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Vilma Stanovnik

Pri Plavalni zvezi Slovenije 
so se razveselili dejstva, da 
jim je uspelo pri kandidaturi 
za organizacijo evropskega 
prvenstva v vodnih športih 
za veterane. Prav zaradi or
ganizacije tako množičnega 
in pomembnega tekmovanja 
je pred kratkim Slovenijo 
obiskal predsednik evropske 
in hkrati italijanske plavalne 
zveze Paolo Barelli. Nekda
nji plavalec, mnogokratni 
italijanski rekorder v plava
nju in dvakratni udeleženec 
olimpijskih iger si je ogledal 
prizorišče tekmovanj, ki 
bodo med 27. avgustom in 
9. septembrom leta 2018 po
tekala na Gorenjskem. V 
Kranju bodo namreč pripra
vili tekmovanje veteranov v 
vaterpolu, plavanju in sin
hronem plavanju, na Jeseni
cah se bodo pomerili v sko
kih v vodo, na Bledu pa bodo 
tekmovali v daljinskem pla
vanju. Prvič v zgodovini pr
venstev masters bodo v sklo
pu prvenstva namreč hkrati 
potekali plavanje, skoki v 
vodo, daljinsko in sinhrono 
plavanje ter vaterpolo.
Čeprav je organizator te
kmovanja Plavalna zveza 
Slolovenije, je ta izvedbo te

kmovanja zaupala podjetju 
SI Sport. Kot je povedal Bo
rut Farčnik iz Si Sporta, pa je 
proračun tekmovanja okoli 
petsto tisoč evrov, od tega bo 
treba Evropski plavalni zvezi 
plačati 160 tisoč evrov. Preo
stali denar bodo porabili za 
stroške organizacije, priča
kujejo pa okoli petdeset tisoč 
evrov ostanka denarja, ki bo 
ostal podjetju SI Sport za pri
pravo novih projektov, nekaj 

tega denarja pa bodo name
nili tudi za štipendije mla
dim športnikom plavalcem.
»Rad bi poudaril, da je Pla
valna zveza Slovenije vložila 
izjemno dobro pripravljeno 
kandidaturo. Pričakujem, da 
se bodo v Kranju in okoli
ških krajih udeleženci dobro 
počutili, prav tako pa je to 
tudi izjemna priložnost za 
vsa mesta ter pokrovitelje in 
promocijo,« je na novinarski 

konferenci v prostorih kranj
ske občine poudaril Paolo 
Barelli. 
»Veseli me, da bo prvenstvo 
gostil prav Kranj, saj imata 
prav tu plavanje in vaterpolo 
dolgo tradicijo. Pri nas smo 
imeli prvi pokriti olimpijski 
bazen v Sloveniji, kandidatu
re za evropsko prvenstvo 
masters pa ne bi bilo brez 
odlične infrastrukture. Glav
ni doprinos Mestne občine 
Kranj bo brezplačen najem 
športne infrastrukture, sku
paj z Zavodom za turizem in 
kulturo Kranj pa bomo orga
nizirali spremljajoči pro
gram, od katerega si lahko 
precej obetajo tudi domači
ni,« je ob predstavitvi tekmo
vanja poudaril kranjski žu
pan Boštjan Trilar in dodal, 
da si samo Kranj v času tek
movanja obeta okoli dva
najst tisoč nočitev, vseh no
čitev skupaj pa naj bi bilo na 
Gorenjskem okoli pet
intrideset tisoč.
Kot je povedal predsednik 
Plavalne zveze Slovenije Mi
ran Kos, bo prvenstvo prilo
žnost za promocijo, na njem 
pa bodo nastopali tudi do
mači veteranski športniki. 
Za pripravo tekmovanja naj 
ne bi bila potrebna dodatna 
vlaganja v športne objekte.

Kranj bo gostil 
športnike veterane
Evropsko prvenstvo v vodnih športih za veterane bo za Kranj pomenilo veliko promocijo, mesto z 
okolico pa si v dveh tednih obeta več kot dvanajst tisoč nočitev.

Prvi mož evropske in italijanske plavalne zveze Paolo 
Barelli in kranjski župan Boštjan Trilar se veselita 
pomembnega športnega dogodka, svetovnega 
veteranskega prvenstva v vodnih športih.

Osrednja prvomajska prire
ditev bo tradicionalno na Jo
štu nad Kranjem na dan 
praznika. Program letošnje
ga srečanja se bo začel ob 
10.30 s Pihalnim orkestrom 
mestne občine Kranj. Zbra
ne bo v uvodu pozdravil žu
pan Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar. Osrednja go
vornica na prireditvi bo 
predsednica Sveta gorenj
skih sindikatov Nežka Bozo
vičar. 
Organizatorji so pripravili 
pester kulturni program, 
poskrbljeno pa bo tudi za 

razvedrilo in dobro razpolo
ženje obiskovalcev ob glasbi 
Dejana Vunjaka in Brendije
vih barab. Za gostinsko po
nudbo bodo poskrbeli v 
Domu na Joštu. Člani Sveta 
gorenjskih sindikatov lahko 
pri svojem sindikatu dobijo 
ugodne bone za hrano in pi
jačo. 
»Pridružite se nam na Joštu 
nad Kranjem in praznujte z 
nami,« vabijo s Sveta Go
renjskih sindikatov in Mes
tne občine Kranj ter želijo 
vsem prijetno prvomajsko 
praznovanje.

Prvi maj na Joštu 
nad Kranjem
Tudi letos se na prvomajsko nedeljo obeta 
prijetno druženje na Joštu nad Kranjem.

V nedeljo se znova obeta prijetno praznično druženje.

Naša vizija Kranja je:
inovativni in povezani smo na poti 

gospodarskega napredka za nova delovna 
mesta. Iz Mestne občine Kranj vam 
želimo lepe praznike, prvega maja 

pa se srečamo na Joštu.

Vabljeni.
 

Župan Boštjan Trilar
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Kovačnica deluje že 
pet mesecev
Kovačnica je upihnila svojo 
peto mini svečko. V tem 
času je bilo organiziranih 14 
različnih dogodkov, ki jih je 
obiskalo več kot 170 obisko
valcev. 
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ZANIMIVOSTI

Je lahko Kranj kot 
Amsterdam?
Predsednik komisije Varno 
kolesarim Kranj Andrej Zalo
kar se je v Amsterdamu ude
ležil izobraževalne delavnice 
z naslovom Kolesarstvo 2.0. 
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KULTURA

Šola z uspehom
Po odličnih dosežkih na Te
kmovanju za mlade glasbe
nike Republike Slovenije so 
se učenci Glasbene šole 
Kranj v aprilu udeležili še ne
kaj mednarodnih tekmovanj, 
kjer so zopet posegali po 
najvišjih uvrstitvah.
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DRUŠTVA

Uspešna akcija 
zbiranja papirja
Društvo za zaščito živali 
Kranj je pred kratkim organi
ziralo 10. akcijo zbiranja sta
rega papirja. Zbrali so 55.050 
kilogramov papirja.
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www.gorenjskiglas.si

Imajo najlepši 
balkon Gorenjske
Krajevna skupnost Podblica je med 
najmanjšimi v kranjski občini, 
ponosni pa so tako na svoje 
športnike, gasilce in folklorno 
skupino kot na znano cerkev svetega 
Primoža na Jamniku. 
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Varno  
na kolesu
Na območju Kranja se je lani 
zgodilo 141 prometnih nesreč 
z udeležbo kolesarjev, od tega 
je bilo 29 kolesarjev huje 
poškodovanih, dve nesreči pa 
sta se končali s smrtjo 
kolesarja.

stran 6
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Krediti so namenjeni začet-
nim investicijam v opred-
metena in neopredmetena 
osnovna sredstva, poveza-
nim z: vzpostavitvijo nove 
poslovne enote, razširitvijo 
zmogljivosti obstoječe pos-
lovne enote, diverzifikacijo 
proizvodnje poslovne enote 
na proizvode in storitve, ki 
jih na upravičenem območ-
ju prej ni proizvajala, ali bis-
tveno spremembo proizvod-
nega procesa v obstoječi 
poslovni enoti ter obratna 
sredstva v povezavi z investi-
cijo (vlaganja v obratna sred-
stva lahko znašajo največ 20 
odstotkov odobrenega kredi-
ta in morajo biti povezana z 
investicijo). Projekt mora 
imeti vnaprej določeno tra-
janje, torej določen začetek 
in konec projekta ter zaprto 
finančno konstrukcijo. 
Na voljo je 1.200.000 evrov 
za kredite, ki so namenjeni 
mikro, malim ali srednje 
velikim podjetnikom, ki 
delujejo (imajo sedež podje-
tja ali poslovno enoto) na 
območju gorenjske statistič-
ne regije (18 občin). Obrest-
ne mere za kredite v RGS 
Gorenjska se začnejo pri 
6-mesečni EURIBOR + 1,92 
odstotka (najvišja obrestna 

mera sodelujoče banke je 
6-mesečni EURIBOR + 
2,40 odstotka).
Upravičeni stroški so: stroški 
materialnih investicij (stroš-
ki nakupa strojev in opreme, 
nakupa zemljišč, stroški 
komunalnega in infrastruk-
turnega opremljanja zem-
ljišč, stroški gradnje in/ali 
nakupa objekta), stroški 

nematerialnih investicij (pre-
nos tehnologije z nakupom 
patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatenti-
ranega tehničnega znanja), 
stroški obratnih sredstev, 
stroški najema poslovnih 
prostorov in opreme, stroški 
promocijskih aktivnosti, 
stroški zagona podjetja, stro-
ški priprave in izdelave raz-

vojne in investicijske doku-
mentacije ter študije in pro-
jektne dokumentacije za pri-
pravo projektov gospodarske, 
turistične in podjetniške 
infrastrukture ter idejnih ali 
izvedbenih delov projektov 
širšega pomena, bruto plača 
in prispevki na plače novo 
zaposlenih v podjetju v pove-
zavi z investicijo (od datuma 

vročitve sklepa dalje največ 
tri mesece) ter stroški prido-
bivanja intelektualnih pravic.
Med neupravičene stroške 
pa sodijo: stroški nakupa 
prevoznih sredstev in tran-
sportne opreme v podjetjih, 
ki poslujejo v sektorju tran-
sporta, poplačilo obstoječih 
obveznosti upravičencev do 
bank, dobaviteljev ali drugih 

upnikov, odkup delnic ali 
poslovnih deležev gospodar-
skih družb, stroški davka na 
dodano vrednost ter drugih 
davkov ter dajatev, investicije 
v nakup ali izgradnjo nepre-
mičnin, namenjenih za 
nadaljnjo prodajo ali oddajo, 
vlaganja za zasebno rabo, 
poplačilo obveznosti med 
povezanimi osebami po 
zakonu, ki ureja gospodar-
ske družbe.
Najnižji znesek kredita je 
8.000, najvišji pa 150.000 
evrov. Ročnost kredita je 
omejena na osem let. Pred 
prijavo na razpis mora pod-
jetnik pridobiti sklep banke 
o odobritvi kredita na podla-
gi garancije RGS Gorenjska 
(ene od sodelujočih bank v 
RGS Gorenjska).
Prvega aprila 2016 je bila v 
Uradnem listu 24/2016 
objavljena sprememba Jav-
nega poziva. Glavne spre-
membe se nanašajo na spre-
menjeno število bank in ugo-
dnejše kreditne pogoje, za 
investicije do vključno 
50.000 EUR poslovni načrt 
ni več potreben. Celotno 
besedilo javnega razpisa in 
prijavna dokumentacija je na 
voljo na spletni strani BSC 
Kranj (www.bsc-kranj.si).

Krediti za podjetja
Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je oktobra 2015 v sodelovanju s Slovenskim 
regionalnim razvojnim skladom, ki zagotavlja sredstva za izvajanje Regijske garancijske sheme, 
objavila javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske 
garancijske sheme Gorenjska (RGS Gorenjska).

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja 
malega in srednjega gospodarstva in pridobitne 
dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske 
aktivnosti v gorenjski regiji, zmanjševanje 
stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti 
za prestrukturiranje regijskega gospodarstva ter 
olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem 
bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Skupaj s Fakulteto za orga-
nizacijske vede iz Kranja so 
predstavniki Kovačnice na 
konferenci o trajnostni 
organizaciji pripravili študi-
jo primera (case study) na 
temo sodelovanja s podjetji. 
Kovačnica je gostila tudi 
preko 100 dijakov Gimnazi-
je Franceta Prešerna in Šol-
skega centra Kranj, nudila 
dom Kolegicam in Podjet-
nim brezposelnim, v bazo 
e-novičk so pridobili skoraj 
500 kontaktov, presegli 
600 všečkov na Facebooku 
in pridobili nove prijatelje, 
sponzorje.
Če pogledamo v maj:
3. maja ob 19. uri bo v okviru 
rednih torkovih dogodkov 
predavanje o tem, kako usta-
noviti nevladno organizaci-
jo, kaj je razlika med druš-
tvom in zavodom, kaj se bolj 
»splača«, kakšne so računo-

vodske ovire, kje in kako 
ustanoviš eno ali drugo.
4. maja ob 18. uri se nadal-
juje sodelovanje z Zvezo 
ŠKIS in njenimi trenerji, 
tokrat bodo na sporedu dru-
žabna omrežja (Facebook, 
Instagram in Snapchat).
9. maja se začenja progra-
mom podjetniškega uspo-
sabljanja za področje osred-
nje Gorenjske Izkoristimo 
talente. Namen usposablja-
nja je, da z mentorstvom, 
motiviranjem, usposabljan-
jem ter prenosom izkušenj 
pripeljejo udeležence do 
oblikovanja lastnega podje-
tja in samozaposlitve. Brez-
poselni tako preučijo trg, 
konkurenco, pridobijo 
izkušnje in dodatna znanja, 
s čimer se lahko v prihod-
nje izognejo marsikateri 
začetniški napaki. Več na: 
www.bsc-kranj.si ali franja.

g a b r o v s e k . s c h m i d t @
bsc-kranj.si, rok za prijavo 
je 26. 4. 2016. 
13. maja se bo tudi Kovačni-
ca pridružila Tednu mladih. 
Ob 13. uri bo organizirano 
predavanje na temo mobil-
nosti za mlade: praksa, štu-
dij v tujini, mladinske izme-
njave, finančne pomoči za 
udeležbo na seminarju ipd. 
17. maja ob 19. uri vabijo na 
interaktivno – motivacijsko 
predavanje Kreiraj življenje 
za vedno in 19. maja na 
Bazen trenerjev – projektno 
vodenje. 
26. maja zopet organizirajo 
potopisno predavanje – 
tokrat se odpravljajo v Iran.
Še vedno se v Kovačnici vsak 
teden dobivajo Kolegice (ob 
ponedeljkih ob 17. uri) in 
Podjetni brezposelni (ob 
četrtkih ob 9. uri). Več infor-
macij na: info@kovacnica.si.

Kovačnica deluje  
že pet mesecev
Kovačnica je upihnila svojo peto mini svečko. V tem času je bilo 
organiziranih 14 različnih dogodkov, ki jih je obiskalo več kot 170 
obiskovalcev. Med drugim je bila v Kovačnici tudi predstavitev delavnic 
permakulture in univerzalnega temeljnega dohodka.

Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Miroslav Cvjetičanin, Igor Kavčič,  
Suzana P. Kovačič, Vilma Stanovnik

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, IlovarStritar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič,  
Primož Pičulin, Matic Zorman

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 
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Notranji in zunanji skup-
nostni prostori s programi 
za različne starostne skupi-
ne, aktivnosti, ki bi jih lah-
ko organizirali sami, ter 
pomoč sostanovalcev in 
nekakšne skupnostne pisar-
ne, ki bi delovale v soseski 
Planina. To so želje skupi-
ne prebivalcev največjega 
naselja v Kranju.
Prebivalci Planine so svoje 
želje po spremembah izrazili 
v sklopu več tednov trajajo-
čih delavnic, kjer so snovali 
svoje lastne projekte. Skupaj 
z urbanisti in arhitekti so jih 
aprila natančno načrtovali in 
kažejo se že rezultati. Na 
skupnostnem vrtičku pred 
Športno dvorano Planina so 
zrasla zelišča, v soboto, 21. 

maja, pa se na Planini I pri-
pravlja sosedski družabni 
dogodek. Program bodo 
povezovali urbani športi, ki 
bodo namenjeni vsem gene-
racijam, za otroške aktivnosti 
bodo skrbeli stanovalci sami 
skupaj z drugimi otroškimi 
prireditelji iz Kranja. Organi-
ziran bo sprehod do prehoda 
za pešce, ki ga v skupini za 
varnost prilagajajo za slepe 
in slabovidne. Prikazani 
bodo tudi rezultati ankete o 
podzemnih garažah.
Namen aktivnosti v naselju 
Planina je pritegniti sosede 
in druge prebivalce Kranja, 
da sodelujejo pri spreminja-
nju nekoč delavskega nasel-
ja v bolj prijazno stanovanj-
sko sosesko.

Planina je lahko zelena 
in prijazna soseska

Ureditev skupnostnega zeliščnega vrta / Foto: Mateja Debeljak

Nov prehod bo potekal čez Cesto Boštjana Hladnika in obča-
nom omogočil varnejše prečkanje ceste. Dograjene bodo tudi 
površine za pešce (pločnik in čakališče) na levi strani v celoti 
in deloma na desni strani ceste. Prav tako bo urejena ustrez-
na osvetlitev. Mestna občina Kranj je objavila javni razpis za 
pridobitev projektne dokumentacije, na podlagi katerega bo 
izbrano projektivno podjetje, ki bo pripravilo projektne rešit-
ve. Izdelava projektne rešitve je predvidena do konca avgusta, 
nato pa bo Mestna občina Kranj poskušala v najkrajšem mož-
nem času zagotoviti sredstva in zgraditi prehod.

Prehod za pešce pri Planetu Tuš

Mestna občina Kranj si je v 
strategiji trajnostnega razvo-
ja do leta 2030 zastavila cilj, 
da bo mesto priložnosti. To 
pomeni, da bo trajnostno 
naravnano, napredno in 
živahno središče Gorenjske.
Kot ena izmed prioritet je 
bil postavljen cilj, da bo 
Kranj inovativno mesto, 
naklonjeno bo novim teh-
nologijam in spodbujanju 
mladih talentov. Kranj želi-
mo postavitvi tudi na zem-
ljevid pametnih mest. Zato 
v Kranju prvič organizira-
mo Festival rešitev za 
»Pametno mesto Kranj«, na 
katerem se bodo lahko 
predstavili ponudniki tovr-
stnih rešitev, in sicer z nas-
lednjih področij: e-upravlja-
nje in e-demokracija, traj-
nostna mobilnost ter okolje 
in energetika.
Festival rešitev bo potekal v 
sredo, 11. maja, od 12. do 17. 
ure v prostorih Kovačnice 
(coworking center) v Kran-
ju, Župančičeva 22 (bivši 
prostori Trgovske šole). Pri-
jave pošljite na elektronski 
nas lov :  n ives .za lar@
bsc-kranj.si. 

