
sarnami po Gorenjskem in
Ljubljani ter jim redno poši-
ljamo naše informativne
brošure. Prav tako opažamo,
da narašča obisk v naši turis-
tično-informativni pisarni.
Zadovoljni smo, ker se k
nam v pisarno vračajo obis-

kovalci, ki so navdušeni nad
Kranjem in presenečeni nad
tem, kaj mesto ponuja. To je
izziv tudi za nas, da z vso
našo ponudbo nastopamo še
bolj samozavestno," pravi di-
rektorica Zavoda za turizem
Kranj Natalija Polenec.
"Pred kratkim smo na Zavo-
du za turizem pripravili ne-
kaj novih zloženk, med kate-
rimi naj izpostavim zložen-
ko o kanjonu Kokre, ki smo
jo najprej izdali v sloven-
skem jeziku, nato pa še v ita-
lijanskem, nemškem in an-

gleškem jeziku. Zloženka je
prijazna obiskovalcem, pri-
pravili pa smo jo skupaj z
Zavodom za varstvo narave.
Novost je tudi zloženka, ki jo
bodo prejeli gostje, nastanje-
ni v hotelih na Gorenjskem
pa tudi drugje. V njej pred-
stavljamo idejo nakupovanja
v Kranju, saj bodo z vsakim
nakupom v mestu brezplač-
no dobili vstopnico za ogled
rovov pod starim Kranjem.
Ta akcija se začenja prav te
dni in upamo, da bomo tudi
tako v Kranj privabili turiste,
jih popeljali po mestu, spod-
budili, da kaj kupijo, in jih
nato popeljali v kranjsko
podzemlje," je tudi povedala
Natalija Polenc.

Kranj dobro obiskan

Kot kažejo podatki, se je obisk kranjske občine v
zadnjem letu povečal za okoli dvajset odstotkov.

Vilma Stanovnik

Kranj - Poletje v Kranju za-
gotovo ne bi bilo to, kar je,
če ga ne bi vsako leto znova
popestril Kranfest. Tudi
zadnji letošnji julijski vi-
kend bo tako, zato se ljubite-
lji zabave, kulture in športa
že ogrevajo za najdaljšo
Kranjsko noč in množico
drugih prireditev. 
Uvod v številne dogodke, ki
bodo potekali na več kot de-
setih prizoriščih, bo izredno
priljubljen otroški Kranfest,
ki se bo danes ob 17. uri za-
čel na Pungertu, nadaljeval
pa se bo jutri ves dan, od 10.
ure dopoldne naprej.
Otroci se bodo lahko udele-
žili različnih delavnic, od
čarovniških do srednjeve-
ških, poskrbljeno bo za ani-
macijski program, najljub-
šo otroško hrano, mladi
obiskovalci pa bodo lahko
uživali tudi v deželi škrata
Krančka v rovih pod starim
Kranjem. 
Prav tako bo poskrbljeno za
ljubitelje športa, saj se že da-
nes ob 13. uri na ploščadi
pred občino začenja držav-
no prvenstvo v odbojki na
mivki, pred Prešernovim
gledališčem pa bo danes od
17. ure naprej potekalo pr-
venstvo v balinčkanju, jutri
pa še turnir v prstometu za
pokal Kranja. 

Zelo bogat bo glasbeni pro-
gram, saj bodo od Sloven-
skega trga do Plečnikovega
stopnišča in Pungerta nasto-
pili številni glasbeniki in
skupine na čelu s Perom
Lovšinom, Vladom Kresli-
nom, Orleki, Adijem Smo-
larjem, Andrejem Šifrerjem
in številni drugi. 
"Tudi letos se bodo z glasbo
in na stojnicah predstavila
pobratena in prijateljska

mesta, saj bo Glavni trg zno-
va tako imenovano stičišče
kultur. V sodelovanju z Go-
renjskim muzejem jutri, v
soboto, pripravljamo Kranj-
ski semenj, zagotovo bo tudi
letos zanimivo tekmovanje
znanih Kranjčanov v pripra-
vi praženega krompirja, po-
skusiti pa bo mogoče tudi
kranjsko klobaso. Predstav-
ljali se bodo izdelovalci do-
mače in umetnostne obrti,

obiskovalci pa se bodo lahko
preizkusili v oblikovanju
klobukov in izdelkov iz gli-
ne," je pred letošnjo prire-
ditvijo poudarila direktorica
Zavoda za turizem Kranj
Natalija Polenec, ki je pre-
pričana, da bo danes in jutri,
tako prek dneva kot zvečer
in ponoči, v mestu vsak lah-
ko našel kaj zanimivega za
zabavo, sprostitev pa tudi za
prijetno kulturno doživetje.

Znanim Kranjčanom, ki so se lani pomerili v pripravi praženega krompirja, se bodo jutri
dopoldne na tekmovanju pridružili tudi kandidati za novega kranjskega župana oziroma
županjo.

Kranfest vabi v mesto
Danes in jutri bo v Kranju potekala najbolj množična poletna prireditev Kranfest, ki množico
obiskovalcev od blizu in daleč privablja že 28 let, vedno pa prinaša obilo zabave in kulturnih doživetij.

Na Zavodu za turizem Kranj ugotavljajo, da v mesto in
okolico na oglede ne prihajajo zgolj organizirane skupine,
ampak da je med obiskovalci vedno več posameznikov.
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Kranjski župan Da-
mijan Perne je bil v prvih ju-
lijskih dneh na ogledu grad-
benih del v kompleksu gra-
du Khislstein. "Največji logi-
stični problem je bila streha
prireditvenega prostora, a je
konstrukcija zdaj pripravlje-
na in z optimizmom lahko
napovem odprtje septem-
bra." Kompleks gradu Khisl-
stein bo s prenovo dobil več-
namenski prireditveni pros-
tor s pomično streho s pri-
bližno petsto sedišči, stalno
zbirko Gorenjskega muzeja
Prelepa Gorenjska, ponos si
mi ti na približno 1500 kva-
dratnih metrih površine in
sedež uprave Gorenjskega
muzeja v prenovljenem Lov-
skem dvorcu, prostor za pre-
zentacijo arheološke dediš-
čine na mestu najdišča, ure-
jen grajski park in Knedlov
vrt ...
Naložba je bila sprva ocenje-
na na 6.561.903 evrov, a se
je zaradi dodatnih restavra-
torskih, sanacijskih del in
arheoloških izkopavanj, po-
globitve orkestrske jame, si-
dranja zidu na Knedlovem
vrtu ter dodatnih ojačitev pri
izvedbi jeklene konstrukcije
strehe amfiteatra povečala
na 8.772.731 evrov. Naložbo
sofinancira Evropska unija
iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj v višini
2.869.517 evrov, drugo gre
iz občinskega proračuna.

Vodja projekta Renato Go-
lob je povedal, da gre za zelo
zahteven in nepredvidljiv
projekt. Izvajalec del je Ve-
grad, podjetje, ki je v teža-
vah, in vsaka zamuda z iz-
plačili delavcem, dobavo

materiala lahko vpliva tudi
na zamude pri izvedbi del.
Župan Perne je v zvezi s
tem povedal: "V zadnjem
času smo prevzemali nase
plačevanje podizvajalcev,
zato da dela potekajo nemo-

teno in ne pričakujem te-
žav."
Na javnem razpisu so na ob-
čini izbrali tudi koordinator-
ja in upravljavca prireditve-
nega prostora, to je Art cen-
ter iz Kranja. 

Grajska vrata bodo kmalu odprli
Župan Damijan Perne si je ogledal, kako potekajo gradbena dela v kompleksu gradu Khislstein. 
"Z optimizmom lahko napovem odprtje septembra," je dejal po ogledu.

Vilma Stanovnik

Kranj - Pred kratkim je Ja-
marsko društvo Carnium
Kranj končalo projekt razis-
kovanja Šmajdovega gradu
in Rokovnjaške jame v ka-
njonu reke Kokre, izsledke
raziskovanja pa so sredi tega
meseca predstavili kar ob
gradu.
Kot je v imenu kranjskih ja-
marjev povedal Gregor
Aljančič, se grad imenuje po
bližnji domačini pri Šmaj-
dovih, jamarsko društvo
Carnium pa se je z velikim
veseljem in s pomočjo
kranjske občine lotilo razis-
kovanja gradu in jame. "Prvi
del projekta smo s sodelova-
njem kranjske ekonomske
šole opravili že lani, letos pa
smo nadaljevali arheološka
izkopavanja, pri čemer je so-
delovalo 32 članov društva
in zunanjih sodelavcev," je
povedal Gregor Aljančič,

vodja arheoloških izkopa-
vanj Draško Josipovič pa je
predstavil izsledke razisko-
vanja, pri čemer je povedal,
da skrivnega rova, o katerem
naj bi krožile zgodbe, niso
našli. So pa zato našli nekaj
drugih najdb, ki jih bodo še
preučevali, snemajo pa tudi
dokumentarni film v režiji
Milana Lebarja, ki bo prika-
zoval grad in jamo.
"Veseli me, da imamo v Kra-
nju veliko zgodovinske za-
puščine. Če bi vse to znali
predstaviti turistom, bi bili
med bogatejšimi mesti, ki bi
bila znana po takšnih naj-
diščih. Za Šmajdov grad ve
celo zelo malo Kranjčanov.
Tudi sam sem za ta grad iz-
vedel šele tik pred volitvami
pred štirimi leti, ko je moj
predhodnik tukaj imel ne-
srečo. Zato sem jaz danes
prišel sem po varnejši poti,"
je ob ogledu povedal kranj-
ski župan Damijan Perne.

Na novo so odkrivali Šmajdov grad
Ena od novih priložnosti kranjskega turizma je 
tudi obisk Šmajdovega gradu in Rokovnjaške 
jame, vendar zapuščina v kanjonu Kokre ni 
primerna za množične obiske.

Vilma Stanovnik

Kranj - Tik pred zaključkom
minulega šolskega leta so
konec junija položili temelj-
na kamna za novi telovadni-
ci v Besnici in Goričah. Še
prej sta v avli kranjske
občine koncesijsko pogodbo
za gradnjo podpisala župan
Mestne občine Kranj Dami-

jan Perne in direktor družbe
SGP Tehnik Klemen Fer-
jančič. "Naša želja in vodilo
občine je, da bi vsem
otrokom omogočili vsaj
podobne razmere za šolan-
je. Ti dve telovadnici sta nov
korak k temu," je poudaril
kranjski župan Damijan
Perne, direktor SGP Tehni-
ka Klemen Ferjančič pa je
obenem povedal, da se za-
ključuje gradnja telovadnice
pri podružnični šoli v Žab-
nici, ki naj bi bila zgrajena
do začetka novega šolskega

leta, do naslednjega
šolskega leta 2011/2012 pa
bosta zgrajeni tudi telovad-
nici v Goričah in v Besnici. 
Vrednost vsake od novih
telovadnic je 840 tisoč
evrov, ker pa telovadnici
gradijo z javno-zasebnim
partnerstvom, bo investiciji
plačal SGP Tehnik, občina
pa mu bo za uporabo plače-

vala najemnino. Kranjska
občina je zasebnemu part-
nerju podelila stavbno pravi-
co za 15 let, po preteku kon-
cesije pa bo vsaka od telo-
vadnic v občinski lasti. Veli-
ki bosta vsaka po 18,60 x
17,60 metra. "Gre za prak-
tično identična objekta, ra-
zlična bosta le v nekaj po-
drobnostih. Do zime naj bi
obe telovadnici imeli strehi,
potem pa bomo skušali
gradnjo čim prej zaključiti,"
je še dodal Klemen Fer-
jančič.

Pogodba in temeljna
kamna za še dve 
telovadnici

Konec junija se je s polaganjem temeljnih 
kamnov v Besnici in Goričah simbolično začela
gradnja telovadnic ob osnovnih šolah.

Direktor SGP Tehnika Klemen Ferjančič in kranjski župan
Damijan Perne sta podpisala koncesijski pogodbi za grad-
njo in upravljanje telovadnic v Besnici in Goričah.
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Dela v kompleksu gradu Khislstein so v zaključni fazi. Foto: Tina Dokl

Draško Josipovič  in Gregor Aljančič sta kar v kanjonu 
Kokre predstavila izsledke raziskav Šmajdovega gradu in
Rokovnjaške jame.



Kranjski glas, petek, 30. julija 2010

Občinske novice

3

Čeprav sredi poletja le malo-
kdo misli na šolo, pa se po
šolskih stavbah opravljajo
popravila in druga potrebna
dela, zaključuje se tudi grad-
nja telovadnice v Žabnici.
Kaj bo učence in učitelje
kranjskih šol novega priča-
kalo v začetku septembra?
"Na stavbi osnovne šole Pre-
doslje bodo v času počitnic
zamenjane stavbne lupine,
prav tako na stavbi osnovne
šole Stražišče, kar je osnova
za kasnejšo nemoteno me-
njavo pločevinaste strehe.
Na podružnični osnovni šoli
Primskovo bo prenovljena
razdelilna kuhinja. Sicer pa
se redna manjša vzdrževal-
na in investicijska dela
opravljajo celo leto. Za vzdr-
ževanje in obnove šol bomo
letos predvidoma namenili
okoli petsto tisoč evrov."

Šolarji so doma dobra dva
meseca, vedno več jih med
počitnicami sploh ne odide
od doma. Ste zadovoljni s
počitniško ponudbo različ-
nih dejavnosti v Kranju?
"S počitniško ponudbo v
Kranju smo kar zadovoljni,
saj imajo mladi na voljo tako
sproščeno preživljanje pro-
stega časa ob različnih
športnih aktivnostih, od pla-
vanja, vaterpola, karateja, ro-
lanja, košarke, pohodništva
do ustvarjalnih delavnic v
knjižnici, likovnih uric,
plesnih delavnic, tudi folklo-
re, učenja kitare in računal-
ništva. Prav tako različni
organizatorji, od tabornikov
do raznih društev in zvez,
organizirajo taborjenja in iz-
lete v naravo na različne
konce Slovenije, Pinesta in
Območno združenje Rdeče-
ga križa pa otroke iz social-
no šibkejših družin in take z
zdravstveno indikacijo pelje-
ta na morje."

Precej polemik je bilo v zad-
njem času glede dolžine tra-
janja počitnic in združeva-
nja zimskih počitnic. Kakš-
no je vaše mnenje?
"Kar se tiče dolžine poletnih
počitnic, menim, da tega ni
treba spreminjati. Ker pa se
pojavljajo različna mnenja o
združevanju zimskih počit-
nic v en termin za vso Slove-
nijo, se mi zdi to po svoje
upravičeno, saj se nemalo-
krat zgodi, da so v družinah
otroci, od katerih morda
prvi obiskuje še osnovno
šolo, drugi pa srednjo šolo,
morda ravno na območju
Kranja, ko drugi otrok hodi
v srednjo šolo v Ljubljano,
in imata počitnice v dveh

različnih tednih. To je lahko
za starše težava pri organizi-
ranju varstva ali morda
kakšnega skupnega dopu-
sta. Res da so sedanje gene-
racije šolarjev manj številne
kot v prejšnjih letih, vendar
se trend, sodeč po poveča-
nem vpisu otrok v vrtce, ob-
rača navzgor, tako da je
predlog spremembe verjet-
no vreden še kakšnega pre-
misleka."

