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OBČINSKE NOVICE ZANIMIVOSTI KULTURA ZANIMIVOSTI

Kar stoterica 
bistrih glav
Kranjski župan Damijan Per-
ne je ob zaključku šolskega
leta na tradicionalnem sreča-
nju čestital natanko stoterici
najboljših učencev kranjskih
osnovnih šol.

Dekleta brez 
uvoženih toalet
Po šestdesetih letih, kar je
minilo od njihove mature, so
se na Gimnaziji Kranj spet
zbrali maturanti letnika
1949.

Mesto so si ogledali 
na vozičkih
Tudi tisti, ki v Domu upoko-
jencev dneve preživljajo na
vozičkih, so si pred kratkim z
zanimanjem ogledali staro
mestno jedro Kranja, brez
pomoči prostovoljcev pa pri
tem podvigu ne bi šlo.
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Dobili smo športni
objekt, ki je bil zagotovo po-
treben. Je lep in kvaliteten,
hkrati pa energetsko var-
čen. Služil bo tako športni-
kom kot rekreativcem in šo-
lam, z njim pa bomo laže
počakali tudi na potrebno
prenovo glavne tribune," je
ob torkovem odprtju nove
tako imenovane tribune
Vzhod poudaril kranjski žu-
pan Damijan Perne. Kot sta
povedala predsednik Atlet-
skega kluba Triglav Tomaž
Kukovica in direktor Nogo-
metnega kluba Triglav Mi-
ran Šubic, pa so se novih
tribun s kar 708 sedeži in
osmih garderob razveselili
zlasti nogometaši in atleti, s
tuši in javnimi sanitarijami
(tudi za invalide) ter sobo za
prvo pomoč pa so veliko pri-
dobili tudi vsi drugi obisko-

valci kranjskega športnega
parka. Da so bila gradbena
dela opravljena v dogovorje-
nem roku, so poskrbeli pri
Cestnem podjetju Kranj,

vredna so nekaj manj kot 1,3
milijona evrov, za opremo
pa so odšteli okoli 36 tisoč
evrov. "Vesel sem, da spet
Kranjčani gradimo za

Kranj, in upam, da bo tako
dobro sodelovanje tudi vna-
prej," je ob odprtju poudaril
direktor Cestnega podjetja
Kranj Branko Žiberna.

Športniki so se razveselili
Kranjski športni park je od začetka tega tedna bogatejši za novo tribuno in garderobe.

Ikone, stare in nove 
Še nekaj dni je v Galeriji Pre-
šernove hiše na ogled zani-
miva razstava ikon, deset re-
stavriranih, ki jih Gorenjski
muzej hrani v svoji zbirki, in
ikon oziroma slik na lesu.

Končno čas 
za čofotanje

Prvi srečneži so že okusili radost 
kopanja v morju, tudi za tiste, ki bodo
počitnice preživeli doma, vodnih 
užitkov vsaj v Kranju ne bo manjkalo. 
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Plavalec je bil kar
triindvajset let

Ob letošnjem mednarodnem 
plavalnem prvenstvu Kranja je svojo
tekmovalno kariero končal Triglavan
Aleš Aberšek, ki je plavanju posvetil
več kot dve desetletji življenja.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Na zadnji seji sveta
Mestne občine Kranj so
svetniki obravnavali kar 15
točk dnevnega reda, zapletlo
pa se je že pri sprejemanju
dnevnega reda, saj gradiva
za nekatere točke svetniki
niso dobili pravočasno. Po
prekinitvi so dnevni red ven-
darle sprejeli, precej pole-
mik pa je bil najprej deležen
občinski program varnosti
Mestne občine. Obsežen do-
kument je na kratko pred-
stavil vodja Medobčinskega
redarstva Slavko Savič, ki je

povedal, da gre za program-
ski dokument, ki na podlagi
ocene varnostnih razmer
podrobneje določa naloge
občine, s sprejetjem progra-
ma varnosti pa bo redarstvo
lahko opravljalo naloge s po-
dročja javnega reda in miru
na podlagi zakona. Trenut-
no je v Kranju deset redar-
jev, ki so se za to delo dodat-
no usposabljali na policijski
akademiji, eden pa je še pri-
pravnik. Osnutek občinske-
ga programa varnosti, ki ga

je pripravila gospodarska
služba Čas v sodelovanju s
Policijsko postajo Kranj, pa
je po mnenju svetnikov pri-
pravljen premalo strokovno,
saj so v njem podatki, ki ne
odsevajo realnega stanja v
občini, svetniki pa so tudi
prepričani, da redarjem daje
preveč pooblastil. Kljub
temu so se na koncu odloči-
li, da osnutek skupaj s pri-
pombami sprejmejo, za kar
je glasovala večina svetni-
kov. 
Precej pomislekov je bilo
tudi glede predloga za usta-
novitev gospodarske službe

Stanovanjsko podjetje
Kranj, upravljanje nepre-
mičnin, d. o. o., čeprav je
podžupan Igor Velov pove-
dal, da bo podjetje v stood-
stotni lasti Mestne občine
Kranj, njihov namen pa je,
da se racionalizira upravlja-
nje in vzdrževanje nepre-
mičnin v lasti Mestne obči-
ne Kranj in prek tega podjet-
ja bolj učinkovito uresničuje
stanovanjska politika. 

Redarji pripravljeni 
na nove naloge

S sprejetjem programa varnosti naj bi imeli
mestni redarji v Kranju več pooblastil, kar med
občinskimi svetniki vzbuja dvome.
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Vodja Medobčinskega redarstva Kranj Slavko Savič
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Ob odprtju novih tribun in garderob sta kranjski župan Damijan Perne in predsednik 
Nogometne zveze Slovenije Ivan Simič podelila tudi priznanja mladim nogometašem. 
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30. junij 2009 
bo v NLB 

Poslovalnicah
zopet vaš dan

Vljudno vabljeni na NLB Dan 
seniorjev v NLB Poslovalnico 
Kranj, Koroška cesta 21 in v NLB 
Poslovalnico Medvode, Cesta ob 
Sori 3, kjer vam bomo z veseljem 
odgovorili na vse, kar ste si vedno 
želeli vprašati o bančnih storitvah. 
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Vesel sem, ker ima-
mo v občini toliko bistrih
glav tudi med vami, ki ste le-
tos zaključili osnovno šolo.
Sedaj vas čaka nova etapa
šolanja in verjamem, da bo-
ste tudi v prihodnjih letih
tako uspešni kot doslej. Go-
tovo se zavedate, da je le

znanje tisto, ki nekaj velja in
da ga nam nihče ne more
vzeti," je ob sprejemu letoš-
njih odličnjakov v prostorih
Mestne občine Kranj pouda-
ril župan Damijan Perne ter
jim izročil priznanja in sim-
bolična knjižna darila. 
Čeprav se je z letošnjim le-
tom učencem v spričevala
prenehal vpisovati končni
učni uspeh, pa tradicija sre-
čanja župana z najboljšimi
učenci ostaja tudi v Mestni

občini Kranj, le da je sedaj
merilo odličnosti povprečna
ocena nad 4,5. Takšnih
učencev, ki so se izkazali s
tako dobrim znanjem v vseh
osnovnošolskih letih, je le-
tos v devetih kranjskih
osnovnih šolah natanko sto
(lani jih je bilo 93). V OŠ
Franceta Prešerna so si pri-
znanje zaslužili: Tajda Bav-

dek, Lara Križaj, Sabina Be-
nedičič, Anže Božič, Pia
Gornik, Eva Jelovčan, Matej
Mohorič, Ema Perhavec,
Gal Hafner, Svit Hafner,
Kaja Hegedič, Klara Hofer,
Neža Majcen, Eva Lampret,
Miha Petrovič in Marija Sla-
dič. V OŠ Simona Jenka so
bili vsa leta odličnjaki: Ida
Ažbe, Urška Bergant Ber-
toncelj, Katarina Černe,
Anja Godnič, Eva Godnič,
Klementina Gogala, Luka

Jaklič, Monika Jerala, Do-
men Jerončič, Aleksandar
Kerić, Nejc Kišek, Žan Ko-
govšek, Maša Konc, Ana Ko-
vačič, David Lenarčič, Živa
Loparnik, Eva Matijaševič,
Ajda Mršek, Denis Pintar,
Ajda Strniša in Teja Udovič.
Priznanje za uspeh si je v
OŠ Helene Puhar zaslužil
Domen Težek, v OŠ Matija

Čopa pa: Nina Brezar, Bran-
ka Krgović, Robi Ravnikar,
Ivan Smiljanić, Katarina Fa-
rič, Kaja Galun, Maja Petro-
vič, Aljoša Rakita, Špela
Smeh in Kaja Ulčar. Iz OŠ
Predoslje so priznanja pre-
jeli: Gašper Bukovnik, Jaka
Štirn, Veronika Rogelj, Eva
Švab, Živa Hanc, Ula Alek-
sandra Kos, Ema Kokalj,
Petra Kočnik, Lucija Rož-
man in Maja Bajželj, iz OŠ
Jakoba Aljaža: Siniša Bore-

novič, Anže Turel in Sara
Novak, iz OŠ Staneta Žagar-
ja Nataša Podrekar, Jakob
Špik, Neža Vehar, Nina Ve-
hovec, Ana Vrhovnik, Mojca
Krajnc, Miha Marolt, Polona
Cilenšek, Maja Jerič, Tjaša
Kristanc, Marko Novak, Ma-
ruša Štirn in Urška Vrbinc,
iz OŠ Stražišče: Selena Be-
nedik, Petra Čotar, Urška

Ušeničnik, Tanja Ferčej,
Gregor Grabec, Nina Kokalj,
Maja Urh, Miha Šifrer, Neja
Šušteršič, Nežka Starc, Tim
Pogačnik, Klemen Porenta,
Urša Bežan, Urška Grašič,
Eva Mežnaršič, Tina Logar,
Dejan Benedik in Anita
Rozman Močnik, iz OŠ Ore-
hek pa: Sara Zupanc, Jerne-
ja Jelovčan, Davor Jovano-
vič, Anka Kavčič, Jera Ora-
žem, Ajda Rehberger, Matic
Tavčar in Zala Hafner.

Kar stoterica bistrih glav
Kranjski župan Damijan Perne je ob zaključku šolskega leta na tradicionalnem srečanju čestital 
natanko stoterici najboljših učencev kranjskih osnovnih šol.

Najbolj uspešne kranjske osnovnošolce je tudi letos sprejel župan Damijan Perne. I Foto: Gorazd Kavčič

"Občina je lastnica okoli 450
profitnih in neprofitnih sta-
novanj, osmih šol, petnaj-
stih vrtcev, več zavodov in
drugih nepremičnin. Če bo
to vodeno pod eno streho, v
skupni službi, bo s tem pri-
hranjenega precej denarja,"
je poudaril podžupan Velov,
svetniki, ki so oporekali
predvsem nameri, da občin-
sko premoženje prenesejo
na novo podjetje, pa so na
koncu predlog v prvi obra-
vnavi vendarle sprejeli in od
vodstva občine do naslednje
obravnave zahtevali dodatna
pojasnila.

Še najbolj pa se je na seji za-
pletlo pri sprejemanju odlo-
ka o distribuciji zemeljskega
plina, saj je dvom o zakoni-
tosti predlagane koncesijske
pogodbe brez javnega razpi-
sa, zgolj z odlokom, najprej
izrazil nadzorni svet MOK,
nato pa še statutarno-pravna
komisija. Ker je podžupan
Bojan Homan, ki je v odso-
tnosti župana Damijana
Perneta vodil sejo, vseeno
dal na glasovanje dodatek k
pogodbi med MOK in Dom-
planom ter odlok, saj je sta-
lišče Ministrstva za gospo-
darstvo, da je takšna rešitev
ustrezna, so svetniki SD
pred glasovanjem zapustili

sejno dvorano, preostalih
dvajset prisotnih pa je z 18
glasovi za sprejelo predlaga-
no rešitev preskrbe s plinom
v občini.
V nadaljevanju seje so nato
svetniki soglasno po hitrem
postopku sprejeli odlok o
preskrbi s pitno vodo in o
spremembi in dopolnitvi
odloka o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne ter
padavinske vode ter v prvi
obravnavi odlok o progra-
mu opremljanja parcel s ka-
nalizacijo za območja Dru-
lovke, Čirč, Savske ceste,
Skalice, Tomšičeve ulice,
Tavčarjeve ulice, Kokrškega
brega, Huj, Zlatega polja,

Gosposvetske ulice, Parti-
zanske ceste, Rupe, Kokr-
škega loga, Velikega hriba,
Kokrice in Mlake. V prvi ob-
ravnavi so prejeli tudi odlok
o ustanovitvi skupnega
organa občin za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v
javnem zavodu Gorenjske
lekarne in javnem zavodu
Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske. Svetniki so obravnavali
tudi program športa, ki so
ga sicer podprli, sklenili pa
so, da naj bi denar, ki se na-
menja za športno rekreaci-
jo, preusmerili za športno
vzgojo mladih, saj naj bi si
rekreacijo pač vsak plačeval
sam po svojih zmožnostih.

Redarji pripravljeni 
na nove naloge
�1. stran

Na zadnji seji so svetnikom predstavili tudi 
rezultate posvetovalnega referenduma glede
ustanovitve nove Krajevne skupnosti Mlaka 
v sedanji Krajevni skupnosti Kokrica. Od 3001
volilnih upravičencev se je referenduma 
udeležilo 1095 volivcev, veljavnih glasovnic pa je
bilo 1084. Za ustanovitev nove KS Mlaka je bilo
zgolj 38,56 odstotka volivcev. Kot je povedal
predsednik komisije za KS, svetnik Jože Lombar,
komisija ne podpira nove KS Mlaka, o tem pa se
bo moral sedaj izreči še občinski svet.

Vilma Stanovnik 

(Iz gradiva za sejo občinske-
ga sveta)

Vprašanje svetnika Jakoba
Klofutarja:
V Kranju ob nedeljah ni mo-
goče potrditi zdravstvene iz-
kaznice. Kdaj se bo to uredilo?