Festival za 
pametno 
mesto Kranj
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Vilma Stanovnik

Na prvi aprilski seji je bila 
sprejeta odredba o spre-
membah glede javnih par-
kirnih površin, od tistih, ki 
so namenjene kratkotrajne-
mu parkiranju, do tistih, ki 
so namenjene parkiranju 
brez časovne omejitve. Prav 
tako se v središču Kranja 
kmalu obeta novo veliko 
parkirišče. Lahko pojasnite, 
za kakšno parkirišče gre in 
kakšne spremembe so spre-
jete glede parkirišč?
»Največja novost bo parkiri
šče Stara Sava, ki se že gradi 
in bo dokončano v mesecu 
maju. Parkirišče bo sestav
ljeno iz dveh delov. Spodnji 
plato bo namenjen dolgo
trajnemu parkiranju oziro
ma abonentom. Cena me
sečnega najema bo 25 evrov, 
za parkirne prostore pa je že 
veliko zanimanja. Vsi zain
teresirani za najem se še ve
dno lahko obrnejo na epoš
tni  naslov mtusar@ 
komunalakranj.si, na kate
rega naj posredujejo poi
zvedbo. Potrebni podatki so: 
ime in priimek, naslov, 
davčna številka, EMŠO in 
registrska številka vozila. 
Zgornji plato bo namenjen 
vsem drugim. Komunala 
Kranj, ki je upravljavec par
kirišča, pa bo na uro zaraču
navala en evro. Skupaj bo 
tako novih okoli sto šestde
set parkirišč, poleg tega pa 
bo na spodnjem platoju ne
kaj parkirišč namenjenih 
tudi avtodomom. Tam bo 
zagotovljena elektrika, voda 
in možnost praznjenja sani
tarij. Kljub temu da gre za 
začasno parkirišče, saj je 
Komunala Kranj sklenila 
pogodbo o najemu z Zavaro
valnico Triglav, bo lepo ure
jeno. Glede ostalih parkirišč 
naj povem, da je bil na prvi 
aprilski seji mestnega sveta 
sprejet odlok, da se razširijo 
parkirišča z modrimi cona
mi severno od občinske 

stavbe. Stanovalci na tem 
območju, ki nimajo ureje
nih parkirišč, bodo dobili 
brezplačne dovolilnice za 
parkiranje. To je zanje po
membno, saj bodo tako laže 
parkirali. Naj poudarim, da 
na parkiriščih, kjer je bilo do 
sedaj parkiranje eno uro za
stonj, to ostane še naprej, 
pri Čebelici in na Hujah pa 
je še vedno moč brezplačno 
parkirati do dve uri.«

Ravno zaradi napovedanih 
sprememb pri parkiranju so 
se tudi gostinci in trgovci v 
starem mestnem jedru odlo-
čili, da ustanovijo svoje 
združenje, nekakšen ceh. 
Kaj mislite o tej pobudi?
»Pobudo zelo podpiram. Ko 
sem izvedel o tej nameri, 
sem pobudnika za trgovsko
gostinski ceh Milana Vasi
ljevića, ki je najemnik loka
la Terasa Bar, povabil na 
pogovor in bil navdušen 
nad njegovim pozitivnim 
razmišljanjem in nad tem, 
da je pripravljen delati za 
nove pozitivne spremembe 
v starem Kranju. Spodbudil 
sem ga tudi, da se ceh regi
strira kot društvo, saj bodo 
tako lahko kandidirali za so
financiranje na razpisih. Na 
ta način bodo dobili sred
stva, ki jih bodo lahko upo
rabili za promocijo, izobra
ževanje in ne nazadnje tudi 
za spodbujanje dejavnosti v 
starem Kranju. Na prvi se
stanek ceha je povabil trgov
ce, gostince in vse druge ter 
delo zastavil zelo široko, saj 
spodbuja razmišljanje, da je 
več uspeha, če je več aktiv
nih, in naj se vsak vpraša, 
kaj lahko naredi, ne zgolj, 
koliko lahko dobi. Že na pr
vem sestanku so zbrani 
sprejeli več sklepov oziroma 
pobud in po sestanku smo 
se dobili na skupnem pogo
voru, ki sta se ga udeležila 
tudi direktorica občinske 
uprave in direktor Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj. 

Ugotovili smo, da je kar ne
kaj sklepov sestanka ta
kšnih, ki jih občina že rešu
je, nekateri pa so takšni, da 
jih zakonsko ni moč izpelja
ti. Če povem konkretno, 
smo govorili o javnem stra
nišču, ki ga bomo skušali 
urediti čim prej. Prav tako 
smo govorili o promociji do
godkov in novostih v mestu, 
zato smo se odločili, da 
bomo temu že naslednji 
mesec namenili prostor v 
Kranjskih novicah. Prav 
tako so na sestanku govorili 
o potrebi prenove tržnice, 
predlagali pa so tudi, da bi 
po mestu vozil električni 
avtomobil, podobno kot t. i. 
kavalir v Ljubljani, s čimer 
bi omejili premični promet. 
Bilo je še nekaj drugih po
bud, od tega, da bi določili 
rdečo nit mesta, do tega, da 
bi se obdavčili prazni pro
stori v mestu. Naj povem, 
da sem osebno proti nega
tivnim ukrepom, bolj sem 
naklonjen pozitivnim sti
mulacijam. To je zagotovo 
subvencija najemnine loka
lov, ki se je izkazala kot do
bra. Lani je bilo tako odpr
tih sedem novih lokalov, le
tos že dva, še šest pa je pri
javljenih. Zato bomo skuša
li še naprej najemnike sti
mulirati s subvencijo naje
mnine.«

Nova pridobitev se v krat-
kem obeta tudi v športnem 
parku v Stražišču, kjer naj bi 
gradili igrišča za odbojko na 
mivki.
»V Športnem parku Straži
šče se bodo ob večnamen
skem asfaltnem igrišču gra
dila tri igrišča za odbojko 
na mivki. Ograjena igrišča 
bodo omogočala tudi večer
no igranje, saj bo urejena 
razsvetljava. Na voljo bodo 
garderobe in manjši bife. Z 
igrišči bo upravljalo Špor
tno društvo Fitko iz Pred
dvora oziroma Sašo Rop, ki 
je obenem tudi trener v Od

bojkarskem klubu Triglav. 
Plan je, da bodo igrišča do
končana v juniju. Z igrišči 
za odbojko na mivki bodo 
odbojkarji dobili možnost 
vaditi tudi zunaj in na drugi 
podlagi, igrišča pa bodo na 
voljo tudi za rekreacijo ob
čanov in občank. Mislim, 
da je to odlična novica.«

Kot kaže, pa vsaj letos ne 
bo sprememb v športnem 
parku v Bobovku na Kokri-
ci?
»Razvoj športnega parka je 
pomemben, lokacija je do
bra in relativno poceni bo 
moč dobiti lep športni park. 
Prav projekt igrišča za bejz
bol je odlična priložnost za 
gradnjo. Pobuda svetovne 
bejzbolske zveze, da bi sku
paj s partnerji namenila 
temu 150 tisoč evrov, je bila 
odličen generator te ideje. S 
tem vložkom bi se projekt 
lahko začel. Ker ni bilo so
glasja domačinov za grad
njo bejzbolskega igrišča, 
sedaj že vemo, da evropske
ga prvenstva letos v Kranju 
oziroma na Kokrici ne bo in 
ga bodo organizirali v Ljub
ljani. Za Kranj je to škoda, 
saj bomo izgubili nekaj go
stov. Vseeno mislim, da je 
treba projektu še naprej po
svečati pozornost in tudi 
preveriti, ali bi bila svetov
na bejzbolska zveza še ve
dno pripravljena vlagati v 
igrišče na Kokrici. Očitno 
pa bo potrebnega več časa 
in dogovarjanj, saj je bilo 
veliko dezinformacij. Treba 
bo pač najti skupno pot, saj 
se mi ne zdi smiselno, da bi 
lokacijo za bejzbolsko igri
šče zdaj prestavili.«

Precej obsežna točka zadnje 
aprilske seje mestnega sveta 
so bile kadrovske zadeve. 
Kakšne so novosti?

»Po odstopni izjavi Nine 
Langerholc Čebokli ima 
SMC – Stranka modernega 
centra v mestnem svetu 
novo članico, Tino Žalec 
Centa. Svetniki so brez raz
prave za direktorico Prešer
novega gledališča tudi za 
naslednjih pet let imenovali 
Mirjam Drnovšček, prav 
tako pa so dali pozitivno 
mnenje za nadaljevanje 
mandata direktorici Glasbe
ne šole Kranj Petri Mohor
čič. Poleg tega imamo nekaj 
novih članov in članic komi
sij, razen statutarno pravne 
komisije pa so sedaj vse ko
misije znova popolne.«

V nekaterih krajih v občini 
se bodo kmalu razveselili 
novih aparatov za oživljanje.
»Vsako leto v proračunu na
menimo nekaj več kot dvaj
set tisoč evrov za nakup reše
valnega vozila. Ker so letos 
pri Osnovnem zdravstvu 
Gorenjske predlagali, da se 
ta denar prerazporedi za na
kup defibrilatorjev, so sve
tniki njihov predlog tudi po
trdili, strokovnjaki iz Osnov
nega zdravstva Gorenjske in 
Gasilske zveze Mestne obči
ne Kranj pa so se odločili, da 
jih bodo letos dobila prosto
voljna gasilska društva Pod
blica, Mavčiče, Golnik, Gori
če, Besnica in dva Jošt, saj bo 
eden namenjen za planin
sko postojanko na Joštu.«

Na aprilski seji so svetniki 
brez razprave potrdili za-
ključni račun občine za lan-
sko leto. Kako ga komenti-
rate?
»Pohvalno za delo občinske 
uprave je, da je bila realiza
cija proračuna skoraj 94od
stotna. To pomeni, da je ti
sto, kar je bilo v proračunu 
določeno, skoraj v celoti iz
vršeno.«

Več razprave je bilo glede 
poslovnih rezultatov javnih 
zavodov oziroma tega, čemu 
je namenjen denar, ki ob 
koncu leta ostane od njihove 
tržne dejavnosti.
»Pomembno se mi zdi pove
dati, da javni zavodi niso 
ustanovljeni za tržno dejav
nost, ampak za javno dobro. 
Idealno delo javnega zavoda 
je, da so presežki prihodkov 
nad odhodki nič. To pome
ni, da so sprejeti načrt v ce
loti izpeljani. V zadnjih letih 
se, glede na to, da je financi
ranje države omejeno, 
pojav lja tendenca, da bi za
vodi poleg javne službe 
opravljali tudi tržno. Pri tem 
pa je javne zavode nemogo
če enačiti, saj je težko pri
merjati Ljudsko univerzo in 
na primer vrtce. Zato so sve
tniki predlagali, da se pri 
vsakem od osemnajstih jav
nih zavodov razloži, zakaj so 
razlike v prihodkih in od
hodkih nastale in kako naj 
bi ostanek denarja porabili.«

Kar nekaj pozornosti je bilo 
na zadnji seji namenjene 
varnosti. Je kranjska občina 
varna?
»Dobili smo zagotovila, da 
je občina varna, varnostno 
stanje pa se še izboljšuje. 
Nekaj pomislekov je glede 
prireditev za mlade, pijanče
vanja in podobno. Ob tem je 
komandir policijske postaje 
povedal, da so prisotni na 
vseh večjih dogodkih. Všeč 
pa mi je bilo pojasnilo sve
tnika in ravnatelja kranjske 
gimnazije, ki je dejal, da ni 
problem, če mladi hodijo 
zvečer na zabavo, problem 
pa je, kdaj gredo spat in da 
jim, če naslednji dan zamu
dijo pouk, dajejo starši potu
ho. Tako breme izpolnjeva
nja dolžnosti starši prevze
majo nase, kar pa ni prav.«

Že maja novo parkirišče
V tem mesecu so imeli kranjski mestni svetniki kar dve seji, potrdili pa so tudi nekaj pomembnih odločitev za razvoj občine ter sprejeli zaključni račun 
proračuna za lansko leto. O vsem tem sva se pogovarjala z županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Parkirišča na Stari Savi se urejajo in jih bo moč uporabljati že v maju. / Foto: Tina Dokl M
es
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Vaš urad mora biti strokov-
no dobro podkovan, saj 
opravljate pomembna dela 
tako za občino kot občane. 
Kakšna so vaša znanja in 
znanja sodelavcev na uradu?
»Sem univerzitetni diplomi-
rani inženir gradbeništva, 
smer komunala. Tako dobro 
poznam področje gospodar-
skih javnih služb, to, kar 
predstavlja pretežni del 
nalog tega urada. Doma 
sem z Olševka, v gradbeniš-
tvu pa sem delal kot študent, 
delovodja, doma smo imeli 
tudi družinsko podjetje. 
Imam kar nekaj izkušenj, 
saj sem po diplomi delal v 
gradbenem inženiringu, 
kjer smo se ukvarjali zlasti z 
visokimi gradnjami in vred-
notenjem nepremičnin, 
tako da imam tudi licenco 
za vrednotenje nepremič-
nin. Prav tako smo se ukvar-
jali z energetsko učinkovito-
stjo stavb. Vse te izkušnje so 
mi bile v pomoč, ko sem se 
pred tremi leti in pol zapos-
lil na kranjski občini. Dve 
leti sem bil na uradu za oko-
lje in prostor, slabo leto in 
pol pa sem vodja Urada za 
gospodarstvo in gospodar-
ske javne službe. V tem času 

se je naša ekipa kar precej 
spremenila, trenutno nas je 
deset. Sam si želim, da v 
uradu delajo motivirani 
posamezniki, ki imajo iz 
našega področja potrebne 
kompetence. Vedno temu ni 
bilo tako, saj so sposobni 
lahko veliko bolje zaslužili 
in se izkazali v privatnem 
sektorju. Sedaj je več prilož-
nosti, da se izkažejo tudi v 
javnem sektorju. Nimajo pa 
vsi sodelavci inženirskega 
znanja, vendar se kmalu 
nadejamo tudi tovrstnih 
okrepitev. Prav tako naj bi 
za sodelavca dobili pravnika, 
saj imamo veliko opravka s 
pogodbami s koncesionarji, 
s Komunalo in drugimi. Ob 
tem je pomembno povedati, 
da imamo denarja vedno 
manj, infrastrukture, ki se 
vzdržuje v občini, pa je ved-
no več. Vse pridobitve v pro-

jektu Gorki je treba tudi 
vzdrževati, zato iščemo opti-
mizacijo in rezerve, da pri-
tisk cen na uporabnike ne 
bo prevelik.«

Katere so torej glavne nalo-
ge vašega urada?
»Poleg omenjene naloge 
trenutno pripravljamo celo-
stno prometno strategijo 
mesta s poudarkom na traj-
nostni mobilnosti. Dejstvo 
je, da se mestnih središč ne 
more reševati s posamezni-
mi ukrepi, temveč celostno. 
Tako že po vsej Evropi skrbi-
jo za to, da se dnevne migra-
cije v mestnem jedru in oko-
lici opravljajo ali z javnim 
prometom ali s kolesarsko 
mrežo, s čimer se zboljša 
tudi kvaliteta življenja v 
mestnem jedru in zmanjša 
pritisk na obstoječa parkiri-
šča. Tega si želim tudi v Kra-
nju, kjer se je režim parkira-
nja sicer deloma spremenil, 
vendar si želim spremembe 
ne le v smeri, da bi bila cena 
parkiranja na uro čim manj-
ša, ampak predvsem, da bi 
imeli sistem, ki ga lahko 
reguliramo. To pomeni, da 
se lahko odločimo, kje so 
možne dovolilnice za parki-
ranje in kje ne. Dobivamo 
namreč cel kup opozoril 

občanov, da so najboljša 
parkirišča v mestu cele dne-
ve in tedne zasedena z avto-
mobili, kombiji in tovornja-
ki, ki tja ne sodijo. Mi pa 
sedaj nimamo moči, da jih 
odstranimo ali kaznujemo. 
To bi radi spremenili tudi 
zaradi oživljanja starega 
mestnega jedra, pri čemer je 
pomembna gradnja novega 
parkirišča na Stari Savi. 

Dokler ne moremo ponuditi 
alternative zaposlenim v 
mestnem jedru in uporabni-
kom, je težko spreminjati 
režim. Poleg tega na našem 
uradu pripravljamo tudi 
subvencije za najem poslov-
nih prostorov v starem Kra-
nju, vodimo projekte na 
področju energetske učinko-
vitosti pa tudi na področju 
kmetijstva in turizma.«

Prav turizem je eden od 
izzivov razvoja Kranja. Kako 
sodeluje vaš urad?
»Zelo pomembno se mi zdi 
sodelovanje z Zavodom za 
turizem in kulturo. Pri raz-
vojnih načrtih pomagamo 
novemu direktorju, ki si želi 
v mesto pripeljati nove pro-
grame. Ti naj ne bi prispeva-
li le k večjemu obisku mes-
ta, ampak vse občine. Pri 
tem je treba upoštevati želje 
turistov in domačinov, tudi 
če je za to treba spremeniti 
katerega od zakonov ali 
odredb. Je pa res, da to vča-
sih traja dlje, kot si želimo, 
saj je potrebno veliko prepri-
čevanja in večkrat tudi odga-
njanja strahov, ki dolgoroč-
no pomenijo spremembe na 
bolje.«

Ob čem se sprostite po delu?
»Nimam še družine, s part-
nerko pa rada potujeva. Rad 
se vozim tudi z motorjem. 
Če je le čas, se ukvarjam s 
športom. Pozimi rad des-
kam, poleti grem na košar-
ko, odbojko, v hribe. Rad 
sledim tehniki, naročen 
sem na nekaj strokovnih 
revij. Rad imam zgodovino, 
ki veliko pove o družbi in 
razvoju, in to je tudi tisto, 
kar me zanima.«

Pripravljajo prometno strategijo
Miha Juvan je na kranjski občini vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki skrbi tudi za različne razvojne načrte.

Vodja Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
Miha Juvan / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Rojen sem v Sorici, večino 
življenja pa živim v Kranju. 
Po poklicu sem inženir gra-
dbeništva in magister orga-
nizacije dela, od leta 2007 
pa sem upokojen. Opravljal 
sem več različnih služb, od 
prve na železnici do zadnje 
na Domplanu, kjer sem bil 
devetnajst let direktor. Sem 
poročen, imam tri otroke, 
dve hčerki in sina. Imam 
tudi že štiri vnuke, ki se vsi 
ukvarjajo z glasbo. Trije so 
še osnovnošolci na Orehku, 
vnukinja Ana pa obiskuje 
konservatorij za glasbo in 
veliko nastopa. Rad hodim 
na koncerte, seveda pa sem 
še vedno navdušen športnik. 
Sem tudi član SK Triglav, bil 
sem skakalec, predvsem pa 
sem se vrsto let ukvarjal s 
sodniško organizacijo, dol-
go časa sem bil predsednik 
smučarskih sodnikov Slove-
nije, bil sem sodnik na naj-
večjih tekmovanjih, tudi 
svetovnih prvenstvih in 

olimpijskih igrah. Sodeloval 
sem tudi pri vseh projektih 
gradnje skakalnic na Gore-
nji Savi. Poleg tega sem bil 
ves čas aktiven v Krajevni 
skupnosti Orehek - Drulov-
ka, kjer sem bil precej let 
tudi predsednik.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Izkušenj imam res veliko, 
saj sem bil že v prvem izvrš-
nem svetu leta 1974, še prej 
pa sem bil predsednik zbora 
krajevnih skupnosti. V večini 

mandatov sem bil mestni 
svetnik, v prejšnjem pa tudi 
podžupan. Sedaj sem edini 
svetnik stranke Povezane 
lokalne skupnosti.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Ta mandat je malo pose-
ben, jaz kot edini svetnik 
naše stranke pa kakšnega 
posebnega vpliva ne morem 
imeti. Največkrat imam pre-
dloge iz stroke, ki jo poz-
nam, in iz dela krajevnih 
skupnosti. Takrat se navad-
no moji predlogi upoštevajo 
vsaj pri korekciji sklepov.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Najprej bi morali dobili 
konsistenten razvojni pro-
gram. V njem bi moralo biti 
opredeljeno, kaj je pomem-
bno za Kranj, za napredek, 
ne glede na to, katera politi-
čna opcija je na oblasti. 
Občina enostavno ne sme 
delati od danes do jutri in 
zato bi morali biti razvojni 
predlogi res strokovno prip-
ravljeni.«

Ne smemo delati od 
danes do jutri
Tako pravi izkušeni Janez Frelih, mestni svetnik stranke Povezane lokalne 
skupnosti, in poudarja veliko vlogo krajevnih skupnosti.

Janez Frelih / Foto: Tina Dokl

»Vse pridobitve v 
projektu Gorki je treba 
tudi vzdrževati, zato 
iščemo optimizacijo in 
rezerve, da pritisk cen 
na uporabnike ne bo 
prevelik.«

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Z družino živimo v sever-
nem delu Kranju, na Prim-
skovem. Po izobrazbi sem 
magister politoloških zna-
nosti. Prostega časa skoraj 
nimam, kar pa ga ostane, ga 
preživljam z otroki, aktivno 
pa se ukvarjam tudi z več 
športi.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Sem član Sveta Mestne 
občine Kranj (do leta 1994 
Skupščine občine Kranj) 
neprekinjeno od prvih 
demokrat ičnih vol i tev 
naprej. Nikoli se nisem 
obračal po vetru in sem od 
vstopa v politiko v času 
slovenske pomladi ves čas 
član SDS.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Veliko je odvisno od tega, 
ali si v poziciji (na oblasti z 

županom) ali v opoziciji. 
Ljudje se bodo morali nava-
diti to bistveno bolj ločevati 
kot doslej – in ne metati 
vsega v en koš. Nismo in 
nikoli ne bomo vsi isti! 