Lani ste poskrbeli, da so vsi
kranjski malčki dobili pros-
tor v vrtcih, letos naj bi bilo
težav zaradi pomanjkanja
prostora več. Kako jih boste
reševali?
"Po zadnjih podatkih, s ka-
terimi razpolagamo, je za
prvi september letos na
novo vpisanih 551 otrok. Na
čakalni listi je 70 otrok, od
tega 32 otrok iz Mestne obči-
ne Kranj. Listo čakajočih na
sprejem vodijo v Kranjskih
vrtcih. Natančnejši podatki
bodo na razpolago po 20. av-
gustu. Med rešitvami je od-
prtje novega oddelka v vrtcu
Mavčiče pri Osnovni šoli, in
sicer že s 1. septembrom,
kar bo razveselilo starše s
tega območja, saj so večkrat
predlagali širitev zmogljivo-
sti vrtca. Odzvala se je tudi
Krajevna skupnost Struževo
in za oblikovanje dveh do-
datnih oddelkov ponudila
prostor. Ta predel Kranja je
najslabše pokrit s predšol-
sko vzgojo. Vrednost obno-
ve brez zunanjih igral je 170

tisoč evrov. Kdaj bi bili pros-
tori lahko urejeni, ta trenu-
tek še ne morem napoveda-
ti. Nedvomno pa bomo dol-
goročno primerne prostore
za predšolsko vzgojo zago-
tavljali z obnovo šolske stav-
be na Komenskega ulici.
Obnova bo predvidoma po-
tekala prihodnje leto."

Kranj je že nekaj časa grad-
bišče, zlasti moteče so cest-
ne zapore. Kakšen je predvi-
den potek del in zapor v pri-
hodnjem mesecu?
"Razumem občane, pred-
vsem tiste, ki se vsakodnev-
no vozijo ali hodijo po raz-
kopanih cestah in ulicah v
Kranju, da si želijo čim
prejšnjega zaključka del.
Vendar se moramo zavedati,
da je hitrost napredovanja
gradbenih del odvisna od
mnogih dejavnikov, ki lahko
zelo upočasnijo samo grad-
njo - skala, arheologija, ob-
stoječe instalacije, konec
koncev tudi delo pod prome-
tom zaradi delnih in ne po-
polnih zapor in podobno.
Roki za dokončanje del na
posameznih odsekih so zna-
ni. Tako bo Gregorčičeva
ulica od Maistrovega trga do
Stritarjeve ulice zaključena
te dni oziroma do začetka
Kranfesta, na drugem kon-
cu do Koroške pa v drugi
polovici avgusta, ko bodo z
Maistrovega trga tudi pre-
stavljeni stebrički za Globus
in bo s tem razširjeno ob-
močje za pešce. Dela na Ko-

roški cesti se bodo zaključila
konec avgusta, vmes bo pro-
met potekal po polovici ce-
stišča. Jelenov klanec naj bi
bil urejen septembra, ven-
dar se rok zaradi arheolo-
ških raziskav lahko tudi po-
daljša. Zadnja bo za obnovo
prišla na vrsto cesta med ob-
činsko zgradbo in Storži-
čem - začetek del je predvi-
den v začetku oktobra letos
in zaključek konec aprila
prihodnje leto."

Utrip v mestu je vsako pole-
tje živahnejši, ta konec ted-
na se obeta vrhunec, Kranj-
ska noč. Ste z organizacijo
dogodkov in obiskom prire-
ditev zadovoljni?
"Obiskanost dogodkov v ok-
viru projekta Nakupujem v
mestu je večinoma zelo do-
bra. Kljub nekaj vremen-
skim motnjam in izjemni
vročini v preteklih tednih se
v mestu zlasti proti večeru
zbirajo obiskovalci in uživa-
jo v pestri ponudbi. No, tudi
Kranfest se je v preteklosti
izkazal kot ena najbolj obis-
kanih prireditev v mestu. Z
nekoliko spremenjenim
konceptom v zadnjih letih,
ki bo znova oživil ulice vse
od Maistrovega trga do Pun-
gerta in Plečnikovega stop-
nišča, ter tokrat že drugim
Kranjskim semnjem, ki
oživlja tradicionalno sejem-
sko tradicijo, bomo prav go-
tovo tudi letos prepričali šte-
vilne obiskovalce, da nas
obiščejo."

Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Poletje je čas za obnove, pa
tudi za prireditve
Začenja se Kranfest, ki že skoraj tri desetletja konec julija ne sme manjkati, avgusta bo Kranj gostil
(tudi že tradicionalno) jazz delavnice, v staro mestno jedro bodo vabili četrtki, petki in sobote, vedno
se bo kaj zanimivega dogajalo. Hkrati po načrtih potekajo obnove ulic v centru mesta, prenove in 
obnove po osnovnih šolah, do jeseni bo še nekaj novosti v vrtcih.

Kranjski župan Damijan Perne je zadovoljen z živahnim poletnim utripom v mestu. 
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Brošura o prostočasnih dejavnostih
Mestna občina Kranj je lani prvič pripravila pregled
ponudbe prostočasnih dejavnosti za otroke in mla-
dostnike. Tudi letos želi ponuditi podobno informaci-
jo, zato društva in klube prosi, naj podatke o pro-
gramih, ki jih pripravljajo od septembra naprej, čim
prej sporočijo na e-naslov jana.zakelj@kranj.si oziro-
ma naslov Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene
zadeve, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Ponudbo društev
za prostočasne dejavnosti otrok (sezona 2009/10) si
lahko ogledate na:
http://www.kranj.si/dokument.aspx?id=1875. 

Pred dnevom šoferjev in av-
tomehanikov (13. julija) se je
letos s predstavniki društva
srečal podžupan Bojan Ho-
man. Poudaril je pomen nji-
hovega poklica v vsakodnev-
nem življenju in izrazil upa-
nje, da bodo s pomočjo obči-
ne našli tudi rešitev za
ustreznejše prostore druš-
tva. Pohvalil je preventivni
program, prek katerega čla-
ni društva učence nižjih raz-
redov osnovnih šol sezna-

njajo s pravilnim in varnim
vstopanjem in izstopanjem
iz avtobusov.
O delovanju društva, ciljih
za naprej so spregovorili
predsednik Izidor Parte, taj-
nik Ivan Zadnikar, podpred-
sednik Franc Jurman in
Jože Zupan, poveljnik uni-
formirancev. 
Poudarili so pomen akcije
uporabe avtobusov med

učenci in dijaki, ki daje do-
bre rezultate. Pokazalo se je
tudi, da učenci precej dobro
poznajo prometne predpise,
nekoliko bolj pa bodo mora-
li mladostno zagnanost pri-
lagoditi splošnim normam o
vedenju na avtobusu.
Veliko pozornosti namenja-
jo usposabljanju voznikov,
spremljanju predpisov na
tem področju, kjer se letos
obeta precej novosti, in pra-
vilom vožnje v krožiščih, ki

jih slabše obvladajo starejši
vozniki, pa tudi premeri
krožišč so ponekod pre-
majhni. V ospredju so teme,
za katere ocenijo, da bi voz-
niki potrebovali več infor-
macij in praktične izkušnje.
Ves čas se trudijo v svoje
članstvo pritegniti mlade in
še zlasti avtomehanike, za
katere menijo, da so prema-
lo vključeni.

Srečanje s predstavniki
šoferjev 
in avtomehanikov

Od leve proti desni: Ivan Zadnikar, Jože Zupan, Bojan
Homan, Franc Jurman in Izidor Parte

Kranj

Prometna ureditev malce spremenjena
Od 20. julija je spet nekoliko spremenjen promet okoli
Slovenskega trga. V izteku Bleiweisove ulice na Koroško ces-
to v smeri Jelenovega klanca, kjer nastaja krožišče, promet
poteka prek krožišča enosmerno do stavbe Gimnazije Kranj
po vzhodnem pasu. Izvoz proti občinski stavbi in parkirišču
pri restavraciji Brioni ostaja odprt, prav tako cesta mimo
občinske stavbe s priključkom na obvoz prek Gregorčičeve
ulice v smeri Prešernovega gaja z izvozom na Stritarjevo uli-
co. Iz smeri Jelenovega klanca promet poteka do stavbe nek-
danjega Globusa in se nadaljuje desno mimo Delavskega
doma na Gregorčičevo ulico z obvezno smerjo v smeri
Prešernovega gaja in Stritarjeve ulice. Taka ureditev bo vel-
jala predvidoma do konca avgusta. V. S.
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Mnenja občinskih svetnikov, zanimivosti

Čigav je Šmartinski dom 
Upravna enota Kranj je v prispev-
ku v Kranjskem glasu z dne 24.
junija 2010, ki sta ga podpisali
načelnica in višja svetovalka I, na-
vedla pogoje iz Zakona o uprav-
nem postopku o tem, kdaj se kakš-
na odločba izreče za nično.
V nadaljevanju so navedeni pogo-
ji za izrek o ničnosti odločbe, ki jih
navaja UE Kranj v svojem pri-
spevku in odgovori nanje:
1. Za nično se izreče odločba v za-
devi, v kateri sploh ni mogoče od-
ločati v upravnem postopku.
Komentar: Odločba o nacionali-
zaciji parcele št. 287/1 k.o. Stra-
žišče iz leta 1949 nima pravne
osnove. Že v letu 1949 ni bila iz-
vršljiva, ni bila evidentirana v
zemljiški knjigi in na njeni osnovi
ni bilo mogoče odločati v uprav-
nem postopku.
Odločba o denacionalizaciji UE
Kranj iz leta 1996 je po tej postav-
ki nična.
2. Za nično se izreče odločba, ki bi
s svojo izvršitvijo lahko povzročila
kakšno dejanje, ki je kaznivo po
kazenskem zakonu.
Komentar: Odločba o denaciona-
lizaciji UE Kranj iz leta 1996 ni
v skladu z zakonom o denaciona-
lizaciji, ker je povzročila prenos
lastništva nepremičnine na ne-
upravičeno ustanovo.
3. Za nično se izreče odločba, ki je
sploh ni mogoče izvršiti.
Komentar: Odločba o nacionali-
zaciji parcele št. 287/1 k.o. Stra-
žišče je bila že v letu 1949, v letu
svojega nastanka, neizvršljiva.
Odločba o denacionalizaciji UE
Kranj iz leta 1996 je po tej postav-
ki nična.
4. Za nično se izreče odločba, ki jo
je izdal organ brez zahteve stran-
ke, pa stranka pozneje ni izrecno
ali molče v to privolila.
Komentar: Stranka v postopku
denacionalizacije parcele št. 287/1
k.o. Stražišče bi moral biti župnik
Alojz Šarec kot edini zemljiško-
knjižni lastnik. Do zakonsko do-
ločenega roka za vložitev zahteve
za denacionalizacijo pa je zahte-
vo za denacionalizacijo predmet-
ne parcele vložila Fara Stražišče
na osnovi pravno neveljavne od-

ločbe o nacionalizaciji iz leta
1949.
Odločba o denacionalizaciji UE
Kranj iz leta 1996 je po tej postav-
ki nična.
5. Za nično se izreče odločba, ki je
bila izdana kot posledica nedovo-
ljenega dejanja.
Komentar: Odločba o denaciona-
lizaciji parcele št. 287/1 k.o. Stra-
žišče je bila izdana na osnovi 
pravno neveljavne odločbe o naci-
onalizaciji iz leta 1949. Vpisi v
zemljiški knjigi namreč dokazuje-
jo, da Šmartinski dom ni bil podr-
žavljen Fari Stražišče.
Odločba o denacionalizaciji UE
Kranj iz leta 1996 je po tej postav-
ki nična.
6. Za nično se izreče odločba, v
kateri je taka nepravilnost, ki je po
kakšni posebni zakonski določbi
razlog za ničnost.
Komentar: O takem primeru se
odloča o vsakem primeru posebej.
Povzetek: od šestih navedenih po-
gojev po Zakonu o upravnem po-
stopku za izrek ničnosti odločbe je
kar v štirih primerih možno izre-
či za nično sporno odločbo UE
Kranj o denacionalizaciji Šmar-
tinskega doma iz leta 1996.
Država Slovenija je izdala Za-
kon o denacionalizaciji, s katerim
naj bi popravila storjene krivice
na področju lastništva nepremič-
nin v prejšnjem režimu in naj bi
pri tem ne povzročala novih. Z iz-
dajo delne odločbe o denacionali-
zaciji št. 351-663/94-04/MJ z dne
4. 6. 1996 je bil odvzet Šmartin-
ski dom Krajevni skupnosti Stra-
žišče in pravno neupravičeno pre-
pisan na Župnijski urad Šmartin
pri Kranju, s čimer je bila nareje-
na strokovna napaka. Država je
dolžna po uradni dolžnosti napa-
ko popraviti in vrniti Šmartinski
dom Krajevni skupnosti Stražiš-
če.
Za državo Slovenijo je moralno
in pravno sporno, da poskuša po-
pravo lastne napake prevaliti na
KS Stražišče, češ da se v letu 1996
ni pritožila na delno odločbo o de-
nacionalizaciji Šmartinskega
doma in tudi ni vložila zahteve
za njeno ničnost. Državo Sloveni-
jo na našem območju predstavlja
Upravna enota Kranj.

Za državljansko pobudo
predsednik 

Gorazd Zupančič
Pot v Bitnje 25, Kranj

Brez dela 
ni jela

Zanimivo je opazovati, kako
se na obrobju mesta pojav-
ljajo veliki trgovski centri.
Poslušam znance, ki imajo
točno določeno, v katerem
nakupovalnem centru kupi-
jo kakšen artikel, ki je tam
cenejši. Tako poskrbijo tudi
za zdravje, ko hodijo od ene
trgovine do druge.

