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Iz »gradbene« se že sliši glasba 
~ 1. stran 

Prenova objekta je stala 
približno slaba dva milijona 
evrov, od tega sta skoraj 1,5 
milijona evrov zagotovili Re• 
publika Slovenija in Evrop• 
ska unija iz Evropskega skla• 
da za regionalni razvoj, ne· 
kaj manj kot pol milijona 
evrov pa je prispevala Me• 
stna občina Kranj (MOK). 

Kranjski župan Matjaž 
Rakovec je na odprtju pre• 
novljenega objekta spom• 

Stavba na Cankarjevi 2 
je bila zgrajena leta 1912, 
v 19. s toletju pa sta bili 

v njej tudi dekliška in 
deška ljudska šola. 

ni!, da ga je MOK dobila v 
last leta 2014 s pogodbo o 
brezplačnem prenosu dr· 
žavnega premoženj~. » V 
tem mandatu nam je Služba 
vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko odobrila 
finančno podporo iz Evrop• 
skega sklada za regionalni 
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Nove, dodatne prostore Glasbene šole Kranj na Cankarjevi 2 so odprli minuli petek, pouk 
inštrumentov in petja pa je v njih potekal že ves prejšnji teden. Na sliki (z leve): Damjan 
Damjanovič, Petra Mohorčič in Matjaž Rakovec. /Fo10:Go,.ud K1-dit 

razvoj. Zavihali smo rokave 
in prenovili celoten objekt 
vse prostore, notranje insta• 
lacije, s treho, frčade, fasa· 
do. Na poti do uresničeva· 
nja cilja smo se srečali tudi 

s kakšnim izzivom, kot je 
otežena dobava materialov, 
značilna za ta čas, a nam je 
vendarle uspelo uresniati, 
kar smo si začrtali,« je raz• 
!ožil. 

Prostori za orkestre in 
baletke 

Glasbena šola Kranj se 
je od ustanovitve leta 1909 
ves čas spopadala s prostor• 
sko stisko, predvsem je bilo 

Slovenski dan v Dragočajni 
Slovenski dan v Dragočajni je obiskovalcem ponudil številne tradicionalne 
slovenske jedi in degustacijo različnih lokalnih proizvodov. 

NIKA TOPORIŠ 

Dragočajna - Minulo nede• 
ljo so vaščani Dragočajne in 
Moš pripravili tradicionalno 
prireditev, imenovano Slo
venski dan v Dragočajni, na 
kateri so pod okriljem Turi
stičnega društva Dragočaj· 

na• Moše predstavili tradici• 
analne slovenske jedi in lo
kalne izdelke. 

»letošnja prireditev je že 
15. po vrsti, odpadla je le za• 
radi covida-19, in skupaj z 

vaščani ter člani društva se 
trudimo vsako leto ohranja• 
ti tradicijo in pripraviti am · 
več in am boljše jedi, ki so 
potem tudi razlog za druže• 
nje in razširjanje dobre vo
lje,« je pojasnil predsednik 
TD Dragočajna• Moše Jure 
Žitnik. Na prireditvi je so
delovalo približno 50 pro
stovoljk in prostovoljcev, ki 
so poskrbeli za pripravo jedi 
ter idilično krnečlco vzduš· 
je. Poleg slaštic, kostanja, 
pekovskih izdelkov, toplih 

prilog, hladnih predjedi, 
vloženih dobrot ter lokalnih 
proizvodov so ponudili tudi 
tri jedi na žlico, ričet, vam
pe ter krompirjev golaž, ki 
so šli kot za med Nedeljsko 
sončno vreme je v Dragocaj
no privabilo številne obisko
valce, ki prireditve niso za. 
pustili lačnih ust. Za glas
beno popestritev so poskr• 

. beli ljudski godci Cerkljan· 
ski gavnarji in z narodno-za
bavnimi vižami dodali piko. 
na i Slovenskemu dnevu. 

gradbeni tehnik 
pečar - polagalec 
keramičnih ploščic 
pomočnik za 
tehnologijo 
gradnje 
kamnosek 
mehatronik 
oblikovalec kovin -
orodjar gradbeni' · · 
inženir 
strojni mehanik 
strojni tehnik 
strojni inženir 
.arhitekt 
ekonomski tehnik 

oteženo izvajanje skupin
skega pouka, saj dosle j niso 
imeli ustrezno velikih pro· 
storov, je poudarila ravna· 
teljica Petra Mohortit. »Na 
tej lokaciji tako prvič dobi
vamo )astne prostore za or
kestre in baletke. Ta stav
ba postaja tretja stalna lo
kacija šole in je na pol poti 
med dosedanjima lokacija
ma, kjer bomo še naprej iz· 
vajali individualni pouk in• 
štrumentov in petja. Nova 
lokacija bo zagotovo pripo· 
mogla k povezovanju vseh 
treh,« je dodala. 

Ena celica 

Damjan Damjanovič, di• 
rektor )SKD, pa je izrazil ve• 
selje, da je Kranj med vodil• 
nirni mesti, ki zelo podpi• 
rajo kulturo, predvsem !ju• 
biteljsko. »Hvala županu 
za edinstveno dejanje, da je 
združil glasbeno šolo in jav
ni sklad za kulturne dejav
nosti, kajti to je ena celica,« 
je dejal in napovedal, da pri• 
hodnje leto v Kranju priprav
ljajo vseslovensko predstavi
tev javnega sklada in njego· 
vib dejavnosti. 

V Stražišču rušijo 
samski dom 
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Kranj - Na Delavski cesti 
v Stražišču pri Kranju so 
včeraj začeli rušiti opuščen 
Tekstilindusov samski dom, 
na njegovem mestu pa bo 
investitor KR projekti do 
leta 2024 zgradil moder• 
no zasnovan stanovanjski 
objekt D26 s 36 varovanimi 
stanovanji in tridesetimi 
stanovanji za mlade druži
ne. »Brez pomoči Mestne 
občine Kranj nas danes ne 
bi bilo tu. Prepoznali so nas 
kot investitorja, ki s i želi na 
tem mestu narediti nekaj 
dobrega, zato so nam sto• 
pili naproti, pa tudi mi smo 
storili enako v smislu izbolj· 
šanja projekta,« je ob začet• 
ku rušenja povedal direktor 
ljubljanskega podjetja Iztok 
Lampič. »Samski dom je več 
kot dvajset let propadal in je 
bil že tudi nevaren za okoli
co. Novi objekt bo zato veli
ka pridobitev za Stražišče in 
širšo okolico,« je zadovoljen 
predsednik Krajevne skup• 
nosti ·stražišče Jure Šprajc. 
Župan Matjaž Rakovec pa je 
dejal, da bodo kmalu sledili 
še drugi nepremičninski pro
jekti, tako da bo v naslednjih 
petih letih v Kranju zgrajenih 
vsaj tisoč novih stanovanj za 
trg. 

Vabljeni otroci skupaj s starši terdijaki,da preverite razi K ne poklicne možnosti, ki sov lokalnem okolju. 

Prijava na dogodek ni potrebna. 

Slovenski dan je v Dragočajno privabil številne obiskovalce, ki so pril<li uživat v okusnih 
jedeh. ,ro10:Gomd t<1Y!,( 

Za dodatne informacije lahko poklitetev kadrovsko službo na tel. št.:031 270408. 