Toda tudi v opoziciji več-
krat uspem s svojimi pred-
logi. Najbolj znan uspeh te 
vrste je bila praktično 
soglasno prejeta izjava Sve-
ta Mestne občine Kranj 
proti naselitvi migrantov 
na Gorenjskem, za ohrani-
tev varnosti kot temeljne 
vrednote.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Najbolj vesel bi bil, da bi 
bila Kranj in Gorenjska 
gospodarsko uspešna, var-
na in do svojih prebivalcev 
prijazna, kjer bi ljudje radi 
živeli in vzgajali svoje 
otroke. Za to si prizade-
vam z vsemi močmi in 
znanjem.«

Prizadevam si, da bi bili 
uspešni in varni
Branko Grims je v kranjskem mestnem svetu Slovenske demokratske 
stranke, je tudi poslanec v državnem zboru, želi pa si, da bi bil Kranj 
gospodarsko uspešen, varen in do svojih prebivalcev prijazen kraj.

Branko Grims
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Na Mlaki v Kranju, na državni cesti Tržič–Kokrica, potekajo 
gradbena dela za kabelsko kanalizacijo. Delna zapora ceste 
bo predvidoma do 13. maja, in sicer v času med 7. in 19. uro. 
Voznike prosimo za razumevanje, če bo promet upočasnjen 
ali bodo nastali občasni zastoji.  

Delna zapora ceste na Mlaki
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Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o pros-
torskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUU-
JFO), 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 
33/2007) ter Sklepa o začetku priprave Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospo-
darstva Šenk (Uradni list RS, št. 52/2013) župan Mestne občine 
Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ŠENK

I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za pre-
selitev kmetijskega gospodarstva Šenk (v nadaljevanju OPPN 
Šenk), ki ga je v marcu 2016 izdelala družba DOMPLAN, d. d., iz 
Kranja pod številko projekta UD/462-91/13.

II.
Dopolnjen osnutek OPPN Šenk bo javno razgrnjen od 
6. maja 2016 do 6. junija 2016 v času uradnih ur v pros-
torih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nad-
stropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj  in na spletni strani občine  
http://www.kranj.si.

III.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Šenk bo 
potekala v sredo, 18. maja 2016, ob 16.00 v stavbi Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.

IV.
Ureditveno območje OPPN Šenk obsega dele zemljišč s par-
celnimi številkami 690, 691/2, 691/3 in 691/4, vse v katastrski 
občini Britof. Površina območja znaša okvirno 3,1 ha zemljišč.

V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pri-
pombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN Šenk. 
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 6. junija 2016 
podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v 
knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov: 
Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj, s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev OPPN 
Šenk« oz. na elektronski naslov obcina.kranj@kranj.si.

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi 
zavzel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do 
pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani www.
kranj.si.

Številka: 350-5/2013-25-(48/10)
Kranj, 26. 4. 2016

Boštjan TRILAR
ŽUPAN

Predvidoma v drugi polovici meseca maja 2016 bo izvedena 
javna dražba za prodajo dveh počitniških hišic v Čatežu in 
poslovnega prostora na Koroški cesti 29 v Kranju ter za od-
dajo dveh poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost, in 
sicer na naslovu Cesta na Brdo 30 v Kranju (v pritličju doma 
KS Kokrica) in na naslovu Mavčiče 69. Podatki o javni draž-
bi bodo objavljeni tudi na občinski spletni strani in za KS 
Kokrica na oglasni strani krajevne skupnosti.

Javna dražba občinskih nepremičnin

Zgodi se, da majhna sadika 
ali grmiček, posajen tik ob 
robu parcelne meje, že čez 
čas sega na cestišče (pločnik 
ali vozišče, bankino). Previ-
soka in razraščena vegetaci-
ja ob javnih cestah predsta-
vlja oviro, prav tako pa ogro-
ža varnost udeležencev v ce-
stnem prometu, tako pešcev 
kot kolesarjev in tudi vozni-
kov. Lastniki zemljišč mora-
jo tako skrbeti za varovalni 
pas, v katerem se razrašča 
vegetacija s stavbnih in 
kmetijskih zemljišč v zračni 
prostor javnih cest, saj to 
zelo vpliva na varno odvija-
nje cestnega prometa.
V zakonodaji je v prid varni 
uporabi in preglednosti jav-
nih cest za vse udeležence v 
prometu med drugim zapi-
sano, da je prepovedano po-
stavljati ograje, zasaditi živo 
mejo, drevje, trte ali druge 
visoke nasade ali poljščine, 
ki bi ovirale preglednost ce-
ste; zaradi preglednosti vi-
šina rastlin ne sme presega-
ti 75 cm od nivoja vozišča; 
drevesa ali grmičevje, ki ra-
stejo ob cestah, morajo biti 
obrezani tako, da je prosta 
višina nad cesto najmanj 
4,5 m (prosti profil ceste), 
po širini mora biti grmičev-
je ali drevje obrezano naj-

manj do zunanjega roba 
bankine.
Medobčinski inšpektorat 
Kranj tako kot policija nad-
zoruje preglednost cest in 

če previsoka ali preširoka 
vegetacija le-to ovira. Višji 
posevki tik ob cestišču (npr. 
drevesa, grmovnice, višje 
poljščine, npr. koruza, ki z 

vejami segajo v prosti profil 
ceste ali zračni prostor ce-
ste – 7 m) zmanjšujejo vi-
dljivost in preglednost na 
vozišču. Zato je v času pre-
bujanja vegetacije na mestu 
prošnja lastnikom zemljišč, 
naj obrežejo nevarne zasa-
ditve v okolici cest in poti. V 
primeru prometne nesreče, 
ki bi nastala zaradi razra-
ščene vegetacije kot ovire 
na cesti ali ob njej, je la-
stnik zemljišča, s katerega 
raste vegetacija, tudi odško-
dninsko odgovoren za na-
stalo škodo. 
»Želimo, da lastniki ze-
mljišč sami odstranijo mo-
teče ali nevarno zelenje ozi-
roma vejevje, ker to zagota-
vlja večjo prometno varnost. 
Hkrati s tem pa se izognejo 
nepotrebnemu plačilu glo-
be, ki se začne pri 500 evrih, 
oziroma obrezovanju na nji-
hove stroške,« še opozarjajo 
na Medobčinskem inšpekto-
ratu Kranj.
Za vegetacijo je sicer treba 
skrbeti skozi vse leto in tako 
zagotavljati minimalno ob-
močje preglednosti. Ustre-
zna ureditev pa poleg večje 
varnosti vseh udeležencev v 
prometu prispeva tudi k bolj 
urejenemu in lepšemu vide-
zu naselij.

Poskrbimo za rastlinje 
Previsoka in razraščena vegetacija ob javnih cestah predstavlja oviro, prav tako pa ogroža varnost 
udeležencev v cestnem prometu, tako pešcev kot kolesarjev in tudi voznikov.

Vegetacija, ki je potrebna obreza.

Na Gorenjskem in tudi v 
mestni občini Kranj poteka-
jo vsi trije presejalni progra-
mi, in sicer program zgo-
dnjega odkrivanja predraka-
vih sprememb maternične-
ga vratu (Zora), državni 
program presejanja in zgo-
dnjega odkrivanja predraka-
vih sprememb in raka na 
debelem črevesu in danki 
(Svit) ter od letošnjega fe-
bruarja tudi državni prese-
jalni program za raka dojk 
(Dora).
»Zora je najstarejši presejal-
ni program, ki je bil na celo-
tnem ozemlju Slovenije 
uveden že leta 2003. Veseli 
nas, da program že daje po-
zitivne rezultate, saj tudi po 
zaslugi programa ZORA rak 
materničnega vratu postaja 
redek rak. Na Gorenjskem 
je bilo leta 2003 ob uvedbi 
tega presejalnega programa 
na novo odkritih 28 rakov 
materničnega vratu in dan-
ke, leta 2012 pa je na novo 
za njim obolelo devet žensk. 
Znižanje obolevnosti je na 
Gorenjskem celo večje kot v 
Sloveniji, saj zdaj zboli 68 
odstotkov manj žensk kot 
leta 2003. Za doseganje ta-

kih rezultatov pa je zelo po-
membno, da se ženske re-
dno, na tri leta udeležujejo 
ginekoloških pregledov z 
odvzemom brisa maternič-
nega vratu. V mestni občini 
Kranj je bila v obdobju od 
2007 do 2010 pregledanost 
še nad gorenjskim in slo-
venskim povprečjem ter nad 
ciljno vrednostjo 70 odstot-
kov. Žal pa je trend negati-
ven in je v zadnjem obdobju 
(2012–2015) tako pod go-
renjskim kot slovenskim 
povprečjem in tudi pod cilj-
no vrednostjo! Vemo pa, da 
je rak materničnega vratu 
danes predvsem rak žensk, 
ki se ne udeležujejo tega 
presejalnega programa,« 
pravi prim. Alenka Hafner, 
dr. med., spec. jav. zdravja 
in soc. med.
Tudi program Svit že kaže 
uspešne rezultate. V Slove-
niji je bil uveden v letu 
2009, v letu 2012 pa je bilo 
število novo odkritih rakov 
na Gorenjskem že za 17 od-
stotkov manjše kot leta 
2010. Število novih prime-
rov tega raka se znižuje, po-
leg tega je več rakov odkritih 
zgodaj ali pa so odstranjene 

tudi že predrakave spre-
membe. Po odzivnosti na 
program Svit se je Gorenj-
ska leta 2015 z 62 odstotki 
uvrščala na drugo mesto v 
Sloveniji, žal pa odzivnost v 
mestni občini Kranj ne do-
sega gorenjskega povpre-

čja,« tudi pravi Hafnerjeva 
in dodaja: »Vse prebivalce 
mestne občine Kranj želimo 
še enkrat spomniti na leto-
šnje geslo tedna boja proti 
raku: Udeležujte se organi-
ziranih presejalnih progra-
mov Zora, Dora in Svit.«

Presejalni programi v Kranju
Marca je potekal Teden boja proti raku, letos pod geslom Udeležujte se organiziranih presejalnih 
programov Zora, Dora in Svit, marec pa je bil tudi mesec boja proti raku debelega črevesa in danke.
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Otroci od 6. leta dalje in 
mladi se lahko udeležijo 
brezplačnih delavnic Jano-
vega jezikovnega programa, 
ki jih sofinancira Mestna 
občina Kranj. Izvajajo jih 
vsak petek od 16.45 do 18.15 
na sedežu jezikovne šole 
Jan, na Planini 3 v Kranju. 
Pridružite se lahko kadarko-
li v navedenem času, čas pri-
sotnosti pa prilagodite staro-
sti udeleženca (od 30 minut 

za najmlajše do 60 minut za 
srednješolce in študente).
Delavnice temeljijo na ino-
vativnem poučevanju ter 
spodbujanju učenja s pomo-
čjo sodobnih informacijsko-
-komunikacijskih tehnolo-
gij, zato za udeležbo potre-
bujete svoj tablični/preno-
sni računalnik ali pametni 
telefon. Za več informacij 
pokličite na 0590 288 00 ali 
pišite na js-jan@siol.com.

Brezplačne jezikovne 
delavnice
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Vilma Stanovnik

Od 13. do 21. maja se bodo 
na različnih festivalskih pri-
zoriščih v Kranju zvrstili 
dogodki glasbenih, kreativ-
no-izobraževalnih, šport-
no-tekmovalnih in kultur-
no-umetniških vsebin, ki jih 
organizirajo aktivisti Kluba 
študentov Kranj v sodelova-
nju z lokalnimi društvi in 
organizacijami. Letos razno-
liki množici tradicionalnih 
dogodkov dodajajo nove 
dogodke in projekte.

Tako bo festivalsko dogaja-
nje aktiviralo številne posa-
meznike pa tudi kranjsko 
mesto jedro.
»Kranj s svojo prijetno kuli-
so postaja prostor druženja 
in urbane kulture, ki bo v 
času festivala gostil kulina-
rične poslastice v obliki 
kuharsko-gurmanskih dela-
vnic in Karavane pivovarn, 
športne izzive ulične košar-
ke – od turnirja Marka Mili-
ča do divje dirke Ponytlona 
in nočne tekaške preizkuš-
nje po mestnih ulicah – pa 
tudi kreativno-izobraževalne 
delavnice, ki preko impro 
zamisli segajo do slaščic. 
Poseben čar bodo dogajanju 
prinesli kulturno-umetniški 
dogodki, ki s Pocestnico 
Gledališča Ane Monro oživ-

ljajo ulice in vdihnejo življe-
nje vsakdanjim predmetom, 
ki jih srečujemo v svojem 
bivalnem okolju. Pripravlja-
jo se že fotografska razstava, 
literarni in gledališki večeri, 
Festival kratkega filma, jav-
ne debate in okrogle mize 
ter Pop up shop umetnikov 
in ustvarjalcev.
V majsko toplih večernih 
urah bo program s koncert-
nim delom bobnal, pel, pis-
kal in brenkal v stilsko raz-
ličnih tonih, med katerimi 
bodo letos sveža in znana 

glasbena imena. To bodo z 
latinskim grammyjem 
nagrajena Gaby Moreno, ki 
se po petju na svetovnih 
odrih tokrat ustavlja v Kran-
ju, Carnival Youth, ki s svo-
jim zvokom in nastopom 
nadgrajujejo indie, najbolj 
koncertno aktivna slovenska 
zasedba MI2, pank-rokov-
ska skupina Ritam Nereda, 
Miki Solus, ABOP, Jardier, 
francoski rokerji La Belle 
Bleue, Red Five Point Star 
in drugi.
Organizatorji obiskovalce 
opozarjajo, naj bodo že v 
mesecu pred festivalom 
pozorni na dobrodelno akcijo 
Haj fajv TMau, v kateri zbira-
jo denarno pomoč za Zavod 
VID in za nakup invalidske-
ga vozička za deklico Nežo.

Maja znova teden 
mladih
Pri Klubu študentov Kranj letos že 22. leto 
zapored organizirajo festival Teden mladih, ki bo 
potekal od 13. do 21. maja.

Gaby Moreno. Kot predskupina bodo nastopili Čedahučiji.

Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Osnovna šola Fran-
ceta Prešerna v Kranju je 
gostila regionalno srečanje 
razpisa Varno na kolesu za 
Gorenjsko in okolico.
Priznanja, zahvale in nagra-
de za sodelovanje je prejelo 
12 šol z območja Gorenjske 
in dela osrednje Slovenije. 
OŠ Jurija Vege Moravče, OŠ 
Šmartno v Tuhinju in OŠ 
dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica pa so uvr-
ščene med finaliste razpisa 
Varno na kolesu. Razpis, ki 
ga družba Butan plin orga-
nizira že četrto leto zapored, 
je namenjen osnovnošol-
cem, ki se v tekočem šol-
skem letu pripravljajo na 
kolesarski izpit. Akcijo stro-
kovno podpirata tudi Javna 
agencija Republike Sloveni-
je za varnost prometa in 
Kolesarska zveza Slovenije v 
sodelovanju s partnerji: dru-
žbo Telekom Slovenije, dru-
žbo BTC in Kolesarskim 
društvom Rog. Sodelovanje 
otrok in njihovih mentorjev 
je potekalo v okviru treh raz-
ličnih sklopov nalog, kjer so 
šolarji preučevali obvezno 
opremo kolesa in kolesarja 
ter razmišljali o kolesarjen-

ju kot zdravem načinu pre-
življanja prostega časa. Opa-
zovali so promet, (ne)varne 
poti za kolesarje in iskali 
predloge za kolesarski izlet v 
svojem kraju. Šole so po vsa-
kem sklopu posredovale 
izdelke v ocenjevanje stro-
kovni komisiji. Njihovi 
izdelki bodo v mesecu maju 
razstavljeni v prostorih dru-
žbe BTC v Ljubljani.
Tokrat je prometna znanja 
utrjevalo več kot 2500 učenk 

in učencev iz 87 osnovnih 
šol iz vse Slovenije, doslej 
pa so pod okriljem projekta 
združili že več kot 7000 
otrok.
Delo in trud otrok sta ob zak-
ljučku razpisa nagrajena z 
denarnimi in praktičnimi 
nagradami. Donacije iz pose-
bej za ta namen oblikovane-
ga sklada prejme deset šol 
finalistk, praktične nagrade 
pa prejmejo vsi sodelujoči 
otroci. V aprilu so regionalne 

podelitve potekale tudi v Cel-
ju, Cerknici in Cezanjevcih, 
poleg Kranja pa se nadaljuje-
jo še v Ljubljani, Dolenjskih 
Toplicah in Mariboru. Na 
njih bo razglašenih vsega 
skupaj deset šol finalistk, ki 
poleg praktičnih nagrad prej-
mejo tudi denarno donacijo 
v skupni vrednosti 5500 
evrov. Svečana razglasitev 
zmagovalcev vseslovenskega 
razpisa Varno na kolesu bo 
19. maja v Ljubljani.

Varno na kolesu
Na območju Kranja se je lani zgodilo 141 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, od tega je bilo 29 
kolesarjev huje poškodovanih, dve nesreči pa sta se končali s smrtjo kolesarja. 

Skupinsko slikanje z gostitelji na OŠ Franceta Prešerna / Foto: Tina Dokl

Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Izobraževanje je 
potekalo znotraj mednarod-
ne mreže Civitas, katere čla-
nica je tudi Mestna občina 
Kranj. Namen delavnice je 
bil predstavitev nizozemske 
kolesarske kulture.

Amsterdam je znan kot 
kolesarjem prijazno mesto?
»Vemo, da je Amsterdam 
mesto, ki ima najbolje orga-
niziran kolesarski transport 
po mestu. Vendar pa imajo 
sedaj kar nekaj problemov. 
Najprej glede shranjevanja 
koles, parkiranja in tudi gle-
de organizacije kolesarskih 
stez, poti in cest. Več kot šti-
rideset let gradijo kolesar-
sko infrastrukturo po mestu 
in zdaj so prišli do točke, ko 
je kolesarjev preveč.«

Kakšna je rešitev, že kaj 
delajo na tem področju?
»Mi se trudimo, da ljudi 
spravimo iz avtomobilov na 
javni prevoz, še najraje na 
kolesa, tudi skuterje ali peš, 
Nizozemci pa so začeli z 
ozaveščanjem ljudi, da 
namesto kolesarjenja začne-
jo pešačiti. Torej, kolesarje 

spodbujajo, da pešačijo čez 
mestno središče. Začeli so 
omejevati kolesarske cone, 
sektorje, nič več javno ne 
vabijo, naj ljudje v mesto 
prihajajo s kolesi. Za nas je 
to nepredstavljivo. Kot bi 
bili štirideset let za njimi.« 

Kaj je bilo za vas najbolj 
zanimivo?
»Ogledali smo si garažno 
hišo, ki sprejme 19.000 
koles! Kolesa so parkirana v 
dveh nadstropjih v več eta-

žah. Dostop do koles je tako 
preprost, kot smo tega vaje-
ni v avtomobilskih garažnih 
hišah, vendar pogled je 
impozanten, nepredstav-
ljiv. Kolo na kolesu, vendar 
hitro in lahko dostopna za 
vse starosti kolesarjev. 
Zanimivo je tudi, da nihče 
ne nosi čelade na glavi. 
Nosijo jih samo tisti, ki so 
na rekreaciji. Zanimivo se 
mi je zdelo, da ima večina, 
ki se vozijo z javnimi sred-
stvi, po dva kolesa. Do vlaka 

se pelje z enim kolesom, ko 
izstopi, ga čaka njegovo 
drugo kolo. Tam ne pozna-
jo javnih »rent a bike« 
koles, kot na primer pri nas 
v Ljubljani, vsi imajo svoja 
lastna kolesa«.