Odgovor:
Potrjevalec zdravstvenih kar-
tic je v avli, če bi jo odprli, bi
bil zdravstveni dom odprt ves
dan, kar ni dobro. Problem
naj bi bil rešen septembra,
ko bodo prešli na sistem s
stalno povezavo (on-line) in
potrjevanje kartic ne bo več
potrebno. Če je potrebna ur-
gentna pomoč, pacienta
sprejmejo tudi brez kartice.

Vprašanje svetnika Matevža
Kleča v imenu krajanov Pla-
nine:
Kaj je z bivšim ženskim
samskim domom Iskre, ka-
terega lastnik je Domplan,
saj je v njem leglo nereda in
zato možnost infekcij?

Odgovor:
V objektu je 29 stanovanj, je
pa dotrajan in nujno potreben
temeljite prenove. Večinski
lastnik, ki je imel v lasti 19
stanovanj, in preostalih deset
lastnikov s po enim stanova-
njem se zaradi visokih stro-
škov obnove objekta zanjo
niso mogli dogovoriti. Dom-
plan se je zatečenega stanja
lotil tako, da je od večinskega
lastnika s pogodbo prevzel
njegova stanovanja, z vsemi

drugimi lastniki pa se mu je
uspelo dogovoriti o zamenjavi
stanovanj za enakovredna v
drugih objektih, tako da je se-
daj lastnik celotnega objekta
Domplan. Pripravljamo pro-
jektno dokumentacijo za
gradnjo nadomestnega objek-
ta, gradnja pa naj bi se predvi-
doma začela v prihodnjem
letu. Do sedaj smo stavbo več-
krat v celoti zaprli z deskami
in celo zazidali okna, vendar
vseh nepooblaščenih vstopov
ne moremo preprečiti.

Vprašanje svetnika Milana
Podgorška:
Kakšni so bili stroški posta-
vitve in obratovanja montaž-
nega drsališča med Delav-
skim domom in Globusom
in zakaj je obratovalo kar do

25. marca. Zakaj bi občina
morala pokrivati dodatne
stroške, če tega ni v pogodbi?

Odgovor:
Pogodbeni znesek za postavi-
tev, obratovanje in animacijo
za drsališče je bil nekaj manj
kot štirideset tisoč evrov. Ker
je med upravljanjem med se-
zono prišlo do okvare hladil-
nega agregata, ki je nujno po-
treben za nadaljnje obratova-
nje in popravilo ni vključeno
z najemno pogodbo med Za-
vodom za turizem Kranj
(uporabnik) in podjetjem
Lucky Luka (upravljavec), pa
so nastali dodatni stroški
11.119,60 evra. Tako znaša
skupni znesek dokončnih
stroškov za drsališče nekaj
več kot 50 tisoč evrov.

Odgovori na vprašanja in pobude
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Čeprav so bili zadnje mese-
ce in tedne odpadki in rav-
nanje z njimi ena najbolj ak-
tualnih tem v Sloveniji, na
Gorenjskem in v Kranju, je
15. julij vsak dan bliže in od-
ločitev, kam s kranjskimi
odpadki, tudi. Je odgovor že
znan?
"Kot sem že večkrat povedal,
se Mestna občina Kranj zelo
trudi, da bi vzpostavili smi-
seln in dolgoročen sistem
ravnanja z odpadki, pri če-
mer je sodelovanje vseh go-
renjskih občin nujno. Mis-
lim, da smo v tem mandatu
storili precej korakov k pri-
merni rešitvi za gorenjske
odpadke, vendar smo pri
tem morali upoštevati, kar
je država zapisala v operativ-
ni načrt ravnanja z odpadki,
zlasti tisti del, ki se nanaša
na lokacijo za predelavo od-
padkov (industrijska cona
Exoterm) in deponiji za od-
laganje ostanka (Kovor in
Mala Mežakla). Drugačnih
direktiv ni, žal pa se vedno
znova pri ljudeh, ki živijo
bližje tem lokacijam, ali v
skupnostih, ki so lastnice
odlagališč, odpirajo desetlet-
je stare zahteve, da bi našli
drugačno rešitev za gorenj-
ske odpadke. To je sicer
možno, so pa vse druge vari-
ante predelave in odlaganja
ostanka odpadkov precej
dražje, kot če to urejamo na
Gorenjskem. Kranj je toliko
na slabšem, drugače od Tr-
žiča in Jesenic, ker svojega
odlagališča nima več.
Upam, da se bomo do 15. ju-
lija 2009 sporazumeli za ra-
zumno rešitev, kot jo je
sprejela tudi država, da
bomo vsi končno razumeli
in sprejeli dejstva o novih
tehnologijah predelave od-
padkov, ki vključujejo mak-
simalno varovanje okolja, in
se zavedeli, da moramo za
svoje odpadke poskrbeti
sami, predvsem pa jih zače-
ti ločevati že na izvoru."

Pred kratkim ste odprli osek
ceste Drulovka-Breg, grad-
bišče je na Savski cesti, ob-
navljajo se ulice v mestnem
jedru, na Gosposvetski ulici
... Kljub temu pa je še kar
nekaj delov cest, ki so v zelo
slabem stanju, če spomni-
mo samo na Jelenov klanec.
Kaj se na področju obnove
cest še obeta v bližnji pri-
hodnosti?
"Novega, moderno urejene-
ga odseka ceste med Dru-
lovko in Bregom smo se vsi
razveselili, ker bo bolj varen
za vse udeležence v prome-

tu. Prav vseh občinskih cest,
ki so potrebne obnove, v
enem letu ni mogoče uredi-
ti, vsekakor pa ves čas pri-
pravljamo dokumentacijo za
nove obnove. Trenutno ča-
kamo na gradbeno dovolje-
nje za gradnjo nove ceste od
vasi Njivica do občinske
meje, računamo pa, da bo-
sta še letos stekli investiciji
prometne ureditve Sloven-
skega trga z rekonstrukcijo
križišča Ljubljanske in Sav-
ske ceste ter Jelenovega
klanca in ulic okoli Sloven-
skega trga ter druga faza
urejanja ulic v starem mest-
nem jedru z dostopi do ro-
vov, za kar bomo konkurira-
li za sofinanciranje iz evrop-
skih sredstev."

V kratkem se obeta tudi do-
končanje stanovanj na Pla-
nini. Je kriza že vplivala na
načrte o gradnji novih sta-
novanj v občini Kranj?
"Ta trenutek občina ni inve-
stitor v gradnjo stanovanj na
območju kranjske občine,
ampak so to vse gradnje za-
sebnih investitorjev. Priča-
kovati je, da se bo ponudba

novih stanovanj na trgu po-
večala. Občina se želi na tem
področju racionalno obnaša-
ti, zato je tudi predlagala
ustanovitev stanovanjskega
podjetja, ki bo stoodstotno v
njeni lasti, kar bo pripomo-
glo k povečevanju in ohra-
njanju občinskega stano-
vanjskega fonda ter hitrejše-
mu reševanju stanovanjskih
problemov občanov."

Glede nadaljevanja gradnje
kranjske knjižnice naj bi
bilo vse dogovorjeno, grad-
bišče pa še vedno sameva.
Kakšen je vzrok?
"Lahko potrdim, da je bil
drugi dodatek k osnovni po-
godbi s prodajalci prostorov
v nekdanji zgradbi Globusa
takoj po majski seji mestne-
ga sveta poslan v podpis,
podpisanega pa smo prejeli
šele sredi junija. Dejstvo je,
da sedaj že teče 284 delo-
vnih dni za dokončanje
gradnje, in verjamem, da se
bo prodajalec držal pogod-
benega roka ter v kratkem
začel delati, saj bo sicer dol-
žan plačati pogodbene kaz-
ni, ki niso majhne."

Začele so se počitnice, ki jih
bo kar precej družin preživ-
ljalo doma. Kako je občina
pomagala, da bo poskrblje-
no zlasti za mlade?
"Do 10. julija 2009 potekajo
prireditve v okviru festivala
Carniola, ki ima poseben
program tudi za otroke in
mladino. Med 30. junijem
in 5. julijem se bodo pridru-
žili koncerti v okviru med-
narodnega kongresa Glasbe-
ne mladine, tudi s poseb-
nim programom za mlade,
nanje ne pozabljajo na Za-
vodu za turizem Kranj pri
organizaciji svojih priredi-
tev, sredi junija se je odprlo
kranjsko kopališče v šport-
nem centru, ne nazadnje
smo tam pridobili tudi novo
tribuno. Zanesljivo bo vsak-
do našel nekaj zase."

Poleti bo več priložnosti tudi
za obisk prireditev, v Kranju
pa v sodelovanju z Zavodom
za turizem tudi letos pri-
pravljate več zanimivih do-
godkov. Kaj vam kot doma-
činu pomenijo in katerih se
boste udeležili?
"Vsi domači organizatorji
prireditev v Kranju se mak-
simalno potrudijo, da v svo-
je programe vključijo zani-
mive in kakovostne izvajal-
ce, da oblikujejo kulturni
utrip, iz katerega lahko vsak-
do nekaj izbere za svojo
dušo. V okviru razpoložlji-
vih sredstev za ta namen so
deležni tudi podpore obči-
ne. Kolikor mi bodo dopuš-
čale številne delovne obvez-
nosti, bom skušal del časa
nameniti tudi kulturi."

Pogovor z županom Damijanom Pernetom

Občinske investicije
potekajo po načrtih
Športniki in obiskovalci prireditev že uporabljajo novo tribuno, septembra bodo šolarji in malčki dobili
nove prostore v žabniški osnovni šoli, urejajo se občinske ceste, živahno bo kulturno poletje v Kranju,
pa tudi za odpadke se bo našla možna rešitev.

Do 30. junija 2009 je še možno vložiti predloge
za občinska priznanja za leto 2009. Besedilo
razpisa je od 18. maja 2009 objavljeno 
na spletni strani Mestne občine Kranj
http://www.kranj.si/podrocje.aspx?id=751 
pod Javna naročila in razpisi. Dodatna pojasnila
dobite na Mestni občini Kranj, soba 29a, 
po telefonu 04/2373 113 ali e-pošti:
svetlana.draksler@kranj.si.

Kranjski župan Damijan Perne pod novimi tribunami v športnem parku I Foto: Tina Dokl

Osnovna šola Stražišče Kranj
Šolska ulica 2, 4000 Kranj

objavlja razpis

ZA VPIS OTROK V VRTEC ŽABNICA
za šolsko leto 2009/2010

Vpisali bomo 10 oz. največ 12 otrok drugega starostnega 
obdobja (od 3 do 6 let).

Vpisovanje otrok bo potekalo 
od 29. junija do 1. julija 2009. 

Dodatne informacije so na voljo na telefonu 270 03 24 
na centralni šoli. 

Vlogo za vpis in kriterije za sprejem otrok v vrtec lahko dobite 
v OŠ Stražišče Kranj ali na spletni strani naše šole. 

Obvestilo o sprejemu otroka boste starši prejeli po pošti. 

Kranj, 22. junija 2009 Pavel Srečnik, ravnatelj
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Pred štirinajstimi dnevi je bila dokončana prenova 
občinske ceste med Drulovko in Bregom, ki so jo težko 
čakali tako šoferji kot kolesarji in pešci.

Vilma Stanovnik

Breg - "Z veseljem odpiramo
skoraj 610 metrov dolg od-
sek ceste, ki naj bi ga sicer
odprli šele avgusta. Da nam
je to uspelo toliko prej, smo
poskrbeli vsi skupaj, začenši
s tistimi, ki ste svoj svet od-
prodali brez kakršnihkoli
komplikacij. Prav tako so do-
bro delo opravili izvajalci in
tisti, ki so skrbeli za nadzor,"
je na priložnostni slovesno-
sti ob zaključku rekonstruk-
cije ceste Breg-Drulovka pou-
daril kranjski župan Dami-
jan Perne ter pred zbranimi
krajani in gosti dodal: "Ta
cesta ni pomembna le za ti-
ste, ki tukaj živite, pač pa
tudi za vse, ki se vozimo tod
mimo, saj je odslej veliko
bolj varna. Zavedamo se, da
je na tej trasi še kar nekaj od-
sekov, ki so nujno potrebni
prenove, zato bomo dela na-
daljevali," je tudi obljubil žu-
pan Perne, ki je zaploskal
tudi mladim iz Osnovne šole
in vrtca Orehek, ki so pripra-
vili prijeten kulturni pro-
gram. Za blagoslov prenov-

ljenega odseka je nato poskr-
bel domači župnik z Brega
Ciril Plešec.
Potem ko je župan Damijan
Perne v družbi predsedni-
kov krajevnih skupnosti
Orehek-Drulovka in Mavči-
če Janezom Frelihom in Loj-
zetom Ješetom slovesno
prerezal trak na novi cesti,
so po njej že zapeljali prvi
avtomobili, pa tudi kolesarji
in pešci so preizkusili novo
pridobitev. Poleg temeljite
obnove dotrajanega vozišča
so namreč na obeh straneh
ceste zgradili kolesarsko ste-
zo, na vzhodni strani pa tudi
pločnik. Poskrbeli so za ure-
ditev odvodnjavanja pada-
vinske vode s cestišča, poleg
tega so pred obema naselje-
ma poskrbeli za hitrostne
ovire in obnovili vodovod.
Stroški investicije skupaj s
pripravo dokumentacije in
nadzorom so bili nekaj
manj kot 485 tisoč evrov. Iz-
vajalec del je bilo podjetje
STC iz Ljubljane, načrte so
izdelali v Cestnem podjetju
Kranj, nadzor pa je opravil
Domplan Kranj.

Majhen odsek, 
velika pridobitev
Prenovljen odsek občinske ceste med Drulovko
in Bregom naj bi odprli šele avgusta, ob velikem
posluhu domačinov pa je gradbenikom uspelo,
da so dela končali že pred dvema tednoma.

