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Nogometaši Triglava bodo tekme lahko igrali tudi pod reflektorji. /Foto:Tina Dokl
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Kot vse kaže, bodo v kranjskem nogometnem prvoligašu Triglavu vendarle
pričakali gradnjo razsvetljave, ki bo razveselila tudi atlete, saj bo poleg igrišča
razsvetljena tudi atletska steza.

Svetniki so podprli
tudi predlog za
prerazporeditev
denarja za gradnjo
vrtca v Bitnjah,
začetek postopkov
za gradnjo novega
doma upokojencev
na Zlatem polju in
nadgradnjo
prostorov za
izvajanje
preventivnih
programov v OZG
Kranj.
Svetniki so podprli
tudi predlog za
prerazporeditev
denarja za gradnjo
vrtca v Bitnjah,

Kranj – Po dolgi polemiki so kranjski mestni svetniki na seji
minulo sredo prižgali zeleno luč za nadaljevanje postopka za
izgradnjo razsvetljave nogometnega in atletskega stadiona.
Veliko pozornost in pomisleke svetnikov je vzbudil že
podatek v gradivu, da je vrednost tega projekta iz leta 2016,
ko je bil ocenjen na okoli šeststo tisoč evrov, poskočila na kar
1,2 milijona evrov. Tako je svetnica Tanja Graonja Krstev
(Zoran za Kranj) opozorila, da je treba dobiti odgovor, zakaj
takšna podražitev, in da je treba poiskati različne vire
financiranja. Tako ona kot večina ostalih svetnikov so se
strinjali, da je prav, da tudi kranjski prvoligaši dobijo pogoje,
kakršne imajo z možnostjo razsvetljave vsi ostali slovenski
prvoligaši, svetnica Irena Dolenc (NSi – Nova Slovenija –
krščanski demokrati) pa je županu predlagala, da pripravi
seznam prioritet na področju športne infrastrukture, saj se
bodo svetniki tako lažje odločali, katero investicijo bodo
podprli.

Po

To

Sr

Če

Pe

So

Ne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
PRIREDITVE / Žiri, 29. april 2019
13. Slovenski klekljarski dnevi
PRIREDITVE / Visoko, 30. april 2019
Tradicionalno prvomajsko kresovanje
PRIREDITVE / Žiri, 30. april 2019
13. Slovenski klekljarski dnevi
IZLETI / Kranj, 30. april 2019
Kolesarski izlet
PRIREDITVE / Šenčur, 1. maj 2019
Prvomajska budnica pihalnega orkestra
PRIREDITVE / Žiri, 1. maj 2019
13. Slovenski klekljarski dnevi
PRIREDITVE / Cerklje, 1. maj 2019
Prvomajska parada
PRIREDITVE / Žiri, 2. maj 2019
13. Slovenski klekljarski dnevi

Vsi dogodki

»Maja zapade gradbeno dovoljenje za razsvetljavo, zato smo
sklenili, da projekt skušamo čim prej nadaljevati in se gradnja
začne. Imamo možnost pridobiti nepovratna sredstva iz
razpisa na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
prav tako ima razpis Nogometna zveza Slovenije, zato
računamo tudi na njihov denar,« je pojasnil župan Matjaž
Rakovec in dodal, da bodo skušali investicijo z gradnjo
kvalitetnih lednih luči poceniti in jo zaključiti drugo leto, ko
Nogometni klub Triglav praznuje jubilej. »Zelo sem vesel, da
so svetniki razumeli potrebe, ki jih imamo tako nogometaši
kot atleti. Z razsvetljavo se bodo povečale možnosti za
treninge, pa tudi za rekreacijo,« je povedal predsednik
Nogometnega kluba Triglav Beno Fekonja.
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začetek postopkov
za gradnjo novega
doma upokojencev
na Zlatem polju in
nadgradnjo
prostorov za
izvajanje
preventivnih
programov v OZG
Kranj.
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Svetnika in nekdanjega kranjskega župana Boštjana Trilarja
je ob dolgi in burni polemiki o razsvetljavi zmotil zlasti
podatek, da bo denar za razsvetljavo prerezporejen iz
proračunske postavke za rekonstrukcijo Savske ceste, ki naj
bi pomenila uvod v pripravo gradnje nove stanovanjske
soseske Ob Savi, kjer naj bi Stanovanjski sklad Republike
Slovenije zgradil okoli dvesto novih stanovanj, namenjenih
zlasti mladim, zato je predlagal, da tega projekta ne opustijo,
s čimer so se svetniki strinjali in sprejeli dodaten sklep, da bo
projekt vključen v osnutek proračunu za prihodnje leto.

Oddajte svoj komentar
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike časopisa
Gorenjski Glas. Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in
upoštevate pravila.
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28. apr

Dela učitelja ne meri v urah

27. apr

Halo, Babi servis ...?

24. apr

Podbreška potica letošnja kraljica

23. apr

Roparju med tekom dejal, da mu ne
more uiti

22. apr

V pisarni dela, dokler ni lačen

““
““
““

Zahvala
Dodatno zaračunavanje storitev
Sovražni govor?
Ob rob prispevku O Mihi Dovžanu in Gorenjcih
Smo trpežni, a vse ima meje
Popravek

Poglej vsa pisma

Ali podpirate pobudo, da se dovoljena stopnja
alkohola v prometu z 0,5 promila zniža na 0,2?
Da.
Ne.
Ne vem, mi je vseeno.

Glasuj

Arhiv

Jutri praznujemo dan upora / 16:58, 28. april
Amici , amici noi siamo felici !
Jutri praznujemo dan upora / 12:55, 28. april
Pozdrav tudi tebi, deželan !
Jutri praznujemo dan upora / 12:50, 28. april
Bumbar!
Jutri praznujemo dan upora / 11:28, 28. april
Deželan - Možno je, da je leta 1941 na
prvomajsko praznovanje v Trbovljah »zašel« tudi
kakšen komunist, vendar je bila »linija« tedanje
KPS ...
Jutri praznujemo dan upora / 09:52, 28. april
Jaz se res čudim, da je tale praznik na
sedemindvajsetega. PIF je bila ustanovljena na
danes nemškem ozemlju že 26., in prvi maj so
pifkeji(...
Jutri praznujemo dan upora / 09:39, 28. april
MALI OGLAS ( samo resni)Enmu nostalgiku
ugodno prodam dobro ohranjeno jugoslovansko
zastavo, zraven pa podarim še zastavo na kateri
piše PRO...
Našli celo ukradeno kolo / 09:28, 28. april
Šenčurska je še kar bogata občina. Mimo vozeči
iz Kranja v Cerklje, na kolesarje mislim, pa
pogrešajo nekaj, kolesarsko stezo. Namreč,
Cerkl...
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