Kaj ste se naučili oziroma 
ali je moč iz tako velikega 
mesta prenesti kaj v tako 
majhno, kot je Kranj?
»V bistvu je to mogoče, le na 
daljši rok. Kar se da takoj 
storiti, je označevanje. V 
Amsterdamu sem bil prav 
fasciniran, kako je za kole-
sarja vse pregledno, vse je 
nazorno prikazano na ličnih 
tablah. Imajo celo semafor-
sko signalizacijo, ki velja 
samo za kolesarje. To pome-
ni, da ostala vozila in pešci 
stojijo, kolesarji prečkajo 
cesto. V Kranju ne moremo 
v kratkem pričakovati nove 
kolesarske infrastrukture, 
lahko pa veliko naredimo po 
delčkih. Če za začetek nare-
dimo nekaj na označevanju, 
bomo naredili veliko. V 
Amsterdamu je vse tako 
nazorno označeno, da kole-
sar zelo težko naredi prekr-
šek oziroma ni nikoli 
»izgub ljen« na cesti.«

Je lahko Kranj kot Amsterdam?
Predsednik komisije Varno kolesarim Kranj Andrej Zalokar se je v Amsterdamu udeležil izobraževalne 
delavnice z naslovom Kolesarstvo 2.0. 

»Amsterdam je nemogoče prenesti v Kranj, lahko pa jih 
kopiramo v najboljših rešitvah za kolesarje,« je povedal 
Andrej Zalokar. / Foto: Gorazd Kavčič

Prešernovo gledališče Kranj 
je v sezoni 2015/2016, ki se 
bo dokončno zaključila 
konec junija, nanizalo pet 
premiernih uprizoritev. To 
so bile Vsakih sedem valov 
Daniela Glattauerja, Pred 
upokojitvijo Thomasa Bern-
harda, Mali nočni kvartet 
Vinka Möderndorferja, Lepa 
Vida Ivana Cankarja in 
Butnskala Emila Filipčiča 
ter Marka Derganca. 

V maju bo Butnskala na spo-
redu 6. in 20. ob 20. uri. Po 
dobrem mesecu se na oder 
vrača tudi mladinska predsta-
va Vinka Möderndorferja Jaz, 
Batman, in sicer 18. in 19. 
maja ob 10. uri. 30. maja ob 
20. uri bodo uprizorili Can-
karjevo Lepo Vido. 31. maja 
in 1. junija ob 20. uri ter in 6. 
junija ob 18. uri bodo gostili 
predstavo SNG Nova Gorica, 
Molierovega Tartuffa. 

Gledališče v maju
V Prešernovem gledališču v Kranju bo tudi 
naslednji mesec še kako živahno.
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OKREPČEVALNICA 
 »NA RAZPOK A H«

Bernarda Rihtaršič, s. p., Nemilje 9, Zgornja Besnica
 04/25 03 619

Odprto vsak dan od 10. do 22. ure,
ponedeljek in torek zaprto.

VABLJENE ZAKLJUČENE DRUŽBE.

Vilma Stanovnik

»V naši krajevni skupnosti 
nas je trenutno 271, živimo 
pa v petindevetdesetih go-
spodinjstvih. Tako je v obči-
ni od naše po številu prebi-
valcev manjša le še Krajevna 
skupnost Jošt. Smo pa med 
večjimi po površini, saj živi-
mo v štirih vaseh: Njivice, 
Nemilje, Podblica in Ja-
mnik. Nimamo nobene to-
varne, imamo pa nekaj pod-
jetnikov pa tudi znano go-

stilno na Razpokah in eno 
najbolj poznanih cerkva, 
cerkev svetega Primoža na 
Jamniku. Imamo partizan-
sko tiskarno – tehniko Meta 
nad Jamnikom, na Jamniku 
pa je moč videti eno najbolj 
zanimivih smrek, kačasto 
smreko,« našteva predse-
dnik krajevne skupnosti 
Igor Pogačnik in dodaja, da 
so veselili, ker imajo v Pod-
blici tudi podružnično šolo. 
»V njej je trenutno le šest 
učencev, od tega dva v pr-
vem razredu in štirje v dru-
gem razredu. Za pouk skrbi 
vodja šole in učiteljica Ani-
ca Kordež, za dobra kosila 
in ročna dela pa Zinka Šo-
lar. Prihodnje leto bomo 
praznovali stoletnico šole, v 
kateri pa število učencev žal 

upada. Kljub temu želimo 
šolo imeti še naprej, saj v 
njej potekajo različne prire-
ditve, kjer se zbiramo ob 
različnih priložnostih in 
proslavah. Če šole ne bi 
imeli, bi kraj začel nazado-
vati in tega si ne želimo,« 
tudi pravi Igor Pogačnik in 
dodaja, da so edina krajev-
na skupnost v kranjski ob-
čini, ki ima zgolj pet članov 
sveta. To so poleg njega še 
podpredsednik Marko Rih-
taršič ter člani Klemen Lo-

trič, Anka Klemenčič in 
Anica Kordež.
»Naše kraje, posebno Ja-
mnik, obiskujejo turisti iz 
vseh koncev Evrope, ki s fo-
toaparati prihajajo na lov za 
čudovitimi dnevnimi in noč-
nimi motivi. Prav tako turi-
sti prihajajo na ogled cerkve 
in želimo si, da bi jim lahko 
ponudili kaj več. Na Jamni-
ku namreč ni turistične 
kmetije, saj so težave z vodo. 
Želimo pa si zgraditi vsaj 
primerno parkirišče, ki ga 
načrtujemo na koncu ovin-
ka v bližini cerkve oziroma 
spomenika. Pogovori z obči-
no potekajo že več let, ze-
mljišče je že odkupljeno in 
sedaj čakamo denar, da ga 
uredimo. Investicija je vre-
dna okoli 40 tisoč evrov, saj 

je treba narediti škarpo. 
Upam, da nam to uspe v na-
slednjih dveh letih, saj si ne 
želimo čakati petindvajset 
let, kolikor smo čakali na ce-
sto na Njivico. Prav tako si 
želimo obnoviti gasilski 
dom, saj stavba potresno ni 
več varna,“ pravi Igor Pogač-
nik, ki je vesel, da so lani po 
celi krajevni skupnosti dobi-
li optično omrežje. 
»Na to smo res ponosni, saj 
imamo sedaj lahko vsaj 
osnovni internet in televizij-
ske programe. Imamo pa 
izredno slab signal za mo-
bilno telefonijo,« dodaja 
Igor Pogačnik, ki upa, da bo 
še letos Si.mobil postavil re-
petitor na vrh Podblice in da 
se bodo kmalu pridružili 
tudi drugi operaterji.
V krajevni skupnosti so zelo 
aktivna tudi nekatera dru-
štva. Med njimi so zlasti 
Športno društvo Bela Peč - 
Podblica, PGD Podblica in 
KUD Mali Vrh Nemilje - 
Podblica pa tudi krajevni od-
bor Rdečega križa, ki vsako 
leto poskrbi, da se krvodajal-
ci odpeljejo na krvodajalsko 
akcijo. »Zadnja leta smo 
precej znani po kolesarjih, 
na čelu z Matejem Mohori-
čem, ne smemo pa pozabiti, 
da ima tudi kranjski tekaški 
klub Triglav korenine v na-
ših krajih. Ponosni smo zla-
sti na Mileno Kordež, ki je 
tekmovala tudi na olimpij-
skih igrah,« še pravi predse-
dnik Igor Pogačnik.

Aktivni gasilci
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Podblica je bilo ustano-
vljeno leta 1952, že kmalu 
pa so se prvič resno spopadli 
z rdečim petelinom, ko je 
strela zanetila požar na cer-
kvi sv. Primoža na Jamniku. 
Ker v bližini ni vode, je bilo 
gašenje še zahtevnejše, pri 
tem pa se je izkazalo tudi, 
kako pomembna sta oprema 
in znanje. 
»Danes skorajda ni krajana, 
posebno mladih, ki ne bi bili 
člani našega društva. Gasil-
stvo živi z mladino in vsemi 
krajani, in ko so tekmovanja, 
so vasi skoraj prazne. Ima-
mo tako ženske kot moške 
ekipe ter seveda vse mlajše 
ekipe. Imeli smo že kar ne-
kaj uspehov, saj se je ena od 
naših mladih ekip uvrstila na 
državno prvenstvo. Žal števi-
lo mladih po vaseh upada in 
tako imamo tudi mi manj 
novih članov, že letos pa na-
meravamo ustanoviti vete-
ranski ekipi. Intervencije so 
bile zadnja leta predvsem ob 
žledu in v primeru dimni-
ških požarov,« pojasnjuje 

predsednik PGD Podblica 
Aleš Mohorič in dodaja, da 
se gasilci srečujejo tudi na 
različnih drugih dogodkih, 
veliko pozornosti pa name-
njajo izobraževanju, med 
drugim za uporabo defibrila-
torja, ki jim ga je začasno 
posodil Zdravstveni dom 
Kranj, upajo pa, da bodo 
kmalu dobili svojega.

Športno društvo Bela Peč 
- Podblica
»Naše društvo je bilo ustano-
vljeno leta 1999, prvi predse-
dnik pa je bil Klemen Lotrič. 
Prek leta organiziramo več 
rekreativnih prireditev, naj-
večja pa je Tek na Mohor, ki 
bo letos 4. junija organiziran 
že šestintridesetič. Prav tako 
smo večkrat pripravili dua-
tlon, ki pa smo ga sedaj, za-
radi premajhnega števila pri-
javljenih tekmovalcev, opu-
stili. Veliko truda namenja-
mo tudi organizaciji priredi-
tev za domačine in člane, ki 
so večinoma prebivalci naše 
krajevne skupnosti. Ker je 
namen društva tudi druže-
nje in razvijanje prijateljskih 

odnosov, vsako leto pred pra-
znikom dela organiziramo 
druženje krajanov ob kresu. 
Tako bo tudi letos 30. aprila 
v Podblici,« pravi predsedni-
ca ŠD Bela Peč - Podblica 
Mateja Potočnik in dodaja, 
da je njihov član tudi kolesar 
Matej Mohorič.

Folklorna skupina znana 
daleč naokoli
»Naše kulturno umetniško 
društvo deluje že petinšest-
deset let, zlasti dejavna pa je 
folklorna skupina. Trenutno 
je plesalcev kar štiriintride-
set, imamo pa tudi štiri god-
ce. Večina so iz vasi v naši 
krajevni skupnosti, pridejo 
pa tudi iz sosednjih krajev. 
Smo izvirna folklorna skupi-
na, poznani smo zlasti zaradi 
tedenskih nastopov na Šob-
cu, precej sodelujemo na pri-
reditvah kranjske občine 
doma in v pobratenih me-
stih, nastopamo pa tudi v tu-
jini. Pod našo dejavnost sodi 
tudi knjižnica, ki je v gasil-
skem domu,« pravi predse-
dnik KUD Mali Vrh Nemilje 
- Podblica Boštjan Vidic.

Imajo najlepši balkon Gorenjske
Krajevna skupnost Podblica je med najmanjšimi v kranjski občini, ponosni pa so tako na svoje športnike, gasilce in folklorno skupino kot na znano cerkev 
svetega Primoža na Jamniku. Prav tam je najlepši razgled daleč naokoli in zato pravijo, da imajo najlepši balkon Gorenjske.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Podblica Igor 
Pogačnik / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik KUD Mali Vrh Nemilje - Podblica Boštjan Vidic, predsednica ŠD Bela Peč - 
Podblica Mateja Potočnik in predsednik PGD Podblica Aleš Mohorič / Foto: Vilma Stanovnik

Slovita cerkev svetega Primoža na Jamniku, ki jo občudujejo tudi turisti. / Foto: Gorazd Kavčič

»Prihodnje leto bomo 
praznovali stoletnico 
šole, v kateri pa število 
učencev žal upada. 
Kljub temu želimo 
šolo imeti še naprej, 
saj v njej potekajo 
različne prireditve, 
kjer se zbiramo ob 
različnih priložnostih 
in proslavah.«
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Z namenom, da bi mladim 
– osnovnošolcem zadnjih 
razredov osnovnih šol – 
odprli nove perspektive živ-
ljenja in kariere, sta Območ-
na obrtno-podjetniška zbor-
nica Kranj in Gimnazija 
Franceta Prešerna ob pod-
pori z Mestne občine Kranj 
začeli s programom podjet-
niških krožkov. Prvi se je 
med novembrom 2015 in 
marcem 2016 izvajal na 
Osnovni šoli Predoslje. 
Mentorice podjetniškega 
krožka so se z učenci sreča-
vale ob sredah med 14. do 
16. uro. Začeli so s spozna-
vanjem drug drugega, se 
naučili pravilnega in učin-
kovitega komuniciranja, ki 
večkrat tudi odrasle spravlja 
v zadrego. Otroci so bili ino-
vativni in so uživali pri iska-
nju različnih poslovnih idej 
in v igricah, ki razvijajo kre-
ativnost in kjer so vsi odgo-
vori pravilni. V obdobju 
okrog novega leta so pripra-
vljali različne izdelke iz 
odpadnih materialov, ki so 
jih krožku poklonili prijazni 
obrtniki iz Kranja, med nji-
mi Steklarstvo Jugovic in 
Dedra sport. 
Teoretične vsebine so men-
torice vnašale tudi med 
delom. Otroke so ves čas 
spodbujale, da so se stalno 
kresale ideje, kaj vse bi lah-
ko počeli v življenju, kaj jih 
veseli in kako bi se od tega 
lahko živelo. Prepletali so 
praktično delo s podjetniški-
mi in življenjskimi vsebina-

mi in vsako srečanje je 
minilo prehitro. 
Mentorice iz gimnazije – 
Polona Maček in Natalija 
Majes – ter zbornice – Danie-
la Žagar in Erika Kobal – so 
vzpostavile zelo odprte in 
dobre odnose z učenci. 
Šolam, s katerimi se dogovar-
jajo za krožke v prihodnje, so 
predlagali, da bi na krožke 
povabili učitelje tehničnega, 
likovnega pouka in glasbe 
oziroma predmetov, ki spod-
bujajo kreativnost. Tako bi 
nekaj podjetniškega duha 
prenašali tudi na učitelje. 
Na krožek so povabili tudi 
predstavnico banke, ki je 
mlade seznanila z vlogo 
bank v odnosu do občanov 
in podjetnikov. Tudi v pri-
hodnje bodo na krožke vab-
ljeni zanimivi in uspešni 
podjetniki in predstavniki 
različnih institucij; od bank, 
zavarovalnic, davčne uprave, 
občine, saj je del celovite 
vzgoje tudi poznavanje 
pomena različnih področij 
dela.
»Veseli nas, da smo s svojo 
idejo navdušili ravnatelje ter 
učitelje osnovnih šol,« pra-
vijo mentorice krožkov. Ide-
jo podjetniških krožkov pod-
pira tudi Mestna občina 
Kranj in njen župan Boštjan 
Trilar. S pomočjo občine je 
tako postavljen temelj pro-
jekta, v okviru katerega naj 
bi krožki potekali tudi v pri-
hodnje. Sponzorsko pa 
krož ke podpira tudi Delav-
ska hranilnica.

Učenje za življenje
Na Osnovni šoli Predoslje so mlade učili 
podjetništva in tudi pravilnega komuniciranja.

Suzana P. Kovačič

Vrnili ste se z delovnega obi-
ska v Stockholmu, kjer ste 
izvedeli več o tamkajšnjih 
izkušnjah na področju izob-
raževanja za delo z osebami 
z demenco. Kaj koristnega 
od teh novih znanj boste 
prenesli k nam? 
»Stockholm smo s konzor-
cijskimi partnerji obiskali v 
okviru programa Erasmus+, 
mobilnost osebja v izobraže-
vanju odraslih, pod naslo-
vom Z izobraževanjem nad 
demenco – Osveščanje. Zaz-
navanje. Zaviranje. Ogledali 
smo si delovanje Fundacije 
Silviahemet, ki jo je ustano-
vila švedska kraljica Silvija, 
ko se je prvič soočila z 
demenco pri svoji mami. Na 
Švedskem imajo verjetno 
tudi zato dobro razvito izob-
raževanje za delo z osebami 
z demenco. Eden teh je dne-
vni center za osebe z demen-
co, v katerem izvajajo osnov-
na usposabljanja ljudi za 
delo z osebami z demenco 
in obenem izvajajo prakso. 
Del tega osnovnega usposa-
bljanja so pripravili za nas. 
Na osnovi prejetih znanj in 
informacij bomo pripravili 
program za ozaveščanje lju-
di o demenci in aktivnosti 
za njeno zgodnje odkrivanje 
ali upočasnitev napredovan-
ja te bolezni. Obogatili 
bomo že obstoječa progra-
ma socialni oskrbovalec na 
domu in bolničar negovalec 
z novimi (spo)znanji. V 
načrtu je tudi skupina za 
podporo svojcem oseb z 
demenco. V ponedeljek, 30. 
maja, ob 18. uri bomo v 
medgeneracijskem centru 
na Hujah organizirali tudi 
Alzheimer Cafe.«

Izobraževanje odraslih osta-
ja vaša osnovna dejavnost ...
»... in ta poteka zelo dobro. 
Ko se enkrat nehamo učiti, 
začnemo umirati, je rekel že 
Einstein. Poleg srednješol-
skega izobraževanja za odra-
sle nudimo tečaje za dvig 
temeljnih kompetenc/spret-
nosti, poleg jezikovne so to 
tudi digitalna pismenost, 
samoiniciativnost in podjet-
nost, medosebne in družbe-
ne kompetence – organizi-
ramo delavnice za razvoj 
veščine uspešne komunika-
cije, samomotivacije, uprav-
ljanja konfliktov, timskega 
dela, obvladovanja stresa, 
razvoj kariere, kreativnega 
pisanja, javnega nastopanja. 
Za te ‘mehke’ vsebine do 
zdaj pri delodajalcih sicer ni 
bilo prav veliko posluha, ker 

se je v podjetjih vlagalo več v 
razvoj tehnologij, vse bolj pa 
tudi družba ugotavlja, da so 
ljudje tisti ključni v vsaki 
organizaciji. Naj dodam, da 
kranjska občina prebival-
cem s stalnim prebivališčem 
v občini omogoča cenejše 
tečaje tujih jezikov s sub-
vencijo v višini sto evrov na 
tečaj.«

V katerih programih še izo-
bražujete odrasle?
»Izvajamo priprave na pri-
dobitev certifikata o nacio-
nalni poklicni kvalifikaciji, s 
katero lahko odrasli v dokaj 
kratkem času pridobijo potr-
dilo o usposobljenosti za 
računovodjo, knjigovodjo, 
socialnega oskrbovalca, 
maserja, refleksoterapevta, 
varuha predšolskih otrok in 
še nekaj drugih. Socialni 
oskrbovalec na domu je 
zagotovo poklic, ki je prime-
ren za današnji čas, ko se že 
soočamo s prvimi izzivi sta-
rajoče se družbe in znanja 
za pomoč starejšim potrebu-
je praktično vsak. 
Na področju srednješolske-
ga izobraževanja se odrasli 
lahko vpišejo v naslednje 
programe: predšolska vzgo-
ja, bolničar negovalec, raču-
nalniški tehnik, tehnik varo-
vanja, ekonomski tehnik. 
Zanimiva sta oba poklicna 
tečaja, ker v enem letu ude-
leženec pride do novega 
poklica.
Prav tako pomembno je tudi 
osnovnošolsko izobraževan-
je za odrasle; skupina je maj-
hna, individualizirana in v 
letu, dveh, ko so udeleženci 
pri nas, naredijo iz sebe kar 
precej, predvsem pa spozna-
jo lastno vrednost.« 

Kaj pripravljate v Tednu vse-
življenjskega učenja (TVU)?
»TVU se bo začel 15. maja, 
aktivnosti bodo potekale kar 
do sredine junija. Tudi letos 
bo Parada učenja vrhunec 
TVU, potekala bo 18. maja 
od 9. do 17. ure. Sodelovalo 
bo več kot 40 izvajalcev, 
začeli pa bomo s Šolo zdra-
vja 'Tisoč gibov' pod vods-
tvom dr. Nikolaya Grishina. 
Gospa Metka Štok iz Šole 
zdravja se je še posebej 
angažirala na področju 
sodelovanja s kranjskimi 
gostinci in trgovci, večina od 
njih bo na ta dan pripravila 
posebno ugodne ponudbe 
za obiskovalce.«