Še nekaj prostora v prenovljenem vrtcu

Mestna občina Kranj obvešča starše, da ostajajo v obnovlje-
nih prostorih žabniške šole še prosta vrtčevska mesta za
otroke 2. starostnega obdobja. Prosta mesta so kranjskim
občanom dostopna v okviru razpisa OŠ Stražišče. Starši
lahko vloge oddajo vsak delovni dan od 7. d0 13. ure.
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Čas kislih 
kumaric
Iz dobro obveščenih krogov
blizu Ministrstvu za gospo-
darstvo sem bil obveščen, da
na ministrstvu v največji taj-
nosti pripravljajo Zakon o
zaračunavanju izkoristka
sončnih žarkov za ogrevanje
človeškega telesa. To naj bi
bil eden najbolj pomembnih
zakonov za pridobivanje fi-
nančnih sredstev, s katerimi
bodo v času gospodarske
krize pokrivali finančni pri-
manjkljaj, tudi v občinskih
proračunih.
Po informacijah, ki jih je
težko preveriti, je vlada brez
razpisa izbrala za izvajanje
tega zakona firmo Ultravijo-
lični žarki, d. o. o., za katero
sicer pravijo, da njihov di-
rektor občasno naredi kakš-
no napako, ki pa bo pri takš-
ni količini opravljenega dela
zanemarljiva.
Iz Metodologije izračuna, ki
je sestavni del zakona, je
šele razvidno, kaj bo prine-
sel zakon. Stvar je čisto pre-
prosta. V Metodologiji je do-
ločeno, da si bomo morali
dati vsi Slovenci in Slovenke
izmeriti površino kože in na
podlagi izračunane kvadra-
ture kože bo vsak državljan
plačal državi davek za izkori-

stek sončnih žarkov za ogre-
vanje telesa. Moški bomo
seveda pri tem v slabšem
položaju, če bo one v trenut-
ku merjenja v moškem po-
ložaju, ker se bo na ta način
povečala kvadratura površi-
ne kože. Gleda na iznajdlji-
vost državljanov, je Ministr-
stvo za zdravje že pripravilo
tajno obvestilo, s katerim
bodo pred začetkom merje-
nja obvestili lekarne po dr-
žavi, da nabavijo večje koli-
čine broma, s katerim bodo
začasno zmanjšane določe-
ne funkcije pri državljanih.
Izvedel sem tudi, da je Vla-
da že obvestila policijo, da je
v času, ko bodo moški upo-
rabljali brom, možno priča-
kovati ženske demonstracije
pred poslopjem Vlade RS
zaradi kratenja državljan-

skih pravic in da je velika
verjetnost, da se bodo žen-
ske združile v civilno inicia-
tivo, ker si zaradi novega za-
kona ne bodo mogle več pri-
voščiti ustreznih lepotnih
popravkov pri plastičnih ki-
rurgih. Na Ministrstvu za
delo, družino in socialne za-
deve zaradi tega pričakuje
povečano brezposelnost pla-
stičnih kirurgov.
V Metodologiji je napisano,
da bo izkoristek sončnih
žarkov za višje ležeča nase-
lja dražji zaradi boljše kvali-
tete sončnih žarkov, ker je
tam onesnaženost ozračja
manjša. Zaradi tega obstaja
velika verjetnost, da se bodo
prebivalci iz gorskih vasi za-
čeli preseljevati na ravnin-
ske predele in bodo visoko
ležeče vasi postale še bolj
prazne.
Glede na omenjena določila
Metodologije za izračun po-
vršine kože, na podlagi kate-
rega bomo plačevali državi
davek, je pričakovati večje
povečanje rekreativnih de-
javnosti za hujšanje, kar bo
posledično pomenilo zmanj-
šanje površine kože pri po-
sameznikih. Ali so zaradi
tega v kranjski občini pohi-
teli z gradnjo tribune Hrib-
ček na stadionu, ostaja skriv-
nost, ker zakon še ni objav-
ljen. Ker je stranka, katere

član je tudi župan naše obči-
ne, v vladi, je možnost, da je
informacija o tajni pripravi
Zakona o zaračunavanju iz-
koristka sončnih žarkov za
ogrevanje človeškega telesa
ušla vladnemu nadzoru.
Vem, kaj si mislite, spošto-
vani bralci. Da je to pisanje
eno samo nakladanje. Ja, je.
Čas kislih kumaric je prišel.
Letos še. Kaj pa, če bo drugo
leto vse to res?

Matevž Kleč
Svetnik NS.i 

Politika : pravo 
1 : 0
Svetnikov je v Mestnem sve-
tu v Kranju 33. Svetnikov, ki
pripadajo SD, 10. Torej sko-
raj tretjina. Matematično
gledano, predstavljamo tret-
jino volilnega telesa. In ta
tretjina je v sredo, 17. junija,
protestno zapustila sejo
Mestnega sveta, seveda na
veliko veselje politične zveze
GRIMS-ZARES, saj se je
seja kljub drugim točkam
na hitro zaključila. Brez
opozicije je seveda vse hi-
trejše, vprašanje pa je, če je
tudi boljše.
Šlo je seveda za odlok z dol-
goveznim naslovom Pred-
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Skupinska slika v centru občine Sv. Ana Pred Kaplovo domačijo

Slovenska demokratska stranka  
Slovenian DemocraticParty

MESTNI ODBOR KRANJ
Bleiweisova cesta 6
Tel./faks: 04 202-37-05
E-naslov: tajnistvo@kranj.sds.si

EKSKURZIJA MO SDS KRANJ 
IN SVETNIŠKE SKUPINE SDS

V soboto, 13. junija, je MO SDS Kranj skupaj
s svetniško skupino SDS organiziral ekskurzi-
jo za člane. Na pot smo se odpravili z dvema
polnima avtobusoma. Že na začetku poti sta
sekretarka odbora Saša Kristan in tajnica Tat-
jana Trilar odlično predstavili tekoče zadeve.
O politiki na državni ravni je spregovoril pred-
sednik odbora Branko Grims, ki je opozoril,
kako se je nestrokovnost in neznanje vladajo-
če koalicije razgalilo tudi pri vprašanju t. i. "iz-
brisanih", saj je celo sodišče postavilo na laž
ključno trditev ministrice, vlade in celotne ko-
alicije, da "izdane odločbe nimajo nobene
zveze z možnostjo uveljavljanja odškodnin",

ko je presodilo, da prav z izdajo odločb za-
čno teči roki za vlaganje odškodninskih za-
htevkov. Podžupan Bojan Homan pa je pred-
stavil problematiko mestne občine in načrto-
vane razvojne projekte. 
Pot nas je vodila v osrednje Slovenske gori-
ce, natančneje v občino Sveta Ana. V občin-
ski avli nas je sprejel turistični vodnik Feliks
Berič in nam predstavil delovanje in utrip ob-
čine. Občina Sv. Ana je preživela različna
zgodovinsko-politična obdobja. Sedanja obli-
ka občine je nastala leta 1998 z združitvijo
krajevnih skupnosti Sv. Ana v Slovenskih go-
ricah in Lokavec. Po ogledu panorame Svete

Ane smo se odpravili na ogled Rožmanovega
mlina in oljarne Kolarič. Na poti smo lahko
opazili, da imajo dobro urejeno cestno infra-
strukturo, ohranjeno zgodovinsko, kulturno in
stavbno dediščino ter neokrnjeno naravo.
Urejenih je kar nekaj pohodniških, učnih in
kolesarskih poti. Nadaljevali smo z ogledom
Kaplove hiše, ki je bila zgrajena okoli leta
1850. Hiša ima ob značilni arhitekturi za to
območje še posebej zanimivo muzejsko
sobo na podstrešju. Med različnimi predmeti
sta ohranjena še ključavnica in ključ, oboje
izdelano v celoti iz lesa. Obiskali pa smo tudi
Luteransko pokopališče, ki je bilo urejeno

leta 1931, leto kasneje pa je bil opravljen prvi
pokop. Pokopališče je obdano z žičnato
ograjo in živo mejo in je urejeno, čeprav
skromno, grobove svojci še vedno obiskujejo
in skrbijo zanje. Po tem ogledu smo se odpe-
ljali ob reki Ščavnici, ki je še vedno v naravni
obliki, saj na tem delu Svete Ane reka ni bila
regulirana. V centru Svete Ane nas je v go-
stišču Eder-Kramberger že čakalo pozno ko-
silo. Dan smo zaključili še z degustacijo vin vi-
nogradnikov Svete Ane v občinski vinoteki.
Zadovoljni smo se v večernih urah vrnili na
Gorenjsko z mislijo, da se v te kraje med pri-
jazne ljudi še vrnemo.

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Kranj

Kongres zveze glasbene mladine

V Kranju bo med torkom, 30. junijem, in nedeljo, 5. julijem,
potekal kongres Mednarodne zveze glasbene mladine. Več
informacij o spremljajočih koncertih in prireditvah dobite na
spletni strani www.glasbenamladina.si. V. S.
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Boštjan Bogataj

Kranj - Prostor prihodnosti
(tako pravi slogan OpenLaba)
so v rumenem stolpiču ob
kranjski Gimnaziji odprli sre-
di meseca kot del praznova-
nja 90-letnice Fakultete za
elektrotehniko Univerze v
Ljubljani. "Še posebej v tež-
kih gospodarskih razmerah
moramo spodbujati inovativ-
nost in ustvarjalnost mladih,
saj je razvoj za preboj iz krize
najpomembnejši. Valilnica
novih idej in strokovnjakov je
velika pridobitev," je ob od-
prtju povedal Damijan Perne,
župan Mestne občine Kranj. 
Odprtje so njeni ustvarjalci
med drugim popestrili tudi z
demonstracijami. Prva je bila
predstavitev iluzije globine
in prostora v virtualnem oko-
lju s pomočjo infrardeče ka-
mere, še bolj pa je obiskoval-
ce navdušila raziskovalna
ideja Klemena Peternela Do-
tik za komunikacijo (Touch
to Communicate), ki lajša
uporabo modernih teleko-
munikacij. Gre za pripomo-
ček za starejše, ljudi s težava-
mi pri motoriki in vse, ki
imajo težave z upravljanjem
mobilnega telefona. 
"Na običajno tablo, ki jo po-
zna vsak, prilepimo fotogra-
fije in/ali listke, ki imajo za
posameznika določen po-

men. Ob dotiku z mobilnim
telefonom, ki podpira NFC
tehnologijo, se vzpostavi po-
vezava, saj zna telefon pre-
brati podatke s čipa pod sli-
ko, vzpostavi se klic, zgradi
konferenca, pošlje sporočilo
in podobno," mladi razisko-
valec iz Škofje Loke pojas-
njuje svojo idejo, ki je nasta-
jala zadnji dve leti v Labora-
toriju za telekomunikacije
Fakultete za elektrotehniko
v Ljubljani. Z idejo je na ne-
davni konferenci NFC v Mo-
naku navdušil tudi medna-
rodno javnost. NFC-
tehnologija, ki naj bi bila
prihodnost mobilne telefo-

nije, se ukvarja z brezgoto-
vinskim plačevanjem, na fo-
rumih pa se predstavljajo
tudi študenti. Peternelu je
med 52 prijavami uspel pre-
boj med deseterico finali-
stov, na koncu je zaostal
zgolj za finskimi kolegi. 
"Zdaj iščemo možnosti, da
bi vsaj dele predstavljene
ideje, na primer enostavno
pošiljanje sms-sporočil s po-
močjo vzorcev na tabli, po-
slali na trg. Uporabljali bi jo
lahko v domovih za starejše
ali drugih zaprtih skupno-
stih. Nekoliko spremenjeno
različico bi lahko uporabljali
tudi za učenje tujih jezikov v

vrtcih ali nižjih razredih
osnovnih šol," o splošni
uporabi ideje razloži Kle-
men Peternel. Težava z
uresničevanjem ideje je da-
nes zgolj v razširjenosti mo-
bilnih telefonov s tehnologi-
jo NFC, saj jo podpira - na
primer Nokia - le pri treh ti-
pih mobilnih telefonov. 
S projektom OpenLab mla-
dim v Gorenjski regiji part-
nerji v projektu dajejo ustvar-
jalno okolje ter spodbujajo
tvorjenje interdisciplinarne-
ga znanja in kreativnega,
sposobnega kadra za global-
no uspešna podjetja. Mladi
bodo svoj prosti čas lahko iz-
koristili na inovativnih pro-
jektih, na voljo bodo imeli
tako funkcijske generatorje,
osciloskope in spajkalnike
kot zmogljive računalnike in
strežnike, sodobno komuni-
kacijsko opremo in multime-
dijski laboratorij s profesio-
nalnimi kamerami in opre-
mo za montažo. V zgodbo
OpenLaba bo delno vključen
tudi Gorenjski glas, pravi
prof. dr. Janez Bešter: "Go-
renjski časopis želi postati
multimedijski, mladi bodo s
svojimi idejami in znanjem
prispevali svoj delež. Naš cilj
je, da povezujemo medij s
tehnološkimi rešitvami, nad-
gradnja pa bo multimedijski
portal eGorenjska."