Seveda pa to moje razmišlja-
nje o nakupovalnih centrih
ni povezano z nakupoval-
nim trimčkanjem. Življenje
me je naučilo, da je lahko
zelo kruto, če nekaj časa li-
žeš smetano, potem pa ugo-
toviš, da v denarnici nimaš
več denarja za kruh. Raz-
mišljam, koliko je zaposle-
nih v teh nakupovalnih cen-
trih. Koliko zakoncev in
otrok je odvisnih od zasluž-
ka teh ljudi. Zavedam se, da
je edini cilj novodobnih po-
slovnežev zaslužek, in ko
tega ni, zaprejo trgovino in
gredo. Zelo malo solzic po-
točijo zaradi usode zaposle-
nih, ki ostanejo na cesti. 
V Kranju je prek sto hektar-
jev "mrtvih" zemljišč, na ka-
terih se je nekoč odvijala po-
slovna dejavnost. Na žalost
se v mojem 12-letnem man-
datu svetnika v Svetu MOK
nismo nikoli pogovarjali,
kako bomo na mrtva zem-
ljišča vrnili življenje v obliki
novih poslovnih dejavnosti.
Z resnično lahkotnostjo pre-
puščamo stečajnim upravi-

teljem, da imajo v rokah
škarje in platno - saj občina
pri tem nima možnosti, da
bi kaj uveljavljala - saj je to
"privatna lastnina". Ampak
še vedno v Mestni občini
Kranj.
Priznam, popravek je potre-
ben - smo se pogovarjali, in
sicer smo spremenili na-
membnost zemljišča, kjer je
bila "mlekarna", sedaj bodo
pa tam novi bloki. Že slišim
očitek, da so to v glavnem za-
sebna zemljišča. S tem očit-
kom se seveda ne bom spri-
jaznil. Zakaj? Zaradi tega,
ker je v Kranju narobe svet.
Postavljamo trgovske centre,
kjer naj bi ljudje potrošili de-
nar, ki so ga zaslužili z delom
v ... Veliko trgovk in trgovcev
mi je potožilo, da se bojijo za
službo in zaradi tega pristaja-
jo na majhno plačo in preko-
merno delo. Brez novih delo-
vnih mest se nam slabo piše,
če vemo, da tudi podjetja v
Kranju odpuščajo delavce.
Na zahodu že spoznavajo, da
jih poceni delovna sila na
Daljnem vzhodu ne bo rešila,

če bodo delavci v matičnih
državah brez dela in na cesti.
Zaradi tega je dolžnost obči-
ne, da pripravi strateške go-
spodarske programe in v so-
delovanju z lastniki sto hek-
tarjem "mrtvih" zemljišč
vrne življenje.
V zvezi s tem mojim razmiš-
ljanjem me preseneča, da se
trenutno še aktualni župan
raje sprehaja z eno od kandi-
datk za županjo po gradbišču
in se smehlja s časopisnih
strani, namesto da bi še
opravljal svoje delo, za kate-
rega dobiva plačilo tudi iz
proračunskih sredstev. Takš-
ni in podobni župani Kranju
ne bodo vrnili nekdanje ve-
ljave. Delo župana je zelo
odgovorno, saj vpliva na raz-
voj in rast občine! S poslu-
hom za dolgoročne usmerit-
ve, ne le trenutne zahteve,
dober župan upraviči zaupa-
nje občanov, ko svoje delo
opravlja v skupno korist. Za-
radi tega grem v boj za
Kranj. 

Matevž Kleč
Svetnik Nove Slovenije 

Prejeli smo

Vilma Stanovnik

Kranj - Od nedelje, 1. avgu-
sta, do nedelje, 8. avgusta,
bo v Beljaku v sosednji Av-
striji potekal tradicionalni
sejem Kirchtag, ki je hkrati
največji praznik šeg in na-
vad v Avstriji. Ker se je me-
sto Kranj pred dvema leto-
ma uradno spoprijateljilo z
Beljakom, so predstavniki
mesta pred kratkim obiskali
Kranj. 
"V imenu organizatorjev
vam izročam uradno vabilo
na naš 67. teden šeg in na-
vad. Kirchtag je sicer tradici-
onalni sejem, vendar pa je v
današnjih časih namenjen
povezovanju narodov. Tako
bo ponedeljek, 2. avgusta,
namenjen tudi predstavitvi
pobratenih mest. Vse skupaj
vabim, da se nam pridružite
v Beljaku," je dejal beljaški
podžupan in predsednik
organizacijskega odbora pri-
reditve Richard Pfeiler, ki je
županu Pernetu v občinski
stavbi kot povabilo izročil ve-
liko sladko srce. Nato je spre-
vod s folkloristi krenil proti
mestu, kjer so pred Kranjsko
hišo prireditev v Beljaku
predstavili tudi vsem mimo-
idočim in obiskovalcem, žu-
pan Perne in podžupan Pfei-
ler pa sta odprla tudi sod be-
ljaškega piva. 
"V Kranj ste prinesli veliko
dobre volje. Zahvaljujem se
vam za povabilo na vaš praz-
nik," je povedal župan Da-
mijan Perne in goste pova-
bil tudi na Kranfest ta konec
tedna. Kot je obljubila direk-
torica Zavoda za turizem
Kranj Natalija Polenec,
zabave in množice predsta-
vitev šeg in navad ne bo
manjkalo.

Po Kranfestu še v Beljak na Kirchtag

Kranj so pred kratkim obiskali predstavniki pobratenega Beljaka ter povabili na največji avstrijski
praznik šeg in navad, tako imenovani Kirchtag.

Sredi tega meseca so v Kranj prišli Beljačani, ki so povabili na njihov največji praznik šeg
in navad. Da so obeta veliko zabave in plesa, je hitro ugotovil tudi župan Damijan Perne.

Gostje iz Beljaka, ki so že v Kranju s pivom pogostili domačine in obiskovalce, so obljubili,
da hmeljnega napitka tudi na druženju v Beljaku ne bo zmanjkalo. 



Kranjski glas, petek, 30. julija 2010

Aktualno

5

Vilma Stanovnik

Kranj - Številne Kranjčane,
posebno hokejiste, je pred
dnevi vznemirila novica, da
naj bi porušili skoraj novo
ledeno dvorano na Zlatem
polju. Že nekaj časa je na-
mreč znano, da je Boris
Pavšlar septembra leta 2007
vložil predlog za obnovo po-
stopka zoper izdano gradbe-
no dovoljenje za dvorano z
utemeljitvijo, da ni sodelo-
val kot stranka v postopku
izdaje tega dovoljenja in da
je gradnja športne dvorane v
nasprotju z določili prostor-
skega akta. Prav tako je zatr-
jeval, da dvorana zmanjšuje
uporabnost njegovih zem-
ljišč. 
"V obnovljenem postopku je
upravni organ po proučitvi
predloženega ekspertnega
mnenja ter ponovni proučitvi
vseh dejstev in okoliščin ugo-
tovil, da izdano gradbeno do-
voljenje ni bilo skladno z vse-
mi določili zazidalnega načr-
ta, zato je zahtevo za izdajo
gradbenega dovoljenja z od-
ločbo zavrnil, prvotno izdano
gradbeno dovoljenje pa od-
pravil. Tako bo moral investi-
tor v roku tridesetih dni od
izvršljivosti odločbe vzposta-
viti stanje pred izdajo gradbe-
nega dovoljenja, torej objekt
odstraniti," pojasnjuje Majda
Godec, vodja oddelka za oko-
lje in kmetijstvo pri Upravni
enoti Kranj. Prav tako doda-

ja, da se je investitor, družba
Expo biro iz Maribora, na iz-
dano odločbo že pritožila, kar
seveda pomeni, da bo more-
bitno rušenje dvorane še po-
čakalo. 

"Ko smo na občini ugotovili,
da je gradbeno dovoljenje iz-
dano v nasprotju s prostor-
skimi dovoljeni, smo jih naj-
prej začeli spreminjati. Naj-
prej smo spremenili Pros-

torski ureditveni plan
(PUP), s katerim smo spre-
menili namembnost, zato
da bo tam lahko zgrajeno
univerzitetno središče, tako
kot je bilo sprejeto s strategi-
jo razvoja. Naslednji korak
je sprejetje podrobnejšega
plana (OPPN). V začetku av-
gusta bo lahko že javna raz-
grnitev, septembra in okto-
bra pa sta lahko prva in dru-
ga obravnava. Občina dela
vse, da bo objekt lahko lega-
liziran. Interes občine je, da
dvorana ostane," pojasnjuje
podžupan Igor Velov.

Kranjska ledena dvorana
spet v nemilosti
Upravna enota v Kranju je v začetku tega meseca odpravila prvotno izdano gradbeno dovoljenje za
večnamensko športno dvorano na Zlatem polju, kar pa še ne pomeni, da bodo dvorano res porušili.

Igor Kavčič 

Še zadnje fotografiranje
pred odhodom in petnajstčl-
anska skupina, ob dveh
spremljevalcih še enajst de-
klet in en fant iz pobratene-
ga mesta La Ciotat, se je v
ponedeljek po desetih julij-
skih dneh počitnic v Kranju
odpravila proti domu. "Sim-
patična skupina petnajstlet-
nic, med katerimi se je tudi
edini fant kar dobro znašel,
je v teh vročih dneh veliko
časa preživela na kranjskem
letnem bazenu, popeljali pa
smo jih tudi po Gorenjskem
in Sloveniji," je povedala
Svetlana Draksler iz kabine-
ta kranjskega župana, letos
odgovorna za pripravo in iz-
vedbo programa za goste z
Azurne obale. Tako so si

ogledali Škofjo Loko, Bo-
hinj, Bled, Jezersko, Pred-
dvor, Brdo; seveda pa so
mladi Francozi spoznavali
tudi Kranj, stari del mesta,
še posebej zanimiv pa jim je
bil sprehod po kranjskih ro-
vih. Pripravili so tudi izlet v
Ljubljano, v Postojnsko
jamo, na obali pa so se usta-
vili v Izoli. "Vaša dežela je
zelo lepa in gostitelji so se
zelo potrudili, da smo se
imeli super," je dodal vodja
skupine Yoann Gagnebe, da
so se punce najbolj navduši-
le nad raftingom po Savi.
Od skupine se je poslovil
tudi podžupan Bojan Ho-
man z željo, da bi se mladi
Francozi v prihodnje še vra-
čali v Kranj. Izmenjava sku-
pin med Kranjem in La Cio-
tatom sicer poteka že več

kot petdeset let, v začetku
julija je tako na Azurni oba-
li letovalo 29 Kranjčanov,
največ dijakov iz Gimnazije

Kranj in Ekonomsko storit-
venega izobraževalnega cen-
tra ter učencev Glasbene
šole. 

Najbolj navdušeni nad raftingom 
Skupina mladih Francozov iz pobratenega mesta La Ciotat je deset dni počitnikovala v Kranju, 
na Gorenjskem, po Sloveniji ...

Mladi Francozi so deset dni spoznavali Kranj, Gorenjsko in
Slovenijo. 

Suzana P. Kovačič

Kranj - Enainšestdeset dru-
žin je v prvih julijskih dneh
prevzelo ključe najemnih
neprofitnih stanovanj v no-
vih blokih na Sotočju v Kra-
nju, ki so v lasti Stanovanj-
skega sklada Republike Slo-
venije (RS), javnega sklada.
"Veseli smo sodelovanja s
Stanovanjskim skladom RS;
kar 61 stanovanj dajemo v
uporabo družinam, ki so
bile uspešne na razpisu,
hkrati pa se s Stanovanj-
skim skladom RS dogovarja-
mo za trideset novih na isti
lokaciji. Nov razpis za naje-
mna neprofitna stanovanja
bomo na občini pripravili v

kratkem," je povedal župan
Mestne občine (MO) Kranj
Damijan Perne in nadalje-
val: "V tem mandatu smo
podelili ključe kar približno
180 družinam. Morda smo v
zadnjih štirih letih premalo
poudarili, da smo prevetrili
"notranje" rezerve neprofit-
nih stanovanj in pregledali,
kje so bile pri podeljevanju
neprofitnih stanovanj v pre-
teklosti narejene napake in
te popravili. Tudi stanoval-
cem v barakarskem naselju
Koreja in v nekdanjem de-
lavskem domu v Stražišču
smo pomagali rešiti stano-
vanjsko stisko in tudi marsi-
kateremu brezdomcu," je še
povedal župan. 

Župan Damijan Perne in direktor Stanovanjskega sklada
RS, javnega sklada, Primož Pirc sta delila ključe najemnih
neprofitnih stanovanj. I Foto: Tina Dokl

Ključi novih stanovanj
V Mestni občini Kranj so rešili stanovanjski 
problem 61 družinam, ki so dobile ključe 
najemnih neprofitnih stanovanj na Sotočju. 

Dvorana na Zlatem polju je zgrajena z javno zasebnim partnerstvom, saj je občina 
prispevala zemljišče in zakupila ure, investitor pa je Expo biro iz Maribora. I Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik Hokejskega kluba Triglav Emiljan
Pavlin in direktor Expo Biroja Rado Vračko sta
za torek sklicala skupno novinarsko konferenco
o reševanju problematike ledene dvorane. Do
takrat izjav glede različnih informacij o njeni
usodi ne dajejo.

Vilma Stanovnik

Kranj - Za kranjske šolarje je
med počitnicami dobro po-
skrbljeno, saj so jim različna
društva pripravila vrsto dejav-
nosti. Na začetku počitnic so
se mladi družili v Škrlovcu, za
aktivne počitnice pa skrbijo pri
Akademiji za gibanje, kjer so
jim sredi meseca pripravili ča-
rovniški teden. Ta teden uživa-
jo v tednu gusarjev, prav tako
pa imajo organizirano plaval-
no šolo. Tudi športna šola
Pepe skrbi, da mladim na
kranjskem letnem kopališču
ni dolgčas. Seveda je večino
časa živahno tudi na športnem
štadionu, kjer v organizaciji
Zavoda za šport vsak dan v ju-
liju med 18. in 21. uro priprav-
ljajo različne športne dejavno-
sti, vse sobote pa je mogoče ig-
rati ulično košarko. Na letnem
kopališču vsak dan med ted-
nom med 11. in 13. uro, med
vikendom pa med 15. in 18.

uro, potekajo različne zabavne
prireditve, prav tako pa je ob
sobotah in nedeljah ob 17. uri
živahno na ustvarjalnih delav-
nicah na igrišču GibiGib. Za-
nimive počitnice so pripravili
tudi pri Športnem društvu So-
kol v Stražišču, kjer organizi-
rajo pohode in izlete pa tudi
počitnice v divjini. 
Nekateri šolarji med počitnica-
mi radi tudi berejo, zanje pa je
knjižnica odprta med 8.30 in
19.30 in ob sobotah med 8.30
in 13.30. V organizaciji IPIS so
se lahko udeležili poletne šole
računalništva, ki bo spet orga-
nizirana konec avgusta. Prav
tako bo konec avgusta Plesna
šola Urška pripravila plesne
priprave. Družba Pinesta je v
sodelovanju z Društvom prija-
teljev mladine Kranj, centri za
socialno delo, svetovalnimi
šolskimi službami in donator-
ji pripravila brezplačno letova-
nje petdesetih otrok v okviru
akcije Pomežik soncu. 