LU Kranj je dobila v uprav-
ljanje stavbo medgeneracij-
skega centra na Hujah. 
Kako živahno je tam?
»V okviru programa medge-
neracijskega sodelovanja 
različni izvajalci izvajajo raz-
lične aktivnosti; od skupin-
skih, kot so kvačkanje, likov-
na delavnica, ustvarjalne in 
kulinarične delavnice, rušči-
na za vsakdanje življenje, 
maketarska delavnica, petje 
ljudskih pesmi do enkratnih 
dogodkov, npr. kako prepre-
čimo zlorabe kartic, z naravo 
do zdravja, brezplačne prav-
ne informacije, potopisna 
predavanja, družabni večeri. 
Pred nekaj dnevi smo delali 
visoke grede, pripravili 
bomo tudi gredice za vrtčev-
ske skupine. Teme prilagaja-
mo sproti glede področja 
programa in izražen interes 
uporabnikov. Dvakrat na 
teden imamo vzpostavljeno 
info točko za seniorje, kjer 
smo na voljo za vsakršno 
pomoč starejšim pri težavah, 

s katerimi se s staranjem 
soočajo. Nudimo tudi info 
točko za tujce, s pomočjo 
katere tujci lahko lažje zaži-
vijo v novem okolju.«

Boste imeli med poletnimi 
počitnicami brezplačne akti-
vnosti za otroke in mladino 
na način, kot ste jih imeli 
med zimskimi počitnicami?
»Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti in Mestna občina 
Kranj sta sofinancirala pro-
gram Centra za družine, za 
katerega je bila LU Kranj 
izbrana v lanskem letu in 
znotraj katerega smo lahko 
izvedli brezplačne počitniške 
aktivnosti. To financiranje se 
zaključi 30. junija. Ker pa 
smo kot javni občinski zavod 
v službi občanov, bomo kljub 
temu te vsebine brezplačno 
ponudili tudi med poletnimi 
počitnicami.
Pred kratkim smo dobili tudi 
sklep pristojnega ministrstva 
za sofinanciranje programa 
Medgeneracijskega centra 
ZA Gorenjce. Veseli smo, da 
so nas prepoznali kot pri-
mernega izvajalca na širšem 
delu spodnje Gorenjske, LU 
Jesenice, ki je partner v pro-
gramu, pa za zgornji del 
Gorenjske, in verjamem v 
odlično sodelovanje obeh 
LU. Medgeneracijski center 
na Hujah je odprt vsak dan 
od 8. do 20. ure, kar je kad-
rovsko kar zahtevno, da vse-
bine izpeljemo na način, kot 
je to potrebno. Brez sofinan-
ciranja občine in njenega 
razumevanja potreb po med-
generacijskem sodelovanju 
nam tako pestrega in kako-
vostnega programa ne bi 
uspelo realizirati.«

V hiši znanja  
in sodelovanja 
Izobraževanje odraslih ostaja osnovna naloga Ljudske univerze (LU) Kranj, ob tem pa so aktualne še 
nove vsebine s področja medgeneracijskega sodelovanja. Izvajajo projekt Z izobraževanjem nad 
demenco, pripravljajo se na Teden vseživljenjskega učenja, za poletne počitnice pa napovedujejo 
brezplačne aktivnosti za otroke in mladino. Več v pogovoru z Matejo Šmid, direktorico LU Kranj. 

Mateja Šmid / Foto: Tina Dokl

Medobčinsko društvo invalidov Kranj deluje že več kot 45 
let, aktivni pa so na območju občin Kranj, Jezersko, Cerklje, 
Naklo, Preddvor in Šenčur. Naloga društva je izvajanje 
posebnih socialnih programov, ki temeljijo na ohranjanju in 
krepitvi zdravja invalidov, kulturnemu in rekreacijskemu 
druženju invalidov, pomoči pri zaposlovanju, odpravljanju 
arhitekturnih ovir, samopomoči ter prijateljskem zbliževan-
ju invalidov in skrbi za kakovost neodvisnega aktivnega živ-
ljenja. Kot marsikatero društvo se tudi Medobčinsko druš-
tvo invalidov Kranj srečuje s prostorsko stisko. Kot vsaka 
občina tudi kranjska občina društvom denar dodeljuje na 
podlagi razpisov, s čimer pa se seveda ne pokrijejo prav vse 
dejavnosti in programi društev. »Kranjska občina neprofit-
nim organizacijam, društvom zato pomaga z brezplačnim 
najemom prostora v občinski stavbi in s tem vsaj nekoliko 
pripomore k lažjemu delovanju omenjenih društev,« je ob 
obisku v pogovoru s predsednikom Zveze invalidov Sloveni-
je Dragom Novakom in predsednikom MDI Kranj Marja-
nom Murkom povedal župan Boštjan Trilar. 

Invalidi so zelo aktivni

Župan Boštjan Trilar na obisku v Medobčinskem društvu 
invalidov Kranj
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»Medgeneracijsko sodelovanje nas bogati.«

Brezplačne aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj 
v maju 2016:
 Torek, 3. 5. 2016 9.30–10.30                 
 Ustvarjajmo skupaj z vrtcem 
 Torek, 3. 5. 2016 9.00–11.00                 
  Skupina za samopomoč Trnuljčice. Informacije in prijava 
 na e-pošta: info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352 (Eva).
 Torek, 3. 5. 2016 10.00–12.00              
 CHI GONG
 Torek, 3. 5. 2016 13.00–15.00              
 Info točka za seniorje
 Torek, 3. 5. 2016 18.00                          
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali mck@luniverza.si.
 Sreda, 4. 5. 2016 9.00–10.00                
 Telovadba za vse generacije
 Sreda, 4. 5. 2016 9.30–12.30                
  Reintegracija tujcev: tečaj za priseljence. Prijave do zasedbe prostih 

mest na 082 058 457 ali mck@luniverza.si
 Sreda, 4. 5. 2016 9.30–10.30                
 Ustvarjajmo skupaj z vrtcem 
 Sreda, 4. 5. 2016 17.00–19.30              
  Individualni pogovori in svetovanja. Osebna pomoč dr. Kristine 

Knific posamezniku pri reševanju njegovih stisk, težav in izzivov. 
 Prijave in informacije sprejemamo na rešitve@luniverza.si. 
 Sreda, 4. 5. 2016 18.00–20.00             
 Družabna delavnica za otroke od 6 do 11 let
 Sreda  4. 5. 2016 18.00–20.00             
 Petje ljudskih pesmi
 Četrtek, 5. 5. 2016 9.00–11.00            
 Info točka za seniorje
 Četrtek, 5. 5. 2016 17.00–19.30          
  Predavanje Čustvena manipulacija: Kako jo prepoznati in si 
 pomagati? Predava dr. Kristina Knific.
 Četrtek, 5. 5. 2016 19.30–21.00          
  Individualni pogovori in svetovanja. Osebna pomoč dr. Kristine 

Knific posamezniku pri reševanju njegovih stisk, težav in izzivov. 
 Prijave in informacije sprejemamo na: rešitve@luniverza.si.
 Četrtek, 5. 5. 2016 18.00–19.30        
 Računalniška prva pomoč
 Četrtek, 5. 5. 2016 18.00–20.00          
 Maketarska delavnica
 Četrtek, 5. 5. 2016 18.00                      
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali mck@luniverza.si.
 Petek, 6. 5. 2016 18.00–19.30             
  Spoznajmo rastlino aloe vera. Na praktični delavnici vam bo 
 poznavalec Klemen Jesenko predstavil zgodovino aloe vere in 
 uporabo ter način priprave mazil. Degustirali bomo napitke, 
 preizkusili kreme …
 Ponedeljek, 9. 5. 2016 10.00–12.00   
 Pogovorno-ustvarjalna skupina ŠIVANKARICE (zaprta skupina)
 Ponedeljek, 9. 5. 2016 16.30–19.30   
 Likovna delavnica: Pot k sebi
 Ponedeljek, 9. 5. 2016 17.00–18.30   
  Organizirani sprehodi po Kranju: Ogled Šmajdovega gradu pod 

vodstvom turističnega vodnika Janka Zupana. Zbirno mesto na 
 parkirišču med kulturno dvorano in cerkvijo v Predosljah. 
 Obvezne prijave na 082 058 457 ali mck@luniverza.si. 
 V primeru slabega vremena bomo pohod prestavili.
 Ponedeljek, 9. 5. 2016 18.00–20.00   
 Družabna delavnica za otroke, starejše od 12 let
 Torek, 10. 5. 2016 9.30–10.30             
 Ustvarjajmo skupaj z vrtcem 
 Torek, 10. 5. 2016 9.00–11.00                
  Skupina za samopomoč Trnuljčice. Informacije in prijava na 
 e-pošta: info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352 (Eva).
 Torek, 10. 5. 2016 10.00–12.00              
  CHI GONG. Obvezna prijava na 051 425 351 (Eva) ali 
 info@drustvo-zrokovroki.si.
 Torek, 10. 5. 2016 13.00–15.00              
 Info točka za seniorje
 Torek, 10. 5. 2016 18.00                          
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali mck@luniverza.si.
 Torek, 10. 5. 2016 18.00–20.00              
  Brezplačne pravne informacije: Lastninsko pravo I. del: o lastninski 

pravici, skupni lastnini, solastnini, sosedskem pravu in mejnih sporih.
 Sreda, 11. 5. 2016 9.00–10.00                
 Telovadba za vse generacije
 Sreda, 11. 5. 2016 9.30–10.30                
 Ustvarjajmo skupaj z vrtcem 
 Sreda, 11. 5. 2016 9.30–12.30                
  Reintegracija tujcev: tečaj za priseljence. Prijave do zasedbe prostih 

mest na 082 058 457 ali mck@luniverza.si
 Sreda, 11. 5. 2016 18.00–19.30              
  Predavanje o zdravilnih rastlinah od A do Ž. Na predavanju Alenke 

Mikeš boste spoznali osnove zeliščarstva.
 Sreda, 11. 5. 2016 18.00–20.00              
 Družabna delavnica za otroke od 6 do 11 let
 Četrtek, 12. 5. 2016 9.00–11.00             
 Info točka za seniorje
 Četrtek, 12. 5. 2016 13.00–14.30           
 Predavanje / čajanka – CSD (odprta skupina)
 Četrtek, 12. 5. 2016 18.00                      
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali mck@luniverza.si.
 Četrtek, 12. 5. 2016 16.00–18.00           
  Delavnica: Krepitev spomina. Spoznajte preproste vaje, s katerimi 

si lahko krepite spomin. Predhodne prijave na 082 058 457 ali 
 mck@luniverza.si.
 Petek, 13. 5. 2016 10.00–11.00              
  Vadba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski 
 iz Združenja iz bube v metulja. Obvezne predhodne prijave na 
 082 058 457 ali mck@luniverza.si. 
 Petek, 13. 5. 2016 18.00–20.00              
 Španska kulinarika. Poskusite nekaj novega in okusnega!
 Ponedeljek, 16. 5. 2016 10.00–12.00      
 Pogovorno-ustvarjalna skupina ŠIVANKARICE (zaprta skupina)

 Ponedeljek, 16. 5. 2016 16.30–19.30    
 Likovna delavnica: Pot k sebi
 Ponedeljek, 16. 5. 2016 18.00–20.00   
 Družabna delavnica za mladostnike, starejše od 12 let
 Torek, 17. 5. 2016 9.30–10.30               
 Ustvarjajmo skupaj z vrtcem 
 Torek, 17. 5. 2016 9.00–11.00               
  Skupina za samopomoč Trnuljčice. Informacije in prijava na 
 e-pošta: info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352 (Eva).
 Torek, 17. 5. 2016 10.00-12.00             
  CHI GONG. Obvezna prijava na 051 425 351 (Eva) ali 
 info@drustvo-zrokovroki.si.
 Torek, 17. 5. 2016 9.30–12.30               
  Reintegracija tujcev: tečaj za priseljence. Prijave do zasedbe prostih 

mest na 082 058 457 ali mck@luniverza.si
 Torek, 17. 5. 2016 13.00–15.00             
 Info točka za seniorje
 Torek, 17. 5. 2016 18.00                        
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali mck@luniverza.si.
 Sreda, 18. 5. 2016 18.00–20.00             
 Družabna delavnica za otroke od 6 do 11 let
 Sreda, 18. 5. 2016 18.00–20.00             
 Petje ljudskih pesmi
 Četrtek, 19. 5. 2016 9.00–11.00            
 Info točka za seniorje
 Četrtek, 19. 5. 2016 18.00                     
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali mck@luniverza.si.
 Četrtek, 19. 5. 2016 18.00–19.30         
 Salsa večer. Zavrtite se v ritmu omamne glasbe.
 Četrtek, 19. 5. 2016 18.00–20.00         
 Maketarska delavnica
 Četrtek, 19. 5. 2016 18.00–19.30         
 Računalniška prva pomoč
 Petek, 20. 5. 2016 18.00–19.30            
  Družabni večer - TOMBOLA
 Ponedeljek, 23. 5. 2016 10.00–12.00     
 Pogovorno-ustvarjalna skupina ŠIVANKARICE (zaprta skupina)
 Ponedeljek, 23. 5. 2016 16.30–19.30    
 Likovna delavnica: Pot k sebi
 Ponedeljek, 23. 5. 2016 18.00–19.30      
  Delavnica o spoznavanju rastlin v naravnem okolju: Spoznali boste 

pravilno uporabo zelišč v zelenjavnem vrtu, kjer so koristna za 
 odganjanje škodljivcev in podporo drugim rastlinam.
 Ponedeljek, 23. 5. 2016 18.00–20.00      
 Družabna delavnica za mladostnike, starejše od 12 let
 Torek, 24. 5. 2016 9.00–11.00                
  Skupina za samopomoč Trnuljčice. Informacije in prijava na 
 e-pošta: info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352 (Eva).
 Torek, 24. 5. 2016 9.30–10.30               
 Ustvarjajmo skupaj z vrtcem 
 Torek, 24. 5. 2016 10.00–12.00             
  Delavnica: Pisanje ponudb za delo. Praktična delavnica, ki je 
  namenjena iskalcem zaposlitve. Predhodne prijave na 082 058 457 

ali mck@luniverza.si.
 Torek, 24. 5. 2016 10.00–12.00             
  CHI GONG. Obvezna prijava na 051 425 351 (Eva) ali 
 info@drustvo-zrokovroki.si.
 Torek, 24. 5. 2016 13.00–15.00             
 Info točka za seniorje
 Torek, 24. 5. 2016 18.00                         
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali mck@luniverza.si.
 Torek, 24. 5. 2016 18.00–20.00             
  Brezplačne pravne informacije – Lastninsko pravo, II. del: o usodi 
 zemljišča, gradnji čez mejo nepremičnine, spojitvi, izdelavi nove 
 nepremičnine, pomešanju; pridobitvi lastninske pravice na plodovih ...
 Sreda, 25. 5. 2016 9.00–10.00               
 Telovadba za vse generacije
 Sreda, 25. 5. 2016 9.30–10.30               
 Ustvarjajmo skupaj z vrtcem 
 Sreda, 25. 5. 2016 9.30–12.30               
  Reintegracija tujcev: tečaj za priseljence. Prijave do zasedbe prostih 

mest na 082 058 457 ali mck@luniverza.si
 Sreda  25. 5. 2016 18.00–20.00             
 Družabna delavnica za otroke od 6 do11 let
 Četrtek, 26.5.2016 9.00–11.00            
 Info točka za seniorje
 Četrtek, 26. 5. 2016 13.00–14.30          
 Predavanje/ čajanka – CSD (odprta skupina)
 Četrtek, 26. 5. 2016 18.00                     
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali mck@luniverza.si.
 Ponedeljek, 30. 5. 2016 10.00–12.00   
 Pogovorno ustvarjalna skupina ŠIVANKARICE (zaprta skupina)
 Ponedeljek, 30. 5. 2016 16.30–19.30   
 Likovna delavnica: Pot k sebi
 Ponedeljek, 30. 5. 2016    18.00–19.30   
  Kolesarska delavnica. Kako se lotiti kolesarstva, kakšno opremo 
 izbrati, kako poskrbeti za varnost …
 Ponedeljek  30. 5. 2016    18.00–20.00   
 Družabna delavnica za mladostnike, starejše od 12 let
 Ponedeljek, 30. 5. 2016    18.00–20.00   
 Predavanje Alzheimer cafe. Predaval bo David Krivec 
 iz društva Spominčica.
 Torek, 31. 5. 2016 9.00–11.00               
  Skupina za samopomoč Trnuljčice. Informacije in prijava na 
 e-pošta: info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352 (Eva).
 Torek  31. 5. 2016 9.30–10.30               
 Ustvarjajmo skupaj z vrtcem 
 Torek, 31. 5. 2016 10.00–12.00             
  CHI GONG. Obvezna prijava na 051 425 351 (Eva) ali 
 info@drustvo-zrokovroki.si.
 Torek, 31. 5. 2016 9.30–12.30               
  Reintegracija tujcev: tečaj za priseljence. Prijave do zasedbe prostih 

mest na 082 058 457 ali mck@luniverza.si
 Torek, 31. 5. 2016 18.00                        
  Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo. 

Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali mck@luniverza.si.
 Torek, 31. 5. 2016 18.00–19.30            
  Pogovorna skupina Kresničke. O  težavah z nagajivimi hormoni, ki 

nam povzročajo debelost in poraščenost ...

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

S tem oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
Akcije in popusti se ne seøtevajo.

CENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Pester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:

T: 04 280 48 22
E: c3zo@luniverza.si

www.luniverza.si
Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.

T: 04 280 48 00
E: info@luniverza.si
S: www.luniverza.si

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
• Filozofija
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno prometnih predpisov
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodovina in arheologija

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.
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Medgeneracijski center Kranj
Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 082 058 457   E: mck@luniverza.si   S: www.luniverza.si 

Suzana P. Kovačič

Kranj –  V Bruslju so se v 
okviru dogodka Your Euro-
pe, Your Say! pred nedav-
nim zbrali po trije mladi, 
stari šestnajst in sedemnajst 
let, iz vseh držav članic 
Evropske unije (EU) in iz 
petih držav kandidatk. Slo-
venijo so zastopali dijaki tre-
tjega letnika Gimnazije 
Kranj Žiga Frelih, Gašper 
Martič in Katja Basaj, z nji-
mi je bila profesorica Mateja 
Žepič. Tema dogodka je bila 
integracija mladih beguncev 
v našo družbo. Katja Basaj je 
povzela delovni obisk: »Prvi 
dan smo si ogledali središče 
Bruslja, okusili belgijske va-
flje, obiskali smo tudi Parla-
mentarium in institucije 
EU. Po večernem spoznav-
nem programu smo se na-
slednji dan zbrali na Evrop-
ski ekonomsko-socialni ko-
misiji (EESC). Svoje izku-
šnje sta nam predstavila 
nekdanji begunec, ki se je 
moral že v najstniških letih 

zateči v Evropo, in človek, ki 
nadzoruje sprejem begun-
cev v Belgijo. Kasneje smo 
se prosto pogovarjali o zelo 
različnih temah, ki so bile 
predlagane s strani mladih; 
dobili smo priložnost, da 
oblikujemo predloge in ka-
sneje tudi izvolimo najbolj-
še tri. Največ glasov so pre-
jeli predlog o reformi medi-
jev, predlog o reformi du-
blinskega sporazuma in 
predlog o integraciji mladih 
beguncev v šolstvo, pri kate-
rem smo sodelovali tudi Slo-
venci. Your Europe, Your 
say! je pokazal, kako deluje 
EESC, in nam omogočil, da 
smo na begunsko krizo po-
gledali ne samo z očmi Slo-
venca, ampak tudi s per-
spektive Finca, Srba, Make-
donca, Španca, Nemca in še 
mnogih drugih, kar je v teh 
časih lahko zelo koristno, še 
posebej po terorističnih na-
padih, kot je bil bruseljski, 
ki se je zgodil le nekaj dni 
po našem odhodu na me-
stih, ki smo jih vsi obiskali.« 

Mladi o integraciji 
beguncev
Slovenski dijaki so dobili priložnost, da izrazijo 
svoje mnenje o migracijah v Evropi.