Peternelova ideja prihodnosti
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z Mestno občino Kranj in številnimi
podjetji odprla OpenLab - odprti laboratorij za mlade.

log odloka o dejavnosti si-
stemskega operaterja distri-
bucijskega omrežja zemelj-
skega plina na območju
Mestne občine Kranj. 
Krajši in razumljivejši bi bil
naslov Odlok o podelitvi
koncesije Domplanu Kranj.
Kajti pravi namen tega odlo-
ka je bil izogniti se javnemu
razpisu, ki je sicer po mne-
nju statutarno pravne komi-
sije istega mestnega sveta za
podelitev koncesije po Zako-
nu o gospodarskih javnih
službah obvezen. Svetniki
SD torej nismo proti odlo-
ku, s katerim se v skladu z
zakonom urejajo koncesij-
ska razmerja, pač pa smo
proti načinu podeljevanja
koncesije. Uprli smo se tudi
stanju duha, ki ga iz seje na
sejo zvesto obnavlja politič-
na naveza GRIMS-ZARES.
To je, da se konkretnim pra-
vnim argumentom upira
glasovalni stroj brez kakrš-
nih koli pravih razlogov. Če
k temu dodamo še protipos-
lovniško vodenje seje, kot si
ga je, predvsem zaradi ne-
znanja in zlonamernega pri-
šepetovanja Grimsa in Sla-
dojeviča privoščil podžupan
Homan, potem je slika raz-
logov za naš odhod celovita.
Vendar pa se ob tem postav-
lja še nekaj vprašanj.
Zakaj ima mestni svet statu-
tarno pravno komisijo, kate-
re pristojnosti so v 26. členu
Statuta nedvoumno oprede-
ljene. Glede na zadnje doga-

janje, je v bistvu ne potrebu-
je. Dokler bodo razni Grimsi,
Štrausi in Sladojeviči razla-
gali pravne predpise tako ve-
rodostojno, da se najmanj 17
svetnikov z njimi strinja, po-
tem te komisije ne potrebuje-
mo. Stvar zgleda tako, kot da
so geologi (Grims), sociologi
(Sladojevič) in gimnazijski
maturant (Štraus) imeli na
svojih izobrazbenih usmerit-
vah razne pravne predmete,
ki jih enako kot pravnike kva-
lificirajo za razlago predpi-
sov. Poleg tega pa, ko direk-
tor mestne uprave Sladojevič
v podkrepitev svojih "pra-
vnih" argumentov zagrozi z
odstopom s funkcije, so od-
stranjeni še zadnji dvomi o
tem, ali se lahko z odlokom
podeli koncesija. Kot da je
Sladojevič politik, brez kate-
rega Kranj ne more, ne pa le
prvi občinski birokrat, ki ga
imenuje župan in katerega
skrb je dobro funkcioniranje

uprave. Očitno pa za to ne
skrbi. V upravi je zaposlenih
kar precej pravnikov, ki po
mojem mnenju obvladujejo
dovolj znanja, da bi se lahko
strokovno vključevali v nasta-
janje občinskih splošnih ak-
tov. Kljub temu pa direktor
Sladojevič pod krinko, da žu-
pan lahko izbira zunanje sve-
tovalce po svoji volji, najema
odvetnike, ki na sejah mest-
nega sveta seveda zagovarja-
jo stališča občinskih oblastni-
kov. Seveda ne zastonj in ne
na način, ki vodi k utrjevanju
pravne države. Namesto da
bi kot direktor delovno in
vsebinsko povezoval delova-
nje uprave, polni žepe odvet-
nikom, vendar ne iz svojega
žepa, pač pa iz vašega, dragi
bralci.
Drugo vprašanje je, zakaj je
bilo treba sprejeti odlok rav-
no sedaj in ne kasneje. Ali bi
v Kranju zmanjkalo plina,
ali je Domplan zagrozil s
kakšnimi sankcijami. Dvo-
mim, saj so pridobitna druž-
ba. Ali se je Domplan bal, da
bi v primeru razpisa lahko
kdo drug postal koncesio-
nar?! Še bolj dvomim, saj
menim, da kot lastnik in
upravljavec omrežja najbo-
lje izpolnjuje v odloku zapi-
sane pogoje za pridobitev
koncesije. Torej bi se odlok
lahko še dodatno pravno
preveril, lahko bi bil sprejet
brez spornega člena, oprav-
ljen bi bil razpis in podelje-
na koncesija. Vendar ne.

Očitno je šlo za osebni pre-
stiž direktorja Sladojeviča in
posledično za politiko, ki se
bo, vsaj tako upam, končala
v letu 2010. 
Torej nismo odšli s seje, ker
bi hoteli nagajati, pač pa smo
s svojim odhodom le opozo-
rili na določeno politiko, ki
krši postulate pravne države.
Da bomo preglasovani, smo
itak vedeli že pred sejo, ven-
dar bomo tudi v bodoče rav-
nali v skladu s tem, kar meni-
mo, da je za Kranj najboljše.
Pri delu mestnega sveta se
bom tudi naprej osebno tru-
dil za čim boljše rešitve, saj
me k temu zavezujejo glaso-
vi volivcev in dejstvo, da kot
svetnik dobim za vsako sejo
284,32 evra, kar moram
upravičiti s svojim delom.
Nisem pač tak, kot je nado-
mestni poslanec in svetnik
Rožej, ki pride na sejo mest-
nega sveta, prebere časopis,
pokasira denar in odide no-
vim zmagam (beri denarju)
naproti. Takšna je pač Za-
res(ova) morala in ne moja. 
Pri tem seveda ne trdim, da
so moja stališča, pravna ali
nepravna, edina pravilna.
Trudim pa se dokazati svoj
prav in isto pričakujem od
drugih, vendar ne na način,
da mi geologi in sociologi
solijo pamet na pravnem po-
dročju, saj tudi jaz njim ne
razlagam socioloških in geo-
loških resnic. 

Stane Boštjančič

Ob odprtju OpenLaba 

Damijan Perne, župan: "V Kranju sta po novem
prisotni kar dve univerzi - Univerza v Mariboru 
s Fakulteto za organizacijske vede in Univerza 
v Ljubljani z OpenLabom Fakultete za 
elektrotehniko, kar je za razvoj mesta le dobro."

"Z OpenLabom skušamo aktivirati ustvarjalni
potencial mladih na Gorenjskem, torej mladih,
ki željo več, ki jih zanimajo napredne tehnologije,
projekti, ne nazadnje kariera. Na ta način želimo
tudi navdušiti mlade za študij na tehničnih
fakultetah," pravi prof. dr. Janez Bešter.

"Začeli smo s tehnološkimi večeri ob četrtkih, ki
so jih vodili različni predavatelji. Skušali bomo
pripraviti čim več zanimivih večerov, čeprav
konkretnih ciljev - razen navduševanja mladih
za kreativno razmišljanje - nimamo," pojasnjuje
koordinator laboratorija Lovro Žitnik.

Janez Knez, direktor podjetja Insert: "Pričakujem,
da bom lahko razširil svoj posel, da bomo 
skupaj spoznavali nove tehnologije, nove 
somišljenike. Z OpenLabom sem že sodeloval, 
v načrtu imamo tudi projekt Še pomnite, 
tovariši, torej o razvoju računalništva."

Klemen Peternel ob (ne)običajni tabli, ki je navdušila v 
Monaku in v kranjskem Openlabu. I Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj - Jure Gašpar je leta
2006 padel z mostu in od te-
daj je na invalidskem vozič-
ku. Julija mu poteče zaposli-
tev pri dosedanjem delodajal-
cu, potem gre na zavod. Rad
bi dobil kako delo vsaj za štiri

ure, vendar kot mizar (kar je
njegov poklic) ne bo mogel
več delati. Kljub vsemu si
želi, da bi lahko sam skrbel
zase, vozil avto in se ukvarjal
s športom. Pred nesrečo je
imel rad šport, odkar je na
vozičku, pa so ga k športnim
dejavnostim pritegnili prija-
telji iz društva paraplegikov. 
"Začel sem igrati košarko na
vozičkih, vključili so me tudi
v reprezentanco. Dvakrat te-
densko imamo treninge, dva-
krat na mesec tekme," pravi
Jure, ki si želi specializiran
športni voziček, kakršne ima-
jo njegovi košarkarski kolegi.
Sedaj igra na izposojenem,
rabljenem, s katerim pa ne
more slediti tempu igre. Iz
zdravstvenega zavarovanja
mu pripada le sobni invalid-
ski voziček, športnega, ki sta-
ne okoli tri tisoč evrov, bi mo-

ral plačati sam. Denarja
nima, zato so mu z dobrodel-
no akcijo želeli priskočiti na
pomoč pri Društvu paraple-
gikov Gorenjske. Zakaj je
šport za invalide tako po-
memben?
"Četudi sediš na invalidskem
vozičku, se moraš na svoj na-

čin gibati in s športom ter re-
kreacijo skrbeti za svoje
zdravje," pravi predsednik
gorenjskega društva Metod
Zakotnik. "Šport je pomem-
ben za krepitev telesa in
duha, za sprostitev, daje tudi
možnost druženja, saj ne že-
limo, da bi se invalidi zapira-
li med štiri stene."
Že pred časom so prvič obja-
vili račun, na katerem zbirajo
denar za Juretov voziček,
vendar so bila nakazila nanj
zelo pičla. Upajo, da bodo
morebitni donatorji v prihod-
nje bolj darežljivi. Prispevke
za Juretov športni invalidski
voziček lahko nakazujejo na
račun Društva paraplegikov
Gorenjske, številka 07000-
0000108633 (sklic 00-
11022009, z namenom pla-
čila: donacija za invalidski
voziček).

Jure bi rad voziček 
za sedečo košarko

Jure Gašpar, ki je po nesreči pred tremi leti 
na invalidskem vozičku, želi s pomočjo društva
paraplegikov in donatorjev dobiti športni 
invalidski voziček.

Kranj 

Odprli nove prostore zavoda Korak 
V kranjskem dijaškem in študentskem domu so slovesno od-
prli nove prostore zavoda Korak. Doslej so imeli koncesijo za
izvajanje programa po končani rehabilitaciji ljudi s poškodbo
možganov za enajst varovancev, z razširitvijo koncesije jih
bodo sprejeli 25. Do preselitve v dijaški dom je prišlo zaradi
tega, ker so se morali izseliti iz prostorov nekdanjega IBI-jeve-
ga vrtca. Nove prostore so slovesno odprli kranjski župan Da-
mijan Perne, direktorica direktorata za družino pri ministr-
stvu za delo Majda Erzar, svetovalec predsednika države za
zdravstvena in socialna vprašanja Franc Hočevar in direktori-
ca Koraka Mateja Korošec (na sliki). D. Ž.
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Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Šlo je za prvo tovrst-
no izobraževanje v Sloveniji,
ki so ga opravili za odrasle
ljudi z motnjo v duševnem
in telesnem razvoju. Tečaj je
bil prilagojen sposobnostim
varovancev, njegov namen
pa naučiti jih pravilnega od-
ziva na nesrečo, kako dati
prvo pomoč ponesrečencu
ob nezgodi in poklicati nuj-
no medicinsko pomoč.
Mentor projekta je bil preda-
vatelj na Zdravstveni fakul-
teti v Ljubljani Damijan Sla-
be, izvajala pa sta ga absol-
venta Anja Hafner, ki študi-
ra na tej fakulteti in je te vse-
bine uporabila v svoji di-
plomski nalogi, ter Klemen
Lipovšek z Medicinske fa-
kultete v Ljubljani. Z varo-
vanci sta se študenta srečala
osemkrat in jih učila, kako
dajati prvo pomoč. "Dobro
so se odzivali, veliko so si
zapomnili in z veseljem so-
delovali. Resda so vsebine
prilagojene in je treba veliko
ponavljati, vendar je tečaj
dal dobre rezultate," je pove-
dala Anja Hafner, ki bo di-
plomsko nalogo s to temati-
ko zagovarjala jeseni. 
Luka Gašperšič, Primož Šti-
belj, Polona Gartner, Tanja

Draksler, Luka Perne, Janez
Kuralt, Nataša Kimovec in
Žiga Plantan so s tečajem
osvojili novo znanje in vešči-
ne. Z njimi se uresničuje
načelo enakih možnosti v
družbi in se izboljšuje kako-
vost njihovega življenja,
smo slišali na podelitvi potr-

dil osmerici uspešnih tečaj-
nikov. Svoje novo pridoblje-
no znanje pa so tudi prika-
zali: Luka, Nataša in Žiga 
so pokazali, kako je treba
ustaviti krvavitev, Primož 
in Polona, kako se v pravi
položaj namesti nezavest-
nega, Luka, Tanja in Janez

pa, kako se ukrepa ob zna-
kih zadušitve in kako prikli-
cati pomoč na številki 112.
Potrdila jim je razdelila
strokovna sodelavka Rdeče-
ga križa Darja Horvat, dogo-
dek pa so drugi varovanci
VDC Kranj pospremili z
glasbenimi nastopi. 

Znajo ravnati ob nesreči
Osem varovancev Varstveno delovnega centra iz Kranja je opravilo tečaj prve pomoči. Projekt so 
v zavodu izpeljali pod pokroviteljstvom Rdečega križa Slovenije.

Ponosna osmerica varovancev VDC Kranj, ki je pridobila potrdilo o opravljenem tečaju
prve pomoči. I Foto: Tina DoklJure Gašpar
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Gredice pred glavnim gim-
nazijskim vhodom so dolgo
časa samevale, za njihovo

prenovljeno podobo pa so
poskrbeli dijaki drugih letni-
kov v okviru projekta Po-
mladni dan. Ob uradnem
odprtju gredic sta ravnatelj
Franci Rozman in župan
Damijan Perne zasadila še
drevo cigarovec. 
Precej neugledne gredice so
dijaki spravili v red v času
tedna obveznih izbirnih vse-
bin v prvem tednu junija kot
uvod v praznovanje dvesto-
letnice gorenjskega gimna-
zijskega šolstva. Nosilka te
tradicije je prav Gimnazija
Kranj. Ravnatelj Franci Roz-
man je pojasnil, da so okto-
bra 1810 v Kranju odprli li-

cej. Sedanjo stavbo kranjske
gimnazije so zgradili leta
1798, že štiri leta prej pa so v
Kranju dobili popolno gim-
nazijo. "Ob končanju grad-

nje so ob tej stavbi posadili
sekvojo, danes pa bomo ob
začetku praznovanja dvesto-
letnice posadili drevo, ki ne
bo zraslo tako visoko, da ne
bi zastiralo tega lepega po-
gleda na pročelje gimnazi-
je." Projekt praznovanja dve-
stoletnice je tudi finančno
podprla kranjska občina, saj
so v Kranju, je poudaril žu-
pan Damijan Perne, izredno
ponosni na gimnazijo. "Gi-
mnazija predstavlja središče
znanja, kjer se šolajo prihod-
nji intelektualci," je poudaril
Perne, preden je zgrabil lo-
pato, da bi skupaj z ravnate-
ljem zasadila drevo.

Dijaki so sadili
rožice ...
Kot uvod v praznovanje dvestoletnice gimnazijskega
šolstva na Gorenjskem so pred poslopjem 
kranjske gimnazije zasadili zapuščene gredice.