Ob športu ali s knjigo

Iz Društva prijateljev mladine in Centra 
za socialno delo Kranj obveščajo, da bo 
4. septembra med 9. in 13. uro v avli mestne 
občine Kranj znova potekal sejem rabljenih 
šolskih knjig in potrebščin.
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Aktualno

Suzana P. Kovačič

Kranj - Bojan Homan je 7.
julija najavil kandidaturo za
župana Mestne občine (MO)
Kranj. Je kandidat Slovenske
demokratske stranke (SDS) s
podporo Slovenske ljudske
stranke (SLS). Predsednik
Mestnega odbora SDS Bran-
ko Grims je na predstavitvi v
kranjski Mestni hiši povedal:
"MO Kranj premore veliko
znanja, dobrih in sposobnih
ljudi, da se usmerimo v smer
razvoja. S SLS nas združujejo
tudi temeljni skupni cilji."
Med skupne cilje uvrščajo
Kranj kot center Gorenjske,
gradnjo obvoznice in novega
dovoza na avtocesto, univer-
zo, urejena parkirna mesta,
rekonstrukcijo ceste Breg-
Mavčiče, vzpostavitev poslov-
no podjetniške cone Hrastje
in tehnološkega parka, novo
čistilno napravo, odstranitev
azbesta, skrb za mlade druži-
ne ter nove vrtce, urejeno in
varno mesto ter podeželje,
razvoj kmetijstva in turistič-
nih kmetij ter dobro sodelo-
vanje s sosednjimi občinami.
Homan je cilje podrobno
predstavil, med drugim je
omenil pomembnost lokal-
nega energetskega koncepta

in v zvezi s tem zmanjšanje
rabe energije v občinskih jav-
nih stavbah, uvedel bi dneve
podjetništva v Kranju, okrepil
vlogo Zavoda za turizem
Kranj, podprl bi možnosti al-
ternativnega zdravljenja. Po-
udaril je, da MO Kranj ni
samo mesto Kranj, ampak
občina s 26 krajevnimi skup-
nostmi, tudi podeželskimi. 
Predsednik MO SLS, sicer

ravnatelj Gimnazije Kranj,
Franci Rozman je poudaril:
"V MO SLS smo se odločili,

da ne poskušamo s svojim
kandidatom, ker je velika raz-
drobljenost lahko v škodo,
ker se potem dobre stvari ne
realizirajo. Bojana Homana
poznam kot podžupana MO
Kranj, kot človeka, ki dela ko-
rektno, ki si vzame čas za lju-
di in je dober sogovornik."
Kandidat za župana pa je do-
dal, da bo, ko bo župan, Fran-
ci Rozman podžupan za po-
dročje šolstva in športa. 
Bojan Homan se je rodil leta
1969. Po izobrazbi je komu-

nalni inženir, je tudi družin-
ski mediator. Bil je poslanec v
Državnem zboru RS, deluje v
mestnem svetu, leta 2007 so
ga imenovali za podžupana
MO Kranj, kjer to funkcijo
opravlja neprofesionalno. Je
pobudnik tradicionalnega do-
brodelnega koncerta za po-
moč otrokom z downovim
sindromom, že iz otroških let
je dejaven na področju gasil-
stva, včasih je bil, kot je še do-
dal Branko Grims, tudi vr-
hunski alpinist. 

Ima izkušnje in voljo
Bojan Homan je kandidat SDS za župana Mestne občine Kranj s podporo SLS. "Ko bom župan, 
bo Franci Rozman podžupan za področje šolstva in športa," je poudaril. 

Branko Grims, Bojan Homan in Franci Rozman I Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj - Na Prešernovi ulici v
centru Kranja je županski
kandidat Darjan Petrič sku-
paj s predsednikom MO SD
Kranj Stanetom Boštjanči-

čem in predsednico MO
LDS Darjo Kovačič simbo-
lično prerezal trak na vhodu
v župansko pisarno. "Rad bi
bil župan vseh, rad bi slišal
čim več predlogov, idej, reši-
tev in pobud. Prav tako bi
rad slišal za težave, s kateri-
mi se občani srečujete. Pi-
sarna, ki jo odpiram, je eden
načinov, ki me bo povezala z
vami," je dejal Darjan Petrič
ter dodal, da bodo med prvi-
mi, s katerimi se bo sestal,
predstavniki civilne iniciati-

ve za ohranitev življenja v
mestu Kranju. "Kranj zaslu-
ži boljše. To me boste slišali
ponavljati, saj sem prepri-
čan, da je Kranj velike po-
tencialne zamudil in izgu-
bil," je tudi dodal Petrič.

Pisarna bo med tednom od-
prta vsak dan dopoldne med
9. in 12. uro, popoldne med
16. in 19. uro, odločili pa so se
tudi, da se bodo ob četrtkih in
petkih pridružili akciji Naku-
pujem v mestu in uradne ure
podaljšali do 21. ure. Ob so-
botah bo pisarna odprta med
8. in 12. uro. Svoja mnenja
lahko oddate tudi po e-pošti
poslusaj@darjanpetric.si, 
na spletni strani www. 
darjan-petric.si ali po telefo-
nu 04/238 13 30. 

Kranj zasluži boljše

Prejšnjo sredo so slovesno odprli vrata županske pisarne
Darjana Petriča na Prešernovi ulici.

Vilma Stanovnik

Kranj - Prejšnji teden so na
Glavnem trgu v Kranju od-
prli prostore društva Zdravo
mesto, ki je nastalo na po-
budo neodvisne županske

kandidatke Hermine Krt.
"Ideja društva Zdravo me-
sto je, da bomo razvijali
zdrav duh v zdravem mestu
oziroma zdravi Mestni ob-
čini Kranj. Naš namen je,
da animiramo čim več lju-
di, ki bodo razmišljali, kako
občino narediti še bolj pri-
jazno za delo, bivanje, spro-
stitev, za to da se bomo vsi
bolje počutili in bolje 
živeli," je ob odprtju prosto-
rov društva Zdravo mesto

poudaril predsednik Janez
Žezlina.
"Že prve pobude na 
naši spletni strani www.
herminakrt.si/pobudnik ka-
žejo, da številni občani in
občanke razmišljajo o razvo-

ju in kakovosti življenja v
Kranju," je povedala Hermi-
na Krt in dodala, da si želi v
pisarni, kjer bodo pobude
sprejemali tako člani druš-
tva kot prostovoljci in ona
sama, organizirali pa bodo
tudi čitalnice, čim več obis-
ka. Odprta bo od 9. do 18.
ure, poleg tega lahko pobu-
de oddate na spletni strani
ali v pisarni, zapisati pa jih
je mogoče tudi na dopisni-
cah.

Zdravo mesto vabi

Društvo Zdravo mesto ima od prejšnjega ponedeljka
naprej pisarno na Glavnem trgu v Kranju.
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Suzana P. Kovačič

Pionirski oddelek kranjske
knjižnice je vrtčevski skupi-
ni Škratek s Kokrice podaril
štiri polne vreče otroških
knjig. Pobuda je prišla s
strani mamice Milene Jera-
la, predstavnice Sveta star-
šev skupine Škratek. "V vrt-
cu zelo radi in zelo veliko
berejo. Večkrat sem ob vho-
du v knjižnico videla odpisa-
ne knjige in sem prišla na to
idejo in vesela sem, da so
dali nekaj knjig na stran za
naš vrtec. Poleg tega tudi vsi
otroci (še) niso včlanjeni v
knjižnico," je povedala Jera-
lova. Darilo so odpisane, a
še kar dobro ohranjene knji-
ge. "Zaradi selitve knjižnice
izvajamo večji odpis poško-
dovanih in izrabljenih knjig.
Za vrtčevsko skupino smo
nabrali razne zgodbice in

pesniške zbirke iz različnih
obdobij," je ob predaji pove-
dala bibliotekarka Maja Le-
sar in dodala, da bodo veseli
tudi novih mladih članov v
veliki knjižnični družini. 
Mladi vrtičkarji so se darila
razveselili. "Vsaka skupina
ima oddelčno knjižnico. 
Knjig v zadnjih letih zaradi
krize kupimo bolj malo, red-
no pa obiskujemo knjižnico.
V minulem šolskem letu je
prišla tudi pobuda s strani
staršev, da otroci za rojstne
dneve namesto sladkarij
skupini oziroma vrtcu poda-
rijo knjigo, lahko tudi rablje-
no," je povedala pomočnica
ravnatelja Tatjana Leskovar,
vzgojiteljica pomočnica
Martina Krek pa vodi pro-
jekt Škratki radi beremo.
"Pri nas otroci ne ležejo k
počitku brez pravljice," sta
še dodali. 

Škratki radi berejo

Mateja Rant

"Med letošnjimi četrtošolci
je maturo uspešno opravilo
215 oziroma 94,3 odstotka
dijakov, medtem ko je bilo
slovensko povprečje med
gimnazijci 91,1 odstotka,"
ni skrival ponosa nad uspe-
hi svojih dijakov ravnatelj
Franci Rozman. Ob tem je
še dodal, da so njihovi redni
dijaki, ki so uspešno opravi-
li maturo v spomladanskem
roku, v povprečju dosegli
20,98 točke, v Sloveniji pa
je bilo to povprečje 19,46
točke. "Torej smo bili za
točko in pol boljši od slo-
venskega gimnazijskega
povprečja," se je še pohvalil
ravnatelj. Z odliko je matu-
ro opravilo 17 dijakov. Nji-
hovi dijakinji Maruši Vad-
nov je kot edini srednješolki
na Gorenjskem uspelo
zbrati celo vseh 34 možnih
točk.
Na njihovi šoli je sicer ma-
turo opravljalo 329 kandida-
tov. Med letošnjimi četrto-
šolci jih od 239 dijakov
osem ni uspešno končalo 4.
letnika, kar po mnenju rav-
natelja priča o velikem za-
upanju njihovih profesor-
jev, ki so ga dijaki tudi upra-
vičili. Pri maturi je bilo
uspešnih 215 dijakov, pri če-
mer bosta le dve kandidatki
morali jeseni maturo še en-
krat opravljati v celoti. Ma-
turitetni tečaj je opravljalo
42 kandidatov, v celoti pa so
jo uspešno opravili štirje
kandidati, kar je za njihovo
šolo, je pojasnil ravnatelj,
podpovprečen rezultat. Po-
hvalijo pa se lahko še s 17
zlatimi maturanti, kar pred-
stavlja 7,4 odstotka popula-

cije, kar jih spet uvršča nad
slovensko povprečje. V Slo-
veniji je bilo namreč zlatih
maturantov 280 oziroma
3,7 odstotka celotne popula-
cije, je razložil Rozman in
dodal, da to pomeni, da je
pri njih maturo z odliko
opravilo dvakrat več dijakov,

kot je slovensko povprečje
med gimnazijci. 
Na slovesni podelitvi matu-
ritetnih spričeval je zbrane
dijake in njihove starše na-
govorila tudi predsednica
dijaške skupnosti Lucija
Jazbec. "V štirih letih se je
zgodilo marsikaj, sklenila

so se nova prijateljstva in
ljubezni, veliko je bilo nepo-
zabnih trenutkov, ki se jih
bomo vedno spominjali.
Vsak razred je bil nekaj po-
sebnega in vsakega si bomo
zapomnili na drugačen na-
čin," je dejala Lucija Jazbec.
Ob tem se je zahvalila vsem
učiteljem in drugim zapo-
slenim v šoli, ki so jim omo-
gočili, da je bila gimnazija
prijetno okolje za polnjenje
njihovih radovednih glav.
"Zahvalila bi se še ravnate-
lju, ki se nam je pridružil
tudi pri kakšni partiji šaha
in ni pozabil upoštevati na-
ših želja, pa tudi našim star-
šem za podporo." Prepriča-
na je, je še dodala, da Gim-
nazija Kranj predstavlja od-
lično popotnico ne samo za
nadaljnji študij, ampak tudi
za vsakdanje življenje. "Ve-
selimo se že novih izzivov,"
je končala Lucija Jazbec. 

Pri maturi nad 
slovenskim povprečjem
Na dan razglasitve rezultatov spomladanskega roka mature so na Gimnaziji Kranj pripravili slovesno
podelitev maturitetnih spričeval.

Na Gimnaziji Kranj se po znanih rezultatih
spomladanskega roka mature lahko pohvalijo 
s 17 zlatimi maturanti. Med njimi se je posebno
izkazala Maruša Vadnov, ki je zbrala vseh 34
možnih točk. Matevž Ambrožič in Urška Petač
sta zbrala 33 točk, Žiga Košnik, Anja Mesec,
Ajda Radiševič, Tina Sirc, David Medved in
Maruša Žlindra pa 32 točk. Anka Čebašek, 
Katarina Jazbec, Tjaša Divjak in Jošt Janša so
dosegli 31 točk, Viki Petrovič, Maša Nahtigal,
Petruša Rozman in Matija Rezar pa 30 točk. 

Mali Škratki so si z zanimanjem ogledovali, kakšne 
knjigice so dobili. 

Zlati maturantje kranjske gimnazije I Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj - Letos je minilo pet-
deset let, odkar so dijaki
4.a razreda takratne Eko-
nomske srednje šole iz
Kranja opravili maturo.
Obletnico so proslavili z iz-
letom na Dolenjsko. Tam
so v bližini Žužemberka
obiskali Domačijo Novak,
kjer so jim pripravili prave
kulinarične užitke. Sreča-
nja sta se poleg triindvajse-
tih Abrahamovih maturan-
tov udeležila tudi dva pro-
fesorja in sicer Ana Marin-
šek in Mile Ahačič. Žal na
srečanje ni mogla priti raz-
redničarka takratnega 4.a
Berta Brvar, ki sedaj živi v
Mariboru. 

Tako imenovani "sonček
sreče", ki ga je za vse Abra-
hamove maturante in nji-

hove profesorje v glini upo-
dobila Lidija Debeljak iz
Gorenje vasi v Poljanski

dolini, naj bi jubilante po-
vezoval do naslednjega sni-
denja.

Pred pol stoletja so uspešno končali maturo na Ekonomski šoli v Kranju, ob obletnici pa
so se iz Kranja odpeljali na izlet na Dolenjsko.

Obletnico mature proslavili z izletom
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Èetrtek,5.8.
16.30 Glavni trg, ekološka tržnica, glasbeni nastop     

citrarka, Tadej Èavðeviè - santoor 
18.00 Maistrov trg, veèer trobil, etno veèer
17.00 Preðernova ulica, flavtist Andi, 

             Boris Magdaleonc – hang
19.30 Pleènikovo stopniðèe, Lusier in Tantadruj 

Petek, 6.8.
17.00 Glavni trg, Bazaart, umetniška tržnica,

Damir Mazrek – tolkala, flavtist Anej Ivanuša
19.30 Pleènikovo stopniðèe, Srð an Depolo
19.30 Maistrov trg, Jernej Kuntner – Penisov monolog 

 
Sobota, 7.8.

8.00 Glavni trg, sobotni sejem, 
             glasbena skupina Wanted,
             predstavitev Gasilske zveze MO Kranj

10.00 Maistrov trg, festival lajnarjev
11.00 Pungert, izdelava sveè iz stopljenega voska
19.30 Pleènikovo stopniðèe, Vid Jamnik quartet         

 
Èetrtek,12.8.