Dijaki Gimnazije Kranj s profesorico Matejo Žepič in 
predstavnikom EESC iz Slovenije Andrejem Zorkom

Na povabilo Nogometnega kluba Triglav Kranj so se v Kra-
nju 11. in 12. aprila 2016 mudili nogometaši iz pobratene 
Banjaluke. Kadeti Triglava so morali priznati poraz 1 : 2, 
mladinci Triglava pa so se morali zadovoljiti z rezultatom 0 
: 1. Goste iz Banjaluke je pozdravil tudi župan Mestne obči-
ne Kranj Boštjan Trilar. 

Mladi nogometaši pomerili moči
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DAN ODPRTIH VRAT 
GLASBENE ŠOLE KRANJ 

 

GLASBA:  PETEK, 6. 5. 2016 

Trubarjev trg 3 (Pungert), dvorana GŠ Kranj  

ob 17.30 in 18.15: Nastop s predstavitvijo glasbil 

Po nastopu možnost ogleda in preizkusa glasbil po učilnicah ter pogovor z učitelji 
različnih inštrumentov glede sprejemnih preizkusov za vpis v Glasbeno šolo Kranj. 

 

 PLES: TOREK, 10. 5. 2016 

Glavni trg 7 – prostori JSKD Kranj  
(hiša Elita, vhod ob Prešernovem gledališču)  

ob 16.15 (do 16. 30) odprta učna ura plesne pripravnice 1  
 (v plesno pripravnico 1 bomo vpisovali otroke rojene 2010) 
ob 17.00 (do 17. 30) odprta učna ura 1. r. baleta  
 (v 1. razred baleta vpisujemo otroke stare 9 let) 

 

Vljudno vabljeni vsi, ki vas zanima vpis v Glasbeno šolo Kranj.                 
Sprejemni preizkusi bodo potekali v petek, 20. 5. 2016, od 16. do 18.ure 

ter v soboto, 21. 5. 2016, od 9. do 11. ure. 

Vpis učencev v programe predšolska glasbena vzgoja, glasbena in plesna 
pripravnica bo potekal v soboto, 21. 5. 2016, od 9. do 11. ure. 

www.gskranj.net 

Igor Kavčič

Kranj – Najbolj številno so 
učenci obiskali priljubljeno 
tekmovanje Svirel, ki je letos 
potekalo v Goriških brdih. 
Posebnost tekmovanja je, da 
morajo učenci v solističnih 
disciplinah izvesti tudi pro-
gram, ki izhaja iz orkestrske-
ga repertoarja. Iz GŠ Kranj 
se je tekmovanja letos udele-
žilo kar dvajset učencev soli-
stov in trinajst učencev v šti-
rih komornih skupinah. 
Najvišjo možno oceno 100 
točk so dosegli trije učenci: 
saksofonista Žan Gazvoda 
in Maj Gorjanc v starostni 
kategoriji B ter klarinetist 
Gaber Avsec v starostni kate-
goriji C. Zlato priznanje, ki 
si ga priborijo tekmovalci, ki 
so ocenjeni vsaj s 95 točka-
mi, so prejeli še: saksofonist 
Juš Lesjak, harmonikar Šte-
fan Kosirnik, kitarist Tim 
Oštir ter komorni skupini 
kvintet kljunastih flavt v ses-
tavi Erazem Žganjar, Nadja 
Arhar, Aja Koblar Tutič, 
Lucija Bačič in Urban Klan-
čar ter duo KlaviRog, ki ga 
sestavljata Simon Vene in 
Teja Bohinec. Nagrajenci s 
srebrnimi priznanji so bili: 
violončelistke Ana Zajec, 
Manca Kukovič in Izza Lota 
Kovač, organista Brina Avsec 
in Matic Podobnik ter kitari-
sti Nejc Urh in duo Mark 
Hafner in Aljaž Štempihar 
ter kvartet Vita Blagovič, 

Kim Klančar, Mark Gazvoda 
in Meta Šipec. Bronasta pri-
znanja so si priigrali kljuna-
sta flavtista Lucija Bačič in 
Erazem Žganjar, kitaristi 
Lara Bitežnik, Marko Vene, 
Veno Avsec in Mirjam Vene, 
oboistka Ema Hostar in kla-
rinetistka Adrijana Slemc.
Mednarodnega tekmovanja 
Giovani Musicisti v Legnagu 
so se udeležili harfist Jernej 
Mišič, ki je dosegel zlato priz-
nanje, ter kitarski duo Vita 
Blagovič in Ana Gorjanc, ki 
sta prejeli bronasto priznan-
je. Mednarodnega tekmova-
nja Giovani musicisti v Trevi-
su pa so se prav tako v aprilu 
udeležili kitaristka Vita Bla-
govič, ki je dosegla zlato priz-
nanje, solo pevec Tilen Lotrič 
je prejel srebrno priznanje, 
bronastega pa solo pevka Ana 
Benedik in violinistka Rebe-
ka Majc. Priznanje za udele-
žbo na omenjenem tekmova-
nju je prejela tudi violinistka 
Medeja Kejžar. „Ponosni 
smo na rezultate svojih učen-
cev, ki dokazujejo, da je nji-
hov nivo znanja na izredno 
visoki ravni. Poleg učencev 
so za bleščeča priznanja 
zagotovo najbolj zaslužni 
tudi predani pedagogi, ki so v 
zadnjih mesecih skrbno bde-
li nad znanjem učencev in jih 
s pravo mero strogosti in 
dodatnim delom usmerjali k 
zavidljivim ciljem,“ z zado-
voljstvom pove ravnateljica 
šole Petra Mohorčič, prepri-

čana, da so glasbena tekmo-
vanja mladim velik izziv in 
odlična popotnica za življen-
je, hkrati pa pri tem poudarja 
tudi pomembnost podpore 
staršev, ki je otrokom še kako 
potrebna.
Tudi sicer so bili v GŠ Kranj 
v aprilu zelo aktivni: pripra-
vili so več nastopov za učen-
ce osnovnih šol, se s poseb-
nim koncertom poklonili 
spominu nedavno preminu-
lemu pedagogu in violinistu 
Tomažu Lorenzu, v salonu 
klavirjev Benton v Mengšu 
predstavili nastajajoč učbe-
nik za klavir s priredbami 
slovenskih ljudskih, ki ga je 
pripravila Jasmina Pogačnik, 
se udeležili 42. Srečanja 
glasbenih šol Gorenjske in 
zamejstva v Škofji Loki, izve-
dli intenzivne vaje za učence 
flavtističnega, harmonikar-
skega in kitarskega orkestra 
v Gorenju nad Zrečami, se 
udeležili revije mladinskih 
pihalnih orkestrov v Šentjur-
ju, srečanja harmonikarskih 
orkestrov v Laškem ... Odlič-
no in doživeto delo z mladi-
mi dela Glasbeno šolo Kranj 
vse bolj prepoznavno in cen-
jeno ter kot tako nepogrešlji-
vo za naše mesto. Kot je še 
dodala ravnateljica, so njiho-
ve misli že uprte v prihajajo-
če šolsko leto, saj se intenziv-
no pripravljajo tudi na dan 
odprtih vrat in sprejemne 
preizkuse, ki bodo potekali v 
mesecu maju.

Šola z uspehom
Po odličnih dosežkih na Tekmovanju za mlade glasbenike Republike 
Slovenije so se učenci Glasbene šole (GŠ) Kranj v aprilu udeležili še nekaj 
mednarodnih tekmovanj, kjer so zopet posegali po najvišjih uvrstitvah.

Igor Kavčič

Kranj – Jože Eržen je eden 
tistih kranjskih likovnih 
ustvarjalcev, brez katerega 
ne mine odprtje razstave v 
katerem od kar številnih raz-
stavišč v mestu. Živi in 
ustvarja doma, v starem delu 
mesta na Tomšičevi ulici, in 
vedno, kadar se nama prekri-
žajo poti, imam občutek, da 
je sredi dela, da ustvarja 
nekaj velikega, bodisi cikel 
slik, serijo malih plastik ali 
pa večjo javno postavitev. V 
začetku aprila je zagotovo šlo 
za enega njegovih najpo-
membnejših umetniških 
dogodkov v zadnjih letih. Ob 
življenjskem jubileju sedem-
deset let je pripravil veliko 
retrospektivno razstavo 
kipov in slik v Galeriji Mest-
ne hiše, Stebriščni dvorani, 
galerijskem prostoru v kleti 
in seveda v sosednji Mali 
galeriji Likovnega društva 
Kranj, katerega dolgoletni 

član je. „Petdeset let je tega, 
odkar sem bil sprejet na ljub-
ljansko likovno akademijo, 
in prav toliko let šteje moj 
ustvarjalni opus,“ pove Jože, 
preden se sprehodiva po 
omenjenih galerijah.
Umetnostna zgodovinarka 
Melita Ažman Eržena označi 
za umetnika, katerega energi-
ja, temperament in vročekrv-
nost ter predanost umetniš-
kemu ustvarjanju ne poznajo 
meja. Posega po različnih sli-
karskih tehnikah, po kipars-
tvu, je graver, tuja pa mu ni 
niti grafika. Gre za vsestran-
skega umetnika, ki raziskuje 
likovne materiale in izpostav-
lja njihovo moč in značilnos-
ti.  Njegova motivika zajema 
tako tihožitja kot žanrska 
dela, krajine, portrete in akte. 
Slednji so sredica postavitve v 
društveni Mali galeriji. „Eržen 
je eden redkih kiparjev pri 
nas, pri katerem lahko zasle-
dimo elemente kubizma,“ o 
društvenem kolegu razmišlja 

Tutta, ki je sodeloval pri pos-
tavitvi razstave: „Osredotočili 
smo se na risbe iz njegovih 
akademijskih let, ob tem pa 
smo lovili ritem skozi različ-
ne kiparsko-risarske faze v 
njegovem umetniškem opu-
su. Lahko rečemo, da risba 
podpira avtorjevo razmišljan-
je in ga premočrtno vodi do 
skulpture. Jože ima izjemen 
občutek za volumen. Kipe 
zna artikulirati z vseh štirih 
strani neba, tudi od zgoraj.“ 
Za Erženove slikarske cikle je 
značilna bogata barvna pale-
ta, ki jo avtor omejuje s črno 
konturno risbo, kot da barvo 
zamejuje, da ne bi odtekla z 
roba risbe ali platna. 
Ko je videl Savinškov portret 
Speči deček, se je odločil, da 
bo kipar. Njegov kiparski 
opus je predstavljen v Galeri-
ji Mestne hiše. Očara njegov 
prvi motivni sklop portretov, 
tako družinskih članov kot 
znanih kulturnikov, kot so 
Božidar Jakac, Matej Bor in 

Peter Lipar. Odličen je avto-
portret iz leta 1967 v karar-
skem marmorju, za katerega 
je prejel tudi študentsko Pre-
šernovo nagrado. Izstopa 
monumentalna kiparska 
rešitev Vodnjak, njegovo 
diplomsko delo, ki pa je bilo 
žal uničeno in ga na razstavi 
prepoznamo lahko le po 
fotografiji. Na ogled je nekaj 
velikih in številne male plas-
tike. Eržen se v ustvarjalnem 
opusu veliko ukvarja z žen-
skim aktom, ki ga modelira v 
različnih materialih, najbolj 
pogosta in avtorju tudi dosto-
pna pa je seveda glina. 
„Jože Eržen se pri slikar-
skem delovanju praviloma 
prepušča navdihu, ki vodi 
potezo s čopičem ali oljno 
kredo ter narekuje izbiro 
barv,“ je v katalog zapisal dr. 
Damir Globočnik in: „Izsto-
pajo obmorski in drugi pej-
sažni motivi, spremenjeni v 
živobarvne podobe.“ Poleg 
platen je Eržen na ogled 

postavil tudi dela različnih 
grafičnih tehnik, kot so 
bakrorezi, jedkanice, suhe 
igle … Eržen pa likovno 
motiviko poveže tudi z real-
nimi izkušnjami in doživlja-
njem družbenega okolja ter 
z njegovimi dilemami, kar 
je strnil v opus, ki ga je poi-
menoval Atlantida in je raz-
stavljen v kleti Mestne hiše. 
Na ogled je tudi kratkomet-
ražni film iz leta 1973, v 
katerem modelira portret 

deklice, avtor pa je bil za 
film na Švedskem tudi 
nagrajen. 
„Jože je delaven avtor, pri 
delu ne brzda emocij in lah-
ko z gotovostjo potrdim, da 
ima za seboj sijajen opus,“ 
meni Tutta. Jože Eržen se 
tokrat predstavlja v velikem 
slogu, pogumno, brez zadrž-
kov v vseh umetniških zvrs-
teh, zato mu ob življenjskem 
jubileju velja čestitati tudi za 
bogat umetniški opus.

Vsa Jožetova umetnost
V osrednjih kranjskih galerijah je na ogled velika retrospektivna razstava likovnih del akademskega 
kiparja in grafika Jožeta Eržena ob njegovi sedemdesetletnici.

Ni ga klasičnega likovnega medija, ki se ga Jože Eržen v 
svojem petdesetletnem umetniškem opusu ne bi lotil.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Obiskovalci oziroma 
'bralci' so imeli na eno sobo-
tno dopoldne možnost in 
priložnost, da se v varnem 
prostoru Mestne knjižnice 
Kranj pogovorijo s posame-
zniki, ki se tudi zaradi svoje 
osebne okoliščine v vsako-
dnevnem življenju srečujejo 
s predsodki in stereotipi. 
Tako so si v živi knjižnici 
lahko 'izposodili' kar devet-
indvajset različnih živih 
knjig: begunca, strokovnjaka 
za pasje vedenje, lezbijko, 
sestro iz samostana, rejnico, 
hčer mame z bipolarno mo-
tnjo, Albanca s Kosova, 
59726 – bivšega interniran-
ca v Dachau, vojno siroto, 
gluho in slepo osebo, geja, 
Indijca v Sloveniji ... Zani-
mivo srečanje, ki v sloven-
skem prostoru ni novost, ni 
pa še prav pogosta na Go-
renjskem, je koordiniral 
Anže Bertoncelj v sodelova-
nju s Slovensko filantropijo. 
»Živa knjižnica je sredstvo, s 

katerim preko inovativne 
metode aktivnega, tudi med-
kulturnega dialoga ozavešča-
mo in izobražujemo o vre-
dnotah, človekovih pravicah, 
in spodbujamo razpravo o 
predsodkih in stereotipih v 

družbi,« je poudaril Anže, ki 
je, ko je iskal 'žive knjige' za 
Kranj, izhajal iz problemati-
ke lokalnega okolja. 
In kako deluje živa knjižni-
ca, ki je v Kranju naletela na 
veliko zanimanja? Obvezno 

se je treba registrirati za iz-
posojo, z registracijo obisko-
valec prejme člansko izka-
znico. Obiskovalec lahko iz-
bere katerokoli živo knjigo 
iz kataloga za trideset mi-
nut, izposoja se lahko po-

daljša za največ petnajst mi-
nut. Če je živa knjiga, ki si jo 
nekdo želi izposoditi, že iz-
posojena, si lahko izbere 
drugo ali počaka, da se knji-
ga vrne. Rezervirati vnaprej 
knjige ni mogoče. Seveda 
obstaja tudi nekaj pravil, 
tako je bralec dolžan knjigo 
vrniti v takem duševnem in 
fizičnem stanju, kot jo je 
prejel, prepovedano je knji-
go žaliti ali kakorkoli priza-
deti njeno dostojanstvo. 
Živa knjiga je bila Polona 
Kovač iz Društva Ključ, Cen-
tra za boj proti trgovini z lju-
dmi. »Dobro se mi zdi govo-
riti ljudem, ki jih zanima te-
matika o tem, kakšne so 
naše izkušnje, kakšno je 
naše delo. Zato sem se vklju-
čila v živo knjigo. Lahko po-
vem, da je v Sloveniji veliko 
problemov z delovnim izko-
riščanjem in prisilno prosti-
tucijo, naša vloga pa je, da 
pomagamo žrtvam trgovine 
z ljudmi z raznimi preven-
tivnimi aktivnostmi in varni-
mi namestitvami,« je pove-

dala. Živa knjiga je bil tudi 
Jure Pribičevič, vodnik reše-
valnega psa, ki z ekipo pod-
jetja Alfakan od leta 2010 
skrbi tudi za to, da imamo v 
Sloveniji čim več vzgojenih 
psov. »Ugotovili smo, da se 
potreba po tem povečuje. 
Večini lastnikov psov ni do-
volj, da pes zna dati tačko, 
ampak želijo psa vzeti s se-
boj na dopust, želijo, da se 
njihov pes dobro razume z 
drugimi psi. Izkušnje so po-
kazale, da pasja šola ni do-
volj, ker noben pes ne živi na 
poligonu, ampak so učinko-
vitejši tečaji, vezani na urba-
no okolje, in delo pod mo-
tnjami. Delamo na ozavešča-
nju in pasja šola ni enako 
pasja vzgoja. Ne bom preso-
jal, kaj je boljše ali slabše, 
govorim o tem, kaj si lastniki 
psov želijo,« je strnil Pribiče-
vič, ki se ga boste bralci spo-
mnili tudi iz televizijske od-
daje Pozor, priden pes. Kranj 
je tokrat prvič gostil živo 
knjižnico, Anže Bertoncelj 
jeseni načrtuje naslednjo.

Živa knjižnica odprla vrata Kranju 
Prvič so projekt žive knjižnice gostili v Mestni knjižnici Kranj. Bralci so imeli na voljo devetindvajset živih knjig, od begunca, sestre iz samostana, geja, 
Albanca s Kosova ... 

Polona Kovač, Jure Pribičevič in Anže Bertoncelj v živi knjižnici v Mestni knjižnici Kranj 

Letošnji praznik 1. maj, praznik dela, de-
lavk in delavcev, je ponovno trenutek, 
ko se spominjamo, kaj smo v skupnem 
boju za pravice vseh nas že dosegli, pa 
tudi želja, da bi bili v prihodnje pri tem, 
skupaj z našimi članicami in člani (ter 
podporniki),  še uspešnejši. V Območni 
organizaciji Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije na Gorenjskem vsem delav-
kam in delavcem želimo lepo praznova-
nje njihovega praznika ter jih s tem na-
menom vabimo na naše skupno prazno-
vanje, ki bo tradicionalno na Križni Gori 
nad Škofjo Loko 1. maja z začetkom ob 
11. uri.  

V letošnjem letu se še posebaj veselimo 
naše lanskoletne skupne zmage za spre-
membo definicije minimalne plače. V 
Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije 
smo, skupaj s svojimi članicami in člani 
pa tudi podporniki, v lanskem letu na 
tem področju dosegli pomembno zma-
go. Uspelo nam je spremeniti Zakon o 
minimalni plači, s čimer smo delavkam 
in delavcem, ki delajo v res neugodnem 
delovnem času (ponoči, ob koncih tedna 
in praznikih), skupaj uspeli priboriti iz-
plačilo zasluženega dodatka. Za pomoč 
in podporo pri zbiranju podpisov se de-
lavkam in delavcem ponovno zahvalju-
jemo in jim ob njihovi zmagi tudi čestita-
mo. Pri tem delavke in delavce obvešča-

mo, da z aktivnostmi na področju pravič-
nejšega plačila za pošteno opravljeno 
delo nadaljujemo, saj bo zmaga na tem 
področju popolna šele ob spremembi 
plačnega modela, ki bo prinesla pravič-
no plačilo za delo vsem delavkam in de-
lavcem. O aktivnostih pri akcijah, pove-
zanih z bojem za spremembo plačnega 
modela, bomo delavke in delavce sproti 
obveščali in jih pri tem prosili za aktivno 
pomoč in podporo pri našem skupnem 
boju. Za novo zmago! Za vse nas!   
Poleg našega predanega sekretarja in 
pravnika Mateja Jemca, ki delavkam in 
delavcem, članom ZSSS, na Gorenjskem 
že nekaj časa uspešno nudi pomoč, se 
nam je z letošnjim letom na Območni or-
ganizaciji pridružila tudi nova sila, prav-
nica in sekretarka Ana Jakopič. Ana Jako-
pič izkušnje, ki jih ima iz pravne pisarne 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 
ter iz dela na terenu, ki si jih je pridobiva-
la med delavkami in delavci, od 1. 1. 
2016 uporabljala in pomoč nudi člani-
cam in članom na Gorenjskem. Ano lah-
ko dobite po telefonu številka 031 689 
621. Matej pa vam je dosegljiv na večini 
že dobro znani številki 040 690 344.   
Vsem delavkam in delavcem, še posebej 
pa našim članicam in članom čestitamo 
ob prazniku dela, 1. maju, in jim želimo 
prijetne praznike in veselo druženje na 
naši skupni prireditvi.
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ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
Območna organizacija Gorenjske vabi na

34. prvomajsko srečanje  
na Križni gori
1. maja 2016 ob 11. uri
Slavnostni govorec bo Lojze Raško, predsednik sindikata SINLES  
in sekretar Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije.
Prisotne bo nagovoril tudi sekretar Območne organizacije  
Zveze Svobodnih Sindikatov Slovenije Gorenjska Matej Jemec. 
V kulturnem programu bodo sodelovali PIHALNI ORKESTER 
ŠKOFJA LOKA in članice Mažoretnega društva Železniki.
Za dobro razpoloženje bo do 18. ure skrbel ANSAMBEL STRMINA, 
za gostinsko  ponudbo pa LOVSKA DRUŽINA KRIŽNA GORA.