Mateja Rant

"Časi so bili taki, da dekleta
niso imela nobenih uvože-
nih toalet, fantje pa smo si
sposodili stare frake in smo
potem v tistih korakali skozi
mesto," se je mature izpred
šestdesetih let spomnil
Zdravko Kaltnekar. V dveh
paralelkah je takrat Državno
gimnazijo Kranj, kot se je
imenovala, obiskovalo dva-
krat več fantov kot deklet,
kar je ravno obratno kot da-
nes, so še ugotavljali nekda-
nji sošolci.
V gimnaziji se je v začetku
junija zbralo dvajset nekda-
njih sošolcev, ki jih je naprej
pozdravil sedanji ravnatelj
Franci Rozman. "Od vašega
zadnjega obiska pri nas se
ni veliko spremenilo. Pri-
hodnje leto pa bomo na naši
gimnaziji praznovali dvesto-

letnico gimnazijskega šol-
stva na Gorenjskem, kar se
bo verjetno poznalo tudi na
stavbi in njenih prostorih.
Zato vas bomo ob sedemde-
setletnici spet popeljali na
ogled vseh razredov." Tokrat
so si ogledali le učilnico šte-
vilka 29, ki je, kot so razloži-
li, zelo pomembna, tik nad
zbornico. "Da se ve, kdo je
glavni v hiši," so se pošalili.
V njej so našli tudi listino, ki
jim jo je zapustila prejšnja
"osma", oziroma magno
karto njihove "osme", kot jo
je imenoval France Piber-
nik, ki jo je ohranil do danes
in jo pred vsem razredom
tudi znova prebral. Oglasila
se je še Martina Šircelj, ki je
želela, kot je dejala, z nekda-
njimi sošolci deliti nekaj be-
sed iz srca. "Zaradi dogod-
ka, ki me je silno pretresel,
dolgo nisem prišla v Kranj.

Potem pa sem na televiziji
slišala orkester samih mla-
dih, ki je igral tudi filmsko
glasbo. Gledala sem do kon-
ca, ker sem želela izvedeti,
od kod prihajajo. Ugotovila
sem, da je to orkester kranj-
ske gimnazije, in takrat je
mora padla z mene. Pomis-
lila sem: tudi mi smo bili
takšni, to je tudi naša mla-
dost." Dodala je še, da so nji-
hova leta ena sama seda-
njost, oplemenitena s spo-
znanji, ki se jih takrat, ko so
bili mladi, sploh niso zave-
dali. 
V leto 1941 pa se je v svojih
spominih vrnil Franc Černe,
in sicer v čas, ko so jim kma-
lu po napadu Nemčije na Ju-
goslavijo povedali, da bodo
šole do nadaljnjega zaprte.
"Prvošolci smo to sprejeli z
navdušenjem in smo se ču-
dili zaskrbljenim obrazom

osmošolcev." Takrat jim
niso razdelili spričeval, kar
se je kot težava pokazala šele
po vojni. V poletnih mese-
cih leta 1945 so zato zanje
organizirali tečaje za dopol-
nilne izpite, da so preverili,
koliko so sposobni za na-
daljnje šolanje. Po tako ime-
novani mali maturi so se
redno vpisali v 5. razred
gimnazije. Kot je mogoče
prebrati v knjižici, ki so jo
izdali ob svoji šestdesetlet-
nici, se jih je vpisalo kar 92,
a do konca gimnazijskega
šolanja jih je vztrajalo pre-
cej manj, zgolj 44. Na sreča-
nju ob okrogli obletnici se
jih je tako zbrala približno
polovica, ki se je v pogovo-
rih vrnila nazaj v leta, ko so
bili še "edinstvena" osma,
kot so zapisali v vabilu na
srečanje ob šestdesetletnici
mature.

Dekleta brez 
uvoženih toalet
Po šestdesetih letih, kar je minilo od njihove mature, so se na Gimnaziji Kranj spet zbrali 
maturanti letnika 1949. 

Ob polepšanih gredicah pred stavbo gimnazije bo raslo
tudi drevo cigarovec, ki sta ga posadila ravnatelj Franci
Rozman (desno) in župan Damijan Perne. I Foto: Gorazd Kavčič

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Mateja Rant

Program Mepi oziroma
Mednarodno priznanje za
mlade v Kranju ta čas izva-
jajo tri šole, in sicer osnov-
na šola Orehek ter Gimna-
zija in Tehniški šolski cen-
ter Kranj. Program močno
podpira tudi kranjska obči-
na, zato so minuli teden pri-
pravili predstavitev progra-
ma za predstavnike izobra-
ževalnih ustanov ter vlad-
nih in nevladnih organiza-
cij, ki delajo z mladimi.
Mednarodno priznanje za
mlade je po besedah Nede

Kajfež iz nacionalnega od-
bora programa Mepi name-
njeno mladim od 14. do 25.
leta. Spodbuja jih k dejav-
nemu in ustvarjalnemu
preživljanju prostega časa.
"Program Mepi mlade na
družaben in zabaven način
spodbuja k pridobitvi nove-
ga znanja, izkušenj in spre-
tnosti ter s tem prispeva k
njihovemu osebnemu raz-
voju, družbenemu vključe-
vanju in dejavnemu držav-
ljanstvu," je pojasnila Neda 
Kajfež in dodala, da je zato
zlasti v tujini omenjeni 
program vse bolj opažen

tudi med delodajalci. V
kranjski občini so k progra-
mu pred petimi leti prvi 
pristopili v Tehniškem šol-
skem centru Kranj. "Že
prvo leto smo se povezali z
ameriško šolo v Angliji,
zato je bila že naša prva od-
prava v Osilnico mednarod-
na," je razložila Danica Vol-
čanšek Černe, ki je tudi lo-
kalna koordinatorica pro-
grama v kranjski občini.
Vsako leto, je še dodala, se v
njihovi šoli programu pri-
druži okrog trideset dija-
kov, a vsi ne vztrajajo do
konca.

Mepi tudi za mlade Kranjčane

Na praznovanju šestdesetletnice mature se je zbrala približno polovica sošolcev iz nekdanje "osme". I Foto: Mirko Kunšič
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Ponujamo vam izjemne potrošniške 

kredite z nadvse ugodno obrestno mero. 

Komitentom lahko kredit odobrimo tudi 

brez zavarovanja, vsem pa podarimo še 

dvomesečni brezplačni najem sefa.

Kredit komitentom 
odobrimo tudi brez 
zavarovanja.

www.gbkr.si

Ponujamo vam izjemne potrošniške 

kredite z nadvse ugodno obrestno mero. 

Komitentom lahko kredit odobrimo tudi

Kredit komitentt
odobrimo tudi b

potrošniški krediti

danes hočejo na morje, 
jutri bodo zahtevali 
računalnik, potem ...

✿ Laserska epilacija in ostale klasične oblike 
epilacije in depilacije

✿ Hujšanje in oblikovanje telesa
✿ Strokovna nega kože + stoječi solarij
✿ Permanenti make-up: usta, oči, obrvi, 

izdelovanje tatujev

Ne bojte se sonca, bojte se svojih slabosti.
Naj bodo vaše misli kot sončna svetloba, 

ki greje dušo in oblikuje vašo podobo!

Medicinsko estetski center, t: 04 20 26 794
Marija Zaplotnik s. p., Bleiweisova 6, Kranj 

nebotičnik, 4. nadstropje, del. čas: pon. - pet.: 8 - 20 ure

Kaj pa zaščita pred
soncem?
Ko se odpravljamo na mor-
je, nam je jasno, da mora-
mo s seboj vzeti kremo za
sončenje. Večkrat pa poza-
bimo, da se je treba primer-
no zaščititi, tudi če gremo
na sprehod z majčko brez
rokavov ali na plavanje v ba-
zen. Pri tem so najbolj izpo-
stavljena ramena, sonce pa
seveda do naše kože pride
tudi pod vodo. Izbira pri-
merne kreme pa ni vedno
lahka, saj marsikdo že ob
nanosu dobi izpuščaje ali
srbečico. Zato kreme izbira-
mo zelo pazljivo. Najprej
moramo pomisliti na svoj
tip kože, na občutljivost, na
to, koliko časa namerava-
mo ostati na soncu, pa tudi
kako močno je sonce. Tega,
da se izpostavljanja na 
soncu izogibamo vsaj med
11. in 15. uro, gotovo ni več 
treba posebej razlagati, je
pa morda koristno opozori-
ti, da je tudi v naših trgovi-
nah na razpolago že toliko
vrst različnih krem in olj, da
bo prav vsak lahko našel kaj
zase. Če ne veste natančno,
kaj vam ustreza, ali če ima-
te za seboj slabo izkušnjo,
vprašajte za nasvet strokov-
njake v lekarni ali drogeriji,
vselej pa preberite tudi 
navodila in jih nato upošte-
vajte. Nato izberite še 
kremo po sončenju, ki po-
maga obnavljati izsušeno
kožo in jo hkrati prijetno
hladi. Škoda bi bilo namreč,
da si poletne dni in veselje
na soncu pokvarite z nepri-
jetnimi opeklinami, da na
hujše posledice pretirava-
nja pri sončenju sploh ne
pomislimo. V. S.

Vilma Stanovnik

Kranj - Kot ob začetku letoš-
nje kopalne sezone ugotav-
ljajo pri Zavodu za zdrav-
stveno varstvo Kranj, je naj-
bolj čista voda v Čukovem
bajerju, prav tako varno pa
se je kopati na kranjskem
letnem kopališču, kjer je
voda ves čas nadzorovana in
zato tudi najbolj čista. 
"Vsak dan k nam kliče več ti-
stih, ki se zanimajo, ali je v
Kranju voda za kopanje do-
volj čista. Čeprav bi bilo bo-
lje, da bi vzeli vzorce vsaj dva-
krat, pa na podlagi prve ana-
lize lahko povem, da vzorec
kopalne vode iz Save pri Su-
pernovi ni skladen z določili
pravilnika o minimalnih hi-
gienskih zahtevah, prav tako
tudi ne vzorec, odvzet iz Ko-
kre pri Kosorepu, ki pa je ne-
kaj boljši in še primeren za
kopanje, vendar svetujemo,
da se po kopanju kopalci čim
prej oprhajo s čisto pitno
vodo. Vzorec kopalne vode,
odvzet iz Čukovega bajerja,

pa je skladen z določili pravil-
nika," poudarja Majda Pohar
z Zavoda za zdravstveno var-
stvo Kranj, ki tudi pravi, da
vodo v kranjskem letnem ko-
pališču redno kontrolirajo in
da doslej glede kvalitete ni
bilo težav. 
"V naših bazenih redno,
vsako jutro, preverimo kvali-
teto vode, dvakrat mesečno
pa jo na analizo vzamejo
tudi z Zavoda za zdravstve-
no varstvo Kranj. Poleg tega
k nam vsaj dvakrat letno pri-
hajajo nenapovedane kon-
trole inšpektorja Ministrstva
za zdravje. Dobro kakovost
kopalne vode dosegamo s
pravo "tovarno", ki je pod
bazenom. Tam namreč po-
teka klasično čiščenje prek
peščenih in ogljenih filtrov.
Poskrbljeno je za mikrofil-
tracijo, saj se očiščene pre-
livne vode čiste vračajo v ba-
zen, pa tudi avtomatsko do-
ziranje kemikalij, glede na
analize avtomatskih meril-
nikov kvalitete vode. Stalno
tudi dolivamo svežo vodo,

kar 50 do 60 litrov na kopal-
ca. Kopalna voda je v veli-
kem bazenu segreta na 27
stopinj Celzija, v otroških pa
na 30 stopinj Celzija," pojas-
njuje direktor Zavoda za
šport Kranj Branko Fartek

in dodaja, da za varno kopa-
nje v bazenih skrbijo uspo-
sobljeni reševalci, veliko pa
za lastno varnost lahko nare-
di vsak sam, saj je nesreče
zaradi objestnosti težko pre-
prečiti. 

Končno čas za čofotanje
Prvi srečneži so že okusili radost kopanja v morju, tudi za tiste, ki bodo počitnice preživeli doma, 
pa vodnih užitkov vsaj v Kranju ne bo manjkalo.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Kranjsko letno kopališče je odprto od sredine junija, 
v najbolj vročih dneh pa je v njem našlo osvežitev in 
zabavo že veliko kopalcev. I Foto: Tina Dokl
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VELIKA IZBIRA PLINSKIH ŽAROV
IN KAMPING OPREME

PLINSTAL CENTER
Ulica Mirka Vadnova 2, Kranj

T: 04 201 78 00

Odprto vsak dan od 7. do 19. ure, 
sobota od 7. do 13. ure

www.plinstal.si

POČITNICE NA OBROKE
Rešitev je na dlani

S kartico Diners Club ste vabljeni v številne turistične agencije po Sloveniji. 
Zavijte v tisto, ki vam je najljubša, ali v katero drugo in povprašajte za možnost plačila 
svojih sanjskih počitnic na željeno število obrokov. Naj vam na veselih počitnicah nekaj 
denarja raje ostane za priboljške, užitek, šport, izlete ...
Sanjske počitnice na 2, 3, 4, 5, 6 ... ali celo 12 obrokov!
www.dinersclub.si, info@dinersclub.si

Vilma Stanovnik

Poletje je kot nalašč, da obi-
čajni jedilnik malce popestri-
mo, pa tudi da si kuharice od-
dahnemo od zimskih pek.
Različno cvrtje, praženje in
dolgotrajno kuhanje zame-
njamo za pripravo lahkih
jedi, od zelenjavnih juh do
solat. Seveda nekateri nikoli
ne zmorejo brez zajetne por-

cije mesa. Če je le mogoče,
se poleti, vsaj za konec tedna
ali med dopustom, preseli-
mo na vrt ali v naravo, kjer
se naužijmo dobrot iz žara.
Za peko čevapčičev, ražnji-
čev, pleskavic, klobas in dru-
gih dobrot ne potrebujemo
prav veliko izkušenj, malce
več previdnosti je treba pri
peki rib in morskih sadežev,
kar pa seveda ne sme biti

vzrok, da si jedilnika ne bi
popestrili z zdravim in hkra-
ti lahkim obrokom. 
Spadam tudi med tiste ljubi-
telje dobre hrane, ki med po-
čitnicami nikakor ne more-
jo, da ne bi poskusili kaj no-
vega. Zlasti če si počitnice
privoščite kje v tujini, v Tur-
čiji, Grčiji, Španiji ... je ob-
vezno treba poskusiti njiho-
ve domače dobrote. Vsi, ki

ste bili kdaj v Grčiji, poznate
seveda tzatziki (jogutrt s ku-
maricami in česnom), so-
uvlaki (ražnjiči iz različnih
vrst mesa), saganaki (pečen
ovčji sir) ter seveda giros. Po-
dobno je v Španiji treba po-
skusiti paelo, popiti sangrio
... skratka, počitnice so na-
menjene tudi razvajanju že-
lodčkov in uživanju v dobri in
hkrati lahki hrani. 

Dobrote za poletne dni

Dobrote z žara so poleti obvezna popestritev jedilnika. 
Če vam ne dišijo sočni čevapčiči, si lahko spečete okusne
ribe, pa tudi zelenjava ali krompir na žaru imata čisto 
drugačen okus kot iz ponve.
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Igor Kavčič

Zanimiv razstavni projekt z
naslovom Ikone in slike na
lesu, ki bo še nekaj dni na
ogled v Galeriji Prešernove
hiše, je skupaj s strokovnimi
sodelavkami z Akademije za
likovno umetnost in oblikova-
nje v Ljubljani pripravila re-
stavratorka Gorenjskega mu-
zeja mag. Irena Jeras Dimov-
ska: "Mogoče je vse, povezano
s to razstavo, nastalo po na-
ključju, a vendarle: ideja za
razstavo se je porodila ob sode-
lovanju s profesoricami in štu-
denti 3. in 4. letnikov Akade-
mije za likovno umetnost v
Ljubljani, ki so pomagali pri
restavriranju ikon, ki smo jih
leta 2007 prevzeli od Zavoda
za varstvo kulturne dediščine
v Kranju." Zavod je ikone na
lesu tako manjših kot večjih
formatov pridobil leta 1965, ko
so bile zasežene na carinski
postaji na Jesenicah. Medtem
ko so štiri ikone še na zavodu,

je muzej prevzel 28 kosov, od
tega je dvoje prežaganih vrat-
nih kril ter dvajset ikon. Na po-
nudbo Jeras Dimovske za so-
delovanje pri konservatorskih
in restavratorskih delih ikon iz
19. stoletja so se na ALUO z
navdušenjem odzvali. Tako so
lani prevzeli v delo deset ikon
manjšega formata, ki so jih
pod mentorstvom Miladi Ma-
kuc Semion in Lucije Močnik
Ramovš ustrezno pripravili
za nadaljnjo hrambo. Tokrat
so na ogled v zadnjem delu
galerije. Študenti 3. in 4. let-
nikov pa so pri predmetu ko-
pistike pri prof. Tamari Trček
Pečak slikali tudi kopije ikon
na lesu, ki pa so tokrat raz-
stavljene v prvem delu galeri-
je. Hkrati so na panojih pred-
stavljeni postopki pri takem
slikanju, od grundiranja, pri-
prave podlage, zlatenja do
principov lazurnega večplast-
nega barvnega slikanja in ri-
sarskega prenosa originalne
podobe na les.

Kot je povedala Jeras Dimov-
ska, so kopije narejene po ol-
tarni sliki La Maesta, zgodnje-
renesančnega italijanskega sli-
karja Duccia. "Tako pri restav-
riranih delih kot pri razstavlje-
nih kopijah lahko vidimo, da
ni pomembna le tehnologija
in tehnična izvedba postop-
kov, ampak je potrebna tudi

osebna priprava, umirjenost
in spoštljiv odnos do umetni-
škega dela, kulture in tradicije.
Lahko rečem, da so se študen-
ti s svojimi mentoricami iz-
jemno izkazali," meni Irena
Jeras Dimovska, ki tudi sama
restavrira ikone večjega for-
mata, ki jih na tokratni razsta-
vi še niso pokazali. 

Ikone, stare in nove 
Še nekaj dni je v Galeriji Prešernove hiše na ogled zanimiva razstava ikon: desetih restavriranih, ki jih
Gorenjski muzej hrani v svoji zbirki, in ikon oziroma slik na lesu, ki so jih po predlogah ikon naslikali
študenti 3. in 4. letnika Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. 

Soustvarjalke razstave: Miladi Makuc Semion, Tamara Trček
Pečak, Lucija Močnik Ramovš in Irena Jeras Dimovska

Slikarkina Velika narava
Galerija Mestne občine Kranj je prenovljena zaživela pred
devetimi leti in prva med razstavljavci, ki so se v teh letih
zvrstili v njej, je bila prav akademska slikarka Brigita
Požegar Mulej, ki se tokrat spet predstavlja. Že več kot dva-
jset let je slikarkin osrednji likovni izziv slikanje gozda v vsej
njegovi veličastnosti. Požegar Mulejeva, ki živi in deluje na
Lancovem, naslov razstave Velika narava razlaga z beseda-
mi: "Slikanje naravne je bilo v zgodovini slikarstva vedno v
drugem planu, sama sem se odločila nasprotno, prek
slikanja gozda se po svoje povezujem z naravo, v likovnem
smislu pa je to moja pot, ki ji ne vidim konca." Avtorica na
svojih slikah, na razstavi si lahko ogledamo predvsem dela
večjih formatov, daje prednost primarnemu videzu gozda in
ne osebnemu pogledu nanj. Drevesa, grme slika take, kot
so. Občudovanja vredni, kot pravi Požegar Mulejeva. I. K.

Po devetih letih se v Galeriji Mestne občine Kranj znova
predstavlja akademska slikarka Brigita Požegar Mulej.

Akcijska ponudba

Zvezki A4

od 0,45 €

dalje

Barvice Jolly

od 6,59 €

Nalivka 

Parker

od 5,30 €

Tempera
Aero

od 4,19 €

Zbiramo naročila za šolske 
delovne zvezke in učbenike.

Prodaja fotokopirnih strojev, pisarniškega 
materiala, šolskih potrebščin, fotokopiranje d.o.o.
Koroška 35, 4000 Kranj, tel.: 04/2360-750,
04/2360-751, e-pošta: karun.d.o.o@siol.net
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Vilma Stanovnik

Kranj - Mednarodno plaval-
no prvenstvo Kranja, ki ga
tradicionalno prireja kranj-
ski Triglav, je za Kranjčana
Aleša Aberška pomenilo
tudi dokončno slovo od tek-
movalnega plavanja. Aleš, ki
je še vedno edini Slovenec,
ki je dvesto metrov delfin
preplaval v manj kot dveh
minutah, pa ima tudi po
končani tekmovalni karieri
precej načrtov.

Plavanje je bilo pomemben
del tvojega življenja in goto-
vo si marsikaj doživel. Česa
se boš najraje spominjal?
"Zagotovo bo to udeležba na
največjih tekmovanjih, na ti-
stih, ko sem tekmoval za
slovensko reprezentanco.
Rad se bom spominjal sve-
tovnih in evropskih prven-
stev, kjer sem nastopal v fi-
nalu med najboljšimi osmi-
mi tekmovalci. Prav tako je
bil nepozaben nastop na
sredozemskih igrah v Alme-
rii leta 2005, ko sem odpla-
val državni rekord v 50-
metrskem bazenu in postal
edini Slovenec, ki je dvesto
metrov delfin odplaval hitre-
je kot v dveh minutah. Iste-
ga leta sem bil z novim dr-

žavnim rekordom 1:55 tudi
finalist na evropskem prven-
stvu v Trstu, čeprav sem pla-
val še v starih bombažnih
kopalkah. Seveda so primer-
jave glede plavanja v starih
in novih kopalkah težke,
kako bo šlo naprej, pa bodo
imeli besedo strokovnjaki."

Kdaj si se odločil, da je letos
pravi trenutek, da končaš
kariero, odplavaš zadnjo tek-
mo?
"Plavalec sem že 23 let in
mislim, da je to takšna doba,
ki jo je dopolnilo bolj malo
slovenskih plavalcev. Mis-
lim, da je čas, da se izkažejo

mladi, da na največja tekmo-
vanja gredo oni in da oni po-
skrbijo za nove rekorde."

Boš še sodeloval v klubu ali
plavalni zvezi?
"Trenutno o tem še ne raz-
mišljam, najprej si moram
malce spočiti glavo od baze-
na. Če bo v klubu ali zvezi
treba kaj pomagati, če me bo
kdo prosil za to, pa seveda
bom pomagal. Do sedaj sem
bil vedno pripravljen sodelo-
vati, tudi v bodoče pa bom se-
veda lahko pomagal pri orga-
nizaciji tekmovanj, pri delu z
mladimi, pri delu v klubu. Če
me bodo potrebovali, bom z
veseljem sodeloval najprej v
klubu, pa tudi v zvezi, kjer je
Triglav trenutno dobro zasto-
pan. Sicer pa sem že bil štiri
leta predstavnik plavalcev v
izvršnem odboru."

Čemu se boš v naslednjih le-
tih posvečal?
"Malo več časa bo za doma-
če in prijatelje, za dekle Evo,
za rekreacijo, pa seveda tudi
za službo. V Ameriki sem
doštudiral finance, zaposlen
pa sem v kranjski Savi. Tam
delam v strateških financah,
kjer proučujemo naložbene
priložnosti doma in na tu-
jem trgu."

Plavalec je bil kar 
triindvajset let
Ob letošnjem mednarodnem plavalnem prvenstvu Kranja je svojo tekmovalno kariero zaključil 
Triglavan Aleš Aberšek, ki je plavanju posvetil več kot dve desetletji življenja.

Kranjčan Aleš Aberšek je po 23 letih končal tekmovalno
kariero. I Foto: Gorazd Kavčič

Kranj

Župan sprejel uspešne alpiniste

Ob 30. obletnici prve slovenske odprave na Mount Everest
je kranjski župan Damijan Perne sprejel Marijo in Andreja
Štremflja, Marka Štremflja, takratnega vodjo odprave Tone-
ta Škarjo in predsednika Planinske zveze Slovenije Franca
Ekarja. Kot je poudaril župan, je vesel in ponosen, da ima
kranjska občina vrhunske alpiniste, ki so dosegli izjemne
mednarodne uspehe pri premagovanju najvišjih vrhov sve-
ta. Spomnil se je navdušenja pred tridesetimi leti, ko je prva
slovenska alpinistična odprava stala na strehi sveta. Gostje
so spregovorili o delu za razvoj slovenskega alpinizma v
treh desetletjih, Franc Ekar pa je poudaril zgled starejših al-
pinistov mlademu rodu, ki nadaljuje slovensko tradicijo vr-
hunskih alpinistov. V. S.

Kranjskima judoistkama dve zlati kolajni

Prejšnjo soboto je v Gradcu v Avstriji potekalo mladinsko
tekmovanje v judu (JUDO-CREATIV GRAZ), ki so se ga
udeležile tudi mladinke Judo kluba Triglav iz Kranja in do-
mov prinesle kar dve zlati kolajni. Prvo mesto sta namreč
osvojili Neja Šimenc v kategoriji do 52 kg in Anka Pogačnik
(na sliki) v kategoriji do 70 kg. V. S.

V Kranju dve tekmi skakalcev za celinski pokal

Prihodnji konec tedna se v Sloveniji začenja nova sezona
mednarodnih tekmovanj v smučarskih skokih. Prva tekma
FIC Celinskega pokala bo v petek, 3. julija, v Velenju, nato pa
se bodo skakalci preselili na Gorenjsko, saj bosta letos na
110-metrski skakalnici na Gorenji Savi kar dve tekmi. Prva bo
v soboto, 4. julija, začela pa se bo ob 17. uri, druga pa dan
kasneje, v nedeljo, z začetkom ob 9. uri. V močni mednarod-
ni konkurenci bomo seveda lahko videli skakati tudi večino
naših najboljših smučarjev skakalcev, saj ima Slovenija kot
gostiteljica tako v petek v Velenju kot nato v soboto v Kranju
pravico nastopiti s kar štirinajstimi tekmovalci, najboljši
med njimi pa bodo nato tekmovali še na nedeljski tekmi.
Ker vremenoslovci napovedujejo, da naj bi se sredi prihod-
njega tedna vreme vendarle izboljšalo, se tako tudi v Kranju
zagotovo obetata dve vrhunski prireditvi, za kateri bodo po-
skrbeli izkušeni organizatorji iz SK Triglav. V. S.

Rokometaši vabijo mlade

Iz Rokometnega kluba Kranj so sporočili, da za novo sezo-
no 2009/2010 vpisujejo nove člane, dečke od 1. do 9. razre-
da osnovne šole oziroma rojene med letoma 1993 in 2002.
Več informacij dobite po telefonih 031/787 043 (Aleš Slak),
041/895 298 (Matjaž Rozman) ali 040/606 580 (Mersiha
Šadič). V. S.

PO»ITNICE
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PO»ITNIŠKA ZGODBA PO VAŠIH ŽELJAH
Posebna ponudba Paketa za poËitnice vkljuËuje napredne banËne 
storitve, s katerimi se boste z lahkoto podali na vaše sanjsko 
potovanje. Z izbiro vsaj dveh storitev v paketu lahko sklenete 
Mini kredit do 3.000 EUR po ugodnejši obrestni meri in po 
poloviËnih stroških odobritve. 
Da bodo vaše poËitnice res brezskrbne, vam ponujamo še 
ugodnejše turistiËno zavarovanje z asistenco v tujini za 24 EUR.

Tone Škarja, Marija, Marko in Andrej Štremfelj ter Franc
Ekar z županom Damijanom Pernetom I Foto: Gorazd Kavčič
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Ogled koncerta skupine Coldplay

Ena trenutno najbolj vročih zasedb, skupina Coldplay se bo
konec avgusta mudila tudi v okolici Slovenije. Točneje v po-
nedeljek, 31. avgusta, se bodo znani angleški rokerji predsta-
vili na Stadionu Friuli v Vidmu v sosednji Italiji. Takega kon-
certa pravi privrženec angleškega alternativnega roka ne
sme zamuditi, zato Klub študentov Kranj organizira odhod
v Italijo. Cena ogleda zvezdnikov, ki so v času svojega obsto-
ja prodali že več kot petdeset milijonov plošč in ki so lastni-
ki kar treh zlatih kipcev iz letošnjih podelitev grammyjev, bo
za člane KŠK-ja šestdeset evrov, za druge pa 75 evrov. Ome-
njena cena vključuje poleg vstopnice za koncert (parter-sto-
jišče) tudi prevoz v obe smeri. Odhod bo na dan dogodka, v
popoldanskih urah, izpred Sloge na Primskovem. Prijaviti se
je mogoče na INFO točki KŠK, z njimi pa raje pohitite, saj je
število mest omejeno! Ž. S.

Rekreativni turnir trojk v odbojki na mivki

V zadnjih letih je poleti eden najbolj priljubljenih poletnih
športov odbojka na mivki, česar seveda ni spregledal Klub
študentov Kranj. Vsak četrtek lahko od 19. do 21. ure igrate
odbojko v Športnem centru Protenex v Šenčurju, vsakih 14
dni pa bodo tam na vrsti tudi rekreativni turnirji trojk. V
soboto, 4. julija, se bo tak turnir začel ob 10.30. Prijavite se
lahko vsi, ekipa, ki jo sestavljajo trije igralci in lahko še re-
zerva, pa dobi dodatne točke ob začetku tekme, če v njej
nastopa vsaj eno dekle. Največje število ekip na turnirju je
16, vsaka ekipa pa ima zagotovljeni vsaj dve tekmi. Tekmo
zmaga ekipa, ki prva osvoji dva seta. Zmagovalci in
udeleženci turnirja se bodo potegovali tudi za bogate na-
grade. Prijavite se lahko pol ure pred turnirjem v Športnem
centru Protenex, prijavnina pa znaša 9 evrov na ekipo, če sta
v njej vsaj dva člana KŠK, in 14 evrov za druge ekipe. Več in-
formacij lahko dobite, če pošljete elektronsko pošto na
odbojka@ksk.si. J. G.

Aleksander Mežek na Večerih z okusom

Po izredno uspešnem začetku sezone Večerov z okusom
pod marelo, kjer sta nastopila Gal in Severa Gjurin, se nam
jutri obeta nastop še enega velikana slovenske glasbene
scene Aleksandra Mežka. Kantavtor je velik del svoje glas-
bene kariere preživel v Veliki Britaniji, kjer je nastopal pod
imenom Aleksander John, v svojem repertoarju pa ima več
kot dvajset izdanih albumov. Njegova glasbena pot se je za-
čela konec šestdesetih let z uspehi v bivši Jugoslaviji, v
sedemdesetih je deloval v Veliki Britaniji, od osemdesetih
let naprej pa aktivno glasbeno deluje v Sloveniji in publiko
navdušuje z uspešnicami Siva pot, Julija, Vremenska
napoved in drugimi. V svoji karieri je igral skupaj z mnogi-
mi velikimi glasbeniki, navezal mnogo stikov z legendami
rok in country glasbe, deloval kot glasbeni urednik BBC-ja in
ponesel glas o Sloveniji v svet. Mežek bo nastopil jutri ob
22. uri v Klubarju. J. G. 

Maja Kalan

Pod drobnogled smo tokrat
vzeli tri ponudnike na različ-
nih lokacijah in za mnenje o
njih vprašali tri redne upo-
rabnike bonov v Kranju. Nji-
hove kritične misli smo tako
poslali na Planino 3, kjer je
lačnim na voljo Mona Lisa, v
središče mesta v Mlečno re-
stavracijo in le malo niže, na
Savski otok, kjer je locirana
ne le s študenti, pač pa tudi s
kupci iz bližnjega nakupoval-
nega centra oblegana picerija
Buf.
Mona Lisa, nekoč deklarira-
na italijanska restavracija, da-
nes ponuja raznovrstne jedi,
študentom tako vsakodnev-
no postreže tudi z grškim gi-
rosom. Cena študentskega
bona je trenutno 1,56 evra, za
kar si študent privošči juho,
glavno jed in solato. Na dan
pisanja članka so se sline ce-
dile ob ponudbi gobove juhe
v kombinaciji s "sticky fin-
gersi", gratiniranimi skutni-
mi palačinkami ali njoki s šti-
rimi siri ter solato. Vsako-
dnevno je na voljo že ome-
njeni giros, fitnes krožnik ali
sardelice. 
Maja Bavdek, 24, Kranj: "V
Mona Lisi ne jem nikoli, tako
da o njej ne morem povedati
nič."
Jaka Vukovič, 26, Kranj:
"Hrana je v redu, prav tako

tudi postrežba. Mogoče se vča-
sih zdi, ampak to je zgolj do-
mneva, da se ob gneči malo
manj potrudijo, sploh pri štu-
dentih."
Špela Sila, 24, Kranj: "Mona
Lisa mi je od vseh restavracij v
Kranju najbolj všeč. Vedno
lahko zamenjam, če mi katera
od prilog ni všeč, ob solatnem
baru imajo različne vrste olj
in kisa, kar je v Kranju red-
kost. Če ti kaj na meniju ni
všeč, lahko izbereš giros, če le
nimajo gneče, popoldne lahko
naročiš celo pico."
Verjetno se prav vse babice
študentov, ki jedo v Mlečni
restavraciji v starem delu
mesta, lahko pohvalijo, da
so že one v mladosti jedle v
"Mlečni". V času nastajanja
članka so v Mlečni ponujali
pet menijev, in sicer ocvrte-
ga osliča s krompirjevo sola-
to, dunajski zrezek s franco-
sko solato, purana v naravni
omaki in pečen krompir,
ocvrti sir s pirejem in špina-
čo ter zelenjavni krožnik s
sojinim polpetom. Vse me-
nije sta pospremila tudi fi-
žolova mineštra in sladica
ali sadje. Vse to za 1,97 evra.
Špela: "V Mlečno restavracijo
sicer ne hodim pogosto, a na-
zadnje me je razočaralo, da
za sladico nisem mogla izbra-
ti kateregakoli okusa sladole-
da, pač pa točno določenega.
Ta mi ni bil všeč in skoraj bi

ostala brez, a natakarica se je
nato omehčala."
Maja: "Mlečno restavracijo
obiskuje moj brat. Nezadovo-
ljen je predvsem, ker različnih
jedi zelo hitro zmanjka."
Jaka: "Prehitro zmanjka jedi.
Natakarici smo s tremi prija-
telji pred kratkim naročili čuf-
te, a ugotovila je, da jih imajo
le še za porcijo. Tako sva dva
naročila pleskavico, a tudi za
to se je izkazalo, da je ostala le
ena. Zgodilo se mi je že, da
sem za sladico dobil star rog-
ljiček."
Verjetno najbolj oblegana
kranjska picerija Buf za bon,
ki stane 3,17 evra, ponuja na-
bor jedi, ki je sicer nekoliko
manj obsežen kot celoten je-
dilni list, a vendar postreže-
jo tako s solatami, testenina-
mi, picami, poleg tega pa še
s sladico ali solato. 

Maja: "O Bufu lahko povem
samo dobro. Všeč mi je, ker je
izbira dovolj velika, tudi za ve-
getarijance. Precej je solat kot
glavnih jedi, poleg tega pa dobiš
tudi sladico. Ne spomnim se,
da mi kdaj kaj ne bi bilo všeč."
Jaka: "Ponudba je v redu, ven-
dar pa nisem edini, ki meni,
da pogosto nenormalno dolgo
čakaš na račun."
Špela: "Hrana je dobra, ni-
mam kaj pripomniti, le porci-
je so zame prevelike. Moti me,
ker te natakarji pustijo predol-
go čakati, zlasti na koncu za
račun."
Meniji vseh ponudnikov so
dnevno objavljeni na splet-
nih straneh Študentske orga-
nizacije Univerze v Mariboru
(www.soum.si), prav tako pa
tam lahko študenti preverijo,
kje in kdaj je mogoče štu-
dentske bone kupiti. 

Boste poleti jedli
giros, čufte ali pico?
V kranjskih študentskih denarnicah se pojavlja 13 različnih bonov za 11 različnih restavracij in dve
ponudbi dostave hrane na dom. 
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Pina Sadar

Kranjske zvezde že dva ted-
na osvetljujejo multikul-
turno dogajanje, ki se v
staro mestno jedro zliva s
Festivalom Carniola. Poletni
večeri bodo vse do 10. julija
utripali v ritmih etno, jazz,
world in klasične glasbe, v
svoji enomesečni kulturni
odisejadi pa gorenjski publi-
ki servirali tudi stand-up
večere, ulične predstave in
otroške aktivnosti. 
Festival Carniola je niz iz-
branih kulturnih večerov
odprl s tradicionalno operno
uprizoritvijo, ki je bila tokrat
v domeni SNG Opere in ba-
leta Ljubljana z lahkotno
opereto Vesela vdova. Glas-
bena uvertura je vpeljala
enomesečno festivalsko do-
gajanje, ki je v minulih dveh
tednih tople junijske večere
objel s pestrim umetniškim
programom. "Prvo polovico
festivala lahko ocenim kot iz-
redno pozitivno. Dogodki so
obiskani nad pričakovanji, od-

zivi tako s strani obiskovalcev
kot izvajalcev odlični, do spo-
padanja z vremenom pa smo
v zadnjih sedmih letih postali
že povsem ravnodušni," pravi
Barbara Štangl, direktorica
Art centra, organizatorja Fe-
stivala Carniola. 
V sklepni festivalski polovi-
ci se bo na različnih lokaci-
jah v mestnem središču zvr-
stilo še nemalo dogodkov.
Že danes zvečer bo v raz-
košnem zavetju meščan-
skih pročelij na Glavnem
trgu zadonela hrvaška etno
zasedba Kries, v prihajajo-
čem tednu pa bo ista lokaci-
ja gostila tudi rajanje doma-
čega kolektiva Jararaja, afri-
ški duh skupine Mokoomba
iz Zimbabveja, večkrat na-
grajeno večglasje Dekliške-
ga zbora Gimnazije Kranj,
svojevrstno mednarodno iz-
kušnjo orkestra Etno Hi-
stria in finalno glasbeno do-
živetje z brazilskimi amba-
sadorji sambe Naurea.
"Osrednje prizorišče se je za-
radi obnov grajskega kom-

pleksa preselilo z dvorišča gra-
du Khislstein na Glavni trg.
Selitev lokacije je zanimiva
popestritev za samo festival-
sko izvedbo in za posredova-
nje kulturne dediščine mesta
Kranj, specifike prizorišča pa
so dogajanje osvobodile vstop-
nin," razloži Štanglova. 
Brezplačni so tudi dogodki
na drugih prizoriščih. Pre-
ostanek programa je skon-
centriran predvsem na
skrajnem robu kranjskega
jedra. Pod pungertskimi
kostanji se odvijajo sredini
humorni stand-up večeri,
glavni oder pa bo v nasled-
njem tednu gostili tudi šte-
vilne koncerte, kot sta ljud-
sko poplesavanje s Triom
Volk Folk in virtuozno sre-
čanje harmonike in basa
Jureja Torija in Ewalda
Oberleitnerja. Ob mestnem
obzidju se bo odvijal tudi
64. Kongres Glasbene mla-
dine, ki bo v okviru Festiva-
la Carniola potekal od 30.
junija do 5. julija. "Ob izme-
njavi znanja in izkušenj ter

spoznavanju aktivnosti na
področju glasbenega izobra-
ževanja mladih se bo zbralo
70 delegatov iz 25 držav," po-
udarja generalna sekretar-
ka Glasbene mladine Slove-
nije Katarina Šetinc. Kon-
gres bo inventivno zarezal v
različne glasbene sloge in
forme. Med drugim bo uči-
nek ritma raziskoval v
družbi tolkalskega projekta
SToP v Prešernovem gleda-
lišču, glasbo spojil s foto-
grafsko umetnostjo na raz-
stavi Glasba spreminja v
Kranjski hiši, sodobno ža-
nrsko poigravanje pa ujel v
mednarodnem kolažu naj-
stniških skupin Imagine.
Dogodki Kongresa Glasbe-
ne mladine bodo okrepili
jasno vodilo Festivala Car-
niola - oživljanje starega
mestnega jedra in preže-
manje kranjskih ulic z arti-
stičnim duhom z vseh ve-
trov.
Multikulturna atmosfera bo
gorenjsko prestolnico preve-
vala še dva tedna.

Multikulturni utrip kranjskih ulic

Fo
to

: B
o

ja
n

 O
ko

rn



Kranjski glas, petek, 26. junija 2009

Križanka
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Gorenjesavska cesta 11, Kranj
Tel.: 202 6442

Delovni čas: 9.-19., sobota 9.-12. ure

www.aha.si
AKCIJA kolo Giant advanced 2

cena: 2.300 Eur 1.599 Eur

Cestno vrhunsko dirkalno kolo
OKVIR: Advanced-Grade Composite
VILICE: Composite
SEDEŽNA OPORA: Composite
SEDEŽ: Fi'z:k Aliante Delta 
PRESTAVNE ROČICE: Shimano Ultegra
MENJALNIK: Shimano Ultegra
GONILKA: Shimano R700, 34/50
OBROČI: Mavic Ksyrium

AKCIJA kolo Giant terrago 3 disc

cena: 720 Eur 590 Eur

Gorsko rekreacijsko kolo
OKVIR: Giant AluxX aluminijasti, Fluid Formed
VILICE: Suntour XCT V2 100 mm hod, Lock out
PRESTAVNE ROČICE: Shimano Deore 27 prestav
MENJALNIK P/Z: Shimano Deore/Shimano Deore

SLX Shadow
ZAVORE: Giant Root hidravlični disc, 160 mm
OBROČI: CP 18 dvostenski aluminijasti

AKCIJA kolo BH l55

cena: 2.049 Eur   1.639,20 Eur

Cestno kolo
OKVIR: BH UD Carbon
VILICE: Carbon 
MENJALNIK ZADNJI: Shimano Ultegra
MENJALNIK PREDNJI: Shimano Ultegra
PRESTAVNE ROČICE: Shimano Ultegra
ZAVORE: Shimano Ultegra
GONILKA FSA: Grossamer pro
KOLESA: Shimano WHR550
PNEVMATIKA: Michelin orium
KRMILO: ITM
SEDEŽ: SAN MARCO PONZA
TEŽA: 8,3 kg

Izžrebane reševalce križanke čakajo naslednje nagrade:
1. nagrada: nakup v VREDNOSTI 30 EUR
2. nagrada: nakup v VREDNOSTI 25 EUR
3. nagrada: nakup v VREDNOSTI 20 EUR
Tri lepe nagrade prispeva GORENJSKI GLAS.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 15. julija 2008,
na GORENJSKI GLAS, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo. hitri servis koles 24h
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Zanimivosti 
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Vilma Stanovnik

Kranj - Enaindvajsetim sta-
novalcem Doma upokojen-
cev Kranj, ki zaradi bolezni
ali starosti dneve preživlja-
jo na vozičku, so na junij-
ski torek pripravili prav po-
seben dan. "Zanje smo pri-
pravili izlet v staro mestno
jedro Kranja in marsikdo
med udeleženci je povedal,
da že več deset let ni obis-
kal mesta," je povedala
Vida Globočnik, delovna
terapevtka iz Doma upoko-
jencev Kranj.
Ker pa organizirati izlet za
tako veliko skupino ljudi
na vozičkih ni prav lahko,
saj vsak potrebuje svojega
spremljevalca, ki ga bo var-
no peljal po začrtani poti,
so k sodelovanju povabili
prostovoljce. Odzvalo se
jih je kar trinajst, za kar so
jim bili zelo hvaležni.
Vsem skupaj je lepote Kra-
nja pomagala spoznavati
Marija Rakovec, ki ima že
dolgoletne profesionalne
izkušnje z vodenjem sku-
pin po mestnih znameni-
tostih, tokrat pa je svojo
nalogo tudi ona opravila

prostovoljno. Zanimivo
potepanje po kranjskih
ulicah so nato prijetno
utrujeni in dobre volje za-
ključili v eni od kranjskih
kavarn, kjer so jim prijaz-

no postregli s sladoledom
in kavico.
Vsi udeleženci izleta, tako
stanovalci kot njihovi
spremljevalci, so bili po vr-
nitvi v Dom navdušeni nad

vsem, kar so ta dan videli,
slišali in doživeli. In kot je
rekla najstarejša udeležen-
ka, 98-letna Marija Brnič, je
Kranj res lepo in veliko me-
sto.

Mesto so si ogledali
na vozičkih
Tudi tisti, ki v Domu upokojencev dneve preživljajo na vozičkih, so si pred kratkim z zanimanjem
ogledali staro mestno jedro Kranja, brez pomoči prostovoljcev pa pri tem podvigu ne bi šlo.

V kranjskem domu upokojencev so za stanovalce na vozičkih organizirali zanimiv izlet v
staro mestno jedro Kranja. / Foto: arhiv Doma upokojencev Kranj

PROGRAM PRIREDITEV V MESECU JULIJU 2009 
ZA MERCATOR CENTER KRANJ PRIMSKOVO

Petek, 3. julija, ob 17. uri: 
Indijski rangol / otroška delavnica 

Nedelja, 5. julija, ob 10. uri:
Čudovite počitnice/igrana predstava 

Petek, 10. julija, ob 17. uri: 
Vitraži srednjega veka / otroška delavnica 

Sobota, 11. julija, ob 10. uri: Morski dan

Nedelja, 12. julija, ob 10. uri: 
Izdelajmo si mornarja / lutkovna delavnica

Petek, 17. julija, ob 17. uri: 
Indonezijske lutke / otroška delavnica 

Sobota, 18. julija, ob 10. uri: 
Vegetarijanski piknik

Nedelja, 19. julija, ob 10. uri: 
Punčke iz cunj / otroška delavnica

Petek, 24. julija, ob 17. uri: 
Slike Aboriginov / otroška delavnica 

Sobota, 25. julija, ob 10. uri: 
ansambel Škorpijoni

Nedelja, 26. julija, ob 10. uri: 
Veter se igra / otroška delavnica

Petek, 31. julija, ob 17. uri: 
Amfore starih Grkov / otroška delavnica 

OPISI PRIREDITEV
Morski dan
- vabijo vas na Morski dan, kjer vam bomo ponudili
rižoto z morskimi sadeži, ananasovo Carmelado,
zabaval vas bo Dalmatinski trio, otroci pa bodo ustvar-
jali v kreativni delavnici.

Vegetarijanski piknik 
- na pikniku vam bodo ponudili zelenjavne medaljone,
zabaval vas bo glasbeni trio, medtem ko bodo otroci
ustvarjali v kreativni delavnici.

Ansambel Škorpijoni 
- v goste so povabili ansambel Škorpijoni, ki vam bo z
narodno zabavnim nastopom polepšal nakupe v
našem in vašem Centru. 

Vegetarijanski piknik

Upokojenci Elektra Gorenjske pred RTP Železniki

Cveto Zaplotnik

Kranj - V Društvu upokojen-
cev Elektro Gorenjske so
zelo aktivni. Kot navaja
predsednik društva Matija
Kenda, so se na prvem letoš-
njem pohodu v mesecu
marcu povzpeli na hrib Sv.
Lovrenc nad Bašljem, si tam
ogledali cerkev in pohod
sklenili v planinski koči. Še
isti mesec so si pod strokov-
nim vodstvom predstavni-
kov Elektra Gorenjske ogle-
dali gradnjo 110-kilovoltnih
naprav po najsodobnejši
tehnologiji v RTP Škofja
Loka in RTP Železniki. V

začetku aprila so si v dogo-
voru z vodstvom Gorenjskih
elektrarn ogledali moderni-
zirano malo vodno elektrar-
no Lomščica z zanimivim
vodnim zajetjem in nekoli-
ko višje še zasebno elektrar-
no Gabrc, nato pa jih je pot
vodila še do Doma pod Stor-
žičem, v Dovžanovo sotesko
in na turistično kmetijo v
Lomu. Na praznik 27. aprila
so se tako kot vsako leto do-
slej udeležili Pohoda prija-
teljstva in spominov na Ko-
krici, maja pa so bili v dolini
Soče, kjer so si ogledali ko-
bariški muzej, slap Boka in
trdnjavo Kluže. 

Upokojenci Elektra si
ogledujejo elektrarne

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

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Delovni čas od ponedeljka do sobote od 8.00 do 21.00 ure, 
nedelja - prazniki od 8.00 do 13.00 ure, 

Včasih poizkusijo srečo tudi
naključni igralci
V več kot polstoletnem razvoju je Loterija Slovenije prek realizacije človeških potreb po igri
zagotavljala sredstva za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih ter športnih or-
ganizacij. Njeno prodajno mesto najdemo tudi v kranjskem Mercatorjevem centru na Prim-
skovem. Je vodilna slovenska prirediteljica klasičnih iger na srečo, ki vse svoje napore us-
merja v izpolnjevanje pričakovanj in želja prebivalstva po sodelovanju v igrah na srečo na
družbeno odgovoren in varen način. 
Zakon določa, da se dobitek od klasičnih iger na srečo ne obdavči, če je vrednost dobit-
ka manjša od tristo evrov, ko pa gre za izplačilo višjega dobitka, pa se obračuna petnajs-
todstoten davek. Neobdavčljive dobitke izplačujejo vsa njihova prodajna mesta, dobitke do
štiri tisoč evrov izplačujejo regijske blagajne, vse dobitke pa izplačuje glavna blagajna v
Ljubljani.
Kadar na prodajnih mestih Loterije Slovenije beležijo povečan promet oziroma obisk, je
največkrat razlog zanj denarni dobitek v igri, ki je dosegel rekordno vrednost, in v primeru
daljših prenosov ter s tem naraščanja skladov za dobitke se v igro poleg rednih igralcev
vključujejo tudi občasni, naključni igralci.

Barvita retroromantika, 
združena v poletni casual-chic
Utrip poletja narekujeta dve besedi Casual in Chic. Poletne sandale to poletje za-
znamujejo svetleči materiali, paščki in visoke pete. Tu so tudi sandali s polnimi
platoji ali pa popolnoma nizki sandali brez pet. Z letošnjim poletjem se na naše
noge vračajo v retro vzdušju ošiljene konice, visoke, široke in ravne pete in sa-
lonarji z odprtinami pri prstih. Alpina je letošnjo poletno kolekcijo popestrila s
trendovskimi barvami in smernicami, ki pravijo, da je kombinacija retra, roman-
tike in casual-chica obvezno dopolnilo naše poletne garderobe.
V Alpinini prodajalni je na voljo široka paleta kakovostne modne obutve za vse
generacije. Poleg udobnih čevljev si dame lahko izberejo tudi torbice Alpina. V
segmentu obutve za prosti čas pa je Alpina izdelala revolucionarno obutev Bi-
nom. Čevlji Binom so izdelani v štirih različnih volumnih, poseben vložek pa
omogoča tudi prilagajanje za različno veliko levo in desno stopalo, kar
omogoča optimalno prileganje. Ne pozabite tudi na pohodno obutev Alpina,
ki je vsekakor izredno tehnično izpopolnjena in prinaša številne prednosti za po-
hodnike. www.alpina.si.

Čiščenje in pranje 
v zadovoljstvo strank
Dolga tradicija, znanje in kakovost sta odliki čistilnice in pralnice Labod, ki svoje storitve ponuja tudi v Mercator cen-
tru Kranj na Primskovem. Labod je največja čistilnica v Sloveniji in redko tovrstno podjetje, ki ponuja vse vrste
storitev iz omenjene dejavnosti: kemično čiščenje in pranje vseh vrst tekstila, tekstilnih talnih oblog in preprog, us-
njenih in krznenih oblačil, merino posteljnine, šotore in baldahine, zavese, izvaja pa tudi šiviljska popravila. 
Posebnost v ponudbi Laboda je 'servis srajc', pri čemer gre za pranje in likanje srajc po ugodni ceni (1,30
EUR/kos). Da Labod opere in zlika že več kot deset tisoč srajc na mesec, je dovolj zgovoren podatek o tem, da je
storitev za stranke zanimiva. Novost v Labodu je tudi bio pranje preprog, ki temelji na ploskovnem pranju preprog z
veliko količino vode in uporabo bio razgradljivega - okolju in ljudem prijaznega pralnega sredstva. Veliko pozornos-
ti Labod posveča tudi ekologiji, saj edini v Sloveniji uporablja kemično čiščenje s tekočim parafinom oziroma OVT
postopek.
Vse redne stranke čistilnice in pralnice Labod si lahko brezpogo-

jno pridobijo kartico zaupanja, s katero so upravičene od šest do
dvanajstih odstotkov popusta, redne mesečne akcije pa delajo
storitve čiščenja v čistilnici še dostopnejše. Poslovalnica MC Kranj, ☎ 04/2042000

Počitnice, za katere imate več razlogov
V eni izmed številnih Kompasovih poslovalnic, v Mercator Centru na Primskovem, vas vse, željne
prijetnih in brezskrbnih počitnic, toplo pričakujejo Kompasovi svetovalci z bogato poletno ponud-
bo na Jadranu (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija), Mediteranu (Grčija, Tu-
nizija, Egipt, Turčija, Španija, Bolgarija) ter tudi doma, v Sloveniji. 
Ker je sama izbira počitnic poleg cene najbolj povezana z vašim življenjskim stilom, so za vas v
Kompasu pripravili počitnice za različne želje. Pripravili so počitniško ponudbo za družine, za lju-
bitelje aktivnih in tudi sproščenih počitnic. Za družine je pomembno, da bo izbrana namestitev res
prava in primerna za otroke, da bo cela družina zadovoljna in da paketi zaradi otrok ne bodo pre-
dragi. Za vse, ki iščete aktivne počitnice, ne glede na dolžino bivanja, je pomembno, da izberete
dinamičen, zanimiv kraj, od koder se da dobro raziskovati tudi okolico. Določena skupina izmed
vas pa išče tudi počitnice, odmaknjene od množice, od hrupa, od dogajanja, da se sprostite in se
odmaknete od vsakdanjika - v "wellness" okolje, ki je drugačno, sproščeno in napolnjujoče.
In ne le to, Kompasova ponudba počitnic prinaša tudi številne cenovne ugodnosti (popusti pri
plačilih z gotovino, brezplačno počitnikovanje za otroke ter posebni, varčni termini) in vsebinske

prednosti. Dobrodošli v poslovalnico KOMPAS HOLIDAYS.
Zakaj potovati s Kompasom? Ker se z vso energijo in idejami
trudijo za zadovoljstvo vsakega potnika.
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Ob predstavitvi slovenskega kraškega podzemlja in jam na čelu s Škocjanskimi jamami,
Postojnsko, Snežno, Križno in Županovo jamo ter predstavitvi tropskih in sladkovodnih rib
v akvarijih smo v kranjskih rovih prvič lahko videli človeško ribico iz raziskovalnega 
laboratorija Tular v Kranju. I Foto: Gorazd Kavčič

Kot v grški mitologiji Ariadna s pomočjo rdeče niti reši svojega Tezeja, so se ljubitelji
podzemlja iz središča mesta nato simbolično ob rdeči niti spustili do vhoda v kranjske
rove. I Foto: Vilma Stanovnik

Zgodba filma Labirint se je za vse ljubitelje skrivnosti podzemlja in potapljanja začela s
predstavitvijo potapljača in njegovim potopom v vodnjak na Glavnem trgu v središču
Kranja. I Foto: Vilma Stanovnik

Vrhunec obiska v rovih je bil ogled filma Labirint, ki je že prejel nagrado na festivalu v 
Milanu, v njem pa nastopata potapljača Marko Kraševec in Bojan Švabič. I Foto: Gorazd Kavčič

Obiskovalci so za konec ogleda slovenskega kraškega podzemlja lahko okusili tudi 
najboljše, kar Kras ponuja na površju. I Foto: Gorazd Kavčič Vilma Stanovnik

Potapljači in kraški svet 
Pri vodnjaku v središču mesta, nato pa v rovih pod starim Kranjem smo si pred kratkim lahko ogledali delček slovenskega podzemlja, prvič smo videli
človeško ribico, vzgojeno v Kranju, spoznali prve raziskovalce jam in uživali ob premieri filma Labirint.

Prve raziskovalce jam, neandertalce, so v rovih predstavili učenci OŠ Simona Jenka iz
Kranja, s fotografsko razstavo, ki sta si jo z zanimanjem ogledala tudi direktorica Zavoda
za turizem Kranja Natalija Polenec in kranjski župan Damijan Perne, pa se jim je pridružila
Jožica Zafred. I Foto: Gorazd Kavčič