16.30 Glavni trg, ekološka tržnica, 
              harmonikaš, violinistka Petra

18.00 Prešernova ulica, Teater Cizamo
19.30 Pleènikovo stopniðèe,  etno veèer
19:30 Maistrov trg, Free Willy's     

 
Petek, 13.8.
17.00 Glavni trg, Bazaart, umetniška tržnica, 

             glasbena skupina The Perkakšens, 
             Damir Mazrek – tolkala,
             Balinèkanje v Kranju

18.00 ulièni program, Andrej - gajde
18.00 Prešernova ulica, Risba kulturne dedišèine

  19.30  Pleènikovo stopniðèe, Jazz utrip
18.00 Maistrov trg, etno veèer, Gojo's band

 
Sobota, 14.8.

8.00 Glavni trg, sobotni sejem, 
             kitarista Oliver in Peter

10.00 Maistrov trg, Andrej - klaviature
11.00 Pungert, otroška delavnica
19.30 Pleènikovo stopniðèe, Jazz koncert

Èetrtek,19.8.
16.30 Glavni trg, Ekološka tržnica, glasbeni nastop 

citrarja, žonglerska skupina Ini mini
18.00 Prešernova ulica, pravljice na ulici
18.00 Maistrov trg, ulièni program, etno veèer
19.30 Pleènikovo stopniðèe, Jazz utrip 

 
Petek, 20.8.
17.00 Glavni trg, Bazaart, umetniška tržnica,

             Žonglerska skupina Èupakabra, 
             Balinèkanje v Kranju

17.00 Preðernova ulica, Risba kulturne dediðèine 
18.00 Maistrov trg, etno veèer, Stand up
19.30 Pleènikovo stopniðèe, Domen Gnezda trio

 
Sobota, 21.8.

8.00 Glavni trg, sobotni sejem
    9.00  Rekreatur prihaja

10.00 Maistrov trg, ulièni program
11.00 Pungert, otroðka delavnica
19.30 Pleènikovo stopniðèe, Gongi

                
Èetrtek, 26.8.

16.30 Glavni trg, Ekološka tržnica, citrar, flavtist Anej 
18.00 Prešernova ulica, Teater Cizamo
19.00 Maistrov trg, Èetrtkov jazz utrip
19.30 Pleènikovo stopniðèe, jazz utrip

Petek, 27.8.
17.00 Glavni trg, Bazaart, umetniška tržnica,             

             glasbena skupina Odbeatli, 
18.00 Prešernova ulica, Risba kulturne dedišèine
18.00 Maistrov trg, etno veèer, Teo collori trio
19.30 Pleènikovo stopniðèe, jazz utrip
17.00 Maistrov trg - Glavni trg 

             glasbena skupina Mešano na žaru
 
Sobota, 28.8.

8.00 Glavni trg, sobotni sejem
9.00 Dvorišèni sejem, Pihalni orkester Trþiè

10.00 Maistrov trg, lajnar
11.00 Pungert, otroðka delavnica, 

             Izdelava slik s tehniko mokrega polstenja
19.30 Pleènikovo stopniðèe, etno veèer

 

Vilma Stanovnik

Čeprav so v začetku mnogi
dvomili, pa je projekt Naku-
povanje v mestu počasi, a
zagotovo začel prebujati
večerno življenje v središču
starega Kranja. Nekateri tr-
govci so vmes sicer obupali,
tisti, ki vztrajajo, pa ugotav-
ljajo, da je podaljšan delov-
ni čas ob koncu tedna za
stranke prijetna novost. 
Tudi tisti, ki v mesto ne ho-
dijo zaradi nakupov, so za-
dovoljni, saj ob četrtkih radi
prihajajo na eko tržnico in
si radovedno ogledujejo
druge stojnice, večina pa
vsaj za hip prisluhne različ-
nim glasbenim izvajalcem
na Glavnem trgu ali na
Plečnikovem stopnišču. Ži-
vahno je tudi ob petkih zve-
čer, ko na Maistrovem trgu
poteka ulični program, na

Glavnem trgu je organizi-
ran bazaart, za glasbo je
poskrbljeno na Plečniko-
vem stopnišču. Živahne so-

botne dopoldneve navadno
popestrijo lajnarji, ustvar-
jalne delavnice, priljubljen
pa je tudi sejem domače in

umetnostne obrti, veliko
obiskovalcev pa je tudi na
tržnici izdelkov s podeže-
lja.

Nakupovanje, pohajkovanje,
igranje in še kaj
Kranj je ob četrtkih in petkih zvečer ter ob sobotah dopoldne postal prijetno zbirališče 
domačinov in turistov.

Čeprav je tudi nakupovanje svojevrstna rekreacija, pa se je mogoče v središču mesta 
poleti razgibati tudi z balinčkanjem.



. NAJVECJA IZBIRA DEŽNIKOV NA ENEM MESTU

. IZDELAVA SENCNIKOV IN DEŽNIKOV NARODNE NOŠE

. SERVIS VSEH DEŽNIKOV IN SENCNIKOV
  . POTISK MAJIC

Delovni cas:
PON - SRE
9 - 12 ..... 14 - 19
CET - PET
9 - 12 ..... 14 - 21
SOB   .....  9 - 13

Tomaž Jenko s.p. 
Prešernova 8, 4000 Kranj

www.deznik.si

Dežnikarstvo Jenko . Tel. 04 202 53 30 . E-mail: info@deznik.si

031 379 999
www.zelolepo.comSejmišče 2, Kranj
info@zelolepo.com

V ateljeju Beadhabit Tanje Drinovec, imamo pestro izbiro sodobnega, 
modnega, ročno izdelanega nakita. Svetovali vam bomo pri izbiri 
ustreznega, lahko pa vam ga izdelamo po vaših željah in potrebah za 
vse priložnosti (poroke, maturantski plesi, slovesne priložnosti ...). 
Toplo vabljeni.

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure
sobota od 8. do 12. 30
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PS MERCATOR d. d., Dunajska c. 107, Ljubljana

RIBARNICA IN OKREPČEVALNICA DELFIN
Tavčarjeva ul. 1, Kranj, telefon: 04 20 22 909
delfin@t-2.net, www.ribarnica-delfin.si

OKUSNE MORSKE JEDI ●  PESTRA PONUDBA SVEŽIH RIB 

Delovni čas: od torka do petka: 8 - 16, sobota 8 - 14.
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Trgovina

Ocean
Prešernova 15, Kranj, 
tel.: 04 2025 673

TOTALNA RAZPRODAJA 
DO - 60%
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V starem jedru mesta Kranj vas vabimo, da obiščete našo poslovalnico NoRools, 
ki se bohoti na kar 350 kvadratnih metrov površine. V njej vam ponujamo prav 
vse znamke oblačil, obutve in modnih dodatkov iz našega prodajnega programa. 
Na svoj račun boste prišli tako tisti, ki se radi oblačite ''hip hop'', kot tudi tisti, 
ki vam ustreza elegantni ''street fashion''.

NoRools Kranj Center 
Prešernova 10, 4000 Kranj 
E-pošta: norools.kranj@mitias.si 

www.norools.com
Delovni čas: 
Pon. - pet.: od 8. - 19. ure 
Sob: od 8. - 15. ure
Nedelje in prazniki: ZAPRTO M
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Študentska

Maja Kalan

Dolgoletno pričakovano re-
formo so doživeli študentski
klubi, ki bodo sredstva iz na-
slova koncesijskih dajatev
od študentskega dela odslej
prejemali glede na število
študentov v upravni enoti.
Do zdaj so se sredstva delila
po t. i. "zgodovinskem" fak-
torju, pri čemer so največ
sredstev prejeli klubi, ki so
ustanovili najbogatejše štu-
dentske servise. Med njimi
je bil tudi Klub študentov
Kranj, ki je do zdaj prejemal
okoli 490 tisoč evrov sred-
stev, bo v enem letu padel
na slabo polovico. Predsed-
nik Andraž Šiler tako že na-
poveduje nekatere ukrepe,
ki bodo neizbežni: "Sredstva
bomo predvsem krčili na
področju kulture, kjer neka-
teri projekti niso obiskani s
strani naše ciljne publike -
študentov." Tako bodo naj-
brž zmanjšali sredstva, na-
menjena festivalu Sanje pod
Krvavcem, Večerom z oku-
som pod marelo (v Klubar-
ju), na športnem področju
pa nekaterih sekcijam, ki jih
obiskujejo isti posamezniki.
Zmanjšali bodo tudi sred-

stva za reprezentanco, ogla-
ševanje in odnose z javnost-
jo. "Osredotočili se bomo na
oglaševanje, ki je brezplač-
no, na primer prek Faceboo-
ka," pravi Šiler. Na nacional-
ni ravni so se sredstva sicer
zmanjšala 13 klubom, več
denarja pa bo prejemalo 37
klubov. Kot je pojasnil Mar-
ko Funkl, predsednik Zveze
študentskih klubov Škis,
bodo uvedli tudi pridnostni
sklad, ki se bo v prihodnjih
letih povečeval, tako da bo
na koncu razmerje med ne-
posredno prejetimi sredstvi
in tistimi iz pridnostnega
sklada dvajset proti osemde-
set odstotkov. Za sredstva iz
pridnostnega sklada bodo
lahko kandidirali vsi klubi,
vendar z vnaprej pripravlje-
nimi projekti.
Drugo finančno reformo je
doživela tudi Študentska
organizacija Slovenije
(ŠOS). Na skupščini, ki je
bila po mnenju Študentske
organizacije Univerze v
Ljubljani (Šou Ljubljana)
sklicana nelegalno, so spre-
jeli spremembe študentske
ustave. Ključna je nova deli-
tev sredstev, ki prav ŠOU
Ljubljana zniža sredstva za

okoli tretjino (do zdaj je
ljubljanski ŠOU prejemal
5,5 milijona evrov sredstev
iz naslova koncesijskih daja-
tev). Ta sredstva bodo šla v
poseben sklad, zanje pa
bodo lahko kandidirale vse
entitete, primorski in mari-
borski ŠOU ter študentski
klubi. 
Prejšnji teden se je v drugo
obravnavo prebil tudi zakon
o malem delu, ki mu na-
sprotujejo v ŠOS. "Razoča-
rana sem. Še posebej zato,
ker verjamem v demokraci-
jo in v to, da poslanci vedo,
kaj delajo. Včeraj smo po-
zvali poslance, naj premisli-
jo, kakšen trg dela si želijo

za svoje otroke, za nas mla-
de - malo delo brez pravic ali
redno delovno razmerje z
možnostjo dopusta, bolni-
ške in drugih pravic iz dela.
V nadaljevanju postopka
smo pripravljeni poslancem
to razložili še enkrat, še dva-
krat in še stokrat, če bo tre-
ba," meni Katja Šoba, pred-
sednica ŠOS. Malo delo je v
predlogu zakona opredelje-
no kot plačano začasno delo
v obsegu največ šestdeset ur
na mesec. Le študentje bodo
to delo lahko opravljali tudi
bolj fleksibilno oziroma več
ur na mesec, a letno največ
720 ur. Če bo zakon sprejet,
bo začel veljati leta 2012.

KŠK in ŠOU Ljubljana ob
denar, ŠOS z novo ustavo
Še bolj vroče kot zunaj je bilo julija in tudi že mesec prej znotraj študentskega organiziranja.

Nace Fock

Štirinajstega julija pred dve-
sto enaindvajsetimi leti je v
napadu nasprotnikov fevda-
lizma padla Bastilja, trdnjava
v Parizu, kjer so bili nastanje-
ni politični zaporniki. 14. ju-
lija, le kakšnih štirinajst dni
tega, so slovenski maturanti
s svojo matično številko in
maturitetno kodo lahko prišli
do rezultatov velikega finala
štiriletnega šolanja na sred-
nješolski ustanovi. Natanko
ob petih zjutraj so lahko pr-
vič vstopili v sistem, ki jih je
seznanil z njihovim
(ne)uspehom. Če je bil padec
Bastilje zlasti simboličnega
pomena in edinole povod za
francosko revolucijo, je imel
letošnji 14. julij pri nas kar
konkretno težo za vse, ki so
strahoma zrli v ekrane pred
seboj. Dalj časa, mogoče, kaj-
ti bizarni uri navkljub jih je
znatno število s tem name-
nom bodisi prej vstalo bodisi
šlo kasneje spat.
Matura, vseslovenski mara-
ton nabiralništva, se je po
kot kurje črevo razvlečeni
poznopomladanski agoniji
prevesila v zgodnjepoletni
suspenz; bistveno vprašanje
pa ostaja kvantitativne nara-
ve: koliko? K nabiranju točk -
o katerem sploh ne gre več

izgubljati besed, saj sloven-
ska mentaliteta temelji na
nabiranju, le enota se iz ob-
dobja v obdobje spreminja
(samo poslednja je, vsaj me-
taforično gledano, razmero-
ma nevariabilna: šest čevljev
spodaj) - je pač treba prišteti
dolgotrajen postopek, sago,
ki je primerljiva s precizno
pretehtano strategijo napada
na Rusijo (naslednji korak v
francoski zgodovini, Napole-
on, ki se je pri omenjeni pu-
stolovščino uštel), zaznamu-
je pa jo klišejsko spodbudna
in maturitetno humana (pa-
radoks) parola: "Zaupajte
vase in v svoje zmožnosti."
Štiri leta kataforičnih spod-
bud in graj, češ bo natanko
tako oziroma takole pa sploh
ne bo na maturi, marsikdo
sklene z grenkobnim spo-
znanjem, da je zapravljal čas
za učenje (da, učenje irele-
vantnih stvari je zapravljanje
časa, moraliziranju ostarelih
pedagogov in učiteljic v ko-
stimih s konca sedemdese-
tih navkljub), ki se je na ma-
turi izkazalo za nekoristno,
pri čemer pa do uspešne ma-
ture v sedmih korakih profe-
sorica slovenščine ni prišla.
Kajti štiri leta gimnazije so
priprava na maturo, kajne-
da? Maturitetni scenarij, če
še niste opazili, je zasnovan

čisto tako kot poceni psiholo-
ški trilerji. Če je za tiste naj-
boljše in najuspešnejše dija-
ke, ki jih vendarle vsaj malo
skrbi, celotna reč samo sha-
kespearovski Much Ado Abo-
ut Nothing, je za vse, ki trepe-
tajo za matematiko, angleš-
čino ali filozofijo, res vrhu-
nec suspenza budnica ob
peti uri zjutraj, namreč pre-
frigani poskus pristojnih
organov, da zato se pa strež-
nik mogoče ne bo sesul, je
bob ob steno: tudi prenosi
nogometnih tekem so včasih
ob tako nevšečnih urah. RIC
se ne zaveda, kako zelo je
pripomogel k porastu uživa-
nja alkoholnih pijač v noči s
13. na 14. julij ... Z vpogledi
in s pritožbami se epopeja še
dodatno zavleče, s pošilja-
njem obvestil o sprejetju na
fakulteto bodoči (in žal tudi
nesojeni) bruci občutijo ne-
kaj vznesenega pričakova-
nja, ki se je porazgubilo z
upadom prešuštne kore-
spondence 18. stoletja, s sla-
vospevi zlatim maturantom
pa se še najbolj trkajo po pr-
sih same šole, učitelji, mi-
nistrstvo, država, slovenski
narod - vsi, ki se štejejo za-
služne za uspeh osemnajst-
letnice (bolj verjetno kot
osemnajstletnika), ki se je na
pamet učil telefonski ime-

nik, namesto da bi se posve-
čal ljubljeni temi svoje bodo-
če kariere. Pred kratkim smo
letovali v francoski Provansi.
Francozi so zvedeli rezultate
mature (le bac) teden dni
pred našimi maturanti.
Družba šestih, sedmih ljudi,
ki v zgodnjih jutranjih urah
poseda sredi plaže, je zbudi-
la pozornost dveh hudo ne-
stabilnih francoskih mlade-
ničev. "Ali ste Francozi, pa
se delate, da ste tujci, ali ste
pa zares tujci in se ne delate,
da ste tujci," je konštatiral
prvi. Modro smo molčali.
"Ah ja," je nadaljeval po krat-
kem predahu, "že v redu, saj
vem: padli ste na maturi, pa
ste se ga prišli malo napit, a
ne?" In sta, opiraje se drug
na drugega, odkolovratila da-
lje. Smo mar tako klavrno
delovali, da je izključil mož-
nost izjemnega uspeha in
posledično likvidno zahvalo
višji sili? No ja, nauk zgodbe
je preprost, dasiravno počit-
niško lahkoten in hedonisti-
čen, sarkastično revoluciona-
ren ter nič kaj visokoleteč
("Vi, bodoči intelektualci ...").
Pri vsej epski širini in su-
spenzu maturitetnega scena-
rija je epilog prisrčno sloven-
ski. Pretežno vinjen. Toda
grozdje in hmelj se tudi obi-
ra, kajne, tako kot točke.

Suspenz

Sanje pod Krvavcem, četrtič

Od 20. do 28. avgusta bo Pod Jenkovo lipo v Dvorjah pri
Cerkljah na Gorenjskem že četrtič potekal festival Sanje pod
Krvavcem. Kot smo bili vajeni že doslej, bo poudarek na
glasbenih dogodkih in zasedbah z avtorsko glasbo. Letos bo
programska shema pestrejša za nekaj tujih izvajalcev. Festi-
val bo spet postregel s že nekaterimi tradicionalnimi dogod-
ki: romantičnim drive-in kinom, delavnico sitotiska, odboj-
karskim turnirjem in 2. neuradnim državnim prvenstvom v
carromu. Večina festivalskih dogodkov bo, kot že prejšnja
leta, brezplačna. Devetdnevni festival bo letos praznoval če-
trto obletnico, od leta 2007 ga organizira Klub študentov
Kranj, v osnovi pa predstavlja lokalno izvedbo ljubljanskega
festivala Sanje. Več informacij o festivalskem programu
kmalu najdete na spletni strani www.ksk.si.

Planinski izlet v neznano

Na praznično nedeljo, 15. avgusta, se planinski odsek Kluba
študentov Kranj odpravlja na celodnevni planinski izlet v ne-
znano v območje Karavank. Celodnevni izlet bo preizkušnja
za pohod na Triglav, ki ga vodja planinske sekcije Sebastjan
Potočnik načrtuje še v tej sezoni. Pohod je sicer lahek, ven-
dar precej dolg; obvezni so dobri pohodniški čevlji, pohodne
palice, nahrbtnik, hrana in pijača, zaščitna krema proti son-
cu in zaščita za glavo. Odhod je ob 5. uri zjutraj izpred vrtne-
ga centra Sloga na Primskovem, vrnitev pa v večernih urah.
Cena za planinski izlet za člane znaša 3 evre, za nečlane 6 ev-
rov, prijave zbirajo na Info točki KŠK do petka, 13. avgusta.

Ankaran pod marelo

Prva avgustovska sobota bo na Večeru z okusom pod mare-
lo gostila Ansambel Ankaran. Večerno okusno vzdušje bodo
pričarali na Terasi Klubarja ob 22. uri, ko bodo pričarali ve-
čer šansonov Frana Milčinskega Ježka. Dva tedna kasneje
bodo Ankaran nasledili Feedback, avtorji instrumentalne
glasbe, ki meša rock, blues in jazz. Vstop je prost, zato vas
Klub študentov Kranj vabi pod marelo. 

KŠK-jeve žogice spet letijo

Največji teniški navdušenci bodo za loparje spet poprijeli v
soboto, 21. avgusta, s pričetkom ob 9.30. Prijavnina na teni-
ški turnir za člane KŠK znaša pet evrov, za druge pa deset
evrov. Število prijav je omejeno na 16, vsak igralec pa ima
zagotovljeni dve tekmi. Sistem tekmovanja bo določen na
dan turnirja in je odvisen od števila udeležencev. Na turnir-
ju nimajo pravice do nastopa igralci, ki so registrirani pri Te-
niški zvezi Slovenije.
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do 20 % ceneje za KŠK-jevce!

AEROBIKA, BADMINTON, TAXI,
BAZEN, BILJARD, BOWLING, KINO,
FITNES, FLY BOX, FOTOKOPIRANJE, SAVNA, 
GLEDALIŠČE, KICKBOKS, KI AIKIDO, KNJIŽNICA, 
KONCERTI, ODBOJKA, SMUČANJE, SOLARIJ, SPINNING, SQUASH, 
MEDNARODNA ŠTUDENTSKA IZKAZNICA, TENIS,
TEČAJI JEZIKOV ... 
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Vilma Stanovnik

Kranj - Letošnje evropsko pr-
venstvo mladih kolesarjev se
je za vedno zapisalo v zgo-
dovino slovenskega in kranj-
skega kolesarstva. Komaj 18-
letni član kranjske Save Blaž
Bogataj je namreč na cestni
vožnji evropske elite mla-
dincev ciljno črto prevozil
pred vsemi tekmeci. 

"Res smo bili Slovenci po-
nosni, ko je Blaž v ciljnem
sprintu prehitel sotekmoval-
ce iz kolesarsko najbolj raz-
vitih držav in je stal na naj-
višji stopnici zmagovalnega
odra. Počutili smo se, da
smo velika kolesarska naci-
ja. To pa ni bila zgolj nagra-
da za naše dosedanje delo,

ampak tudi obveza za na-
prej," je ob povratku prejšnji
teden pripovedoval vodja
slovenske ekipe, prav tako
Savčan Tomaž Poljanec. 
Tudi navadno resen selektor
mladinske reprezentance in
hkrati trener Save Marko
Polanc se je domov v Kranj
vrnil s širokim nasmehom.
"Čakali smo vrhunski rezul-
tat, obetali smo si medaljo,

mladi kolesarji pa so se izka-
zali z res zrelo vožnjo," je bil
zadovoljen Marko, ki se je
odločil, da po letošnji sezoni
zapusti selektorsko mesto.
Seveda pa ga prej, med 6. in
8. avgustom z ekipo čaka še
nastop na mladinskem sve-
tovnem prvenstvu v Italiji. 
"Tokrat smo v ekipi vsi gara-
li za moj rezultat, na svetov-
nem prvenstvu bomo po

svojih močeh pomagali Janu
Poljancu. Kolesarstvo je pač
šport, kjer ne moreš uspeti
brez pomoči ekipe, zato je
pomembno, da smo fantje
med seboj prijatelji in da si
zaupamo. Prav tako je po-
membno, da imamo podpo-
ro v klubu in zvezi," je zrelo
razmišljal nov evropski mla-

dinski prvak, sicer Škofjelo-
čan Blaž Bogataj, ki si seve-
da želi, da bi kdaj nastopal
tudi na največjih članskih
kolesarskih tekmovanjih na
svetu in bil tudi član katere
od ekip najvišjega ranga.

Vilma Stanovnik

Kranj - Nogometaši Triglava
Gorenjske, ki po osmih letih
znova igrajo v 1. SNL, so
novo sezono začeli z viso-
kim porazom 5 : 0 v Maribo-
ru. Toda ta jim ni vzel pre-
več energije in na prvi do-
mači tekmi, ko so se minulo
soboto v Kranju prvič pred-
stavili domačim navijačem,
jim je proti ekipi CM Celja z
rezultatom 1 : 1 uspelo osvo-
jili prvo letošnjo prvoligaško
točko. 
"Po prvi tekmi z Maribo-
rom se je bilo težko vrniti
in znova začeti delati. Tako
je bilo tudi današnjih prvih
deset minut tekme katas-
trofalnih, z napako pa smo
gostom dovolili, da so dose-
gli gol. Vendar pa sem ve-

sel, da se nam je uspelo po-
brati, da smo imeli dovolj
želje in moči, da smo se vr-
nili v igro in si priborili toč-
ko. Smo novinci, mlada eki-
pa in treba bo še veliko
dela, da na naslednjih tek-
mah odpravimo napake, ki
se nam dogajajo. To je laže
reči kot storiti, vendar pa se
vsi skupaj zavedamo, da bo
potrebno trdo delo in še en-
krat delo," je po prvi doma-

či tekmi povedal trener Si-
niša Brkič, ki ga z ekipo ju-
tri čaka že nova težka preiz-
kušnja, saj gostujejo pri
ekipi aktualnih državnih
prvakov, Luki Kopru. "Ko-
per je na zadnji tekmi proti
Dinamu pokazal, da so od-
lična ekipa tudi v Evropi in
zagotovo nas čaka težak ob-
račun. Zavedamo se, da ni-
mamo ničesar izgubiti,
skušali bomo narediti čim

manj napak in upam, da
nam bo uspelo prikazati
borbeno igro," je napovedal
domači strateg Brkič.
Slabosti in prednosti moštva
se zaveda tudi najbolj izku-
šen igralec v moštvu, nekda-
nji reprezentant in povrat-
nik v moštvo Triglava Jalen
Pokorn. "Doma smo poka-
zali povsem drugačen obraz
kot v Mariboru in remi je še
kako zaslužen, morda pa
nam bi z nekaj sreče ob kon-
cu uspelo celo zmagati. Prva
točka je sicer pomembna in
lepa spodbuda za naprej,
toda do konca sezone bo te-
kem še ogromno, za obsta-
nek v družbi najboljših pa
bo treba še kar nekaj točk,"
je povedal Jalen Pokorn.

Prva točka je spodbuda
Minulo soboto se je ekipa Triglava Gorenjske, ki letos po osmih letih spet igra v najmočnejši 
slovenski nogometni ligi, prvič v novi sezoni predstavila domačim navijačem in osvojila prvo točko.

Savčan Bogataj junak
prvenstva v Turčiji

Kolesar kranjske Save Blaž Bogataj je na
evropskem mladinskem prvenstvu v Ankari
slovenskemu kolesarstvu, Savi in sebi priboril
zgodovinsko zlato.

Nogometaši Triglava Gorenjske so si s srčno in do konca borbeno igro na tekmi proti CM
Celju prislužili prvo točko med prvoligaši. I Foto: Gorazd Kavčič

Blaž Bogataj je že na letališču nasmejan sprejemal čestitke,
med drugim mu je roko stisnil tudi direktor Kolesarskega
kluba Sava Franc Hvasti. I Foto: Gorazd Kavčič

Blažu poleg kolesarstva in šole, saj je dijak srednje strojne
šole v Škofji Loki, nekaj časa ostane le za domače in punco
Tejo iz Stražišča, ki mu je prav tako med prvimi vesela
čestitala za naslov prvaka. 

Trener Siniša Brkič se 
zaveda, da ekipo v 
prihodnjih mesecih čaka 
trd boj za obstanek v elitni
slovenski nogometni
družbi. I Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj - Plavalni klub Triglav
je na kranjskem letnem
olimpijskem bazenu pripra-
vil letošnje moštveno in po-
samično plavalno prvenstvo
Slovenije za mlajše dečke in
deklice. Med 264 tekmoval-
ci iz 23 klubov so se izkazali
tudi mladi Triglavovi upi, ki
so osvojili ekipno 3. mesto
za Ilirijo in Fužinarjem. Ve-
liko zaslug za uspeh sta
imela tudi Maša Pintar in
Mitja Bešter.
"Plavati sem začela zato, ker
je plaval že moj oči Peter,
moja starejša sestra Tina,
sestra Eva in brat Rok. Že ko
sem prihajala na prve tre-
ninge, mi je bilo zelo všeč in
tako je še sedaj. Gre mi do-
bro, dobim veliko medalj, in

to mi je všeč. Moj trener v
klubu je Klemen Križnar.
Rada bi nastopala tudi na ev-
ropskih in svetovnih prven-
stvih ter na drugih največjih
tekmovanjih," je povedala
desetletna Maša Pintar iz
Žabnice, ki je na domači
tekmi dobila bronasto kolaj-
no. Maša, ki bo septembra
že petošolka, pa mi je tudi
zaupala: "Telovadba je moj
najljubši predmet in komaj
čakam novo telovadnico v
Žabnici."
Izkazali so se tudi drugi do-
mači plavalci in plavalke,
kar dve srebrni in dve bro-
nasti kolajni pa si je pribo-
ril Mitja Bešter, ki je bil
najboljši plavalec domače-
ga kluba. "Plavam že šest
let, zdi se mi zanimivo in
želim si nastopiti tudi na

svetovnem prvenstvu in
olimpijskih igrah, kjer si
želim tudi kakšno meda-
ljo," je povedal dvanajstlet-

ni Mitja, ki je v dveh dneh
tekmovanja ob domačem
bazenu požel veliko aplavza
številnih gledalcev.

Maša in Mitja odlična 
v domačem bazenu

Pred začetkom prve domače tekme v novi sezoni je
predsednik kluba in kranjski podžupan Igor Velov
izročil tradicionalno priznanje, orlov krempelj, 
nekdanjemu igralcu Željku Mitrakoviču za odlične
igre v dresu Triglava Gorenjske in preboj v 1. ligo.

Mlada upa kranjskega Triglava Mitja Bešter in Maša Pintar
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Na ogled ste postavili sedem
slik velikega formata v va-
šem razpoznavnem slogu ...
"Tri slike so starejšega datu-
ma, štiri pa so nastale v zad-
njih nekaj mesecih. Motivno
se slike navezujejo na moj
emotivni svet. Gre za pred-
mete, ki imajo recimo po-
membnejše mesto v mojem
spominu, bodisi iz otroštva
bodisi izpred nekaj mesecev."

Drobni, na prvi vtis vsakda-
nji predmeti, kot so banana,
orehi, sladoled, cigareta, čo-
kolada ..., na velikem platnu
dobivajo novo dimenzijo.
"Klasično tihožitje me ne za-
nima preveč, čeprav lahko re-
čem, da slike so neke vrste ti-
hožitja s pridihom pop arta,
kot o mojih delih razmišlja
tudi likovna stroka. Pri tem
je v ospredju še vedno zazna-
vanje spominov. Zanima
me, kako pokazati počutje ob
spominjanju na določen tre-
nutek v življenju. Izbira veli-
kega platna pa zato, ker ima
to enako kot povečani pred-
meti na njem večji vpliv na
gledalca. Veliko platno pri-
vlači močneje, kot gledalca te
slika vsrka vase ..."

Pri tem likovnem konceptu
vztrajate že več let. Vseskozi
ga tudi nadgrajujete?
"Vsekakor. V tej smeri sem
začela raziskovati že v tret-
jem, četrtem letniku akade-
mije, vendar pa takrat pred-
meti, ki sem jih uporabljala
na slikah, niso imeli večjega
pomena, šlo je za banalne
stvari iz moje okolice. Pre-

mik v mojem delu pa je bil
roman V Swannovem svetu.
Proust je v romanu poskušal
občutje določenega trenutka
prek vonja in okusa zapisati
z besedo, no, jaz se trudim
te trenutke prikazati z barvo,
s teksturo oziroma nači-
nom, kako je barva nanese-
na na platno. Kapljanje bar-
ve po sliki, recimo, je eden
od elementov, ki jih uporab-
ljam pri tem, pomembna je
gostota barve, pa linije nje-
nega nanosa na platno ..." 

Če se nagneš k sliki, bi torej
ta znala zadišati?
"Mogoče pa res, ha, ha. Pred
leti mi je neki obiskovalec
moje razstave, ne vedoč, da
sem jaz avtorica slik, dejal,
da je po ogledu slik postal
tako lačen, da mora nemu-
doma na tortico. Lep kom-
pliment mojemu delu. Kot
bi razumel, za kaj natančno
gre pri vsem skupaj." 

Enako močno prevzamejo
tudi vaše svetle in tople bar-
ve. Mar z njimi želite izraža-
ti nek optimizem? 
"Nisem depresiven človek.
Iz življenja hočem vedno za-
jeti lepe trenutke. Mogoče
tudi zato uporabljam vse te
svetle, žive, lahko bi rekla
pozitivne barve. Barvni
spekter je močan. Živi."

Naprej živi tudi vaš prepo-
znaven slog ...
"Pred nedavnim sem bila
kar nekoliko presenečena,
ko so me poklicali iz banke
Sparkasse in me povabili k
sodelovanju na natečaju za
izbor reprodukcij za njihov

koledar za prihodnje leto.
Poslala sem fotografije svo-
jih del, bila uvrščena v ožji
izbor in bila na koncu skupaj
z umetnikoma iz Avstrije in
Italije izbrana za koledar."

Prepričan sem, da gledalca
pri vaših slikah navdušuje
tudi navidezna enostavnost
vaših izpovedi ...
"Trudim se ustvariti čim
bolj čisto sliko, tisto, kar je
na njej, strniti na minimal-
no. Tisti, ki me poznajo in
moje slikanje spremljajo že
dlje časa, se najbrž tudi laž-
je poglobijo v moje slike,
znajo jih občutiti. Če sliko
poznaš dlje časa, v njej ved-
no najdeš kaj novega. Seve-
da pa vselej gledalcu puš-
čam veliko svobode pri nje-
govi percepciji. Nočem ga
omejevati z nekakšnimi "od-
večnimi" detajli. Je pa tudi

res, da sem se z leti že utrdi-
la v razmišljanju, da vsem
ne moreš biti všečen." 

Pa vendar, socialno podstat
za umetniško ustvarjanje si
v zadnjih letih zagotavljate s
pedagoškim delom. Kako
združujete obe področji?
"Že drugo leto pa imam last-
no slikarsko šolo. Ta mi vsak
dan običajno ob popoldnevih
in večerih vzame po nekaj
učnih ur, prav tako porabim
kar nekaj časa za pripravo na-
nje. A z nekaj discipline se
lahko posvetim tudi samo sli-
kanju. Je pa res, da med šol-
skim letom naslikam manj
kot poleti ali v času počitnic.
Zdi se mi, da je mojemu
ustvarjanju najbližje to, kar
delam z otroki. Pri njih je v
ospredju kreativnost, vedno
nove ideje, kar mi včasih zelo
koristi tudi, ko delam zase."

Slika vonje in okuse 
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj so na ogled dela akademske slikarke Barbare Kastelec. 

Suzana P. Kovačič

Živahno, že četrto sezono li-
kovnih tečajev Puhart so za-
ključili z odprtjem velike pre-
gledne razstave v avli Mestne
občine Kranj, ki je obsegala
izbor najbolj uspelih del vseh
generacij tečajnikov: otroških
del v različnih tehnikah, štu-
dijskih risb mladih in kreacij
odraslih. Pri odraslih je šlo
predvsem za umetniške gra-
fike, številna druga likovna
dela pa bodo predstavili pose-
bej, meseca septembra v ga-
leriji Dali. Tudi tokrat je bila
gostiteljica Mestna občina
Kranj, zbrane, več kot dvesto
jih je bilo, pa je nagovoril žu-
pan Damijan Perne.
"V likovni šoli so to sezono
svoje znanje predajali aka-
demski slikar Zmago Pu-
har, profesorica likovne
umetnosti Eva Puhar in uči-
teljica likovne vzgoje Mojca
Mandeljc Muzik. Strokovni
pogled na razstavo je imel li-

kovni kritik dr. Damir Glo-
bočnik," je povedala direkto-
rica Ateljeja Puhart Petra
Puhar Kejžar in dogodek

povzela z besedami: "Ostal
bo spomin na nepozabno
druženje, polno medseboj-
nega občudovanja in iskric

sreče." Udeležencem, ki so
tečaje obiskovali zvesto čez
vse leto, so podelili prizna-
nja šole. 

Umetnost ostri čutila 

Napol presekan kokos, čokoladni bombon, izbira barv in
sproščeni nanosi teh na platno v sebi skrivajo vsa ozadja
zgodb, ki jih v svojem razpoznavnem slogu pripoveduje
Barbara Kastelec. I Foto: Igor Kavčič

Creinativa poživlja poletni Kranj

Trio, ki je pretekli teden muziciral na Maistrovem trgu, je
zbral odličen harmonikar Jure Tori, sicer tudi eden ustanov-
nih članov legendarne zasavske folk-rock skupine Orlek.
Koncert je potekal v okviru poživitve kranjskega starega je-
dra, ki jo v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj priprav-
ljajo v Kulturnem zavodu Creinativa. Že ta vikend, danes, v
petek, 30. julija, bomo na Plečnikovem stopnišču spremlja-
li Leon Matek trio in balkansko etno skupino Damar, jutri, v
soboto, pa bo nastopil Bernardo Tonasse iz Brazilije, nato
pa še Metka Bahlin ter Tantadru&Lusier. Na Pungertu pa bo
jutri, v soboto, igrala skupina Orkestrada. I. K.

Likovna šola se je končala z odprtjem velike razstave v avli MO Kranj.

Akademski pevski zbor France Prešeren v teh dneh ogreva
srca finskih in ruskih ljubiteljev zborovske glasbe.

APZ France Prešeren na turneji 
Takole prešerno, kot lahko razberemo s fotografije, so pevke
in pevci Akademskega pevskega zbora France Prešeren
konec junija zapeli na cerkvenem koru v čast sveže poročeni
pevski kolegici iz zbora Ani Pahor De Maiti. Danes, v petek
zvečer, pa bodo prešernovci že nastopili na večernem skup-
nem nastopu udeležencev tekmovanja Singing World v
ruskem St. Petersburgu. V začetku tega tedna so se namreč
odpravili na dvotedensko turnejo na Finsko in v Rusijo. Med
tednom so se v sodelovanju z Društvom slovensko finskega
prijateljstva že predstavili na dveh koncertih v Helsinkih v
dveh od tamkajšnjih cerkva, tekmovalni adrenalin pa bodo v
dveh različnih pevskih kategorijah sproščali ta vikend v St.
Petersburgu. Ob tem bodo tudi nastopili na samostojnem
koncertu. Turnejo bodo sredi prihodnjega tedna nadaljevali
v glavnem ruskem mestu Moskvi, kjer bodo srečali s pred-
stavniki slovenske ambasade, v soboto zvečer pa bodo
nastopili tudi na koncertu na Ruski humanistični univerzi. V
domovino se bodo vrnili prihodnjo nedeljo. I. K.
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Juretu Toriju, virtuozu na harmoniki, in njegovem triu bodo
v avgustu na treh kranjskih odrih sledili še številni odlični
slovenski in tuji glasbeniki ter mojstri besede. 

Minule podobe Kranja

V galeriji Kranjske hiše je na ogled razstava Minule podobe
Kranja, ki so jo pripravili v kranjski enoti Zavoda za varstvo
kulturne dediščine. Za fotografsko razstavo z naslovom Minu-
le podobe Kranja so na zavodu izbrali povečave nekaj najbolj
zgovornih fotografij iz arhiva, ki kažejo za vselej izgubljeno
podobo Kranja, kot se je oblikovala v času na prelomu devet-
najstega v dvajseto stoletje. Večina posnetkov je nastala med
Staro pošto in občino, nekaj fotografij pa prikazuje tudi delo
arheologov, konservatorjev in restavratorjev na posameznih
spomenikih. Razstava bo na ogled do konca avgusta. I. K. 

Razstava Proteus anguinus - Carnium

Kipar in vizualni umetnik Zoran Srdić Janežič se te dni pred-
stavlja z novo konceptualno razstavo Proteus anguinus -
Carnium. Razstava se je začela včeraj zvečer z video perfor-
mansom Boštjana Gorenca Pižame, v izložbi Zavoda za tu-
rizem Kranj je na ogled maskota človeške ribice, v vitrinah
Študijskega oddelka Osrednje knjižnice Kranj pa sta na
ogled grafična mapa in predstavitev in potek nastanka knji-
ge, ki je prav tako del umetniškega projekta. I. K.
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Vilma Stanovnik

Moto klub Freising riders je
bil sredi tega meseca organi-
zator že 12. mednarodnega
srečanja motoristov, ki je
potekalo ob starem zim-
skem bazenu pri Trgov-
skem centru Supernova v

Kranju. Tudi letos se je pri-
reditev začela v petek popol-
dne in trajala do nedelje do-
poldne. Čeprav so obiskoval-
ce odganjale huda vročina in
plohe, so bili organizatorji z
obiskom zadovoljni. 
"Kljub negotovi vremenski
napovedi je prišlo vsaj tisoč
motoristov, precej tudi s tu-

jine. Natopile so glasbene
skupine, obiskovalci so uži-
vali ob preizkušnjah v bench
pressu, manjkala ni nobena
tradicionalna ponudba," je
povedal predsednik MK Frei-
sing Riders Drago Leskov-
šek in dodal, da bo sedaj čas,
da natanko preštejejo stro-

ške in prihodke, če bo kaj
denarja ostalo, pa ga bodo
tudi letos podarili v dobro-
delne namene. 

Vilma Stanovnik

Žabnica - "Smo na dokaj ne-
mirnem območju tako glede
poplav kot požarov, kjer zla-
sti delajo škodo strele. Zato
nam bo nova prikolica prišla
zelo prav, saj se lahko zapne
za vsako osebno vozilo in
ima vso potrebno opremo za
gašenje. Pomembno je tudi,
da se lahko na eni intervenci-
ji pusti dlje časa, tudi več dni,
zato se lahko uporabi tudi ob
večjih katastrofah. Prikolico,
za katero smo morali brez
opreme odšteti okoli dvanajst
tisoč evrov, smo kupili z last-
no dejavnostjo. Prispevali so
sponzorji, poleg tega pa tudi
krajani in gasilci," je na slo-
vesnosti ob prevzemu nove
prikolice prejšnjo nedeljo pou-
daril Peter Škerjanc, pred-
sednik Prostovoljnega gasil-
skega društva Žabnica, in po-
vedal, da so z opremljenostjo
voznega parka trenutno kar
zadovoljni, letos pa so zgradi-
li tudi nov vodni požarni ba-
zen v Dorfarjih, pri čemer so
jim pomagali tudi občina
Škofja Loka ter mnogi pros-
tovoljci.
"Lani smo namenu izročili
novo vozilo za prevoz moš-
tva, pred dvema letoma pa
vozilo GIVI 1 z vso pripada-
jočo opremo. Prav tako ima-
mo avtocisterno, ki pa je sta-
rejša. Gasilci se zavedamo,
da se je treba vseskozi izob-

raževati, pa tudi na področju
tehnike ne smemo zaostaja-
ti. V nekaj letih namerava-
mo kupiti še črpalko," je do-
dal Peter Škerjanc in pove-
dal, da imajo žabniški gasil-
ci letno v povprečju od se-
dem do deset intervencij. 
Prejšnji konec tedna teh ni
bilo, so pa zato pripravili tra-
dicionalno veselico. V sobo-
to so organizirali tudi sreča-
nje in tekmovanje gasilk
kranjske občine, najbolj slo-
vesno pa je bilo seveda ob
nedeljskem prevzemu pri-
kolice, ki so se ga udeležili
številni prijatelji gasilci pa
tudi podžupan MO Kranj

Bojan Homan. "V zadnjih
štirih letih imajo gasilci v
naši občini novo obliko fi-
nanciranja, vzorno pa sode-
lujemo tudi z Gasilsko zve-
zo občine Kranj. Uvedli smo
nakup po enega motornega
vozila v določeno gasilsko
društvo, prav tako smo uve-
dli nakup motornih žag za
vsa društva, nemoteno pa so
potekala izobraževanja. Bilo
je kar nekaj intervencij, kjer
ste se izkazali, in lahko re-
čem, da ste gasilci prva
udarna županova vojska, ki
pride, kadarkoli nam narava
ponagaja," je poudaril pod-
župan Homan.

O vlogi gasilstva in dobri
opremljenosti društev je
spregovoril tudi častni član
Gasilske zveze Vili Tomat.
"Želel bi, da bi se potreba po
uporabi tega vozila ne poka-
zala, če pa se bo, je društvo
sposobno intervenirati, saj
ima primerno opremo," je
poudaril Tomat, o pomemb-
ni vlogi gasilstva pa je spre-
govoril tudi predsednik KS
Jože Frelih. Ključe nove pri-
kolice je prevzel poveljnik
Prostovoljnega gasilskega
društva Žabnica Marjan Kr-
žišnik, za konec pa jo je bla-
goslovil domači župnik Jože
Perčič.

Žabniški gasilci imajo novo
sodobno prikolico
Pri Prostovoljnem gasilskem društvu Žabnica skrbijo, da so tudi tehnično dobro opremljeni, od 
prejšnjega tedna pa je nova pridobitev zelo uporabna prikolica.

Mednarodno srečanje
motoristov

Po slovesnosti in blagoslovu, ki ga je opravil domači župnik Jože Perčič, so žabniški gasilci
tudi uradno prevzeli novo prikolico.

Na srečanje v Kranj so poleg domačih prišli tudi tujci, večja
skupina se je prek Madžarske pripeljala tudi iz Beograda.

Prijetna senca ob starem zimskem bazenu je motoristom v
hudi vročini ponujala prijeten hlad.
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Redna cena: 29 EUR
Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 
je cena le 25 EUR + poštnina.

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

V knjigi je predstavljenih 
več kot 50 opuščenih 
rudniških rovov v Sloveniji.
Avtor Davorin Preisinger,
dolgoletni jamar 
in zbiralec mineralov, 
je vsak rudnik predstavil 
in ga obogatil 
z odličnimi fotografijami
notranjosti. Knjiga je
pomemben prispevek 
k spoznavanju naše 
ne tako oddaljene
rudarske zgodovine. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj - V Društvu Sožitje
Kranj so zelo dejavni. Likov-
nim delavnicam in folklorni
skupini se je pridružil še
zborček Od A do Ž. Prva pe-
sem, ki so jo naštudirali pod
vodstvom Tatjane Ferengja
in ob pevski spremljavi
Roka Ferengja in Tanje Ža-
gar, je pesem Vsaj malo son-
ca, slovenski prevod nemške
evrovizijske uspešnice.
Predstavitvi pesmi v Kultur-
nem domu v Predosljah je
sledilo snemanje pesmi za
radijske postaje, zatem pa še
snemanje videospota v
Preddvoru pod vodstvom
Mikija Šarca iz studia
Gong; snemalci so prinesli
kamere, Miki je članom
zborčka razdelil majice s
sončki, ves dan so preživeli
na terenu in se imeli super,
kot so strnili vtise. Matic Ti-
čar je igral na harmoniko,
Matjaž Žerovnik na kitaro,
Eva Pirnat in Luka Perne
sta se sprehodila skozi dre-
vored. Iz vsega tega je na-
stal videospot, ki so ga pre-
mierno predvajali na Televi-
ziji Slovenija, zatem na TV
3 ... "Zanj smo v kratkem
času prejeli čez 1200 če-

stitk," je bila več kot zado-
voljna Tatjana Ferengja, ki
je pobudnica ustanovitve
zborčka. Tudi na You Tube
je bilo do sredine julija pri-
bližno štiri tisoč klikov za
videospot. "S spotom želi-
mo dati ljudem možnost
spoznavanja drugačnosti,
ker je le v poznavanju vir
pravega medsebojnega
sprejemanja," je poudarila
Branka Perne, predsednica

Društva Sožitje Kranj, Tat-
jana Ferengja pa je dodala,
da je zelo vesela tudi dobre-
ga odziva in sodelovanja
staršev. 
Društvo Sožitje Kranj je v

Domu starejših občanov v
Tržiču v začetku julija na
ogled postavilo likovno raz-
stavo Ulica prijaznih ljudi v
sodelovanju z VDC Men-
geš, enoto INCE, ki se je
predstavila z unikatnimi ke-

ramičnimi izdelki. Sodelo-
val je tudi zborček Od A do
Ž ob spremljavi harmoni-
karja Matica Tičarja. Kot je
še dodala Branka Perne, je v
ustanavljanju Klub prijate-
ljev Društva Sožitje Kranj:
"Namen je pridobiti čim več
prijateljev, znancev, umet-
nikov v klub in društvo. Po-
magali bi nam z zbiranjem
sredstev za čim boljšo kvali-
teto življenja oseb z motnja-

Videospot za 
Vsaj malo sonca
Zborček Od A do Ž Društva Sožitje Kranj se uspešno predstavlja z videospotom Vsaj malo sonca. 

Suzana P. Kovačič

Srbsko kulturno društvo Pe-
tar Kočić Kranj je pred ne-
davnim organiziralo Prve
Kočićeve dneve. Društvo
nosi ime po srbskem pesni-
ku, pisatelju, politiku, ki se
je rodil v vasi Stričići pri Ba-
njaluki (1877-1916). "Kočić
izvira iz krajev, od koder so
tudi moji starši in kjer sem
preživljala počitnice. V svo-
jih delih uporablja "kmečki
govor", kot ga govorijo naše
babice, dedki in to je bil
zame velik izziv," je poveda-
la Kranjčanka Snežana Mar-
čenko, ki je na ljubljanski Fi-
lozofski fakulteti diplomirala
na temo Petar Kočić pri prof.
dr. Vladimirju Osolniku.
Na prvi večer Kočićevih dne-
vov je bila v Kulturnem
domu v Stražišču gledališka
predstava Jazbec pred sodiš-
čem v izvedbi dramske sku-
pine Teatrer David, ki deluje
pri SKD Petar Kočić Kranj.
Predstavo je režiral Boško

Đurđević, igrali so Ostoja
Šobot (David), Ljubo Andrić
(sodnik), Željko Andrić
(zdravnik) in Ljubo Todoro-
vić (zapisnikar). S predstavo
so gostovali že v več sloven-
skih mestih. Drugi večer so
imeli v klubskih prostorih
društva na Savski cesti v

Kranju književno tribuno,
na kateri so predstavili novo
knjigo pesnika in pisatelja
Radeta Ilića. Na Kočićeve
dneve so se iz Banjaluke pri-
peljali pisatelj Dušan Prača,
publicist Milan Dašić in za-
ložnik Milan Stijak. Gostil
jih je predsednik društva

Neđeljko Marić, ki je pove-
dal, da v društvu poleg
dramske sekcije delujejo
tudi literarna, pevska, fol-
klorna in športna sekcija. "V
treh letih delovanja društva
smo navezali veliko stikov z
rojaki iz Banjaluke," je še
dejal Marić. 

Prvi Kočićevi dnevi v Kranju
V tretjem letu delovanja je Srbsko kulturno društvo Petar Kočić Kranj prvič organiziralo Kočićeve 
dneve v Kranju. 

Snemanje videospota v Preddvoru I Foto: Tina Dokl

Gledališka predstava Jazbec pred sodiščem v Kulturnem domu v Stražišču

Suzana P. Kovačič

Kranj - V kranjskem Zavodu
Korak že od leta 2004 pote-
kajo študijski krožki, ki jih
pripravljajo v povezavi z An-
dragoškim centrom Sloveni-
je. "Študijski krožki so obli-
ka neformalnega izobraže-
vanja, kjer so člani aktivno
vključeni v obravnavanje do-
ločene problematike ali
teme, ki je izbrana na podla-
gi njihovih interesov in že-
lja. S tako obliko dela razvi-
jajo sposobnosti medseboj-
nega sodelovanja in komu-
nikacije, obenem pa znova
razvijajo in izboljšujejo tudi
svoje kognitivne in psihoso-
cialne spretnosti," je pove-
dala direktorica Zavoda Ko-
rak Mateja Korošec.

V študijskem letu
2009/2010 so izvedli tri
krožke različnih vsebin.
"Študijski krožek Bridge je
imel poudarek na medkul-
turnem povezovanju ob
hkratnem učenju angleške-
ga jezika, kjer smo vseskozi
aktivno sodelovali z Druš-
tvom Sonce V Srcu. Pri geo-
grafskem krožku Spoznaj-
mo Slovenijo smo se sezna-
nili s poglavitnimi značil-
nostmi vseh slovenskih po-
krajin, obiskali pa smo tudi
Prekmurje. Z zadnjim štu-
dijskim krožkom Kaj pa naš
vrt? pa bomo poiskali vrtnar-
je v sebi in s skupnimi moč-
mi uredili naš vrt," je razlo-
žila Koroščeva in dodala, da
ob obilici idej in dobre volje
že sedaj zavzeto razmišljajo
o študijskih krožkih, ob kate-
rih se bodo družili v prihod-
njem letu.

Študijski krožki 
bogatijo vsakdan 
Imajo dosti idej in volje za delo.

V kranjskem Zavodu Korak že od leta 2004 potekajo 
zanimivi študijski krožki, ki jih pripravljajo v povezavi z 
Andragoškim centrom Slovenije. 

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Dvoriščni sejem po-
meni, da počistimo svoje
predale, omare, skrite kote
in tistega, česar ne potrebu-
jemo več, pa je še vedno po-
polnoma uporabno, ne vrže-
mo proč, ampak podarimo
tistemu, ki to potrebuje. To
so lahko igrače, ki jih otrok
preraste, uporaben pribor,
ki ga zamenjamo, pa oblači-
la, ki nam niso več prav,
morda kasete, ki jih ne po-
slušamo več, orodje, ki ga
ne uporabljamo ..., skratka
ogromno stvari je, ki bi lah-
ko komu prišle prav, mi pa
jih ne potrebujemo več,"
pravi Andrej Zalokar, ki je
najprej začel organizirati to-
vrstni sejem v Bitnjah, mi-
nulo soboto pa ga je prvič

pripravil v središču Kranja.
"Ideja se je prijela in začel

sem razmišljati, da bi nekaj
podobnega lahko pripravili v
središču Kranja. Na Zavodu
za turizem so bili pripravlje-
ni sodelovati in sejem smo
preselili v središče mesta.
Čeprav nam je ponagajalo
vreme, je izkušnja dobra, saj
so predmeti hitro menjali
lastnike. Nekateri so stvari
prinašali, drugi odnašali.
Mnogi so komaj verjeli, da
je res vse zastonj, da lahko
vsakdo vzame, kar pač po-
trebuje. Ker vemo, da bo tre-
ba tak sejem pripraviti kar
nekajkrat, da se bo res prijel,
pa že sedaj Kranjčane in
okoličane vabim, da znova
pridete na Glavni trg v sobo-
to, 28. avgusta, med 9. in 12.
uro, ko bomo sejem ponovi-

li," je povedal Andrej Zalo-
kar. Tudi obiskovalci, ki so
si ogledovali, kaj je na stoj-
nicah, so hitro ugotovili, da
preveč uporabnih stvari
konča v smeteh in da je dvo-
riščni sejem odličen način,

da te stvari zamenjajo lastni-
ka. Kot je opozoril Zalokar,
pa na stojnice ni dovoljeno
prinašati kosovnih odpad-
kov, alkohola, hrane, orožja
in drugih z zakonom prepo-
vedanih odpadkov.

Podarite in vzemite
brez plačila
Na pobudo Andreja Zalokarja se je tako imenovani dvoriščni sejem začel v Bitnjah, minulo soboto pa
so ga prvič pripravili na Glavnem trgu v Kranju. 

V soboto je v Kranju prvič potekal dvoriščni sejem, kljub
slabšemu vremenu pa so bili obiskovalci navdušeni.

Na Rekreatur rekordno
število kolesarjev

Letošnji Rekreatur se bo 26. avgusta začel v 
Lendavi, tri dni kasneje pa bodo kolesarji na cilju
v Kranju.

www.kranfest.com

28. tradicionalna

Državno prvenstvo v odbojki na mivki
Rekreativni turnir trojk v odbojki 
na mivki
Dežela škrata krančka
Otroški kranfest
Ulični program
Kranjski smenj

Sarajevo drum orchestra
Fake Orchestra
Dej še’n litro 
Jazz station
Samuel Lucas
Beer Belly band

Andrej Šifrer
Pero Lovšin  in  Španski borci
Vlado kreslin in Mali bogovi
Adi Smolar
Niet
Orlek

Vilma Stanovnik

Kranj - Minuli torek so orga-
nizatorji iz Studia Oreh za-
ključili s sprejemanjem pri-
jav za letos že peti zaporedni
Rekreatur. Ta je med Slo-
venci, zlasti pa med Gorenj-
ci, postal tako priljubljen, da
se je število udeležencev z
41 povečalo na kar 324. 
"Seveda je med vsemi ekipa-
mi kolesarjev še vedno naj-
več gorenjskih ekip, vsako
leto pa jih je več tudi iz dru-
gih delov Slovenije. Tako je
letos prijavljenih 41 ekip, od
tega jih je 33 sestavljenih iz
Gorenjcev," je povedal glav-
ni organizator Andrej Zalo-
kar, ki se je odločil, da se le-
tos prireditev znova začne v
Prekmurju. Tako bo tridnev-
na pot kolesarje vodila iz
Lendave prek Ptuja in Vele-
nja v Kranj. Kot dodaja Zalo-
kar, so zanimivi statistični
podatki prijavljenih, saj je v
povprečju kolesarka Rekrea-
tura stara 41,8 leta, kolesar

pa 43,9 leta. "To so leta, v
katerih ugotovimo, da ni vse
le delo, ampak je treba po-
skrbeti tudi za svoje zdravje
in dobro voljo. In tega je na
Rekreaturu gotovo obilo,"
pravi Zalokar.

Andrej Zalokar bo skupaj z
ekipo letos že peto leto
poskrbel, da bo Rekreatur
za udeležence lepo doživetje.
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Kultura v središču mesta
Še vedno se marsikdo pritožuje, da je središče Kranja zaspano in da se dogaja premalo zanimivega. Vsaj poleti to nikakor ni res, saj se ta konec tedna
obeta vedno živahen Kranfest, minule dni pa je bilo dobro poskrbljeno za različne kulturne dogodke. Navdušila je zlasti prireditev v Prešernov spomin Kar
je, beži, pa tudi slikarji, ki so se zbrali na prvem Extemporu, so popestrili mestni utrip.

Živahno obarvan večerni program, v katerem je bila osrednja pozornost namenjena
noviteti mladega slovenskega skladatelja Anžeta Rozmana, ki je skladbo Povodni mož
napisal prav za Le Sextiqu Quartet, je v vlogi recitatorke popestrila tudi mlada flavtistka
Barbara Gorše.

Gostje večera pred Prešernovo hišo so bili člani ekstravagantnega kvarteta saksofonistov
La Sextique Quartet, ki ga sestavljajo Matic Fortuna, Kristina Seražin, Matija Marion in
Štefan Starc. Kvartet je nastal leta 2007, od tedaj pa so že večkratni dobitniki priznaj in 
nagrad.

V spomin na 22. julij 1846, ko je oblast na Dunaju Francetu Prešernu odobrila odvetniško
pisarno v Kranju in mu istega dne dala dovoljenje za izdajo Poezij, je letos pred 
Prešernovo hišo že drugo leto potekala kulturna prireditev z naslovom ene od Prešernovih
pesmi Kar je, beži.

Umetnikom, ki so v mestu ustvarjali kranjske vedute, je bilo mesto tako všeč, da so ob
koncu predlagali, da bi prireditvev pripravili tudi prihodnje leto in da bi jo iz poldnevne,
spremenili v celodnevno druženje.

Kljub vročemu julijskemu petku se je v središču Kranja na prvem Extemporu, ki ga je v
sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj, organiziralo Likovno društvo Kranj, zbralo kar 24
slikarjev, ki so bili deležni veliko pozornosti. I Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

Ob robu Prešernovega semnja 8. februarja in 3. decembru, ko Kranj z občinskim
praznikom slavi našega velikega pesnika, je Atelje Puhart, ki je glavni organizator, 22. julija
dodal novo prireditev Kar je, beži. Idejo zanjo je dala Petra Puhar Kejžar, ki je kulturni
večer tudi vodila.