Vabljeni na Križno goro!  

 

Ana JakopičMatej Jemec
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Vilma Stanovnik

V Kolesarskem klubu Sava 
Kranj, dolgoletnem organi-
zatorju kolesarskih priredi-
tev v Kranju in na Gorenj-
skem, so se letos odločili, da 
Scottov kolesarski dan orga-
nizirajo na Glavnem trgu v 
Kranju in tako tudi s kole-
sarskim dogajanjem pripo-
morejo k oživitvi starega 
dela mesta. 
Kolesarska prireditev bo 29. 
maja in se bo z bogatim 
spremljevalnim programom 
začela že dopoldne, organi-
zatorji pa bodo poskrbeli 
tudi za obilo animacije, še 
posebej za otroke (različni 
poligoni, Kuža Pazi, ustvar-
jalne delavnice, družabne 
igre, testiranja koles, servis-
no svetovanje …). 

V sklopu prireditve bodo 
organizirani kratek otroški 
maraton ter maratona za 
družine in posameznike z 
dvema izbirnima dolžina-
ma, vse netekmovalnega 
značaja. Dan bo minil v pri-
jetnem kolesarskem vzduš-
ju, ob druženju in spoznava-
nju novih kolesarskih prija-
teljev. Vsak udeleženec bo 
prejel tudi vrečko z darili 
sponzorjev in topel obrok. 
Prireditev, ki je vključena v 
akcijo Slovenija kolesari, bo 
imela tudi dobrodelno noto, 
saj bodo vsi udeleženci pre-
jeli medalje, ki jih bodo 
izdelali varovanci Centra 
Korak iz Kranja. Več infor-
macij v zvezi s prireditvijo 
in prijavami si lahko ogleda-
te na spletni strani www.
kklub-sava.si. 

Scottov kolesarski dan 
bo v starem Kranju

Maja Bertoncelj

Kranj – V Tekaškem smu-
čarskem klubu Triglav Kranj 
so praznovali sedemdeset 
let delovanja. Obletnico so 
obeležili s slavnostno akade-
mijo, na kateri so na kratko 
predstavili zgodovino kluba 
pa tudi nekdanje in sedanje 
tekmovalce. Največji uspeh 
je olimpijska medalja Vesne 
Fabjan. Bronasta je bila v 
Sočiju. Sicer pa je klub dal 
skupaj že kar štirinajst olim-
pijcev. 
Začelo se je z ustanovitvijo 
sekcije smučarjev tekačev v 
letu 1946. Začetnih osem 
let je klub deloval pod ime-
nom Udarnik. Prvi privr-
ženci in tekmovalci so bili 
Bogdan Napokoj, Drago 
Reš, Janko Štular, Ančka 
Kristančič Drofelnik in 
Angela Kordež. V letih od 
1992 do 2010 je klub delo-
val pod imenom pokrovitel-
ja Merkurja, v vseh ostalih 
letih pa je nosil ime Tekaški 
klub Triglav oziroma Teka-
ški smučarski klub Triglav 
Kranj. »V bogati zgodovini 
so naši tekmovalci dosegli 
vrsto odličnih uspehov, 
vključno z medaljo z olim-
pijskih iger, v državnem 
merilu pa smo osvojili več 
kot sto naslovov državnih 
prvakov v različnih katego-
rijah teka in biatlona. Danes 
smo med najštevilčnejšimi 
in uspešnejšimi klubi v 
teku na smučeh in biatlonu 
v državi, članice našega klu-
ba pa tvorijo jedro državne 
reprezentance. Tudi prete-
klo leto ocenjujemo kot zelo 
uspešno. V klub je vključe-
nih več kot 150 članov ter 
okrog 60 tekmovalcev, ki 
redno tekmujejo v okviru 

tekmovanj Smučarske zve-
ze Slovenije. Smo tudi orga-
nizatorji tekmovanj. Skupaj 
s Smučarsko zvezo Sloveni-
je uspešno organiziramo 
vsaj dve do tri prireditve. V 
lanskem letu smo organizi-
rali No border cup, tekaško 
mednarodno prireditev z 
več kot 500 tekmovalci, bia-
tlonsko dvodnevno državno 

prvenstvo ter kros Mamutov 
tek za osnovnošolsko mladi-
no z več kot 800 udeležen-
ci,« je povedal Viktor Vauh-
nik, v. d. predsednika kluba. 
Kot pravi, gre za uspešnost 
delovanja v precejšnji meri 
zahvala staršem za finanč-
no in materialno podporo, 
skupini staršev in ostalih 
članov, ki delujejo kot fun-

kcionarji in organizatorji 
prireditev, ter skupini tre-
nerjev z Rokom Šolarjem 
na čelu: »Med maloštevilni-
mi sponzorji, ki nas sprem-
ljajo in podpirajo že vrsto 
let, gre največja zahvala 
Mestni občini Kranj, ki s 
posluhom za šport podpira 
v okviru svojih programov 
tudi dejavnost našega klu-
ba.«
Za člane kluba, ki so vklju-
čeni v proces treninga, skrbi 
pet trenerjev: glavni trener 
Rok Šolar, Andrej Špelič, 
Tadeja Brankovič Likozar, 
Milena Kordež in Marija 
Mubi. Skupaj vstopajo v 
novo tekmovalno sezono. 
»Tudi za novo sezono ima-
mo visoka tekmovalna pri-
čakovanja, v okviru svojega 
poslanstva pa bomo veliko 
energije in naporov vložili v 
vzgojo mladih tekmovalcev 
ter v ohranitev zadovoljstva 
pri druženju tekmovalcev, 
staršev in ostalih podporni-
kov kluba. Na bogati tradici-
ji gradimo nove zmage,« je 
še dejal Vauhnik.

Sedemdeset let kluba
Začetki Tekaško smučarskega kluba Triglav Kranj segajo v leto 1946. Ponašajo se s štirinajstimi 
olimpijci, bronasto medaljo Vesne Fabjan in številnimi drugimi uspehi.

Del programa je bila tudi okrogla miza s tremi nekdanjimi olimpijci (z desne): Ivom 
Čarmanom, Tadejo Brankovič Likozar in Maksom Jelencem, ter tremi najboljšimi 
sedanjimi reprezentantkami: Vesno Fabjan, Anamarijo Lampič in Leo Einfalt. 

Viktorju Vauhniku, v. d. predsedniku kluba, je v imenu 
vseh priznanje za trud, ki ga vlaga, predal glavni trener Rok 
Šolar (na sliki), tekmovalka Lea Einfalt pa je dodala zahvalo 
z besedami: "Tudi zaradi vašega prizadevnega dela smo 
najboljši klub v državi." / Foto: Primož Pičulin

Prijazna energija, prijazne cene.
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Vaterpolisti v članskem državnem prvenstvu so prejšnji 
teden odigrali tekmi zadnjega, 10. kroga v ligaškem delu 
sezone 2015–2016. Po rednem ligaškem delu so prvo mesto 
osvojili vaterpolisti Slovana Ljubljane z 22 točkami, na dru-
gem mestu je Triglav s 19 točkami, tretji je Koper 1911 z 12 
točkami, četrta je Kokra s šestimi točkami, peti pa je Branik 
brez osvojene točke. V drugi del so se uvrstila prva štiri 
moštva iz rednega dela. V polfinalu, ki se igra na dve tekmi, 
se bosta pomerila prvi Slovan Ljubljana in četrta Kokra, v 
drugem polfinalu pa drugi Triglav in tretji Koper 1911. Prve 
tekme se bodo odigrale 21. maja, povratne pa nato 28. maja. 
Zmagovalca bosta nato na tri dobljene tekme igrala za nas-
lov prvaka, poraženca pa za končno tretje mesto.

Vaterpoliste čaka polfinale
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V petek, 22. aprila, smo praznovali svetovni dan Zemlje. 
Letošnji je bil že šestinštirideseti. Dan je namenjen osveščanju 
o pomembnosti varovanja okolja, spodbujanju in dvigu naše 
okoljske zavesti ter zavedanju o ranljivosti našega planeta. 

Praznik Zemlje smo obeležili tudi v Komunali Kranj. Za 
obiskovalce zbirnega centra za ločevanje odpadkov v Zar-
ici smo pripravili tudi manjše nagrade, s katerimi smo se 
zahvalili za odgovorno ravnanje z odpadki. 

Da večini ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, dokazujejo 
količine ločeno zbranih odpadkov. Naj bo to vzor vsem tistim, 
ki odpadkov še ne ločujete oz. jih odlagate poleg zabojnikov 
ali celo v naravo. Če želimo ohraniti naš planet, upoštevajmo 
in se ravnajmo po načelih varovanja okolja. Z manjšimi  
spremembami naših navad lahko pomembno prispevamo k 
ohranjanju našega okolja:
–  Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Kupujmo 

preudarno. Podarimo stvari, ki jih sami ne potrebujemo več, 
koristijo pa lahko drugemu.

–  Za čiščenje uporabljajmo domače pripravke, in ne kemičnih 
čistil. Uporabimo sodo bikarbono, kis in pralno milo. 

–  Ločujmo odpadke. Še posebej previdno ravnajmo z nevar-
nimi odpadki, kot so barve, laki, baterije, jedilno in motorno 
olje, zdravila in vsi izdelki z oznako, da vsebujejo okolju 
škodljive snovi. Te odpadke pripeljimo v zbirne centre ali 
jih oddajmo v času letne akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

– Za zalivanje vrta in pranje vozil uporabljajmo deževnico.
–  Redno preverjajmo, da pipe dobro tesnijo in da iz njih ne 

kaplja voda. Enako velja tudi za WC-splakovalnik. 
– Redno preverjajmo in vzdržujmo vodovodne cevi.
–  Varčujmo z energijo. Uporabljajmo varčne žarnice, ugašajmo 

luči, izklapljajmo naprave, ki jih ne uporabljamo.
– Posadimo drevo.

Zbiramo prijave za najem parkirnega 
prostora na parkirišču Stara Sava
Novo parkirišče bo poleg 80 parkirnih mest za kratko-
trajno parkiranje nudilo tudi približno 120 parkirnih 
mest za abonente. Zaposlene v okolici, stanovalce in vse 
druge, ki bi želeli po ugodni ceni najeti parkirno mesto za 
dolgotrajno parkiranje, vabimo k prijavi. Prijave za na-
jem parkirnega mesta za dolgotrajno parkiranje nam 
lahko sporočite po elektronski pošti na naslov mtu-
sar@komunala-kranj.si. Cena za abonente bo ugodna 
in bo znašala 25 EUR na mesec.

Tudi v Komunali Kranj smo obeležili dan Zemlje

Obveščanje v času motene oskrbe  
s pitno vodo 
Nudimo vam možnost brezplačnega obveščanja o moteni 
oskrbi s pitno vodo preko SMS-sporočil in/ali sporočil na 
vaš elektronski naslov. Smo eno redkih, če ne celo edino 
komunalno podjetje v Sloveniji, ki nudi tovrstno obveščanje. 
Če se na obveščanje še niste prijavili, svetujemo, da to 
čim prej storite. Na ta način boste prejeli hitro in zanes-
ljivo informacijo o morebitni prekinitvi oskrbe s pitno vodo. 
Pravočasno obveščanje je ob takih dogodkih zagotovo zelo 
pomembno, saj se s tem izognete številnim nevšečnostim 
in si pravočasno pripravite zalogo vode, če je to potrebno. 
In kar je še pomembneje, pravočasno boste obveščeni tudi 
v času izrednih dogodkov, ko se kakovost vode začasno 
poslabša in jo je potrebno prekuhavati.  

Če torej želite, da vam obvestila o moteni oskrbi s pitno 
vodo sporočamo preko SMS-sporočil ali pa na vaš ele-
ktronski naslov, izpolnite obrazec, ki se nahaja na naši 
novi spletni strani www.komunala-kranj.si.

Prejeli smo

Odgovor na članek Najbolj 
jih motijo konzervansi v hra-
ni, objavljen v 3. številki 
Kranjskih novic, ki so izšle 
29. marca 2016
Razmišljanje vodstva Kranj-
skih vrtcev, da nas najbolj 
motijo konzervansi v hrani, 
je napačno. Najbolj nas moti 
odnos vodstva do prehrane, ki 
dolgoročno vpliva na zdravje 
naših otrok.
Konzervansi so z zakonom o 
šolski prehrani iz leta 2013 
oziroma z aktom o merilih 
kakovosti živil v vrtcih prepo-
vedani, zato so navedbe v 
članku glede sprejemanja skle-
pov skupine za prehrano, da 
se v prehrano otrok vključujejo 
živila z manj konzervansi, 
nesmiselne, saj o tem skupina 
za prehrano ne more odločati, 
ampak zgolj upošteva zako-
nodajo. Predstavniki staršev v 
skupini lahko pomagamo vrt-
cu pri iskanju ustreznih za-
menjav za živila, ki so prepo-
vedana ali odsvetovana.
V članku je kot glavna pobu-
da staršev predstavljena za-
menjava živil, ki niso priporo-
čljiva v prehrani vrtčevskih 
otrok, ter zmanjšanje količine 
sladkorja, bele moke in soli v 
jedeh, vendar se glavna pobu-
da staršev nanaša na ustre-
znejšo uskladitev prehrane s 
smernicami, ki že same po 
sebi navedena živila obravna-
vajo kot odsvetovana, in več 
sveže pripravljene hrane v ku-
hinjah Kranjskih vrtcev. 
V članku je bilo navedeno, da 
starše moti posamezno živi-
lo, pri tem je treba poudariti, 
da gre le za živilo, omenjeno 
na 1. seji Centralnega sveta 
staršev (v nadaljevanju CSS) 
s strani organizatorja pre-
hrane Kranjskih vrtcev v do-
kumentu, ki naj bi dokazoval 
makro kalorično ustreznost 
enega kosila. Kot se je izka-
zalo, je omenjeno kosilo vse-
bovalo živilo, ki ni ustrezalo 
zakonskemu aktu o kvaliteti 
živil v vrtcih.
Starši osnovni problem vidi-
mo v nepripravljenosti vod-
stva Kranjskih vrtcev za za-
menjavo neustreznih živil, 
na kar so ga napotili tudi 
strokovnjaki Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (v 
nadaljevanju NIJZ) v pi-
snem odgovoru CSS. Starši 
smo se obrnili na dva dobavi-
telja, ki imata ustrezna živi-
la, in bili prijetno presenečeni 
nad pripravljenostjo za sode-
lovanje, zahtevane količine 

Prehrana v 
Kranjskih vrtcih

jim ne bi predstavljale nobe-
nih težav. Eden ponuja celo 
sveže izdelke, narejene zgo-
daj zjutraj na dan dobave.
V članku ravnateljica nava-
ja, da v Kranjskih vrtcih otro-
kom zagotavljajo le izdelke, 
ki jih dovoljujejo smernice 
zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-varstvenih zavodih. 
Njena izjava je zavajajoča, 
saj so smernice samo eden od 
predpisanih dokumentov, 
kvaliteta živil je definirana v 
drugem, ki opredeljuje kako-
vostna merila za nakup živil 
v okviru sistema javnega na-
ročanja. 
Žal dejstvo, da vrtci otrokom 
zagotavljajo zakonsko neu-
strezna živila, ostaja. NIJZ 
je pisno, z odgovorom CSS, 
pozval Kranjske vrtce, da ne-
ustrezna živila umaknejo in 
zamenjajo z drugimi. Nave-
dli so tudi, da je zamenjava 
neustreznih živil vedno mo-
žna. Vse to pa so nam še do-
datno ustno pojasnili tudi na 
sestanku na NIJZ.
Kranjski vrtci prav tako ne 
dosegajo predpisanih norma-
tivov za vse skupine živil. 
Predstavniki staršev imamo 
močan interes za dolgoročno 
zdravje naših otrok, če je rav-
nateljica nemočna pri krši-
tvah zakonodaje na področju 
prehrane, naj se obrne na 
NIJZ oz. zakonodajni organ.
Ravnateljica za tretjino višjo 
ceno prehrane v primerjavi z 
drugim velikim vrtcem opra-
vičuje s pestrostjo jedilnika, z 
vključevanjem živil višje ka-
kovosti in ekoloških živil. Iz 
dokumenta, ki ga je pridobila 
Mestna občina Kranj, je raz-
vidno, da ima omenjeni dru-
gi vrtec za 94 odstotkov več 
lokalno pridelanih živil, za 
48 odstotkov višji odstotek 
ekoloških živil in rahlo višji 
odstotek živil višje kakovosti, 
ki jih redno vključujejo v pre-
hrano. V tem vrtcu imajo 
celo nekoliko višji nabor raz-
ličnih živil in za 41 odstotkov 
več otrok s posebno dieto na 
podlagi odločb. Ugotavljamo, 
da tam pripravljajo več sveže 
hrane z občutno nižjo ceno 
prehrane na otroka na dan 
kot v Kranjskih vrtcih.
Če bi bila organizacija pre-
hrane v Kranjskih vrtcih na 
prav tako kvalitetni ravni, 
kot je izvajanje vzgojnega 
programa, vodstvo ne bi po-
trebovalo ne pobud glede pre-
hrane otrok niti skupine za 
prehrano. 
 

Predstavniki staršev v 
skupini za prehrano

Mavrični direndaj v organizaciji Kranjskih vrtcev bo pote-
kal 18. in 19. maja. Prvi dan je namenjen ustvarjalnim de-
lavnicam z lokacijo na Pungartu z začetkom ob 16.30. 
Drugi dan je namenjen športu in športnim igram za otro-
ke in starše. Lokacija prireditve je Kokrški log z začetkom 
ob 16.30.

Mavrični direndaj

Vilma Stanovnik

Prostovoljci Lions Cluba Br-
nik in Župnijske karitas 
Šmartin prevzamejo in pri-
peljejo donirano hrano iz 
trgovin Merkator, Tuš, In-
terspar po zaprtju trgovin, 
med 21. ter 22. uro, v prosto-
re Razdelilnice hrane, kjer 
se ta shrani v skladišču. Na-
slednji dan zaposleni v pro-
gramu Razdelilnica hrane 
razdeli pripeljane viške in 
hrano tudi drugih donator-
jev med različne uporabnike 
(v prvi vrsti med uporabnike 
iz materialno ogroženih 
skupin, nato programu Var-
na hiša Gorenjske, Šnet'k, 

Škrlovc, Barka, Karitas, Za-
vetišče za brezdomce, Rein-
tegracijski center). 
S tem projektom se je od 
maja 2014 do zaključka leta 
2015 oskrbovalo 23 material-
no ogroženih družin z ob-
močja Kranja. Projekt Viški 
hrane pa je sedaj s prejeto 
količino donirane hrane 
prerastel vse prostorske in 
kadrovske zmožnosti, ki so 
na razpolago v prostorih na 
Sejmišču 4. 
Da projekt ne bi zamrl in da 
bo lahko še živel in se še na-
dalje razvijal, CSD nujno po-
trebuje dodatne prostore. 
Mestna občina Kranj je ta 
projekt prepoznala kot po-

memben za svoje občane in 
bo tako z majem CSD Kranj 
zagotovila dodatne prostore, 
in sicer na Vodopivčevi ulici 
8 v Kranju. Program bo 
obratoval 365 dni v letu med 
8. in 12. ter 18. in 22. uro. 
Vsak uporabnik programa (z 
napotnico) bo imel možnost 
prevzeti viške hrane 2-krat 
tedensko, še naprej bo CSD 
vzdrževal sodelovanje z dru-
gimi organizacijami: Reinte-

gracijski center Pristava pri 
Tržiču, Škrlovec – dnevni 
center za mlade in družine 
ter v nevladnih organizaci-
jah v Kranju: Šent`k Kranj, 
Sonček, Karitas Kranj ... v 
obliki razdeljevanja viškov 
hrane ter ostale donirane 
hrane. V letu 2017 načrtuje-
jo oskrbovati okoli 40 mate-
rialno ogroženih družin ter 
materialno ogroženih upo-
kojencev z območja MOK.

Projekt Viški hrane
Dve leti nazaj je Razdelilnica hrane v okviru svojega programa, v sodelovanju z Lions Clubom Brnik, 
začela tudi s projektom Viški hrane.

Mestna občina Kranj je ta projekt prepoznala 
kot pomemben za svoje občane in bo tako z 
majem CSD Kranj zagotovila dodatne prostore, 
in sicer na Vodopivčevi ulici 8 v Kranju.



14

Prireditve

Kranjske novice, torek, 26. aprila 2016

Nedelja, 1. maja
10.30  •  Sv. Jošt nad Kranjem 
42. PRVOMAJSKO SREČANJE NA JOŠTU; DEJAN VUNJAK IN 
BRENDIJEVE BARABE

17.00  •  Otroško igrišče Gibi Gib, Partizanska cesta 35 
ZGAGARIJE

Ponedeljek, 2. maja
17.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
ČAROBNI PRSTI (ŠPELA KOŠIR)

Torek, 3. maja
17.30  •  Krajevna knjižnica Stražišče, Šmartinski dom 
PRAVLJICA NA OBISKU: ZVERJASEC  
(J. DONALDSON, A. SCHEFFLER) (BOJAN PRETNAR)

Sreda, 4. maja
17.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
BEREMO S TAČKAMI (TAČKE POMAGAČKE) –  
PREDHODNE PRIJAVE NA LARA.GUJTMAN@MKK.SI

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
ZAKAJ MED NAMA NI VEČ TAKO, KOT JE BILO? (JANEZ LOGAR)

Četrtek, 5. maja
16.00  •  Glavni trg 
EKOLOŠKA TRŽNICA

19.00  •  Galerija Prešernovih nagrajencev, Glavni trg 18 
ODPRTJE RAZSTAVE FRANCETA PAVLOVCA Z NASLOVOM SKICA, 
RISBA, SLIKA

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
JAPONSKA, TAKO DRUGAČNA! (DUŠAN ERBAN)

Petek, 6. maja
17.30  •  Dvorana Glasbene šole, Trubarjev trg 
DAN ODPRTIH VRAT GLASBENE ŠOLE KRANJ

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
MARKO JENŠTERLE – INTERVJUJI, LATINSKA AMERIKA SKOZI 
POGOVORE (MARKO JENŠTERLE, IGOR KAVČIČ)

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
VIDEOMIX BY KLEMEN KOZJEK

Sobota, 7. maja
8.00  •  Glavni trg Kranj 
SOBOTNI SEJEM

10.00  •  Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44 
SOBOTNA DELAVNICA Z MUZEJČICO

11.00  •  Kranjska hiša, Glavni trg 2 
BREZPLAČNO VODENJE PO PREŠERNOVI POTI

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
VIDEOKARAOKE BY DŽOKO

21.00  •  Teater Café, Glavni trg 8 
FOLLOWING SUMMER

Nedelja, 8. maja
10.00  •  Čukov bajer (zraven nogometnega igrišča na Kokrici) 
SPOZNAJTE SKRIVNOSTI NARAVE NA BOBOVŠKIH JEZERCIH

Ponedeljek, 9. maja 
9.00  •  Turistično društvo Kranj 
DAN EVROPSKE UNIJE 2016

17.00  •  Medgeneracijski center, Cesta talcev 7 
ORGANIZIRAN SPREHOD PO KRANJU: OGLED ŠMAJDOVEGA 
GRADU

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
OPTIMIST (DOMI VREZEC)

Torek, 10. maja
18.00  •  Medgeneracijski center, Cesta talcev 7 
BREZPLAČNE PRAVNE INFORMACIJE: LASTNINSKO PRAVO –  
1. DEL

Majske prireditve
19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
NEKLASIČNI SLOVENSKI KLASIKI (BOŠTJAN GORENC PIŽAMA, 
NINA SVETELJ)

Sreda, 11. maja
17.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
PRAVLJIČNA SREDICA (BOJAN PRETNAR)

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1 
AUUU, BOLI ME!  
(ALEŠ ROZMAN, DR. MED., SPEC. ANESTEZIOLOGIJE)

19.00  •  Kranjska hiša, Glavni trg 2 
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE FD JANEZ PUHAR KRANJ 
AVTORJA ROKA GODCA

Četrtek, 12. maja
16.00  •  Glavni trg 
EKOLOŠKA TRŽNICA

19.00  •  Prešernova hiša, Prešernova ulica 7 
ODPRTJE RAZSTAVE NUMIZMATIČNE ZGODBE

19.00  •  Mestna hiša, Glavni trg 4 
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE DEL VASJE DOBERLETA

Petek, 13. maja
15.00  •  Grad Khislstein, Tomšičeva ulica 44 
ODPRTJE RAZSTAVE V CIKLU KDOR USTVARJA, SLABO NE MISLI 
– GENERACIJA ZA GENERACIJO

17.00  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14,  
LUTKOVNI DAN

18.00  •  Letno gledališče Khislstein  
SLAVNOSTNO ODPRTJE FESTIVALA XIII. MEDNARODNI OTROŠKI 
FESTIVAL FOS 2016

19.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
COCKTAIL DELAVNICA – TM2016

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
SWING IN KONCERT VITEZI RITMA – TM2016

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
RED FIVE POINT STAR, TRIFEKTA, ALI MASSIVE, DANČ | TEDEN 
MLADIH 2016

21.00  •  Glavni trg 
TRIGLAV NOČNI TEK PO ULICAH KRANJA

Sobota, 14. maja
8.00  •  Glavni trg Kranj 
SOBOTNI IN BOLŠJI SEJEM SEJEM

10.00  •  Pungert 
KRICE KRACE ŽUR

10.30  •  Glavni trg 
POVORKA IN FESTIVALSKA PRIREDITEV XIII. MEDNARODNI 
OTROŠKI FESTIVAL FOS 2016

11.00  •  Qlandia, Cesta 1. maja 77 
APZ FRANCE PREŠEREN KRANJ – FLASHMOB

21.00  •  TrainStation Squat  
RITAM NEREDA + CLOCKWORK PSYCHO | TEDEN MLADIH 2016

21.30  •  Klubar, Slovenski trg 7 
ADI SMOLAR – TM2016

Ponedeljek, 16. maja
16.30  •  Medgeneracijski center, Cesta talcev 7 
LIKOVNA DELAVNICA: POT K SEBI

21.00  •  Layerjeva hiša, Tomšičeva 32 
POP UP MODNA REVIJA | TEDEN MLADIH 2016

Torek, 17. maja
16.00  •  Ljudska univerza Kranj 
PREDAVANJE: PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

20.00  •  Letno gledališče Khislstein 
STAND UP VEČER: BUČAN IN TIN PREDSTAVLJATA 10 KOMIKOV 
ZA 10 LET (KUD KIKS)

Sreda, 18. maja
10.00  •  Glavni trg 
PARADA UČENJA

20.00  •  Letno gledališče Khislstein  
GABY MORENO IN THE HAND OF MIDAS | TEDEN MLADIH 2016

Četrtek, 19. maja
19.00  •  Ullrichova hiša, Tomšičeva 42 
MUZEJSKI VEČER KAKO SMO IZKOPALI POZNOANTIČNA  
LAMELNA OKLEPA?

19.30  •  Gimnazjia FP, Zlato polje 
ODPRTA VAJA AKADEMSKEGA PEVSKEGA ZBORA FRANCE PRE-
ŠEREN KRANJ

Petek 20. maja
10.00  •  Slovenski trg 
MATURANTSKA PARADA

20.00  •  Dom krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41 
VSE NAJLEPŠE ROŽICE, NAJ BO!

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
LATINO ŽUR: KONCERT CUBANEROS – TM2016

Sobota, 21. maja
10,00  •  Glavni trg 
KOLESARSKI DAN POD STORŽIČEM

12.00  •  Ulice starega mestnega jedra 
ERNOLOŠKI DAN IN DAN DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI

14.00  •  Glavni trg 
KR'TAMLADA KUHNA

14.00  •  Bazen Kranj 
ZAKLJUČNI KONCERT: MI2 IN JARDIER – TM 2016

Torek, 24. maja
17.00  •  Gostišče Arvaj 
GLASBENA DELAVNICA: POJEMO Z METKO ŠTOK

Sreda, 25. maja
17.30  •  Mestna knjižnica Kranj 
PRAVLJIČNA SREDICA

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj 
ZDRAVILNE ENERGIJE BOSANSKIH PIRAMID  
(DR. SEMIR OSMANAGIĆ)

Petek, 27. maja
17.30  •  Mestna knjižnica Kranj 
IMPROVIZACIJSKA PREDSTAVA: ŠILA – PREDSTAVA MLADIH 
IMPROVIZATORJEV (KUD KIKS)

Sobota, 28. maja
21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7 
ROCKR 2016 – IKOS BAND

21.00  •  Teater Café, Glavni trg 8 
LOST VOID

Ponedeljek, 31. maja
18.00  •  Otroško igrišče Gibi Gib, Partizanska cesta 35 
LUTKOVNA PREDSTAVA: DEBELA REPA

GIBONNI10.6.
PETEK

3.6. SLOVENIJA GRE
NAPREJ
LOVŠIN, KRESLIN, PREDIN

OD A DO Ž27.5.
PETEK

3.6.
PETEK

www.tourism-kranj.si

SLOVENSKA LITERATURA 

GABY MORENO IN ČEDAHUČI, SREDA, 18. MAJ ob 20. uri

w
w

w
.t

ou
ris

m
-k

ra
nj

.s
i

Kranj
25. maj   Letno gledališče Khislstein

w
w

w
.t

ou
ris

m
-k

ra
nj

.s
i

w
w

w
.t

ou
ris

m
-k

ra
nj

.s
i



Društva

15Kranjske novice, torek, 26. aprila 2016

AVTOHIŠA KRANJ D.O.O., LJUBLJANSKA C. 22, 4000 KRANJ  TEL.:  04 20 15 952

Suzana P. Kovačič

Kranj – V skupaj desetih ak-
cijah zbiranja starega papir-
ja so zbrali 372.580 kilogra-
mov. Akcijo Društvo za za-
ščito živali Kranj prireja 
dvakrat na leto od oktobra 
2011 dalje, vsakič pa celoten 
izkupiček nameni oskrbi 
brezdomnih in zapuščenih 
živali, med drugim za steri-
lizacije in kastracije, testira-
nja za mačji aids in levkozo, 
cepljenja in večja zdravlje-
nja. Poleg tega pomagajo pri 
oddaji mačk in psov v nove, 
odgovorne domove. Kot je 

povedala njihova prostovolj-
ka Jerneja Faletič, so v dru-
štvu v vseh letih svojega de-
lovanja pomagali poiskati 
nov dom 655 mačkam in 61 
psom, letos pa za zdaj 26 
mačkam in enemu psu.
Vsakoletna spomladanska 
akcija je namenjena tudi 
predstavitvi svežih društve-
nih majic za pomlad in pole-
tje, letošnje so v več barvah 
natisnili s sloganom 'prijate-
lja za vedno', oblikovala jih 
je, kot pravijo, »njihova zlata 
Maja«. Na spremljevalni 
stojnici so obiskovalci lahko 
kupili še marsikaj lepega in 

uporabnega zase in za svoje 
živalske prijatelje. Večina iz-
delkov je rezultat ročnega 
dela društvenih prostovoljk, 
to so npr. 'brckoti' za muce, 
napolnjeni z meto ali baldri-
janom. Ali pa igrače 
–  cufe  za pse, pa nosilci 
vrečk za pasje iztrebke, obe-
ski za ključe, pasje rutke, po-
slikane skodelice za kavo, čaj 
ali kosmiče ... »Izkupiček od 
vseh prodanih izdelkov gre 
prav tako v celoti za oskrbo 
brezdomnih in zapuščenih 
živali,« je poudarila Jerneja 
Faletič. Tudi tokrat pa so 
združili zbiranje papirja z 

zbiranjem plastičnih zama-
škov za Fundacijo Naš kuža, 
ki jo je ustanovil raper Trkaj.

Osnovna dejavnost je 
ozaveščanje
Prostovoljke Društva za za-
ščito živali Kranj obiskujejo 
vrtce in šole, kot jim to do-
pušča čas ob službah, in 
ozaveščajo že najmlajše o 
odgovornem ravnanju z ži-
valmi. Te vsebine objavljajo 
tudi na Facebooku in in na 
društveni spletni strani.  V 
društvu se trudijo z ozave-
ščanjem ljudi glede po-
membnosti sterilizacije in 
kastracije, tako mačk kot 
psov.  »Še vedno je kar pre-
pričanje med ljudmi, da ste-
rilizacija in kastracija nista 
potrebni ali da mora mačka 
imeti nujno eno leglo, pre-
den jo steriliziramo. Ves čas 
opozarjamo, da to ne drži. 
In potem se zgodijo pomla-
dni in jesenski viški mladi-
čev nesteriliziranih lastni-
ških mačk, ki jih najdemo v 
grmovjih, potokih,« je opo-
zorila Faletičeva in dodala, 
da je eden od ciljev društva 
tudi vzpostavitev vsegorenj-
ske akcije po veterinarskih 
ambulantah, ki naj bi za do-
ločeno obdobje ponudile 
nižjo ceno za sterilizacijo in 
kastracijo lastniških mačk. 
Nekaj podobnega so že na-
redili v Prekmurju. Kot pa 
še svetuje sogovornica, je 
prav, da preden si človek 
omisli žival, zares razmisli, 
ali je sposoben kriti tudi vse 
stroške za njeno oskrbo. 
»Kar se pa tiče prosto žive-
čih mačk, lahko povem, da s 

kranjsko občino in pristoj-
nim zavetiščem lepo sodelu-
jemo, zlasti v primerih 
mačk, ki se po veterinarski 
oskrbi lahko vrnejo na loka-
cijo najdbe, kjer imajo zago-
tovljeno osnovno oskrbo in 
nadzor. Ko se brezdomna 
mačka najde, pri občini obi-
čajno  omogočijo takojšnjo 
sterilizacijo oz. kastracijo.«
Društvo za zaščito živali 
Kranj je uredilo vse lokacije 
prosto živečih mačk v Kra-
nju, delno sami, delno s po-
močjo zavetišča Perun in 
Mestne občine Kranj. »Lo-
kacije prosto živečih mačk 
so nadzorovane, urejene, re-
dno hranjene  s pomočjo 
hraniteljic. Na območju Kra-
nja je sedem takih urejenih 
lokacij,  ki jih v društvu re-
dno oskrbujemo s hrano, 
naše delovanje pa sega tudi 

širše – od Ivančne Gorice do 
Radovljice obstajajo lokacije 
veterinarsko oskrbljenih, 
steriliziranih oz. kastriranih 
mačk, za katere skrbijo tam-
kajšnji prebivalci; njim pa 
hrano priskrbimo občasno,« 
je še pojasnila sogovornica.
 

Prostovoljstvo iz ljubezni 
do živali
Društvo za zaščito živali 
Kranj, ki je prvega februarja 
praznovalo šesto obletnico 
delovanja, je prostovoljno in 
neprofitno društvo. Vsi člani 
so prostovoljci, ki svoje delo 
opravljajo v prostem času iz 
ljubezni do živali, zato celo-
ten izkupiček vsake akcije in 
vseh prodanih izdelkov na-
menijo za oskrbo brezdo-
mnih in zapuščenih živali, ki 
jih je še vedno veliko preveč.

Uspešna akcija zbiranja papirja
Društvo za zaščito živali Kranj je pred kratkim organiziralo 10. akcijo zbiranja starega papirja. Zbrali so 55.050 kilogramov papirja, celoten izkupiček akcije 
pa bodo namenili oskrbi brezdomnih in zapuščenih živali. 

Nekaj prostovoljk Društva za zaščito živali Kranj v spomladanski akciji zbiranja starega 
papirja za dober namen. Ob tem so tudi ozaveščale obiskovalce o problematiki 
brezdomnih živali. 

Od leve predsednica društva Romana Sladič in Jerneja 
Faletič. Še čisto sveže so društvene majice za pomlad in 
poletje, v več barvah so jih natisnili s sloganom 'prijatelja 
za vedno'.

Mestna občina Kranj ima organizirano javno gasilsko služ-
bo, ki jo poleg Gasilsko reševalne službe Kranj sestavlja tudi 
16 prostovoljnih gasilskih društev. Občina skrbi, da je opre-
mljenost prostovoljnih gasilskih društev v skladu z Uredbo 
o opremljanju gasilskih enot in tako vsako leto v proračunu 
zagotovi približno sto tisoč evrov za nakup novega vozila, ki 
ga nameni prostovoljnemu gasilskemu društvu. Letos je 
bilo to PGD Predoslje, kjer so se razveselili vozila GVV1. 
Služilo bo tako za gašenje kot za prevoz opreme in moštva 
na kraj intervencije. Vozilo je izdelalo podjetje Svit - Zolar, 
na priložnostni slovesnosti ob prevzemu pa so ga pokazali 
tudi kranjskem županu Boštjanu Trilarju.

V Predosljah imajo nov gasilski avto
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Že petnajstič čistili po kranjski občini
Zveza tabornikov občine Kranj in Mestna občina Kranj sta letos že petnajstič pripravila akcijo Očistimo Kranj – Kranj ni več usran, čiščenja pa se je 
udeležilo več kot štiri tisoč petsto domačinov, ki so na območju kranjske občine poskrbeli za čistejši Kranj in njegovo okolico, saj so skupaj zbrali več kot 
sedeminosemdeset kubičnih metrov odpadkov.

Največja skupna čistilna akcija na Gorenjskem je v enem dnevu združila več kot štiri tisoč 
petsto prebivalcev kranjske občine, v domačem Stražišču pa je čistil tudi kranjski župan 
Boštjan Trilar.

Tako kot vsako leto so se pri čiščenju domačini čudili, kaj vse je moč najti po ulicah, 
drevoredih, gozdovih pa tudi v kanjonih Zarice in Kokre, kjer je ležalo vse od starih koles 
do radiatorjev, našli pa so tudi reklamne panoje.

Taborniki so poskrbeli, da je tudi letos akcijo spremljalo veliko različnih aktivnosti, ki so 
potekale na Glavnem trgu. Med bolj zanimivimi je bila delavnica, na kateri so oblikovali 
skulpturo iz smeti.

Čistilna akcija v Kranju ima tudi nekaj tradicionalnih spremljajočih dejavnosti, med njimi 
so različne razstave in likovna delavnica, seveda pa taborniki s peko palačink vsako leto 
poskrbijo za lačne želodčke.

V akciji sodelujejo številni krajani ter člani različnih društev in klubov. Seveda nobena 
akcija ne mine brez jamarjev, gorskih reševalcev in gasilcev, ki so tudi letos poskrbeli, da 
so očistili tudi težje dostopne površine.

V letošnji akciji je bila posebna pozornost namenjena čiščenju kanjona Zarice, Savskega 
drevoreda in kanjona Kokre, skupaj pa se je na koncu nabralo več kot sedeminosemdeset 
kubičnih metrov smeti. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin


