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Vilma Stanovnik

Kranj – Problematike oživ
ljanja mestnega središča, ki 
je prisotna marsikje po Slo
veniji in tudi drugje po 
Evropi, so se na kranjski 
mestni upravi lotili tako, da 
so pripravili različne projek
te, ki naj bi v stari Kranj tudi 
med tednom privabili čim 
več domačinov in prebival
cev iz okoliških krajev, seve
da pa je živahnejše mesto 
privlačnejše tudi za turiste.
Najprej so središče mesta 
ob torkih, ko je za to pri
merno vreme, oživili s pro
jektom S Krančkom v me
stu. Ta projekt v staro mes
tno jedro privablja pred
vsem otroke in mladostnike 
pa tudi družine. 
Prejšnji mesec so nato obi
skovalce v središče mesta 
začeli privabljati s projek
tom Četrtki ob vodnjaku. Ob 
četrtkih namreč pripravljajo 
ekološko kulinarično po
nudbo ter zabavo in druže
nje ob vodnjaku.
Obema dobro sprejetima 
projektoma so se pred krat
kim odločili dodati tako 
imenovane Srede brez evra, 
ko ponujajo brezplačni na
pitek za obiskovalce v mes
tnih kavarnah, lokalih, barih 
in gostilnah. Brezplačni 
vred nostni kupon si namreč 
obiskovalci mestnega jedra 

lahko zagotovijo ob torkih in 
četrtkih na stojnicah mestne 
uprave. V akcijo se je takoj 
vključilo šest lokalov, ki po
nujajo skupaj več kot dvajset 
različnih izdelkov.
V tem mesecu so se nato od
ločili, da bodo delovni teden 
v mestnem središču zaklju
čili še z enim projektom, ki 
so ga poimenovali Srečni 
petek. V okviru projekta 
nam reč obiskovalci mestne
ga jedra za opravljen nakup 
nad deset evrov prejmejo 
kodo, ki jo s kratkim sporo

čilom (SMS) pošljejo na vna
prej določeno in na kuponu 
objavljeno številko. Z oprav
ljenim nakupom in poslano 
kodo sodelujejo v nagradni 
igri Srečni petek. Vsak teden 
namreč izžrebajo dvajset 
prejetih kod, ki prinašajo 
praktične nagrade.
"Prepričani smo, da se bodo 
vsi projekti obdržali ter 
vzpodbudili večji obisk sta
rega Kranja. To potrjujejo 
tudi zadnji trendi obiskano
sti središča mesta, ki se iz 
tedna v teden povečuje," 

pravijo na kranjski občini 
in vabijo, da namesto v na
kupovalna središča pridete 
po nakupih v stari Kranj. 
Hkrati dodajajo, da bodo v 
maju objavili javni razpis za 
sofinanciranje obnove ulič
nih fasad in streh, še do 7. 
maja pa se je moč prijaviti 
na razpis za pridobivanje 
sredstev za sofinanciranje 
najemnine za najem po
slovnih prostorov v starem 
Kranju. Več o tem je napi
sano tudi na drugi strani 
današnjega časopisa.

Srečni petek v mestu
Na kranjski mesti upravi so za večji obisk starega Kranja ta mesec pripravili še en projekt, ki so ga 
poimenovali Srečni petek. Nove prireditve od torka do petka so že poskrbele za živahnejši mestni 
utrip med tednom.

Staro mestno jedro Kranja je živahno tudi med tednom, tako domačini kot turisti pa radi 
izkoristijo četrtkova druženja ob vodnjaku in srečne petkove nakupe. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
bo v sodelovanju z Zavodom 
za šport Kranj, Zavodom za 
turizem in kulturo Kranj in 
Atletskim klubom Triglav 
Kranj 26. maja znova pri
pravila prireditev za Funda
cijo Vincenca Drakslerja in 
njene socialne programe. 
Letos že 18. Županov tek bo 
tradicionalno potekal na po
sestvu Brdo pri Kranju. Ob 
10. uri bo start teka ali hitre 
hoje na 1,4 kilometra, ob 
10.30 pa še start teka na de
set kilometrov. Najboljši 
bodo prejeli medalje in 
praktične nagrade, prav vsi, 
ki bodo plačali startnino, pa 

spominsko majico in bon za 
malico. Zbrana sredstva 
bodo v celoti namenjena za 
razvoj socialnih programov, 
za zaposlovanje in nakup 
opreme in orodja za delavni
ce zaposlitvenega centra 
fundacije. Prijave so že od
prte na spletu, lahko pa se 
osebno oglasite v trgovini 
fundacije Kr'Piskr na Glav
nem trgu v starem Kranju. 
Vzgojiteljice Kranjskih vrt
cev in člani Atletskega kluba 
Triglav Kranj bodo poskrbe
li za varstvo otrok do osme
ga leta starosti. Med 9.30 do 
13.30 pripravljajo program s 
skakalnico Mini Planica, ob 
12. uri pa bo start otroškega 
teka na dvesto metrov. 

Maja na Županov tek
Za 18. Županov tek, ki bo na Brdu pri Kranju 26. 
maja, so prijave že odprte.

Kranj, maj 2018

Restavracija in 
kavarna Brioni
Barbara in Tomaž Polenec sta idejna 
vodja in srce odlične restavracije, kavarne 
in slaščičarne v eni hiši. Za restavracijo 
skrbi Tomaž, za kavarno in slaščičarsko 
delavnico pa žena Barbara. Tomaž je del 
mladosti preživel v Parizu, kjer se je pr-
vič srečal s kulinariko. Že od otroštva si je 
želel postati kuhar. Barbara pa je umetno-
stna zgodovinarka, ki jo je ljubezen pri-
družila uspešni zgodbi, ki je stara že več 
kot 14 let …

»Takrat je prišla priložnost nakupa Bri-
onov in takoj sva vedela, da bo to naji-
na pot. Za prenovo je skrbela arhitektka 
Monika Fink Serša, ki je bila tudi učenka 
Edvarda Ravnikarja, ki je zaznamoval ta 
del mesta. Sodelovala je z Ravnikarjevimi 
dediči, ki so dovolili narediti zimski vrt, in 
tako smo podaljšali kavarno. Kuhinjo smo 
iz kleti preselili v pritličje, saj se je Tomaž 
odločil, da se hrana ne bo vozila z dviga-
lom, slaščičarska delavnica pa je ostala v 
kleti, kjer je že od petdesetih let, s prvo 

UTRIP KRANJA
pomladni

www.visitkranj.si

napravo za izdelavo sladoleda v takratni 
državi. Celotna zgradba je zaščitena, zato 
smo to pri prenovi upoštevali. Vse, kar 
smo zamenjali, je enako prvotnemu vide-
zu, skrbimo za naše breze, nekatere smo 
tudi presadili … Lahko bi rekli, da so to 
novi stari Brioni. To je bil od nekdaj lokal 
za vse generacije in tudi mi želimo, da se 
vse generacije v njem počutijo dobro. Ve-
sela sva, da se je Kranj začel oživljati in se 
razvija v pravo smer. Naj povem še to, da 
je parkirišče ob lokalu eno uro brezplačno 
za imetnike parkirne kartice.«

Kako poteka kuharjev dan?
»Vsa naročila opravi Tomaž dan poprej, 
popoldne vse popiše in zvečer naroči pri 
dobaviteljih. Roba prihaja zgodaj zjutraj, 
da lahko Tomaž začne s pripravami, saj so 
vse sestavine, s katerimi kuhamo, sveže. 
Zelo smo ponosni na to, da vse, kar se pri 
nas dobi, tudi pri nas nastane. Od kruha, 
tort, sladoledov, hrane v kuhinji ter narav-
nih sirupov, vse je narejeno pri nas. To je 
izjemna redkost. Kuhinjo imamo odprto 
do 21. ure, tako da je kar pestro.«

Kakšna je ponudba hrane?
»V ponudbi imamo različne zajtrke, ki jih 
strežemo od 9 . do 12. ure, ob pol dvanaj-
stih pa se vzporedno začnejo kosila. Ima-
mo odlične naravne zelenjavne juhe brez 
kakršnihkoli dodatkov. Vsa naša filozofija 
temelji na svežini. Vsako kosilo, ki se na-
roči, se pripravi sproti, da hrana ohrani 
hranilne vrednosti. Na dan imamo štiri 
menije in kosila se dnevno spreminjajo. 
Vsak dan so na voljo dva velika solatna 
krožnika, morsko kosilo, po katerem je 
zelo veliko povpraševanja, 'klasično' kosilo 
ter štirihodni meni, primeren za poslovna 
kosila. Popoldne po 16. uri pa imamo t. i. 
slow food meni, kjer Tomaž lahko svojo 
kreativnost še bolj izživi. V zadnjih letih 
je povpraševanje po hrani naraslo, kar 70 
odstotkov prihodka prinaša restavracija.«

Za vami je teden restavracij. Kako ste 
bili zadovoljni?
»Tedna restavracij smo se udeležili dva-
krat in moram reči, da zelo uspešno. Imeli 
smo goste iz cele Slovenije, vse smo imeli 
zasedeno in veliko se jih je vrnilo. Za so-
delovanje smo se odločili skupaj s celotno 
ekipo in kljub napornemu tednu zelo uži-
vali. Dobili smo toliko pozitivnih izkušenj, 
da smo kar žareli od sreče. Gre za velike 
izzive, ki nas premikajo naprej. Gostom 
veliko pomeni tudi osebni stik, da spo-
znajo ljudi, ki stojijo za godbo, zato sem se 
pred kratkim iz slaščičarske delavnice, kjer 
sem bila tri leta, ponovno vrnila v strežbo. 
Imamo močno strokovno ekipo, preko 20 
nas je, in zdi se mi, da lahko skupaj premi-
kamo gore.«

Kaj pa slaščičarna? Kakšne sladke moj-
strovine nastajajo pri vas?
»Slaščičarski dan se začne s peko kruha. 
Slaščičarsko delavnico vodi Tomaževa se-
strična Tanja skupaj s slaščičarko in vajen-
cem iz Biotehničnega centra in Slaščičar-
ske šole. Vsako slaščico najprej testiramo 
in vsem mora biti všeč, da jo umestimo na 
meni. Prvo serijo vedno naredim sama, 
nato predam delo slaščičarkam. Na dan 

naredimo tudi po 36 tort. Naše torte se 
dobijo le pri nas in ne vsebujejo nobenega 
dodatka za obstojnost, umetnih barvil in 
dodatkov. Če bi jih vozili, bi morali doda-
jati nekaj za obstojnost. Imamo več kot 
20 vrst avtorskih tort, ki smo jih sami po-
imenovali, in tudi v vitrinah je včasih več 
kot 20 različnih okusov. Torte se sezonsko 
spreminjajo, zdaj prihajajo na vrsto sveže 
jagode ... Smetano, ki je povsem naravna, 
že 14 let uporabljamo od Mlekarstva Pod-
jed. Poleg tega pa imamo delavnico pet 
korakov stran od vitrine, zato so torte res 
sveže. V začetku jih je sestavljal Tomaž, 
zdaj pa sem ga v tehničnem znanju že 
presegla. V prihodnosti želim dodati več 
'monoporcijskih' tort, ki jih imamo zdaj 
za posebne priložnosti, saj zahtevajo zah-
tevnejše slaščičarske postopke. Znanja 
imam veliko, primanjkuje pa mi časa.«

Imate tudi izvrsten sladoled.
»Prav zdaj se bomo pospešeno posvetili 
sladoledu, ki ga pripravljamo predvsem iz 
naravnih sestavin. V eni banjici je 2,5 kg 
sadja in zato je cena tudi malo višja. Upo-
rabljamo naravne sestavine, zato ga brez 
slabe vesti lahko jejo tudi otroci. Ponuja-
mo dober, zdrav produkt za tiste, ki si to 
želijo. Sladoled pa si lahko pridete iskat 
tudi za domov.«

Kaj pa prosti čas, kolikor vama ga 
sploh ostane?
»Svoj prosti čas preživljava z družino. Zelo 
radi smo doma, hodimo na lokalne izlete, 
na sprehod po posestvu Brdo ali do gradu 
Strmol. Občasno si privoščimo krajši ku-
linarični dopust v kaki dobri Michelinovi 
restavraciji za inspiracijo. Še vedno pa gre-
va rada vsak dan v službo; je najin življenj-
ski prostor, ki se spreminja vzporedno z 
letnimi časi. Je tako, kot bi bil na travniku 
in se veseliš, kaj bo prinesel čas. Naravo 
vpleteva v torte, slaščice in kulinariko. To 
je najino življenje.«

KRANJSKE KULINARIČNE ZGODBE

Leto 2018 je evropsko leto 
kulturne dediščine. V ta 
namen na Instagramu 

iščemo, kaj za vas pomeni 
kulturna dediščina Kranja. 

Na natečaju sodelujete tako, 
da fotografije označite z 

#KranjForCulture.
Več o samem natečaju si 

lahko preberete na 
www.visitkranj.si.

instagram

foto: Vanesa Žderić foto: Mojca Rebol

Kranj daje podporo in priložnost 
vsem, da uresničijo svoje poklicne 

in osebne cilje. 
Tu je lepo živeti in delati.  

Iz Mestne občine Kranj vam 
želimo prijetne praznike, 

1. maja pa vabljeni na Jošta.

M
E

S
TN

A 
O

B
Č

IN
A 

K
R

AN
J,

 S
LO

VE
N

S
K

I T
R

G
 1

, 
K

R
AN

J

Zmagovalci 
so bili vsi
Najboljši na že šesti 
specialni olimpijadi so 
bili vsi mladi 
tekmovalci iz 
razvojnega oddelka 
kranjskega vrtca Mojca. 

stran 13

Boksarji 
osvajajo odličja
V Boksarskem klubu Kranj 
vzgajajo mlade tekmovalce in 
tekmovalke, ki so se prejšnji 
teden z državnega prvenstva 
vrnili s kar desetimi 
medaljami.

stran 15

OBČINSKE NOVICE

Navdušila sta jih 
mesto in krožišče
Tudi župan Boštjan Trilar je 
gostil udeležence evropske-
ga vrha tehnologij blockcha-
in, ki je sredi meseca potekal 
na Brdu pri Kranju. Gostje 
so bili navdušeni nad Kra-
njem in novim krožiščem.

stran 2

AKTUALNO

Za vedno iskratelovci
V kranjskem Iskratelu so ta 
mesec prvič doslej gostili 
nekdanje zaposlene, za ka-
tere so poudarili, da so 
omogočili, da je Iskratel še 
vedno uspešno in tehnolo-
ško napredno podjetje.

stran 7

KULTURA

Dvakrat uspel teden 
drame 
Končal se je 48. Teden slo-
venske drame. Ekipi Prešer-
novega gledališča je uspelo 
dvakrat: z odlično organiza-
cijo in s predstavo Stenica, 
najboljšo po mnenju žirije 
in izboru občinstva.

stran 17

DRUŠTVA IN KLUBI

Abrahama so pričakali 
v dobri kondiciji
Hokejisti kranjskega Trigla-
va letos praznujejo pet de-
setletij delovanja kluba. Ob 
jubileju so ponosni na uspe-
he, predvsem pa na to, da v 
klubu vsako leto vzgajajo 
nove hokejiste in hokejistke.

stran 19 PRILOGA OD 9. DO 12. STRANI
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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
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Mateja Rant, 
Vilma Stanovnik, Simon Šubic

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

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, GSM: 041/704 857 
janez.cimzar@g-glas.si
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Kranj – Ni skrivnost, da so 
domača podjetja zelo uspeš-
na pri uvajanju rešitev teh-
nologij veriženja podatkov 
(blockchain) v prakso, in 
tudi Slovenija si želi biti na 
tem področju med vodilni-
mi državami v svetu. K ure-
sničevanju te tehnologije je 
zagotovo pripomogel tudi 
evropski vrh European Bloc-
kchain Summit 2018, ki so 
ga v aprilu gostili na Brdu. 
Kot zaključek dogodka pa so 
si povabljeni ogledali svetov-
no znamenitost v Kranju ter 
dan zaključili s pogostitvijo 
župana in pokušanjem 
kranjskih dobrot v komuni-
kacijskem središču Mestne 
občine Kranj. 
Napovedano je bilo, da se 
bodo dogodka na Brdu ude-
ležili različni svetovno znani 
strokovnjaki, med drugimi 

drugi tudi Joseph Lubin, 
soustanovitelj kriptovalute 
eter, soustanovitelj Crypto 
Valley Labs Ralf Glabis-
ching, priznani strokovnjak 
s področja tehnologije bloc-
kchain, kriptografije, financ 
in programske opreme ter 
drugi domači in tuji strokov-
njaki. Manj pa je bilo znano, 
da bodo svoj obisk Slovenije 
zaključili v Kranju, kjer je 
bila prav za to priložnost pri-
pravljena premična tako 
imenovana blockchain selfie 
točka, na kateri so se lahko 
fotografirali z novo svetovno 
senzacijo v ozadju ter si tako 
ustvarili poseben spomin na 
obisk Slovenije ter s tem 
hkrati napovedali, da bo kro-
žišče dobilo tako točko, iz 
katere se bo mogoče varno 
fotografirati s krožiščem v 
ozadju. 

Župan je povabljene spre-
jel v stavbi Mestne občine 
Kranj, kjer je med drugim 

predstavil tudi ozadje zgod-
be o novem obeležju, ki mu 
je bila skupaj s Kranjem v 
svetovnem merilu v zad-
njem mesecu namenjena 
izjemna pozornost. Povab-
ljeni poznavalci stroke in 
mednarodnih trendov so se 
strinjali, da je bila odločitev 
za postavitev obeležja prav 
v Kranju naravna posledica 
pomena, ki ga domača pod-
jetja predstavljajo v kripto 
svetu. Pohvalili so izvedbo 
obeležja in promocijo mes-
ta, ki jo je bil Kranj deležen 
v dneh po odprtju in še 
danes. 
Med sproščenim pogovo-
rom o trendih ter možnosti 
aplikacij, ki jih tehnologija 
blockchain prinaša na pod-
ročje transparentnosti, 
učinkovitosti, varnosti in 
zaupanja, so nekateri prvič 
preizkusili tudi lokalne 
kranjske dobrote ter bili ob 
tem kratkem obisku prese-
nečeni nad čistočo in lepo-
to mesta. 

Navdušila sta jih 
mesto in krožišče
Tudi župan Boštjan Trilar je gostil udeležence evropskega vrha tehnologij blockchain, ki je sredi 
meseca potekal na Brdu pri Kranju. Gostje so bili navdušeni nad Kranjem in novim krožiščem.

Župan Boštjan Trilar (skrajno desno) z gosti srečanja na temo tehnologij veriženja 
podatkovnih blokov 

Med prvimi je tako imenovani sebek z obeležjem blockchain 
v Kranju naredil Stefan Klauser, eden vodilnih strokovnjakov 
s tega področja in osrednji govornik na tokratnem srečanju, 
ki prihaja iz švicarske univerze ETH Zurich.

Kranj – Nacionalno slavno-
stno odprtje Tedna ljubitelj-
ske kulture gosti Kranj in 
bo potekalo 10. maja, na 
rojstni dan Ivana Cankarja, 
v dvorani Prešernega gleda-
lišča Kranj.
Naslovili so ga Vse gre v tri 
Cankarje (Na klancu / 
Greh / Skodelica kave; 
režija Matjaž Šmalc) in bo 
počastilo 70-letnico Zveze 
kulturnih društev Kranj, 
10- letnico evropskega 
združenja Amateo in pet-

najsti mednarodni festival 
otroških in mladinskih fol-
klornih skupin. 
Več kot tisoč dogodkov ob 
Tednu ljubiteljske kulture 
najdete v zbirni aplikaciji 
https://tlk.jskd.si/dogodki/.
V Kranju v ospredje postav-
ljamo naslednje dogodke: 
10. maja bo ob 16. uri v 
Galeriji BALA odprtje raz-
stave ob 40-letnici delovanja 
Folklorne skupine Iskrae-
meco Ko spomini oživijo; v 
Območnem stičišču kultur-

nih društev (na Glavnem 
trgu 23) bodo počastili 70 let 
Zveze kulturnih društev 
Kranj, med 16. uro in 17.30 
bodo pri vodnjaku na Glav-
nem trgu nastopile folklor-
ne skupine. Enajstega maja 
organizatorji vabijo na kul-
turni program v dvorano 
Kulturnega doma Predoslje 
in OŠ Predoslje, 12. maja bo 
v starem mestnem jedru v 
Kranju potekal petnajsti 
mednarodni festival otroš-
kih in mladinskih folklornih 

skupin, med 9. in 20. uro pa 
v Šmartinskem domu v 
Stražišču drugi likovni 
extempore. 
Dne 17. maja bo ob 19.30 v 
Gimnaziji Franceta Prešer-
na še javna vaja z nastopom 
Akademskega pevskega 
zbora France Prešeren 
Kranj. 
Program se bo do začetka 
Tedna ljubiteljske kulture še 
dopolnjeval. Vabljeni k spre-
mljanju spletne strani, da 
izberete dogodke zase.

Začelo se bo v Kranju
V Tednu ljubiteljske kulture med 11. in 20. majem se bodo po Sloveniji odvili številni kulturni 
dogodki. Vsebinsko bo teden osredotočen na mednarodno leto kulturne dediščine, Cankarjevo leto, 
ter folklorne plese, ki so v letošnjem programu posebej poudarjeno področje kulturnega ustvarjanja. 

Kranj – Do 7. maja 2018 se 
vsi, ki imate dobro poslovno 
idejo in iščete ugodno mož-
nost za najem poslovnih pro-
storov, prijavite na razpis 
Mestne občine Kranj za pri-
dobitev sredstev sofinancira-
nja najemnine. Razpis je 
namenjen za najem poslov-
nih prostorov v starem Kra-
nju, ki so bili na dan objave 
razpisa 5. februarja 2018 
prazni. Za sofinanciranje 
pride v poštev obdobje od 
dneva začetka opravljanja 
poslovne dejavnosti (poslov-
ni prostor je odprt za potroš-
nike in uporabnike storitev) 
do 31. decembra 2019, in 
sicer do 50 odstotkov upravi-
čenih stroškov. Kot upravi-
čen strošek se šteje neto 
najemnina (brez vključenih 
davčnih dajatev), pri čemer 
se sofinancira znesek do naj-
več štiri evre na kvadratni 

meter na mesec in skupno 
največ do 6000 evrov za 
posamezni poslovni prostor. 
Za vsako leto posebej je za ta 
namen predvidenih nekaj 
več kot 32.500 evrov. 
Na javni razpis se lahko pri-
javite samostojni podjetniki 
posamezniki in mikro, mala 
in srednje velika podjetja, ki 
so organizirana kot gospo-
darske družbe, ter zavodi, ki 
bodo na podlagi sklenjene 
najemne pogodbe izvajali 
dejavnost v poslovnih pros-
torih na ožjem območju sta-
rega Kranja. Podrobnejše 
informacije so navedene v 
razpisni dokumentaciji, ki 
je dosegljiva na spletni stra-
ni Mestne občine Kranj 
www.kranj.si (javni razpisi, 
naročila) ali pa na naslovu 
Mestna občina Kranj – spre-
jemna pisarna, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj. 

Razpis za sofinanciranje 
poslovnih prostorov še odprt

Kranj – Od leta 2015 naprej je Mestna občina Kranj skupaj s 
krajevnimi skupnostmi Planina, Huje, Bratov Smuk in Prim-
skovo ter skupino za prenovo soseske Planina organizirala več 
kot trideset posvetov, delavnic in sestankov, kjer so stanovalci 
in lokalna društva soseske Planina podajali svoja mnenja, 
želje in potrebe po izboljšanju javnega prostora stanovanjske 
soseske Planina. Skupaj so razvili devet projektov na področju 
trajnostne mobilnosti in revitalizacije javnega prostora, s kate-
rimi bo občina kandidirala za evropska sredstva. Vabljeni na 
odprtje razstave in predstavitev procesa nastajanja in rezulta-
tov, ki bo v torek, 22. maja 2018, ob 17. uri v prostorih na 
Glavnem trgu 1, nasproti vodnjaka v starem Kranju. 

Razstava o prostorski prenovi Planine

Kranj – Mestna občina Kranj bo v maju objavila javni razpis za 
sofinanciranje obnove uličnih fasad in/ali streh (zunanja lupina 
stavbe) v starem Kranju v letu 2018. Sredstva za sofinanciranje 
obnove stavb v starem mestnem jedru so namenjena za spod-
bujanje razvoja starega mestnega jedra v smislu urejenosti 
zunanjega videza mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne 
dediščine. Za ta namen je v proračunu zagotovljenih 50.000 
evrov. Podrobnejše informacije bodo navedene v razpisni 
dokumentaciji, ki bo od dneva objave javnega razpisa doseglji-
va na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (javni 
razpisi, naročila/aktualno), lahko pa jo bodo zainteresirani 
dvignili v času uradnih ur na naslovu Mestna občina Kranj – 
sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj. Vloge na javni 
razpis bodo zainteresirani lahko oddali do 31. avgusta 2018.

Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju
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Vilma Stanovnik

V kratkem se v občini obeta 
prenova nekaterih pomemb-
nih delov državnih cest, ki je 
načrtovana že več let. Ena teh 
investicij je zagotovo kroži-
šče na Primskovem, kjer so 
vsakodnevni zastoji. Kdaj naj 
bi se začela prenova?
"Lahko rečem, da z državo 
odlično sodelujemo in to pri-
naša rezultate, ki bodo vidni 
že v kratkem. Tako je za letos 
poleti, ko je prometa naj-
manj, predvidena tudi preu-
reditev obstoječega krožišča 
na Primskovem v krožno kri-
žišče s spiralnim potekom. 
To bo tako imenovano turbo 
dvokrakno krožno križišče, 
ki bo zgrajeno po vzoru veli-
kih evropskih mest. Projek-
tantska ocena investicije je 
1,2 milijona evrov. Rekon-
strukcija bo potekala ob pro-
metu, brez popolnih zapor 
in naj bi bila zaključena v 
nekaj mesecih. Narejen je že 
tudi idejni projekt razširitve 
cestišča s Primskovega proti 
Šenčurju v štiripasovnico, ob 
njej pa bo kolesarska steza. 
Gradnja je predvidena za na-
slednje leto."

Že spomladi je predvidena 
prenova mostu čez Savo, 
nato pa tudi Delavskega mo-
stu. Kako bo potekala?
"Res se bo že ta mesec zače-
la rekonstrukcija mostu čez 
kanal reke Save. Širina vozi-
šča bo ostala enaka sedanji, 
urejen bo pločnik. Rok za 
dokončanje del je eno leto. 
Podobnega temeljitega po-
sega bo deležen tudi Dela-
vski most. Rekonstrukcija je 
predvidena v naslednjem 
letu, javni razpis za izvedbo 
del bo objavljen še letos. Re-
konstrukcija bo potekala ob 
prometu, poleg vozišča pa 
bomo uredili kolesarsko ste-
zo in pločnik."

Predvidene se tudi spre-
membe na Laborah, kjer sta 
dve nevarni križišči. Kdaj 
naj bi se gradilo tam?
"Na Laborah sta načrtovani 
dve krožni križišči, gradnja 
pa je predvidena po letu 
2022. Eno bo pri tovarni 
Sava, drugo pa pri tovarni 
Iskra. Prav tako se bo pre-

plastilo cestišče do novega 
krožišča, ki ga bomo že letos 
zgradili v Zgornjih Bitnjah, 
gradnjo pa načrtujemo v po-
letnih mesecih. Investicija 
je vredna približno 450 tisoč 
evrov in bo zaključena v 
dveh mesecih."

Krajani Golnika in Gorič že 
vrsto let pričakujejo gradnjo 
pločnika med obema kraje-
ma. Že veste, kdaj naj bi se 
začela?
"Projekt, ki zajema gradnjo 
820 metrov pločnika z ure-
jeno javno razsvetljavo, je 
finančno velik zalogaj, oce-
njen na dobrih sedemsto ti-
soč evrov. Pločnik bo pote-
kal po desni strani ceste v 
smeri Goriče–Golnik. Za 
sofinanciranje projekta se 
na mestni upravi še dogo-
varjamo z državo in od tega 
je odvisen tudi čas gradnje."

Poleti naj bi preplastili do-
trajano Kidričevo cesto. 
Kako bodo dela potekala?
"Od križišča pri sedanji 
glavni avtobusni postaji v 
Kranju do bencinske črpal-
ke na Zlatem polju bomo na 
novo preplastili vozišče z as-

faltom. Namen je zmanjša-
nje hrupa, ki ga povzroča 
vožnja po granitnih kockah 
in povečanje varnosti vseh 
ostalih udeležencev v pro-
metu. Izvedbo načrtujemo v 
poletnih mesecih. Vrednost 
investicije je ocenjena na 
220 tisoč evrov."

Poleg prenove cest se v krat-
kem obeta tudi temeljita 
prenova stavbe Osnovne 
šole Staneta Žagarja. Zakaj?
"Osnovna šola Staneta Ža-
garja je stara 57 let in doslej 
ni imela večjih dozidav ozi-
roma gradbenih prenov. 
Leta 1976 so na južni strani 
objekta zgradili lesen mon-
tažni pritlični objekt, ki je s 
šolo povezan prek hodnika 
in je prostorsko povsem ne-
primeren za izvajanje izo-
braževalne dejavnosti. V 
njem so dve učilnici, garde-
robe in manjša telovadnica, 
ki pa je zaradi nizkega stro-
pa uporabna samo za neka-
tere športe. Šola ima tudi 
sicer veliko pomanjkanje 

pokritih površin za izvajanje 
športnih programov, kar re-
šuje z gostovanjem v olim-
pijskem bazenu, najemom 
športne dvorane in telovad-
bo na zunanjem igrišču, ko 
vreme to dopušča. V leto-
šnjem šolskem letu šolo obi-
skuje 480 učencev, ki imajo 
pouk v dvajsetih oddelkih. 
Šolska zgradba je obreme-
njena bolj, kot dopuščajo 
kapacitete, in nujno potre-
buje dolgoročno ter hitro 
rešitev. To vidimo v sodelo-
vanju z zasebnim partner-
jem, ki bi projekt v celoti iz-
vedel, financiranje pa se po-
razdeli na daljše obdobje. S 
tem pridobimo telovadnico, 
šest učilnic in večnamenski 
prostor. Doprinos je vseka-
kor zagotovitev pogojev za 
normalno opravl janje 
osnovnošolske dejavnosti, 
varnost otrok, izvajanje za-
dostnega števila ur športne 
vzgoje v primernih prosto-
rih, omogočanje izvedbe 
prireditev za celo šolo hkrati 
in podobno."

Kako in kdaj bo prenova 
šole potekala?
"Pred začetkom gradnje bo-
sta odstranjena obstoječi 
montažni objekt in povezo-
valni hodnik. Na zemljišču 
jugovzhodno od šole bodo 
postavili nov objekt dimen-
zij 30,40 metra krat 23,55 
metra, na zahodni strani bo 
dodan pritlični vkopan 
objekt dimenzij 17,20 metra 
krat 2,64 metra. Povezava s 
šolo bo omogočena preko 
zastekljenega hodnika. Telo-
vadnica bo segala preko 
dveh etaž, servisni prostori 
bodo v vsaki etaži, v medeta-
ži so predvidene tribune in 
dva kabineta, v nadstropju 
pa bodo urejene učilnice s 
pripadajočimi sanitarijami 
in kabinet. Dostop do telova-
dnice bo zagotovljen tudi za 
invalide. Ogrevanje je pred-
videno iz obstoječe kotlovni-
ce, ki je locirana v kleti ob-
stoječe šole, energent je ze-
meljski plin. Predvidena je 
nadgradnja kotla s soproi-
zvodnjo toplote in električne 

energije. Nova telovadnica 
bo namenjena predvsem iz-
vajanju šolske vzgoje za po-
trebe šole, v popoldanskem 
času pa bo namenjena tudi 
za rekreacijo občanov in 
vadbo športnih klubov ter 
društev. Računam, da bi do 
poletja sprejeli odlok o tej 
investiciji, v poletnih mese-
cih izvedli javni razpis in na 
septembrski seji mestnega 
sveta predložili v potrditev 
pogodbo. V jesenskih mese-
cih bi se lahko izvedla ruši-
tev prizidka in predvidoma v 
letu dni bi imeli novo telova-
dnico z nadzidanimi šestimi 
učilnicami in večnamen-
skim prostorom."

Začela se je že nova sezona 
zelo uspešnega projekta KR-
sKOLESOM. Kmalu se obe-
ta tudi širitev. Kakšna?
"Novo sezono smo konec 
marca začeli z obstoječimi 
enajstimi postajami. Vsaka 
postaja trenutno vsebuje de-
set ključavnic in pet koles, 
skupaj torej 55 koles. Ker 
smo bili uspešni na razpisu 
za nadgradnjo sistema, nam 
bo to omogočilo postavitev 
štirih novih postaj in elektri-
fikacijo obstoječih ter nakup 

novih navadnih in električ-
nih koles. Nadgradnja bo 
končana predvidoma do 
konca maja, nove postaje pa 
bodo ob Cesti Rudija Šeliga, 
pri Krajevnem domu Prim-
skovo, v naselju Britof in 
stanovanjski soseski Čirče. 
V naslednjem mesecu bomo 
razširili tudi postajo pri Me-
stni knjižnici Kranj, ki se je 
izkazala kot najbolj frekven-
tna. V kratkem se predvide-
va tudi odprtje še dveh po-
staj, ki jih postavljata Elek-
tro Gorenjska in Slovenske 
železnice in jih bomo vklju-
čili v sistem."

Kakšna je cena za uporabo 
koles?
"Cena paketa do nadgradnje 
sistema ostaja nespremenje-
na in znaša 15 evrov. Vsi 
novi uporabniki se lahko re-
gistrirajo prek spletne strani 
KRsKOLESOM ali v času 
obratovanja TIC Kranj oseb-
no. Z mislimi pa smo že pri 
možnosti naslednjih širitev 
ter izboljšav in pripravljamo 
prijave na prihajajoče razpi-
se. Če bomo uspešni, načr-
tujemo do deset postaj v 
obliki novih postaj ali razši-
ritev obstoječih."

Načrtujete tudi izgradnjo av-
tobusnih nadstrešnic in ko-
lesarnic na več avtobusnih 
postajah, postavili boste tudi 
nove kolesarske nadstreške 
s stojali za kolesa. Zakaj?
"To je eden izmed ukrepov 
trajnostne mobilnosti, ki ga 
bomo delno financirali sami, 
delno pa iz državnega prora-
čuna. Predvideno je, da 
bomo na lokaciji treh obsto-
ječih avtobusnih postajališč 
v neposredni bližini avtobu-
sne nadstrešnice postavili tri 
nove kolesarnice in na ta na-
čin na treh novih lokacijah 
vzpostavili intermodalna vo-
zlišča. Na petih obstoječih 
avtobusnih postajališčih v 

urbanem območju občine 
bomo postavili avtobusne 
nadstrešnice, na glavni Avto-
busni postaji Kranj pa bomo 
postavili tri avtobusne nad-
strešnice, ki bodo imele na 
voljo klop za vsaj pet oseb. 
Načrtujemo še, da bomo na 
osmih lokacijah znotraj me-
stnega območja postavili 
tudi kolesarske nadstrešnice 
s stojali za kolesa. Vse kole-
sarske nadstrešnice bodo 
javno dostopne vsem upo-
rabnikom. Vsaka kolesarska 
nadstrešnica bo imela tudi 
mini servisni stebriček za hi-
tro popravilo koles."

V naslednjih dneh se bo 
marsikam moč odpeljati s 
kolesom, marsikam pa oditi 
tudi peš. Tudi letos se na-
mreč maja obeta veliko pri-
reditev ...
"Vreme je res primerno in že 
prvega maja bo osrednja tra-
dicionalna praznična priredi-
tev na Sv. Joštu nad Kranjem. 
Začela se bo ob 10.30. Orga-
nizatorji pripravljajo pester 
kulturni program, za razve-
drilo in dobro razpoloženje 
pa bo letos skrbel Rok 'n' 
band. Prav tako lepo vabljeni 
26. maja na Brdo pri Kranju, 
kjer skupaj s Fundacijo Vin-
cenca Drakslerja pripravlja-
mo že 18. Županov tek, ki je 
humanitarna, športna, kul-
turna in družabna prireditev. 
Med 11. in 20. majem bo pe-
tič potekal Teden ljubiteljske 
kulture in tudi kranjske orga-
nizacije bodo ponudile zani-
miv program. Letošnja po-
sebnost je, da v Kranju 10. 
maja gostimo nacionalno 
uvodno slovesnost, ki jo bodo 
naznanili nastopi folklornih 
skupin pri vodnjaku v starem 
Kranju, osrednji program pa 
bo v Prešernovem gledališču. 
Zagotovo bo zanimivo tudi 
na Tednu mladih, ki bo pote-
kal med 11. in 19. majem na 
različnih lokacijah v Kranju."

Sodobno krožišče na Primskovem
Že to poletje se obeta preureditev krožišča na Primskovem, prav tako pa je v načrtu temeljita rekonstrukcija mostu čez kanal reke Save, Delavskega 
mostu in krožišča v Zgornjih Bitnjah ter prenova še nekaterih cestnih odsekov in križišč. Pri tem je še kako pomembno sodelovanje občine in države. 
O tem in nekaterih drugih načrtih sva se pogovarjala z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Krožišče Primskovo bo sodobno in za promet bolj pretočno.

Nova telovadnica ob Osnovni šoli Staneta Žagarja
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Kranj – Pod okrilje Sloven-
ske poslovne točke med dru-
gim prehaja tudi dosedanji 
sistem VEM (točke VEM in 
portal e-VEM). Sistem SPOT 
poslovnim subjektom, pod-
jetnikom in potencialnim 
podjetnikom nudi nove in 
izboljšane elektronske stori-
tve, storitve podjetniškega 
svetovanja, informiranja in 
usposabljanja za dvig kon-
kurenčnosti na trgu ter obo-
gaten nabor storitev s podro-
čja internacionalizacije in 
tujih investicij za izvoznike 
in investitorje. Sistem 
SPOT, Slovenska poslovna 
točka združuje štiri ravni: 
Portal SPOT z informacija-
mi in elektronskimi storitva-
mi za poslovanje, SPOT 
Registracija za registracijo 
podjetij s pomočjo svetoval-

ca, SPOT Svetovanje za pod-
jetnike in regionalno pove-
zovanje in SPOT Global za 
pomoč izvoznikom in inve-
stitorjem.

Portal SPOT z 
informacijami in 
elektronskimi storitvami 
za poslovanje
Portal SPOT (spot.gov.si) je 
uradno spletno mesto siste-
ma SPOT (dosedanji portal 
e-VEM). Na portalu so na 
voljo različni postopki, ki se 
navezujejo na urejanje 
obveznega socialnega zava-
rovanja, ustanovitev, regis-
tracijo, spremembe ali 
izbris podjetja, oddajo dav-
čnih podatkov, ureditev 
napotitve delavca na delo v 
tujino, objavo prostega 
delovnega mesta … 

SPOT Registracija za 
registracijo podjetij s 
pomočjo svetovalca
SPOT Registracija so fizične 
točke (dosedanje točke 
VEM), kjer uporabnik lahko 
opravi postopke registracije 
podjetja in druge elektron-
ske postopke prek Portala 
SPOT (dosedanji portal 
e-VEM) s pomočjo referen-
ta. Fizične točke SPOT Regi-
stracija so npr. izpostave 
AJPES, upravne enote, Obr-
tno-podjetniška zbornica 
Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije …

SPOT Svetovanje za 
podjetnike in regionalno 
povezovanje
Tretji nivo sistema SPOT 
predstavlja 12 regijskih točk 
SPOT Svetovanje, ki poleg 

pomoči pri registracijskih 
postopkih in elektronskih 
postopkih prek Portala 
SPOT nudijo tudi strokovno 
pomoč svetovalcev v obliki 
informiranja, svetovanja, 
organizacijo delavnic in 
usposabljanj za potencialne 
podjetnike in podjetnike, 
izmenjave dobrih praks, 
odpiranje poslovnih prilož-
nosti, vzpodbujanje lokalne-
ga okolja, splošno promoci-
jo podjetništva na regional-
nem in lokalnem nivoju, 
povezovanje vseh lokalnih 
akterjev za podporo poslov-
nim subjektom. V Kranju to 
funkcijo opravlja BSC Kranj 
v prostorih Kovačnice 
(Župančičeva ulica 22).

SPOT Global za pomoč 
izvoznikom in 
investitorjem
Krovno vlogo v sistemu 
SPOT bo pod imenom 
SPOT Global na četrtem 
nivoju prevzela javna agen-
cija SPIRIT Slovenija, ki bo 
v pomoč večjim domačim in 
tujim investitorjem.  
Brezplačno svetovanje lahko 
potencialni in obstoječi pod-
jetniki dobijo na točki SPOT 
Svetovanje v Kovačnici 
(Župančičeva ulica 22, prvo 
nadstropje) vsak delovnik od 
9. do 15. ure, ob sredah do 
18. ure. Zelo zaželeno je, da 
se na svetovanje naročite. 
Kontakti: Nastija Podobnik, 
nastija.podobnik@bsc-kranj.
si, 04 77 77 252, in Sanja 
Šendula, sanja.sendula@
bsc-kranj.si, 04 77 77 251.

SPOT za pomoč 
podjetnikom
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je letos uvedlo nov nacionalni sistem – sistem SPOT.

Točka SPOT Svetovanje v Kovačnici v Kranju

Kranjčanke in Kranjčane 
želimo vključiti v ustvarjan-
je in zagotavljanje urejenega 
in lepega Kranja, v katerega 
bomo z veseljem povabili 
sorodnike, prijatelje, poslov-
ne partnerje, znance. S sto-
ritvijo KrPovej želimo pove-
čati preglednost in delovan-
je mestne uprave, javnih 
zavodov, koncesionarjev in 
drugih izvajalcev del. Če ste 
v Kranju opazili nekaj, kar 
vas moti, imate ideje, pobu-
de, predloge, potem vas 
vabimo, da nam to sporočite 
preko nove spletne storitve 
KrPovej (https://www.krpo-
vej.si/). Izbor vaših vprašanj 
in pobud bomo objavljali 
tudi v Kranjskih novicah.

Vprašanje:
Pozdravljeni. Predlagam 
nove lokacije za postaje 
KRsKOLESOM, in sicer pri 
železniški postaji, na Kokri-
ci pri Mercatorju, v Naklem 
pri bencinskem servisu oz. 
pri stari lokomotivi ter na 
Brdu pri Kranju. Sistem bi 
lahko kot prvi naredili tudi 
prijaznega mladim druži-
nam, in sicer bi lahko kolesa 
opremili z otroškimi sedeži. 
Takšna kolesa bi bila na vol-
jo za izposojo samo na 
Zavodu za turizem in kultu-
ro Kranj in tja bi ga izposo-
jevalec moral tudi vrniti. S 
tem bi Kranj lahko pridobil 
tudi pri promociji turizma 
za mlade družine. Pripravi 
se lahko tudi zloženka krož-
ne kolesarske poti za druži-
ne z ogledom znamenitosti.

Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Spoštovani, veseli smo, da 
ste meščani Kranja in ostali 
uporabniki sprejeli sistem 

izposoje koles KRsKOLE-
SOM v taki meri in da si 
želite, da se sistem še širi in 
nadgrajuje. Pred zimovan-
jem je bilo v sklopu projekta 
KRsKOLESOM 11 lokacij 
oziroma postaj za izposojo 
koles. Vsaka postaja trenut-
no vsebuje 10 ključavnic in 
pet koles, skupaj torej 55 
koles. 
Veseli nas tudi, da si želite 
izposoje koles tudi na kranj-
ski železniški postaji, saj 
bomo novo sezono začeli 
ravno z odprtjem postaje za 
izposojo koles na tej lokaciji, 
kar bo postavilo podjetje 
Slovenske železnice, s kate-
rim odlično sodelujemo. 
Pobude za ostale postaje so 
bile že evidentirane v prete-
klosti in bodo v največji 
možni meri vključene v nas-
lednje širitve sistema. Prvo 
širitev sistema načrtujemo v 
prvi polovici 2018 v odvisno-
sti od razpoložljivih finanč-
nih sredstev. Je pa predpo-
goj za dobro delujoč sistem 
to, da postaje v prostor ume-
ščamo tako, da medsebojne 
razdalje niso prevelike in 
spodbujajo uporabnike, da 
dejansko koristijo celotno 
mrežo sistema KRsKOLE-
SOM. Ravno tako si želimo 
čim hitrejše povezave na tem 
področju tudi s sosednjimi 
občinami, vendar pa za pos-
tavitev postaj v drugih obči-
nah nismo pristojni. Tudi 
ideja opreme koles z otroški-
mi sedeži je že bila del raz-
prav o nadgradnji in širitvi 
sistema. Smo pa ob tem 
naleteli na velik pravni prob-
lem, ki z montažo otroških 
stolčkov na nas prelaga tudi 
druge obveznosti in odgovor-
nosti do najmlajših, zato to 
pobude še preučujemo.

Kotiček KrPovej

Kranj – Obnova dotrajane 
kuhinje v OŠ Jakoba Aljaža 
je v zaključni fazi. V trideset 
let stari kuhinji, v kateri pote-
kajo dela že vse od februarja 
letos, bo prenovljena tehnič-
na oprema za pripravo dnev-
no več kot 700 obrokov za 
šolarje. Posebna zahvala za 
potrpežljivost in razumevan-
je gre vsem staršem, strokov-
nemu osebju šole in predv-
sem otrokom, ki so jim bili 
obroki v času izvedbe zago-
tovljeni s pomočjo zunanjih 
izvajalcev. 
"Dolgo pričakovana investi-
cija, ocenjena na približno 
350 tisoč evrov, predstavlja 
veliko pridobitev, saj z njo 
zagotavljamo vse potrebne 
higiensko-varnostne stan-
darde za pripravo dnevnih 
obrokov," je povedal župan 
Boštjan Trilar. 

Obnavljajo šolsko kuhinjo
V več kot trideset let stari kuhinji Osnovne šole Jakoba Aljaža že od februarja poteka prenova.

Na Osnovni šoli Jakoba Aljaža prenavljajo kuhinjo.

Stražišče – Gradbena dela pri izgradnji telovadnice Osnov-
ne šole Stražišče potekajo po načrtovanem terminskem pla-
nu. Kot je že opaziti in kot poročajo tudi bližnji sosedje, so 
na gradbišču dnevno vidne spremembe, še posebej, ker je 
tudi že v »naravi« opaziti zgrajen kletni del, v katerem so že 
zaključena vsa gradbena dela, armiranobetonska konstruk-
cija, izvedeni so vsi kanali za vodovod in telekomunikacije 
ter elektriko. V naslednji fazi pa bodo izvedena dela tudi na 
montažni konstrukciji v pritličju. 

Gradnja telovadnice po načrtih

Gradnja telovadnice poteka po načrtih.
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Kranj – Mladosten festival, 
ki tednu prišije dva dodatna 
dneva. Kranj zaživi s pomo-
čjo dnevnih in večernih do-
godkov, ki vabijo na različ-
ne lokacije v središču mesta 
in okolici. Lahko se boste 
udeležili koncertov, špor-
tnih dogodkov, gledaliških 
predstav, delavnic … Lahko 
pa se ustavite na kavi na 
Slovenskem trgu, kjer bo 
letos kraljevala Hengalnica 
Tedna mladih. Letos je fe-
stival še bolj obsijan s son-
cem in posut z magijo. Po-
doba je ovita v rumeno in 
vijolično, kar nakazuje na 
dnevno in večerno dogaja-
nje, ki nam bo krajšalo dne-
ve v maju. Med 11. in 19. 
majem na različnih lokaci-
jah po Kranju.

Kaj je Hengalnica na 
Slovenskem trgu
Prostor, kjer vseh devet dni 
domuje festival Teden mla-
dih. Na "Slovencu" se bomo 
Kranjčani ustavili in popili 
kakšno kavo, odigrali ka-
kšno namizno igro ali sode-
lovali v razgibanem progra-
mu Hengalnice. Prostor za 
vse, ki si želijo malce dru-
gačnega dogajanja v Kranju. 
Trg bo živel s pomočjo otvo-
ritvenega piknika, uličnih 
umetnikov, skate sešna, ba-
linčkarjev in številnih dru-
gih dogodkov. Hengalnica 
bo delovala po načelu "pri-
deš in hengaš", tako da ni 
razloga, da se ne vidimo v 
Hengalnici, pravijo organi-
zatorji.

Odprtje s piknikom in 
trubači Čaga Boys
Kako bolje odpreti festival 
kot s piknikom in trubači. 
Letošnjo zgodbo festival za-
čenja na Slovenskem trgu v 
Hengalnici. Tako bodo obi-
skovalci že prvi dan krstili 
pomlajen trg pred Gimnazi-
jo Kranj. Za hrano, pijačo in 
dobro glasbo bo poskrblje-
no. Slovenski trg v petek, 11. 
maja, ob 18. uri.

Koncert Adija Smolarja
Ko nekomu rečemo, da je 
Adi Smolar v Klubarju, je 
vedno odgovor: "Seveda gre-

mo!" Legendarni slovenski 
kantavtor se vedno rade vo-
lje vrne v Kranj, kjer domu-
jejo lepi spomini na njegove 
glasbene začetke. Z Adijem 
boste lahko zapeli Dvajset 
ljubic v soboto, 12. maja, ob 
21. uri v Klubaru.

Glasben dogodek s Silent 
party
Prvič se bo v Kranju odvila 
zabava na slušalke. Silent 
party je zanimivo zasnovan 
glasbeni dogodek, kjer vsi 
obiskovalci prejmejo slušal-
ke in prek njih poslušajo 
glasbo. Glasbo vrtijo štirje 
različni DJ-ji, med katerimi 
poslušalci izbirajo, tako da 
menjajo frekvence. Okoli 

obiskovalcev vlada tišina, 
zato je stvar zanimiva za lju-
di, ki pridejo mimo brez slu-
šalk. Pridite po svoje slušal-
ke v petek, 18. maja, ob 22. 
uri v Klubar. 

Modna revija
Ob sončnem zahodu se 
bodo na modni reviji Tedna 
mladih sprehajale maneken-
ke v kreacijah študentov Na-
ravoslovnotehniške fakulte-
te. Predstavili se bodo Anže 
Mrak, Katarina Kimovec, Pia 
Gorišek in Ana Štucin. Pri-
dih mladosti boste iskali 
tako v skrajno sodobnih ko-
lekcijah kot tudi v klasičnih 
večernih oblekah. Modna 
revija se bo začela z nasto-

pom plesalcev modernega 
plesa, noč pa se bo razvila z 
glasbenim nastopom. S pija-
čo dobrodošlice se nazdravi 
v ponedeljek, 14. maja, ob 
20. uri v Layerjevi hiši.

Finale Tedna mladih
Letos se bo program spet za-
ključil v slogu. Prihajajo 
Jimmy Barka experience, 
Brothers moving in Edo 
Maajka&Band. Namesto 
vode bodo Bazen Kranj na-
polnili plešoči koraki in mla-
dostna energija. Vabljeni v 
soboto, 19. maja, ob 21. uri v 
Bazenu Kranj.
Več o letošnjem magičnem 
festivalu si lahko preberete 
na http://tm18.ksk.si/.

Prihaja Teden mladih
Med 11. in 19. majem bo Kranj zaživel z dnevnimi in nočnimi dogodki, ki bodo vabili na različne 
lokacije v središču mesta in okolici.

Hengalnica za Teden mladih 2018 na Slovenskem trgu / Foto: Jan Hvasti

Kranj – Filmski teden 
Evrope letos med 9. in 27. 
majem v 14 krajih po Slo-
veniji prinaša sodobne 
evropske filme. Zvrstilo se 
bo 39 brezplačnih projek-
cij, vsi predvajani filmi pa 
so prejemniki sredstev EU 
za spodbujanje evropske 
filmske in avdiovizualne 
industrije. Med njimi bo 
tudi film Nečista kri, pre-
jemnik letošnje nagrade 

LUX, s katero Evropski 
parlament spodbuja kul-
turno raznolikost in pove-
zovanje med evropskimi 
državami.
Filmski teden Evrope že 
tradicionalno poteka v 
maju, ko tudi sicer beleži-
mo rojstni dan EU. Prav na 
dan Evrope, 9. maja, bodo 
projekcije v Ajdovščini, Ce-
lju, Lendavi, Novi Gorici, 
na Ptuju in v Sežani, ura-

dno, slavnostno odprtje 
Filmskega tedna Evrope 
2018 pa bo 10. maja ob 18. 
uri v Ljubljani v Hiši Evrop-
ske unije. 
Namen Filmskega tedna 
Evrope je približati raznoli-
kost in bogastvo evropskega 
filma širši javnosti. V Kra-
nju si bo v Cineplexxu mo-
žno ogledati tri brezplačne 
projekcije, in sicer 17. maja 
ob 18. uri Western (2017) z 

uradnim odprtjem Filmske-
ga tedna Evrope na Gorenj-
skem, 18. maja ob 18. uri 
film 120 utripov na minuto 
(2017) in 23. maja ob 18. uri 
Zbogom, Berlin! (2016). 
Brezplačne vstopnice za 
ogled filmov dobite na bla-
gajni Cineplexx tri ure pred 
začetkom filma. Za več in-
formacij se lahko obrnete na 
Europe Direct Gorenjska: 
nives.justin@bsc-kranj.si.

V maju Filmski teden Evrope

Britof – V začetku meseca aprila so se začela dela za ureditev 
asfaltnega poligona, t. i. pumptracka, v športnem parku Bri-
tof. Zaključek izvedbe poligona je predviden sredi junija. 
Gradnja bo izvedena v eni fazi. Gre za prvi asfaltni pump-
track v Kranju in okolici. Poligon bo primeren za različne 
starosti uporabnikov z vsemi vrstami koles, rolk in skirojev. 
Vrednost investicije je 48.000 evrov.

Začela se je gradnja kolesarskega poligona

Gradnja v Britofu se je ta mesec začela.

Kranj – Dijaki Gimnazije 
Kranj so te dni obiskali po-
brateno mesto Beograd v Sr-
biji, kjer so se skupaj z dija-
ki drugih pobratenih mest 
gostitelja udeležili mladin-
skega parlamenta na temo 
večje udeležbe mladih v 
mladinski politiki. Pobrate-
no mesto je poleg dijakov 
Gimnazije Kranj iz Sloveni-
je gostilo še dijake iz pobra-
tenih mest Hrvaške, Ma-
džarske, Črne gore in Make-
donije.
Učenci Osnovne šole Fran-
ceta Prešerna pa so se drugi 
konec tedna v aprilu mudili 

v Banjaluki, kjer so se udele-
žili dnevov slovenske kultu-
re in se pridružili praznova-
nju dvajsetletnice Sloven-
skega kulturnega društva 
Triglav iz Banjaluke. 
Mestna občina Kranj se v za-
dnjih letih trudi povezati 
predvsem prebivalce pobra-
tenih mest na kulturnem, 
športnem, izobraževalnem 
in raziskovalnem področju. 
Pobratena je z dvajsetimi 
mesti v Evropi. Letos se in-
tenzivno pripravlja na pra-
znovanje prvega pobratenja 
v nekdanji Jugoslaviji med 
mestoma Kranj in La Ciotat. 

Dijaki v Beograd, 
učenci v Banjaluko

Kranj – Osrednja prvomaj-
ska prireditev bo tradicional-
no na Svetem Joštu nad Kra-
njem na dan praznika. 
Program letošnjega srečanja 
se bo začel ob 10.30 z nasto-
pom Pihalnega orkestra Me-
stne občine Kranj. Zbrane 
bo uvodoma pozdravila 
predsednica Sveta gorenj-
skih sindikatov Nežka Bozo-
vičar. Organizatorji so pri-
pravili pester kulturni pro-
gram, poskrbljeno pa bo 
tudi za razvedrilo in dobro 

razpoloženje obiskovalcev 
ob glasbi Rok’n benda ter 
gostinsko ponudbo. 
Člani Sveta gorenjskih sin-
dikatov lahko pri svojem 
sindikatu dobijo ugodne 
bone za hrano in pijačo. 
"Pridružite se nam na Joštu 
nad Kranjem in praznujte z 
nami," vabijo iz Sveta Go-
renjskih sindikatov, Mestne 
občine Kranj in Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj ter 
želijo vsem prijetno prvo-
majsko praznovanje.

Prvega maja vabljeni 
na Sv. Jošt

Tudi letos bo osrednja prvomajska prireditev na Svetem 
Joštu nad Kranjem. 
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Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o pro-
storskem 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, 14/15 
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 22. člena Statuta Mestne 
občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/2017, UPB-1) ter Sklepa o 
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska 
soseska Ob Savi, Uradni list RS, št. 8/2018 dne 9. 2. 2018) 
župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM  
PROSTORSKEM NAČRTU  ZA DEL OBMOČJA  

UREJANJA KR SA 6/2  
(STANOVANJSKA SOSESKA OB SAVI)

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi, v 
nadaljevanju OPPN), ki ga je v mesecu aprilu 2018 izdelala 
družba PROTIM RŽIŠNIK PERC, d. o. o., iz Šenčurja pod št. pro-
jekta P140640.

II.

Dopolnjen osnutek OPPN Stanovanjska soseska Ob Savi bo 
javno razgrnjen od 4. maja 2018 do 4. junija 2018 v času 
uradnih ur v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in 
prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni 
strani občine http://www.kranj.si.

III.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Stanovanjska 
soseska Ob Savi bo potekala v sredo, 16. maja 2018, ob 
16.00 v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj, sejna soba št. 15.

IV.

Ureditveno območje OPPN se nahaja v enoti urejanja prosto-
ra KR SA 6/2.

Površina območja OPPN znaša cca 3,2 ha.

Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami (sta-
nje GURS, marec 2018): 229/1 (del), 234, 235, 236, 240/1, 
240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 241/3, 241/4, 241/6, 241/7, 241/9, 
241/10, 241/11, 242/1, 242/3, 242/4, 243, 244/1, 244/2, 245/2, 
247/1, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 
247/11, 248/4, 248/41, 248/42, 248/43, 248/5, 248/7, 248/10, 
248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/17, 
248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, 248/24, 
248/25, 248/26, 248/27, 248/28, 248/29, 248/30, 248/31, 
248/32, 248/33, 248/34, 248/35, 248/36, 248/37, 248/38, 
248/39, 248/40, vsa v katastrski občini Huje (2122). 

Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven ureditvene-
ga območja, potrebna za izgradnjo infrastrukture (prometne, 
komunalne, energetske, komunikacijske in druge infrastruk-
ture) in protipoplavnih ukrepov za zagotavljanje poplavne 
varnosti območja.

V.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pri-
pombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN.

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 4. junija 2018 
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 Stanovanjska soseska Ob Savi« oz. na elektronski 
naslov mok@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: 350-214/2017-23
Kranj: 16. 4. 2018 Boštjan TRILAR
 ŽUPAN

Po zaslugi mestnega svet-
nika Zorana Stevanovića 
so Kranjčani danes mnogo 
bolj seznanjeni s tem, kaj 
se v resnici dogaja v mest-
nem svetu. Če je bil to še 
pred kratkim poligon za 
trgovanje s političnimi 
glasovi za zaprtimi vrati, je 
Zoran Stevanović ta vrata 
javnosti na stežaj odprl. 
Aktualni oblasti, ki je delo-
vala kot podjetje le za last-
no korist, so bila tako mar-
sikatera negativna ravna-
nja preprečena. Po njegovi 
zaslugi imajo občani Kra-
nja tudi pripravljeno pod-
lago, da se bodo sami 
odločali o tem, kako se bo 
trošil njihov denar, saj je 
bil na Stevanovićevo 
pobudo sprejet participa-
torni proračun, ki predvi-
deva, da bodo ljudje lahko 

sami razporejali investicij-
ska sredstva. Na kranjski 
bazen je pripeljal ene naj-
bolj obiskanih iger na Bal-
kanu, organiziral dobro-
delne dogodke, svoje sej-
nine je podarjal socialno 
ogroženim otrokom, prav 
tako je pomagal družinam 
v stiski. Obenem je posre-
doval mnogo predlogov 
in idej za dvig kakovosti 
življenja v kranjski občini. 
S svojimi idejami je spod-
budil mnogo mladih, da 
so se začeli aktivno vklju-
čevati v politiko. In to vse 
le kot opozicijski mestni 
svetnik, kar da slutiti raz-
sežnost pozitivnih spre-
memb, v kolikor bi imel v 
rokah izvršilno oblast. 
Športnik, intelektualec, 
ekonomist in socialen člo-
vek s posluhom za ljudi je 
namreč prava kombinacija 
za upravljanje z državno 
ali lokalno politiko. Kot 
podpredsednik SNS bo 
najprej pripomogel k uvr-
stitvi stranke v parlament, 
nato pa se bo popolnoma 
posvetil lokalnim volit-
vam, po katerih bodo s 
skupino Za-Kranj spet pri-
žgali luč v Kranju.

Svetniška skupina SNS

Prižgali bodo luč v Kranju

M
E

S
TN

A 
O

B
Č

IN
A 

K
R

AN
J,

 S
LO

VE
N

S
K

I T
R

G
 1

, 
K

R
AN

J,
 S

VE
TN

IŠ
K

A 
S

K
U

P
IN

A 
S

N
S

; 
P

LA
Č

AN
A 

O
B

JA
VA

Danica Zavrl Žlebir

Kranj, Planica nad Crngro-
bom – Na Planici nad Crn-
grobom so se tudi letos s 
slovesnostjo spomnili pre-
boja Selške čete Cankarje-
vega bataljona iz sovražni-
kovega obroča, kjer je mar-
ca 1942 padlo 15 partiza-
nov, med njimi narodni 
heroj Stane Žagar. Dan 
poprej so slovesnost v spo-
min na Staneta Žagarja, 
učitelja, aktivista in partiza-
na, pripravili pri njegovem 
spomeniku v Vojašnici Pet-
ra Petriča v Kranju. Nasto-

pili so učenci Osnovne šole 
Staneta Žagarja in mezzo-
sopranistka Darja Resnik 
Debevc.
Marca 1942 je zaradi izdaje 
nemška nacistična policija 
obkolila in napadla Selško 
četo, ki se je po dražgoški 
bitki zadrževala na pobočju 
Malega Rovta. Od 32 borcev 
je padlo 14 partizanov in 
partizanka, med njimi član 
poveljstva slovenskih parti-
zanov Stane Žagar. Dan 27. 
marec, ko se je zgodil ta tra-
gični dogodek, so si za pra-
znik izbrale krajevne skup-
nosti Jošt, Bitnje in Žabni-

ca, ki so v letih 1952 do 1955 
tvorile lastno občino. 
Zbrane je na slovesnosti pri 
spomeniku na Planici nago-
voril Janez Košir, predsednik 
organizacijskega odbora pri-
reditve na Planici, ki je kraja-
nom tudi voščil ob krajev-
nem prazniku. Slavnostna 
govornica Dora Osterman, 
predsednica Pokrajinskega 
sveta Zveze borcev za vred-
note NOB za Gorenjsko, je 
obnovila spomin na dogo-
dek, ko so padli borci pod 
Malim Rovtom. Ostermano-
va je opozorila tudi na to, da 
čas NOB izginja iz učbeni-

kov in se otrokom danes to 
obdobje prikazuje potvorje-
no. Slovesnost je v sodelova-
nju z Mestno občino Kranj, 
krajevnimi skupnostmi Bit-
nje, Jošt in Žabnica in Zdru-
ženjem borcev za vrednote 
NOB pripravil organizacijski 
odbor za spominsko sloves-
nost na Planici. Nastopili so: 
Pihalni orkester Mestne 
občine Kranj, učenke in 
učenci Osnovne šole Staneta 
Žagarja, mešani pevski zbor 
Kokrški odred Preddvor, pev-
ka Darja Resnik Debevc, 
voditeljica Monika Tavčar in 
vojaki Slovenske vojske.

Spomnili so se borcev 
za svobodo
V spomin na leta 1942 padle partizane so na Planici pripravili spominsko slovesnost. Prireditev je bila 
tudi pri spomeniku Staneta Žagarja v kranjski vojašnici. 

Slovesnost pri spomeniku padlim na Planici K spomeniku Stanetu Žagarju v vojašnici so položili vence. 
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Kranj – Konec marca je Osnovno šolo Helene Puhar Kranj 
obiskal Marko Soršak - Soki, bobnar skupine Elvis Jackson. V 
okviru svoje akcije 20 za 20 je učencem podaril komplet bob-
nov, dva cajona in akustično kitaro. Kot so povedali učenci in 
učitelji, so se njegovega obiska zelo razveselili, za podarjene 
glasbene inštrumente pa se mu iskreno zahvaljujejo.

Soki jih je razveselil

Na Osnovni šoli Helene Puhar so bili veseli obiska in 
darila Marka Soršaka - Sokija. / Foto: arhiv šole

Kokrica – Združenje borcev za vrednote NOB Kranj, krajevni 
organizaciji borcev za vrednote Duplje in Kokrica ter Krajev-
na skupnost Kokrica so ta petek, 27. aprila, organizatorji 
tradicionalnega pohoda po gozdnih cestah, poteh in stezah 
krajinskega parka Udin boršt, ki bo letos potekal pod ime-
nom 25. Pohod prijateljstva in spomina – Udin boršt 2018. 
Pohoda se je moč udeležiti od 8. ure dalje, odločite pa se 
lahko za krajšo (sedem kilometrov) ali daljšo (13 kilomet-
rov) progo. Prireditev bo v vsakem vremenu. Zaključna pro-
slava bo ob 12. uri na prireditvenem prostoru pred trgov-
skim centrom podjetja Mercator na Kokrici. Slavnostni 
govornik bo slovenski ustavni pravnik, zaslužni profesor, 
nekdanji rektor, politik, pisatelj ter član Sveta ZZB NOB Slo-
venije dr. Ivan Kristan. 

Pohod prijateljstva in spomina 
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Kolegi svetniki, mes
tna uprava in mno
go Kranjčanov me 
pozna po tem, da se 
zavzemam predvsem 
za boljše razmere in 
varnost kolesarjev 
na cestah in za traj
nostno mobilnost. 
Na obeh področjih je 
že veliko storje nega, 
veliko pa bo še treba. 
Osnovni cilj traj nostne 

mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po 
mobilnosti in obenem zmanjšati pro met, s tem 
pa tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih 
plinov in porabo energije. Trajnostni mobil
nosti bi lahko rekli tudi učinkovitejša mobil
nost, s katero pridobimo vsi, tako posamezniki, 
ki si znižamo stroške in povečamo kakovost 
življenja, kot širša skupnost, ki si prav tako 
zmanjša kratkoročne in dolgoročne stroške, 
omogoči višjo kakovost bivanja, ne da bi s tem 
ogrozila možnosti prihodnjih generacij.
Slovenci sodimo med najbolj motorizirane 
narode v Evropi, saj kar 86 odstotkov kopnih 
poti opravimo z avtomobilom. To nas uvršča 
na tretje mesto v Evropski uniji. Promet je 
največji vir emisij toplogrednih plinov v sek
torjih, ki niso vključeni v trgovanje z emisijami 
in predstavlja največjo grožnjo za podnebne 
spremembe. V 25 letih se je delež toplogred
nih plinov povečal za 260 odstotkov, v zadnjih 
letih pa se stopnja rasti povečuje.  Ob tem pa 
namenjamo zajetne zneske za subvencije za 
avtobusne prevoze, ki večinoma vozijo pol 
prazni. Stara dama železnica se ne prilagaja 
času. Danes npr. proga Koper–Divača zmore 

72 vlakov dnevno (9 ton tovora), po moderni
zirani pa bo dnevno lahko peljalo 90 vlakov 
(14 ton tovora). Ob tem se bo na že danes 
zelo obremenjeni primorski avtocesti količina 
prevoženega tovora do leta 2040 povečala kar 
za trikrat. Na progi Kranj–Ljubljana še danes 
videvamo t. i. gomulke iz sredine sedemde
setih let. Kranjčani potrebujemo tudi bolj pri
jazen dostop iz mesta do železniške postaje.
Pomemben premik se pri nas trenutno dogaja 
na ravni občinskih prometnih politik, medtem 
ko država zaostaja. Med takimi občinami je 
tudi Mestna občina Kranj. Mestna uprava je 
v sodelovanju s Komisijo varno kolesarim in 
ob podpori župana v preteklih nekaj letih pri
pravila in izvedla številne ukrepe na kolesar
ski infrastrukturi. Danes lahko kolesarji varno 
pripeljemo iz smeri Naklo v mesto, varna je 
vožnja po Cesti 1. maja in Delavskem mostu, 
varna je povezava v smeri Škofja Loka na 
Orehku, kolesarska pot proti Šenčurju pa še 
kaj. MOK je z ukrepi trajnostne mobilnosti 
poskrbela za druge možnosti uporabnikom 
prijaznih načinov prevoza. Kdo ne pozna Kran
jvaja, ki je ves dan na voljo za brezplačni pre
voz v mesto, pa mestnih koles KRsKOLESOM, 
polnilnic za električna vozila in podobno.  
Vzporedno se prilagaja tudi parkirni režim v 
bližini starega mestnega jedra Kranja. Veliko je 
treba še postoriti, zadeva še daleč ni enostav
na.  Novosti pri nekaterih občanih sprva niso 
prijazno sprejete, čas pa prinese s seboj tudi 
spoznanje o koristnosti takih usmeritev. Na tej 
poti je treba vztrajati, ker nam vsem prinaša 
bolj zdravo okolje, bolj smotrno rabo prostora 
in lepšo prihodnost našim zanamcem.

Marjan Bajt
Mestni svetnik NSi

V SLOVENIJI 86 ODSTOTKOV POTI  
OPRAVIMO Z AVTOM

Marjan Bajt
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Simon Šubic

Kranj – Srečanje nekdanjih 
zaposlenih so v Iskratelu 
pripravili kot zaključek lan-
skega praznovanja 70-letni-
ce družbe, od približno 250 
povabljenih pa se ga je ude-
ležilo približno sto nekda-

njih zaposlenih. "Odziv je 
presegel pričakovanja, 
upam, da jih bo drugo leto 
še več, saj bomo s takimi 
srečanji nadaljevali," je po-
vedal glavni direktor Iskrate-
la Željko Puljić. 
"Lani smo v Iskratelu spre-
jeli novo kadrovsko strategi-

jo, ki ni namenjena samo 
zaposlenim, ampak tudi ge-
neracijam, ki so ustvarjale 
družbo v današnji obliki. 
Pred kratkim smo prejeli 
tudi priznanje starejšim pri-
jazno podjetje, torej kot pod-
jetje, ki skrbi za medgenera-
cijsko sodelovanje. Tokrat 

gostimo generacijo delav-
cev, ki so skozi desetletja 
gradili Iskratel v produk-
tnem, proizvodnem in pro-
dajnem smislu. Praktično 
so steber razvoja našega 
podjetja v prvih 70 letih," je 
še povedal Puljić. 
Za organizacijo srečanja z 
nekdanjimi zaposlenimi so 
se v Iskratelu odločili potem, 
ko so od skupine njihovih 
upokojencev prejeli prošnjo 
za ogled proizvodnje. Viktor 
Pravst, ki je vseh 40 let delal 
v Iskratelu, je pojasnil, da se 
nekdanji vodstveni kader 
kontrole kakovosti še vedno 
srečuje vsako leto, letos pa so 
si zaželeli ponovnega ogleda 
proizvodnje. »Zelo nas vese-
li, da so ne samo uresničili 
našo željo, temveč jo razširili 
še na druge nekdanje zapo-
slene,« je dejal.
Nekdanji iskratelovci, naj-
starejši je bil 89-letni Jože 
Peklenik, tako srečanja niso 

izkoristili samo za medse-
bojno druženje, ampak so si 
ogledali tudi muzejsko raz-
stavo v preddverju poslovne 
stavbe, sodobni poslovno-re-
ferenčni center in proizvo-
dnjo. »V zadnjih tridesetih 
letih se je vse spremenilo, 
tako stavba kot sama proi-
zvodnja,« je s ponosom ugo-
tavljal Peklenik, ki se je Is-
kratelovemu kolektivu pri-
ključil že leta 1949, ko se je 
zaposlil kot monter pri kino-
aparaturah. Leta 1988, ko je 
podjetje zapustil, je bil vodja 
tehnološke priprave. »Veseli 
me, da Iskratel še vedno ob-
staja in uspešno posluje in 

da ga še niso prodali katere-
mu od večjih konkurentov,« 
je dejal. 
Podobno je razmišljal tudi 
Peter Jamnik, ki je v Iskrate-
lu delal od leta 1953 do 1983. 
Začel je kot praktikant v ra-
zvojnem oddelku, ob slove-
su, ko je potem stopil na sa-
mostojno podjetniško pot, 
pa je bil direktor domače 
prodaje. »Danes, v času ne-
verjetnega razvoja teleko-
munikacij, je telefonija ne-
kaj povsem drugega kot v 
naših časih, zato je za Iskra-
tel vrhunski dosežek že, da 
sploh še obstaja in je samo-
stojen,« pa dejal.

Za vedno iskratelovci
V kranjskem Iskratelu so ta mesec prvič doslej gostili nekdanje zaposlene, za katere so poudarili, da 
so omogočili, da je Iskratel še vedno uspešno in tehnološko napredno podjetje.

Nekdanji zaposleni so si z zanimanjem ogledali današnjo 
proizvodnjo Iskratela. / Foto: Tina Dokl

Okoli sto nekdanjih zaposlenih je nagovoril tudi glavni direktor Iskratela Željko Puljić.
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Vilma Stanovnik

Zgornje Bitnje – Sredi tega 
meseca je pred stanovanjsko 
hišo Julije Mezek, Pot v Bit-
nje št. 28a, potekala slove-
snost ob odkritju spominske 
plošče »Tajna skladišča 
orožja Milice – 1990/91«. 
Soorganizatorji spominske 
slovesnosti so bili Mestna 
občina Kranj, Krajevna sku-
pnost Stražišče in PVD Se-
ver Gorenjska. 
Po do sedaj zbranih podat-
kih naj bi na operativnem 
območju takratne UNZ 
Kranj, kjer je delovalo 18 
njenih organizacijskih enot, 
obstajalo najmanj 51 skriv-
nih lokacij orožja, največ 
med vsemi slovenskimi 
upravami. Pri PVD Sever 
Gorenjska so s pomočjo go-
renjskih lokalnih skupnosti 
od leta 2013 do danes posta-

vili in odkrili že petnajst 
spominskih plošč hranite-
ljem orožja. 
Ob tokratnem odkritju so se 
spomnili Henrika Mezka in 
njegove vdove Julije Mezek, 
ki sta z veliko mero odgovor-
nosti v letu 1991 sprejela v 
hrambo oborožitev in streli-
vo takratne Postaje milice 
(PM) Kranj ter s tem izkaza-
la izjemno domoljubje. To 
je v pozdravu prisotnim po-
udaril tudi kranjski župan 
Boštjan Trilar in dodal, da 
zgodovine ne pišejo vedno 
le veliki, marveč tudi mali 
ljudje, ki jih domovina ni 
pozabila. 
Slavnostni govornik je bil 
nekdanji komandir PM 
Kranj, poveljnik VEM PM 
Kranj in organizator MSNZ 
Stanislav Ficko, ki je zbra-
nim opisal okoliščine, v kate-
rih so delali v letih 1990 in 

leto kasneje. "Odločitev o 
tem, kam preseliti orožje in 
strelivo in komu zaupati, je 
bila v celoti prepuščena posa-
meznim postajam milice in 
upravam za notranje zadeve. 
Vsem postajam milice na 
Gorenjskem so bila dana na-
vodila, kako naj ta ukrep iz-
vedemo in na kaj moramo 
biti pozorni pri izbiri lokacije 
tajnega skladišča orožja," je 
povedal Ficko in pojasnil, da 
so se hranitelji orožja sami 
odločili, ali ga bodo sprejeli 
ali ne. "S tem dejanjem so 
izpostavili sebe in svoje dru-
žine, zato je prav, da se jim 
vsaj na tak način oddolžimo 
in v zgodovinska dejstva v 
procesu osamosvajanja zapi-
šemo tudi njihov pomemben 
prispevek k osamosvojitvi," 
je še povedal Ficko, nato pa 
sta z županom Trilarjem od-
krila spominsko ploščo.

Nova spominska plošča

Zbrani pred spominsko ploščo hiše Julije Mezek / Foto: Gortan Simončič
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  Uporabite
biorazgradljive

vrečke, časopisni
papir ali

papirnate 
vrečke

Ravnanje z biološkimi odpadki 
Spomladi nastane pri delu na vrtu veliko bioloških odpadkov t.i. zeleni
odrez, ki ga je treba odstraniti in pravilno ločiti od ostalih odpadkov. 
Kam z omenjeno količino zelenega odreza?
 
Zaradi še boljšega ločevanja odpadkov lahko:
• debelejše kose lesa uporabimo za kurjavo,
• ostanke zdrobimo v mlinu/drobilniku vej,  
• zeleni odrez kompostiramo,   
• mlade poganjke in narezane ostanke obrezovanja ter vrtnega odpada lahko oddamo v rjavi zabojnik (pazimo, da kosi niso  
   predebeli, da ne poškodujejo nadgradnje v smetarskem vozilu),
• večje količine oddamo v zbirni center. 

    Kaj vse sodi v zabojnik za biološke odpadke?
    • kuhinjski odpadki
    • zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi olupki,
        odpadki vseh vrst zelenjave, denimo solate, zelja …)
    • olupki in ostanki sadja
    • kavna usedlina
    • kavni filtri in čajne vrečke
    • netekoči ostanki hrane
    • jajčne lupine
    • pokvarjeni prehrambni izdelki
    • papirnate vrečke in robčki
    • vrtni odpadki
    • rože, plevel, pokošena trava
    • stara zemlja lončnic

Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnik za biološke odpadke moramo paziti, da jih nikoli ne odložimo v navadni plastični vrečki. 
S tem namreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov. Uporabimo vrečke iz biološko razgradljivih materialov. Odpadke lahko 
odložimo tudi zavite v časopisni papir ali v papirnati vrečki.

Več informacij na www.komunala-kranj.si ali na 080 35 55.

KRN-2014/18

Vilma Stanovnik

Kranj – V kavarni Khislstein 
12.56 so se sredi tega mese-
ca zbrali kranjski turistični 
vodniki. Med njimi je bilo 
največ novih, ki so prejeli 
licence, s katerimi bodo lah-
ko opravljali vodenje po Kra-
nju. Do sedaj je bilo namreč 
v Kranju registriranih dvaj-
set turističnih vodnikov, 

sedaj jih je 16 več. Novi turi-
stični vodniki so postali: 
Mojca Marcen, Tilen Čebulj, 
Boris Stančič, Danijel Ilić, 
Boris Vrbek, Laura Šuštar 
Kožuh, Polona Sodnik, Ivan 
Smiljanić, Tina Zorman, 
Jure Ausec, Yulia Shmidt, 
Saša Markovič, Irena Mar-
kič, Joži Kostanjevac, Bine 
Dobnikar in Magda Zore. 
Kot je povedal direktor 

Zavoda za turizem in kultu-
ro Kranj Tomaž Štefe je turi-
stov v Kranju vedno več, 
zato je večje tudi zanimanje 
za vodene oglede.
"Eden od razlogov, da sem 
se odločila, da grem na tečaj 
za turistične vodnike, je bil, 
da že 17 let živim v mestu 
oziroma na Planini, o Kran-
ju pa vem zelo malo. To sem 
ugotovila, ko so prišli na 

obisk prijatelji in povedali, 
da so se naročili za voden 
obisk Kranja. Šli smo skupaj 
in bilo mi je zelo všeč. Ko 
sem videla, da iščejo nove 
vodnike, sem se odločila, da 
se prijavim. Tečaj je bil zani-
miv, o Kranju sem izvedela 
veliko, še najbolj všeč pa mi 
je stari del mesta," je pove-
dal Laura Šuštar Kožuh, ki 
je sicer zaposlena na statisti-
čnem uradu.
Navdušen nad Kranjem je 
tudi Boris Stančič, ki se je za 
vodnika po Kranju odločil 
zaradi ljubezni do zgodb. 

"Rad imam zgodb iz prete-
klosti, ki imajo še danes pa 
imajo pomen tako za Kranj 
kot Slovenijo, in tudi širše. 
Sem zalo radoveden in mis-
lim, da je to za dobrega vod-
nika še kako pomembno," je 
povedal Boris Stančič, ki je 
zelo navdušen nad zgodbo 
Maksa Rubežnika, ki je zelo 
rad v mestu delal nemir. 
Prav tako si želi, da bi obis-
kovalcem v Kranju prikazal 
čim več iz srednjega veka ter 
Prešernovo zgodbo in zgod-
be kranjskega podzemlja. 
Nova turistična vodnica je 

tudi Yulia Shmidt, Rusinja, 
ki v Kranju živi že devet let. 
"Zaljubljena sem v Kranj in 
pred enim letom sem se 
preselila v center Kranja. 
Sem organizatorka dogod-
kov za ruske goste, ki pride-
jo v Slovenijo, in z veseljem 
bi delala promocijo Kranja 
na ruskem trgu. Zato sem 
se tudi odločila biti vodnica 
po Kranju in želim si, da bi 
gostje videli Kranj, ki je res 
lepo mesto. Skupaj z okolico 
si ga je moč ogledovati tudi 
več dni, ne le nekaj ur," je 
povedala Yulia Shmidt.

Kranj ponuja zanimive zgodbe
Od tega meseca je v Kranju kar šestnajst novih turističnih vodnikov, ki imajo obiskovalcem pokazati in povedati marsikaj.

V Kranju je ta mesec izobraževanje in nato tudi izpit opravilo šestnajst novih turističnih 
vodnikov, ki so prejeli licence, na prireditvi pa so se jim pridružili tudi nekateri starejši 
vodniki ter tisti, ki so poskrbeli za izobraževanje. / Foto: Tina Dokl

Laura Šuštar Kožuh Boris Stanič / Foto: Tina Dokl Yulia Shmidt / Foto: Tina Dokl
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Kranj, maj 2018

Restavracija in 
kavarna Brioni
Barbara in Tomaž Polenec sta idejna 
vodja in srce odlične restavracije, kavarne 
in slaščičarne v eni hiši. Za restavracijo 
skrbi Tomaž, za kavarno in slaščičarsko 
delavnico pa žena Barbara. Tomaž je del 
mladosti preživel v Parizu, kjer se je pr-
vič srečal s kulinariko. Že od otroštva si je 
želel postati kuhar. Barbara pa je umetno-
stna zgodovinarka, ki jo je ljubezen pri-
družila uspešni zgodbi, ki je stara že več 
kot 14 let …

»Takrat je prišla priložnost nakupa Bri-
onov in takoj sva vedela, da bo to naji-
na pot. Za prenovo je skrbela arhitektka 
Monika Fink Serša, ki je bila tudi učenka 
Edvarda Ravnikarja, ki je zaznamoval ta 
del mesta. Sodelovala je z Ravnikarjevimi 
dediči, ki so dovolili narediti zimski vrt, in 
tako smo podaljšali kavarno. Kuhinjo smo 
iz kleti preselili v pritličje, saj se je Tomaž 
odločil, da se hrana ne bo vozila z dviga-
lom, slaščičarska delavnica pa je ostala v 
kleti, kjer je že od petdesetih let, s prvo 
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napravo za izdelavo sladoleda v takratni 
državi. Celotna zgradba je zaščitena, zato 
smo to pri prenovi upoštevali. Vse, kar 
smo zamenjali, je enako prvotnemu vide-
zu, skrbimo za naše breze, nekatere smo 
tudi presadili … Lahko bi rekli, da so to 
novi stari Brioni. To je bil od nekdaj lokal 
za vse generacije in tudi mi želimo, da se 
vse generacije v njem počutijo dobro. Ve-
sela sva, da se je Kranj začel oživljati in se 
razvija v pravo smer. Naj povem še to, da 
je parkirišče ob lokalu eno uro brezplačno 
za imetnike parkirne kartice.«

Kako poteka kuharjev dan?
»Vsa naročila opravi Tomaž dan poprej, 
popoldne vse popiše in zvečer naroči pri 
dobaviteljih. Roba prihaja zgodaj zjutraj, 
da lahko Tomaž začne s pripravami, saj so 
vse sestavine, s katerimi kuhamo, sveže. 
Zelo smo ponosni na to, da vse, kar se pri 
nas dobi, tudi pri nas nastane. Od kruha, 
tort, sladoledov, hrane v kuhinji ter narav-
nih sirupov, vse je narejeno pri nas. To je 
izjemna redkost. Kuhinjo imamo odprto 
do 21. ure, tako da je kar pestro.«

Kakšna je ponudba hrane?
»V ponudbi imamo različne zajtrke, ki jih 
strežemo od 9 . do 12. ure, ob pol dvanaj-
stih pa se vzporedno začnejo kosila. Ima-
mo odlične naravne zelenjavne juhe brez 
kakršnihkoli dodatkov. Vsa naša filozofija 
temelji na svežini. Vsako kosilo, ki se na-
roči, se pripravi sproti, da hrana ohrani 
hranilne vrednosti. Na dan imamo štiri 
menije in kosila se dnevno spreminjajo. 
Vsak dan so na voljo dva velika solatna 
krožnika, morsko kosilo, po katerem je 
zelo veliko povpraševanja, 'klasično' kosilo 
ter štirihodni meni, primeren za poslovna 
kosila. Popoldne po 16. uri pa imamo t. i. 
slow food meni, kjer Tomaž lahko svojo 
kreativnost še bolj izživi. V zadnjih letih 
je povpraševanje po hrani naraslo, kar 70 
odstotkov prihodka prinaša restavracija.«

Za vami je teden restavracij. Kako ste 
bili zadovoljni?
»Tedna restavracij smo se udeležili dva-
krat in moram reči, da zelo uspešno. Imeli 
smo goste iz cele Slovenije, vse smo imeli 
zasedeno in veliko se jih je vrnilo. Za so-
delovanje smo se odločili skupaj s celotno 
ekipo in kljub napornemu tednu zelo uži-
vali. Dobili smo toliko pozitivnih izkušenj, 
da smo kar žareli od sreče. Gre za velike 
izzive, ki nas premikajo naprej. Gostom 
veliko pomeni tudi osebni stik, da spo-
znajo ljudi, ki stojijo za godbo, zato sem se 
pred kratkim iz slaščičarske delavnice, kjer 
sem bila tri leta, ponovno vrnila v strežbo. 
Imamo močno strokovno ekipo, preko 20 
nas je, in zdi se mi, da lahko skupaj premi-
kamo gore.«

Kaj pa slaščičarna? Kakšne sladke moj-
strovine nastajajo pri vas?
»Slaščičarski dan se začne s peko kruha. 
Slaščičarsko delavnico vodi Tomaževa se-
strična Tanja skupaj s slaščičarko in vajen-
cem iz Biotehničnega centra in Slaščičar-
ske šole. Vsako slaščico najprej testiramo 
in vsem mora biti všeč, da jo umestimo na 
meni. Prvo serijo vedno naredim sama, 
nato predam delo slaščičarkam. Na dan 

naredimo tudi po 36 tort. Naše torte se 
dobijo le pri nas in ne vsebujejo nobenega 
dodatka za obstojnost, umetnih barvil in 
dodatkov. Če bi jih vozili, bi morali doda-
jati nekaj za obstojnost. Imamo več kot 
20 vrst avtorskih tort, ki smo jih sami po-
imenovali, in tudi v vitrinah je včasih več 
kot 20 različnih okusov. Torte se sezonsko 
spreminjajo, zdaj prihajajo na vrsto sveže 
jagode ... Smetano, ki je povsem naravna, 
že 14 let uporabljamo od Mlekarstva Pod-
jed. Poleg tega pa imamo delavnico pet 
korakov stran od vitrine, zato so torte res 
sveže. V začetku jih je sestavljal Tomaž, 
zdaj pa sem ga v tehničnem znanju že 
presegla. V prihodnosti želim dodati več 
'monoporcijskih' tort, ki jih imamo zdaj 
za posebne priložnosti, saj zahtevajo zah-
tevnejše slaščičarske postopke. Znanja 
imam veliko, primanjkuje pa mi časa.«

Imate tudi izvrsten sladoled.
»Prav zdaj se bomo pospešeno posvetili 
sladoledu, ki ga pripravljamo predvsem iz 
naravnih sestavin. V eni banjici je 2,5 kg 
sadja in zato je cena tudi malo višja. Upo-
rabljamo naravne sestavine, zato ga brez 
slabe vesti lahko jejo tudi otroci. Ponuja-
mo dober, zdrav produkt za tiste, ki si to 
želijo. Sladoled pa si lahko pridete iskat 
tudi za domov.«

Kaj pa prosti čas, kolikor vama ga 
sploh ostane?
»Svoj prosti čas preživljava z družino. Zelo 
radi smo doma, hodimo na lokalne izlete, 
na sprehod po posestvu Brdo ali do gradu 
Strmol. Občasno si privoščimo krajši ku-
linarični dopust v kaki dobri Michelinovi 
restavraciji za inspiracijo. Še vedno pa gre-
va rada vsak dan v službo; je najin življenj-
ski prostor, ki se spreminja vzporedno z 
letnimi časi. Je tako, kot bi bil na travniku 
in se veseliš, kaj bo prinesel čas. Naravo 
vpleteva v torte, slaščice in kulinariko. To 
je najino življenje.«

KRANJSKE KULINARIČNE ZGODBE

Leto 2018 je evropsko leto 
kulturne dediščine. V ta 
namen na Instagramu 

iščemo, kaj za vas pomeni 
kulturna dediščina Kranja. 

Na natečaju sodelujete tako, 
da fotografije označite z 

#KranjForCulture.
Več o samem natečaju si 

lahko preberete na 
www.visitkranj.si.

instagram

foto: Vanesa Žderić foto: Mojca Rebol
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KAM V MESECU MAJU?
18.00 Razstava: Skrivni vrt na Valovih   
 delta, Mala galerija
18.00 XV. Mednarodni otroški in mladinski  
 folklorni festival “FOS 2018”
 Glavni trg Kranj
18.30 Razstava: Subdukcijska cona
 Mestna hiša
19.00 Muzejski večer ob 65. letnici   
 Gorenjskega muzeja; Anja Poštrak
 Ullrichova hiša
19.00 Iz takšne smo snovi kot sanje
 Layerjeva hiša
19.00 Jazz&Gin, Panorama Stara pošta
19.00 Odprtje razstave del Eve Petrič
 Mestna hiša
21.00 Container Doxa, Layerjeva hiša

PETEK, 11. MAJ
11.00 Razstava: Dile so tok teške,   
 razstava Alje Kump, OKC Krice Krace
17.00 Druženje mladih in starih obrtnikov  
 za ohranjanje obrtniških znanj
 in za nove poslovne priložnosti.
 Hiška idej (Prešernova ul. 2)

Delavnica za ohranitev vseh vrst ročnih in drugih 
fizičnih obrti za mlade.
17.00  XV. Mednarodni otroški in mladinski  
 folklorni festival “FOS 2018”
 Kulturni dom Predoslje
17.30 Teden mladih: Tolkalci, Subart Kranj
18.00 Teden mladih: Razstava: 
 Fin-de-siècle #II, Galerija Layerjeve   
 hiše in Stolp Škrlovec
18.30  Teden mladih, Otvoritev: Piknik s   
 trubači (Čaga boys)
 Hengalica, Slovenski trg
19.00 Koncert Simfoničnega orkestra   
 konservatorija
 Dom krajanov Primskovo
19.00 Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo  
 v vaterpolu, Pokrit olimpijski bazen
20.00 Teden mladih: Trap Party (Young   
 Sanci, AMN, Sheby, SxBxO, Kimmv)
 KluBar
22.00 Teden mladih: Chagadelia, Label   
 night, Trainstation SubArt

SOBOTA, 12. MAJ
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
10.00 Teden mladih: Delavnica, Dan   
 kolaža, Layerjeva hiša
10.30 XV. Mednarodni otroški in mladinski   
 folklorni festival Kranj »FOS 
 Predoslje-Kranj 2018«
 Letno gledališče Khislstein
11.00 Folklorni festival 
 Letno gledališče Khislstein
11.00 Teden mladih: Kruha in iger
 Hengalica, Slovenski trg
12.00 Mednarodno rolarsko tekmovanje   
 za Alpe Adria pokal
 OŠ Franceta Prešerna
14.30 Pohod na Jamnik, Nemilje
15.00 Otvoritvena slovesnost ob odprtju   
 novih planinskih in sprehajalnih   
 poti v Podblici, Jamnik
19.00 Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo  
 v vaterpolu, Pokrit olimpijski bazen
20.00 Teden mladih: Alter fusion večer
 Trainstation SubArt
21.00 Teden mladih: Adi Smolar, KluBar

NEDELJA, 13. MAJ
10.00 Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo  
 v vaterpolu, Pokrit olimpijski bazen
10.00 Teden mladih: Latino dan
 Hengalica, Slovenski trg
15.00 Teden mladih: Balinčki
 Hengalica, Slovenski trg
17.00 Teden mladih: Skate sešn
 Gregorčičeva ulica
17.00 Teden mladih: Mini produkcija za   
 otroke, Voda, Stolp Škrlovec
20.00 Teden mladih:Ta kratki: izbor   
 najboljših slovenskih kratkih filmov
 v letu 2017, Stolp Škrlovec

PONEDELJEK, 14. MAJ
14.00 Teden mladih: Mepi
 Hengalica, Slovenski trg
15.00 Teden mladih: Escape tent
 Hengalica, Slovenski trg
17.00 Teden mladih: Šivalnica ruzakov
 Mestna šivalnica
17.00 Teden mladih: Namizni hokej
 Hengalica, Slovenski trg
17.00 Šola odprtih vrat: Skicirka
 Trainstation SubArt
19.00 Teden mladih: Turbo galerija, 
 3 platna #8 , Maruša Štibelj   
 Marcipan, TrainStation SubArt
20.00 Teden mladih: Modna revija ob   
 sončnem zahodu, Layerjeva hiša
21.00 Teden mladih: Hrupni ponedeljek,   
 alternativa aletnativi
 Trainstation SubArt

TOREK, 15. MAJ
10.00 Teden mladih: Retro dan
 Hengalica, Slovenski trg
13.00 Svitov dogodek
 Mestna knjižnica Kranj
15.00 Teden mladih: Štrikanje
 Hengalica, Slovenski trg
17.00 Teden mladih: Delavnica Kovačnica
 Kovačnica
18.00 Teden mladih: Kulturna četrt, Kranj  
 graffiti tour, Layerjeva hiša 

Soustanovitelj v prestolnici nadvse uspešne ture in 
kulturni antropolog Sandi Abram raziskuje kulturno 
ozadje poslikav, zapisov in intervencij na ulicah in 
zidovih kranjske kulturne četrti.
18.00 Teden mladih: Swing plesni večer
 Hengalica, Slovenski trg
18.00 Teden mladih: Impro
 Rock Bar Down Town
19.00 Predavanje: Cankar v stripu s Tanjo  
 in Pižamo, Mestna knjižnica Kranj
19.00 Razstava: Turbo galerija, 3 Platna
 Trainstation SubArt
21.00 Teden mladih: Stand up
 Letno gledališče Khislstein

SREDA, 16. MAJ
9.00 TVU 2018: Parada učenja 2018
 Slovenski trg
14.00 Teden mladih: Popoldne v parku in   
 lovilci sanj, Prešernov gaj
14.00 Teden mladih: Haki
 Hengalica, Slovenski trg
15.00 Teden mladih: Scavenger hunt
 Hengalica, Slovenski trg
16.30 Mavrični direndaj, stolp Pungert

18.00 Teden mladih: Večer ob ognju
 Hengalica, Slovenski trg
19.00 Teden mladih: Zaključek Svežnja
 Rock Bar Down Town
20.00 Teden mladih: Futurski
 Layerjeva hiša
20.00 Teden mladih: Pub večer, KluBar

ČETRTEK, 17. MAJ
10.00 Frankofonski festival
 Letno gledališče Khislstein
11.00 Teden mladih: Sumo suits
 Hengalica, Slovenski trg
17.00 Teden mladih: Raku, tradicionalno   
 japonsko lončarstvo (1. del)
 Layerjeva hiša
18.00 Teden mladih: Ponythlon
 Mohorjev klanec
18.00 Improvizirana predstava:   
 Improlončnica #9 
 Mestna knjižnica Kranj
18.00 Ferdinand von Schirach: Teror
 Prešernovo gledališče
19.00 Teden mladih:    
 Ogrevanje za Beach party
 Hengalica, Slovenski trg
19.00 Koncert solistov in komornih   
 skupin, Šmartinski dom Stražišče
19.30 APZ France Prešeren Kranj se   
 predstavi
 Gimnazjia Franceta Prešerna
20.00 Teden mladih: Metal večer
 Rock Bar Down Town
20.00 Teden mladih: Predstava,   
 Jahorinska roža, Stolp Škrlovec
21.00 Teden mladih: Beach Party   
 KluBar

PETEK, 18. MAJ
10.00 Mednarodni dan muzejev
 Grad Khislstein

Na mednarodni dan muzejev si bo razstave, zbirke 
in lokacije Gorenjskega muzeja možno ogledati 
brezplačno.
10.00 Vinko Möderndorfer: Jaz, Batman
 Prešernovo gledališče
10.00 Teden mladih: Veliki zajtrk
 Hengalica, Slovenski trg
13.00 Teden mladih: Sumo suits & Pikado  
 z balončki, Hengalica, Slovenski trg
16.00 Teden mladih: Pijanoteka
 Hengalica, Slovenski trg
17.00 Predstava: Mali lutkarji, velike   
 predstave, OKC Krice Krace

Ogledali si boste predstave Mizica pogrni se, 
Rozalija in zver ter Novice.
18.00 Odprtje razstave ilustracij Marije   
 Prelog - Na Kranjskem vrtu
 Galerija na mestu - pred Mestno   
 knjižnico
18.00 Delavnica oblikovanja papirnatih   
 čebelic ter medeni sejem
 Pred Mestno knjižnico
19.00 Teden mladih: Razstava, Špela   
 Škulj, Lightscapes, Layerjeva hiša

20.00 Teden mladih: Bratski večer, Space  
 Blasters & Le Serpentine in Los   
 Ventilos Mash up
 Rock Bar Down Town
22.00 Teden mladih: Silent Disco Party
 KluBar
21.00 Teden mladih: Local bass   
 frequencies
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 19. MAJ
9.00 Kolesarski dan pod Storžičem
 Glavni trg
10.00 Dan odprtih vrat
 Grad Khislstein

Gorenjski muzej letos beleži 65-letnico svojega 
delovanja, zato vam bodo na Dnevu odprtih vrat 
predstavili svoje delo.
11.00 Teden mladih: Delavnica zdravega   
 nasmeha
 Hengalica, Slovenski trg
11.00 Kranksa kuhna: Urbani piknik
 Grajski vrt
15.00 Teden mladih: Požrtija 2018
 Projekt Burger
20.00 Teden mladih: Zaključni koncert:   
 zmagovalec Svežnja, Brothers 
 moving, Jimmy Barka experience,   
 Edo Majka& Band, Bazen Kranj
20.00 Ferdinand von Schirach: Teror
 Prešernovo gledališče

PONEDELJEK, 21. MAJ
17.00 Delavnica: Šola odprtih vrat,   
 Skicirka
 Trainstation SubArt
20.00 Tadeusz Słobodzianek: Naš razred
 Prešernovo gledališče

TOREK, 22. MAJ
17.30 Predstava za otroke: Veveriček   
 posebne sorte, Mestna knjižnica Kranj
18.00 Marius von Majenburg: Mučenik
 Prešernovo gledališče
18.00 Razstava Stol, Galerija Bala 

SREDA, 23. MAJ
20.00 Marius von Majenburg: Mučenik
 Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 24. MAJ
17.00 TVU 2018: Moji skriti potenciali
 Ljudska univerza Kranj
20.00 Koncert: Divje jezero, Layerjeva hiša
20.00 Tadeusz Słobodzianek: Naš razred
 Prešernovo gledališče
21.00 Kavka Maja: Brina Vogelnik trio
 Kavka bar

Trio vas bo zabaval in kulturno plemenitil s pesmimi 
zasedb Brina in Grad gori! ter dodal še kakšno po-
sebej za to priložnost prirejeno slovensko ljudsko, 
nemara pa celo kakšno Brinino avtorsko pesem.

PETEK, 25. MAJ
10.00 Anton Tomaž Linhart: Županova   
 Micka, Prešernovo gledališče

NEDELJA, 1. MAJ
10.30    44. Tradicionalno prvomajsko   
 srečanje na Joštu nad Kranjem
 

Tradicionalno praznovanje praznika dela je osre-
dnja prireditev na Gorenjskem. Praznovanje poteka 
čez dan, združuje pohod in bogat kulturni in raz-
vedrilni program, z nastopom Pihalnega orkestra 
MOK in Rok’n benda.

PETEK, 4. MAJ
20.00 Koncert: Osma pomlad Kavarne   
 Layer, Layerjeva hiša

SOBOTA, 5. MAJ
10.00 Otroška ustvarjalnica s Saro   
 Hostnik Čapelja, Layerjeva hiša

Otroci bodo iz cvetlic, ki jih bodo ustvarili sami, 
izdelali naglavne vence in vence za na vrata.
11.00 Brezplačno vodenje: Kanjon reke   
 Kokre, Kranjska hiša
11.00 Razstava: Urbani sprehod po   
 uličnih intervencijah in aktualnih   
 razstavah kulturne četrti Kranja
 Layerjeva hiša
20.00  Modna revija: Lea Behek X Dox, 
 Bazen Kranj
21.00 Koncert: Plc Fest 2018
 Trainstation SubArt

PONEDELJEK, 7. MAJ
17.00 Delavnica: Šola odprtih vrat,   
 Skicirka, Trainstation SubArt
10.00 Vinko Moderndorfer: Jaz Batman
 Prešernovo gledališče

TOREK, 8. MAJ
17.00  Otroške spomladanske delavnice v   
 francoskem in nemškem jeziku
 Hiška idej (Prešernova ul. 2)
18.30 Zaprtje razstave Oglej si /   
 Beobachte, Galerija Bala 
19.00 Pravljični večer za odrasle
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 9. MAJ
8.00 Teden rdečega križa - OZ Kranj
 Rdeči križ Kranj
10:30 Vinko Möderndorfer: Jaz, Batman
 Prešernovo gledališče
18.00 Predavanje: Presvitli cesar v Kranju
 Mestna knjižnica Kranj
19.00 Odprtje fotografske razstave   
 Boštjana Snoja, Kranjska hiša

ČETRTEK, 10. MAJ
16.00 Državno odprtje Tedna ljubiteljske   
 kulture - Za vsak čas
 Prešernovo gledališče
16.00 Ko spomini oživijo, Galerija Bala 
17.30 Otvoritev fotografske razstave   
 Deana Dubokoviča
 Galerija Stara pošta
18.00 XV. Mednarodni otroški in mladinski  
 folklorni festival “FOS 2018”
 Glavni trg Kranj
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11.30 Anton Tomaž Linhart: Županova  
 Micka, Prešernovo gledališče
17.15 Mednarodni vaterpolski turnir  
 Tristar, Pokrit olimpijski bazen
17.30 Kavka Maja/Čebelica Maja: Zakaj  
 teče pes za zajcem, Kavka bar
21.00 Kavka Maja: Koala Voice  
 (izštekani) Kavka bar
22.00 Koncert: Fršlus techno party vol. 7
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 26. MAJ
10.00 Županov tek 2018
 Brdo pri Kranju
10.30 Kavka Maja/Čebelica Maja: Tri  
 Ptičice, Kavka bar
12.00 Kavka Maja: Jazz Opoldne
 Kavka bar
16.00 Kavka Maja:  Plata Špila
 Kavka bar
17.00 Koncert: Dečva mene imej, koncert  
 ob 20. obletnici pevske skupine
 Dečve, Stolp Škrlovec
17.15 Mednarodni vaterpolski turnir  
 Tristar, Pokrit olimpijski bazen
20.00 Koncert: Dečva mene imej, koncert  
 ob 20. obletnici pevske skupine
 Dečve, Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: The Morrons, white Stain
 Trainstation SubArt

NEDELJA, 27. MAJ
9.00 Scotov kolesarski dan, Glavni trg

Družine in ljubiteljski kolesarji bodo uživali v bo-
gatem spremljevalnem programu, animacijah za 
otroke, otroškem maratonu in maratonu za druži-
ne ter posameznike.

Teden 
ljubiteljske 
kulture
V Kranju se bo začel Teden ljubiteljske kulture 
2018, ki je namenjen predstavitvi ustvarjalnosti 
v sodobni družbi. Dogodek bo potekal na rojstni 
dan Ivana Cankarja. Počastili bomo 70-letnico 
ZKD Kranj, XV. mednarodni festival otroških in 
mladinskih folklornih skupin, deset let Amatea, 
podelitev nagrade AMATEO za naj evropski projekt 
in Ravniharjeve nagrade ZKDS. Osrednja letošnja 
tema bo folklorna dejavnost, s čemer se aktivno 
vključujemo v evropsko leto kulturne dediščine.

Otvoritvena slovesnost bo 10. maja ob 19.30 v 
dvorani Prešernovega gledališča. Teden ljubitelj-
ske kulture poteka od 11. do 20. maja.

NE ZAMUDITE!

Teden mladih
Maja po mestnih ulicah zaveje mladostna energija,
ki jo s seboj prinese že 24. tradicionalni Teden mla-
dih, ki v gorenjsko prestolnico pripelje na tisoče 
mladih!
Tudi letos se bodo zvrstili različni športni, mla-
dinski, kulturni, glasbeni, izobraževalni, otroški in 
mednarodni dogodki, ki jih bo v devetih dneh kar 
43! Čez dan se bo “hengalo v hengalnici”, zvečer 
pa obvezno na koncert, stand up, kino večer ali 
skate sešn. Z gotovostjo lahko rečemo, da je Teden
mladih najdaljši teden, ki najhitreje mine. Zaradi 
njega v Kranju že maja zadiši po poletju!

Teden mladih poteka od 11. do 19. maja. Celoten 
spored si poglejte v našem dogodkovniku. 

Teden 
vseživljenjskega 
učenja
Že stari pregovor pravi, da je v znanju moč! Teden 
vseživljenjskega učenja si prizadeva za prepozna-
vanje pomembnosti učenja v vseh življenjskih 
obdobjih. Akciji se s tremi dogodki pridružuje 
tudi Kranj. Parada učenja (16. maj) ponuja širok 
nabor stojnic, delavnic in nastopov. Delavnica Moji 
skriti potenciali (24. maj) razkriva, kako s svojimi 
mislimi sprožamo nezavedne procese. Rezultat 
projekta Gremo mi zeleno (29.–31. maj) bo sen-
zomotorična soba za osveščanje čutnih zaznav iz 
recikliranih materialov.

Županov tek
Zadnjo majsko soboto se bo v čarobnem ambientu 
posestva Brdo teklo za dober namen. Preizkusili se 
boste lahko v teku na 1,4 in 10 kilometrov. Poskr-
bljeno bo tudi za najmlajše, ki bodo lahko tekli na 
otroškem teku in se zabavali ob različnih anima-
cijah. Dobrodelno tekaško prireditev organizira Za-
vod za šport Kranj pod pokroviteljstvom Mestne ob-
čine Kranj in v sodelovanju z Zavodom za turizem 
in kulturo Kranj, Atletskim klubom Triglav Kranj in 
Fundacijo Vincenca Drakslerja za odvisnike.

26. maj ob 10. uri, posestvo Brdo pri Kranju

Letno gledališče 
Khislstein
Kranjski amfiteater vsako leto postreže z raznoli-
kim programom za vse okuse. V ambientu grajske-
ga obzidja se boste tudi letos od maja pa vse do 
septembra zabavali v družbi zvenečih imen. Novo 
sezono bodo odprli Mednarodni folklorni festival 
(12. maj), Stand up Tedna mladih (15. maj), 
Frankofonski festival, kjer se bo zbralo več kot 500 
osnovnošolcev in ljubiteljev francoske kulture (17. 
maj), in Đurđevdanske igre, kjer bo nastopilo več 
kot 150 mednarodnih folkloristov (26. maj).
 

   
Organizatorji si pridružujejo pravico do 

spremembe programa. Organizatorje prosimo, 
da informacije o junijskih dogodkih oddate do 

10. maja na www.visitkranj.com ali pa se obrnite 
na koordinatorko kulturnih dogodkov pri Zavodu 

za turizem in kulturo Kranj.

PROGRAM
ZDRUŽENJA 
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

Stalne razstave, stalne dogodke in dnevna
otroška dogajanja spremljajte na

www.zgodovinska-mesta.si
www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov

Največje otroško igrišče na Gorenjskem - s Krančkom v mestu vsak torek od 16. ure dalje

Škrat Kranček vas 1x 

mesečno pozdravlja na 

youtube kanalu visitkranj 

in na FB visitkranj

9.30 Mednarodni vaterpolski turnir  
 Tristar, finale
 Pokrit olimpijski bazen
20.00 Koncer: Les Filles de Illighadad
 Layerjeva hiša

PONEDELJEK, 28. MAJ
16.00 Delavnica: 3 nujne lekcije za  
 osebni uspeh, Ljudska univerza Kranj
17.00 Delavnica: Šola odprtih vrat,  
 Skicirka, Trainstation SubArt

TOREK, 29. MAJ
20.00 Tadeusz Słobodzianek: Naš razred
 Prešernovo gledališče

SREDA, 30. MAJ
9.00 in TVU 2018: Gremo mi zeleno
17.00  Medgeneracijski center Kranj
10.30 Ela Peroci – Desa Muck: Muca  
 copatarica Prešernovo gledališče

Gledališka uprizoritev priljubljene pravljice o ne-
navadni muci, ki je vedno enako urejena in ravno 
prav stroga. predstava je primerna za vrtec in nižje 
razrede osnovne šole.
11.30 Ela Peroci – Desa Muck: Muca  
 copatarica, Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 31 MAJ
9.00 in TVU 2018: Gremo mi zeleno
17.00  Medgenercijski center Kranj
11.00 Ela Peroci – Desa Muck: Muca  
 copatarica, Prešernovo gledališče

VSAK DAN
7.30 Jutranja telovadba 1000 gibov 
 Prešernov gaj

VSAK PONEDELJEK
16.00 Ponedeljkove delavnice Plastičnega   
 maketarstva, Otroški stolp Pungert

VSAK TOREK 
16.00 S Kančkom v mestu, Glavni trg

16.00 Torkove risarije in igrarije Malo po   
 svoje, Otroški stolp Pungert

VSAKO SREDO
 Sreda brez evra
 Izbrani lokali v Starem Kranju   

16.00 Sredine ustvarjalnice s Teto   
 Jadrnico, Otroški stolp Pungert

VSAK ČETRTEK
16.00 Četrtki ob vodnjaku in ekološka   
 tržnica, Glavni trg

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

PODALJŠAN
PONEDELJEK

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

PODALJŠAN
PONEDELJEK

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

PODALJŠAN
PONEDELJEK

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

PODALJŠAN
PONEDELJEK

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

16.00 Četrtkovi spretni prstki, 
 Otroški stolp Pungert

VSAK PETEK 
 Srečni petek
 Izbrane trgovine v Starem mestnem   
 jedru

10.30 Stolpove sobotne ustvarjalnice  
 Otroški stolp Pungert
16.00 Petkove Glasbene igrarije   
 Otroški stolp Pungert

VSAKO SOBOTO
8.30            Sobotna tržnica, Glavni trg                                                                                                
 
 Kranska kuhna, tretje sobote v  
 mesecu
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Pomladna narava okoli Kranja vabi k raz-
iskovanju in odkrivanju lepot, na izlete v 
hribe in gore.  Gotovo ste že občudovali sli-
kovite fotografije cerkvice na Jamniku, in 
če še niste bili pri njej, se na izlet lahko po-
date po novih označenih planinskih poteh. 
Označene poti vodijo iz Nemilj do Jamnika 
in naprej do Bele peči ali do Mohorja ter 
Dražgoš. Na Podblici se lahko ustavite še na 
ekološki kmetiji ali pri Metki, na domačih 
piškotih. Z vrha Bele peči se odpre prekra-
sen razgled na Gorenjsko ter Jamnik, ki bo 
zagotovo postal vaša priljubljena izletniška 
točka.
Krajevna skupnost Podblica vas v sodelo-
vanju z Mestno občino Kranj, Zavodom 
za turizem in kulturo Kranj in Planinskim 
društvom Kranj vabi na otvoritveno slove-
snost ob odprtju novih planinskih in spre-

hajalnih poti v Podblici ter predstavitev no-
vih informacijskih tabel, ki so postavljene v 
Nemiljah in Podblici. V soboto, 12. maja, 
ob 14.30 se zberete pri Gostilni Na Raz-
pokah v Nemiljah in se nato skupaj od-
pravite po poti do Jamnika. Glavni do-
godek se bo odvijal ob 16. uri pri cerkvi 
sv. Primoža in Felicijana na Jamniku. 

Nove pešpoti na Jamnik in v Podblici

Legenda
turističnih pešpoti:

NASVET ZA IZLET

Nemilje–Jamnik, 1 ura
Jamnik–Bela peč, 1,5 ure
Nemilje–Mohor, 1,5 ure
Nemilje–Dražgoše, 1,5 ure
Tehnika Meta 0,5 ure

www.visitkranj.com

MEDNARODNI 
FOLKLORNI FESTIVAL

STAND UP 
(Teden Mladih)

BIG FOOT MAMA

INNER CIRCLE

12. 5.

15. 5.

1. 6.

28. 6.

SOBOTA ob 11h

TOREK ob 20h

PETEK ob 21h

ČETRTEK ob 21h

teden mladih @tedenmladih

- TEDEN  MLADIH -
Trubači - Adi Smolar - Edo Maajka & Band - Brothers Moving

Modna revija - Ponythlon - Pub večer - Hengalnica
Več na: www.tm.ksk.si

Kranj, od 11. do 19. maja

Layerjeva hiša se 12. maja pridružuje sve-
tovnemu dnevu kolaža z dvema delavni-
cama, ob 10. uri za otoke in ob 11. uri za 
odrasle. Delavnici sta brezplačni, zaželene 
so prijave. Do 8. maja potekata dva odprta 
poziva in povabila - poziv umetnikom pri 
razstavljanju na skupinski razstavi v stolpu 
Škrlovec in poziv k poši-
ljanju kolažnih razgle-
dnic za razstavo Mail 
Art. S tem napove-
dujejo mednarodni 
festival sodobnega 
kolaža KAOS, ki 
bo potekal med 29. 
junijem in 14. av-
gustom 2018 in bo 
staro mestno jedro 
Kranja spreminjal v 

Letos na pobudo Slovenije praznujemo prvi 
svetovni dan čebel, ki je 20. maja – na roj-
stni dan Antona Janše, ki velja za začetnika 
modernega čebelarstva. Dan je namenjen 
predvsem zavedanju izjemnega pomena 
čebel za preživetje človeka ter ozaveščanju, 
kako pomagati čebelam. Ste vedeli, da je 
kranjska sivka, slovenska avtohtona vrsta 
čebel, ena najbolj razširjenih pasem v sve-
tovnem merilu?  Za vsak nabrani kilogram 
medu obišče čebelja družina več kot štiri 
milijone cvetov in pri tem preleti skoraj 
200.000 kilometrov.

Svetovni dan čebel

Svetovni dan kolaža Urbani piknik na vrtu gradu

V Kranju bomo zato v petek, 18. maja, 
ob 18. uri pred Mestno knjižnico Kranj 
priredili medeno popoldne. Vabimo vas 
na odprtje razstave ilustracij Marije Pre-
log – Na Kranjskem vrtu, medeni sejem in 
delavnico oblikovanja papirnatih čebelic. 
Vljudno vabljeni!

konglomerat barv, idej in raznolikih izra-
zov. V kulturni četrti Kranja se bo to po-
letje težko izogniti ustvarjalnemu kaosu, 
pridružite se jim!   

19. maja se Kranska kuhna seli na vrt 
gradu Khislstein, kjer se bo odvijal ur-
bani piknik! S seboj prinesite odeje, špor-
tne pripomočke ter druge družabne igre. 

Dan odprtih vrat
Gorenjskega muzeja

Vabljeni na praznovanje 65 let Gorenjskega 
muzeja! Kdo so in kaj delajo? S čim vse se 
ukvarjajo? Obiščite jih v soboto, 19. maja 
2018, od 10. do 13. ure v gradu Khisl-
stein. Če imate doma star predmet, ki je 
potreben konserviranja ali restavriranja, se 
lahko posvetujete z njihovimi konservator-
ji-restavratorji. Bi muzeju radi podarili star 
predmet? Prinesite ga s seboj in jim zaupaj-
te njegovo zgodbo. Z vpisom v inventar-
no knjigo bo predmet postal del premične 

dediščine, za katero skrbijo v Gorenjskem 
muzeju. Vljudno vabljeni!

Dobimo se na grajskem vrtu od 11. do 19. 
ure!
Še prej pa  skočite na dan odprtih vrat 
v grad.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – V telovadnici Osnov-
ne šole (OŠ) Jakoba Aljaža je 
bila zaključna prireditev 
Mladi športnik 2018, pro-
gram za predšolske otroke z 
motnjami v razvoju. Dogo-
dek je poznan tudi pod ime-
nom specialna olimpijada in 
na aprilsko sobotno dopol-
dne so jo v Kranju organizi-
rali že šestič. Vključili so vse 
otroke iz razvojnih oddelkov 
vrtca Mojca, postavljene na-
loge je izvajalo trideset otrok 
iz petih skupin. "Program 

smo zastavili tako, da so lah-
ko sodelovali vsi otroci, eni 
bolj samostojno, drugi z 
našo pomočjo ali s pomočjo 
pripomočkov za gibanje. Za-
čeli smo že v oktobru in se 
nato dobivali v telovadnici 
vsak teden. Vsaka skupina je 
posamezne aktivnosti izva-
jala tudi vmes. Zadnji tre-
ning in zaključno prireditev 
smo imeli v telovadnici OŠ 
Jakoba Aljaža," je povzela 
organizacijska vodja razvoj-
nih oddelkov Nada Jarić. 
Tim, Andreja, Brina, Nejc, 
Katarina, Lovro in ostali tek-

movalci so imeli postavljene 
tri naloge, pri prvi so podira-
li keglje, pri drugi premago-
vali ovire, pri tretji pa v dveh 
skupinah tekmovali, kdo bo 
hitrejši ... Zmagovalci so bili 
na koncu vsi in vsi so prejeli 
medalje, ki so jim jih podeli-
li Tanja Draksler, Matic Ti-
čar in Matjaž Žerovnik, čla-
ni Medobčinskega društva 
Sožitje. Matic je zaigral na 
harmoniko in še dodatno 
popestril druženje.
"Program Mladi športnik je 
zasnovala ekipa strokovnja-
kov pri specialni olimpijadi 

z željo, da se tudi predšol-
skim otrokom s posebnimi 
potrebami zagotovi primer-
ne oblike motoričnih aktiv-
nosti, ki bodo ugodno vpli-
vale na njihov razvoj. Pou-
darek je na učenju različnih 
motoričnih veščin z ustre-
znimi prilagoditvami ali 
enostavno uživanje pri izva-
janju teh s pomočjo odrasle-
ga," je pojasnila Nada Jarić 
in dodala, da tudi na ta na-
čin želijo otroke motivirati 
za gibanje, da spoznavajo 
svoje telo ... Otroci spozna-
vajo različne športne pripo-

močke, pesmice, zabavne in 
enostavne vaje. "Predvsem 
je naš cilj vsakemu otroku 
omogočiti, da doživlja uspeh 
in zadovoljstvo ne glede na 
primanjkljaje, kar vpliva 
tudi na njegovo pozitivno 
samopodobo, otroci napre-
dujejo v fizičnem, kognitiv-
nem in socialnem razvoju. 
Prav tako otroci in celotna 
družina pridobijo pozitivne 

izkušnje, otroci se že v pred-
šolskem obdobju seznanijo 
s športom, širša javnost pa 
se seznani z življenjem in 
delom oseb s posebnimi po-
trebami." In kar je prav tako 
pomembno – s tovrstnimi 
aktivnostmi pridobivajo ko-
ristne izkušnje tudi strokov-
ni delavci v vrtcu, zabavne 
aktivnosti pa prek otrok spo-
znajo tudi starši.

Zmagovalci so bili vsi
Najboljši na že šesti specialni olimpijadi so bili vsi mladi tekmovalci iz razvojnega oddelka kranjskega 
vrtca Mojca. In kako so se skupaj z mentorji na olimpijado pripravljali, trenirali, preizkušali različne 
spretnosti, pridobivali gibalne izkušnje ...?

Vaja "palačinka", kot jo zabavno imenujejo. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Kranj – Društvo za zaščito ži-
vali (DZZŽ) Kranj je v sobo-
to organiziralo tradicionalno 
akcijo zbiranja starega papir-
ja za pomoč brezdomnim in 
zavrženim živalim. S pomo-
čjo podpornikov so zbrali 
skoraj 68 ton, kar je nov re-
kord. Največ papirja, 63 ton, 
so pred tem zbrali aprila lani. 
Vsa sredstva, ki jih dobijo s 
pomočjo zbiranja starega pa-
pirja, porabijo za oskrbo 
brezdomnih in zavrženih ži-
vali, za sterilizacije in kastra-
cije, testiranja za mačji aids 
in levkozo, cepljenja ter večja 
zdravljenja. Poleg tega po-

magajo pri oddaji mačk in 
psov v nove odgovorne do-
move. Lani so nov dom po-
magali poiskati 163 mačkam, 
v osmih letih svojega delova-
nja kar 996 mačkam in 68 
psom. Trenutno imajo pod 
svojim okriljem v oskrbi ne-
kaj jesenskih mladičev, bliža 
pa se tudi sezona spomla-
danskih (tudi sesnih) mladi-
čev, zato jim bodo sredstva, 
zbrana z akcijo, prišla zelo 
prav. V soboto so predstavili 
tudi pomladno-poletne maji-
ce DZZŽ Kranj, zbirali pla-
stične zamaške za Zavod 
Naš kuža ... Naslednja akcija 
zbiranja starega papirja bo 
oktobra, ta bo že 15. po vrsti. 

Rekordna količina 
zbranega papirja

Del ekipe Društva za zaščito živali Kranj na sobotni akciji 
zbiranja starega papirja
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Kranj – V času prvomajskih počitnic bo Rdeči križ Slovenije, 
Območno združenje Kranj organiziral brezplačno letovanje 
za 26 osnovnošolskih otrok iz socialno ogroženih družin. 
Letovanje bo v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli 
rtič od 27. aprila do 2. maja. Stroške letovanja bodo pokrili 
iz sredstev FIHO in akcije Peljimo jih na morje. Otroci pri-
hajajo iz občin Jezersko, Preddvor, Cerklje in največ iz Me-
stne občine Kranj. Hkrati gre tudi za otroke, katerih zdra-
vstveno stanje ni najboljše in bodo ob odličnih klimatskih 
razmerah na morju lahko vsaj malo izboljšali svoje zdravje 
oziroma počutje. Pripravljajo jim različne animacije in pro-
grame, med drugim spoznavni ples, igre, učenje plavanja, 
ustvarjalne delavnice, kino večer, nogomet, pripovedovanje 
pravljic za najmlajše, učenje tujih jezikov, tudi ples v ma-
skah in lov za skritim zakladom.

Omogočili jim bodo brezplačne počitnice
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Letošnji praznik 1. maj, praznik dela, 
delavk in delavcev, je ponovno tre-
nutek, 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 Slove-
nije na Gorenjskem vsem delavkam 
in delavcem želimo lepo praznova-
nje njihovega praznika ter jih vabi-
mo na naše skupno praznovanje, ki 
bo že tradicionalno na Križni gori 
nad Škofjo Loko 1. maja z začetkom 
ob 11. uri.
S 1. majem obeležujemo spomin na 
delavske proteste v Chichagu leta 
1886, kjer je v boju in prizadevanju 
za 8-urni delavnik umrlo 11 delav-
cev. Naj nas obeleževanje tega praz-
nika spomni tudi na dejstvo, da 
delavske pravice niso nekaj samou-
mevnega. Niso podarjene, ampak 
krvavo priborjene in tudi dandanes 
si moramo vedno znova prizadevati 
za njihovo ohranitev. V Območni 
organizaciji ZSSS Gorenjske tako 
ohranjamo zavest o pomenu angaž-
maja za delavske pravice ter vedno 
znova poudarjamo pomen solidar-

nosti in združevanja delavcev v sin-
dikate. 
V zadnjem času smo na Območni 
organizaciji ZSSS Gorenjske bili priča 
premnogim primerom napadov delo-
dajalcev na sindikaliste, vse pogosteje 
se srečujemo z različnimi oblikami 
mobinga in pritiskov, ki jih delodajalci 
izvajajo nad delavci. V ta namen smo v 
preteklih mesecih ustanovili Odbor 
Ozavestimo mobing, kjer skupaj s svfo-
jimi predanimi člani in strokovnjakinjo 
s tega področja izobražujemo o temi 
mobinga in skušamo žrtvam pritiskov 
delodajalcev nuditi vso podporo. Za 
dodatne informacije nam lahko pišete 
na ozavestimomobing@gmail.com.
Poleg  sekretarja in pravnika Mateja 
Jemca, ki delavkam in delavcem, čla-
nom ZSSS, na Gorenjskem že nekaj 
časa uspešno nudi pomoč, se lahko 
kadarkoli obrnete tudi na sekretarko  
Mirelo Žnidarec na njeno telefonsko 
številko 041 314 133, Matej pa vam je 
dosegljiv na svoji, večini vam že do-
bro znani številki 040 690 344. Vsem 
delavkam in delavcem in še posebej 
našim članicam in članom čestitamo 
ob prazniku dela, 1. maju, in jim želi-
mo prijetne praznike in veselo druže-
nje na naši skupni prireditvi.
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ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
Območna organizacija Gorenjske vabi na

36. prvomajsko srečanje  
na Križni gori
1. maja 2018 ob 11. uri
Slavnostna govornica bo Marjana Mrak, članica sindikata SKVNS. 
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. Prisotne bo zabaval  
humorist Boštjan Meglič - Peška, za gostinsko ponudbo  
pa bo skrbela Mesarija Štajnbirt. 

Vabljeni na Križno goro! 

 

Mirela ŽnidarecMatej Jemec

Aleš Senožetnik

Šmartno – Štefanija Mervič 
je v svojem življenju živela 
v različnih krajih. Rojena v 
Trnovem je kasneje prebi-
vala v Velenju, od koder je 
bila v času druge svetovne 
vojne izgnana na Hrvaško. 
Nato je živela tudi v Trbov-
ljah, od leta 1956 pa v Kra-
nju. Že drugo leto je nasta-
njena v Domu Taber v 
Šmartnem pri Cerkljah, 
kjer je tudi praznovala stoti 
rojstni dan.
Bila je gospodinja, a si je 
želela postati učiteljica, kar 

pa ji ni bilo dano. Skrbela je 
za družino, v kateri sta se ji 
rodila sin Branko in hči Vla-
sta. Pred petimi leti ji je v 
starosti 95 let umrl mož. Ob 
jubileju ji je poleg direktori-
ce Doma Taber Elizabete 
Pristav Bobnar in cerkljan-
skega župana Franca Čebu-
lja čestitala tudi Nada Boga-
taj Kržan iz kabineta župana 
Kranja in ji ob tej priložno-
sti podarila častno listino 
Mestne občine Kranj, vse 
dobro pa so ji zaželeli tudi 
predstavniki domače Krajev-
ne skupnosti Vodovodni sto-
lp ter Rdečega križa.

Stotica Štefanije Mervič

Sin Branko z ženo Joži, Nada Bogataj Kržan iz kabineta 
kranjskega župana, cerkljanski župan Franc Čebulj in 
direktorica Doma Elizabeta Pristav Bobnar s slavljenko 
Štefanijo Mervič

Mateja Rant

Stražišče – Drugi petek v 
aprilu je društvo Sorško polje 
pripravilo že tradicionalno 
Stražiško tržnico, v okviru 
katere na stojnicah ponudijo 
lokalno ekološko in konven-
cionalno pridelano hrano. 
Na tokratni tržnici se je s 
svojo stojnico predstavljala 
tudi Ljudska univerza Kranj, 
v sodelovanju s katero so pri-
pravili Lov za zakladom po 
Stražišču in veliko stražiško 
tombolo z bogatimi nagrada-
mi. "Premiero" pa je dožive-
la tudi Cunjarnica – izmenje-
valnica ženskih oblačil, čev-
ljev in nakita oziroma "butik 
uporabnih flik", s katerimi si 
"eko in šik", kot sta se izrazi-
li glavni pobudnici izmenje-
valnice Špela Ankele in Nata-
ša Boncelj Ažman.
Na Cunjarnico je bilo mogo-
če prinesti do deset kosov 
opranih, zlikanih in nepoš-
kodovanih oblačil, čevljev ali 
modnih dodatkov in jih 
zamenjati za kaj novega iz 

omar drugih obiskovalk 
Cunjarnice. "Pomlad je tu 
in z njo je prišel tudi čas za 
čiščenje in prevetritev ne 
samo naših stanovanj, 
ampak tudi garderob. Obla-
čila, ki jih ne nosijo več, so 
imele ženske priložnost 
zamenjati z drugimi ter tako 

ravnale varčno in obenem 
skrbno do narave," sta pou-
darili Špela Ankele in Nata-
ša Boncelj Ažman. Spreje-
mali so izključno ženska 
oblačila in modne dodatke, 
ne pa tudi otroških oblačil, 
spodnjega perila, športnih 
oblačil in z oglasi potiskanih 

majic. Za vsak prineseni kos 
so odtisnili žig, za katerega 
si je bilo mogoče izbrati nov 
kos garderobe. V primeru, 
da si je katera želela izbrati 
več kosov, kot jih je prinesla, 
ali pa je po naključju prišla 
mimo brez svoje zbirke, je 
za izbrana oblačila lahko 
namenila prostovoljni pris-
pevek v dobrodelne name-
ne. Z zbranim denarjem 
bodo po seriji treh Cunjar-
nic razveselili stanovalke 
gorenjske Varne hiše, ki 
nudi zavetje mamicam in 
otrokom, žrtvam nasilja. 
Marsikdo je celo daroval 
samo prostovoljni prispe-
vek, čeprav si ni izbral nobe-
nega kosa oblačila. 
V okviru prve Cunjarnice je 
svojo garderobo osvežilo kar 
nekaj posameznic, saj je 
nove lastnice našlo okrog 
štirideset kosov oblačil in 
modnih dodatkov. "Kar ni 
šlo v nove roke, smo spravile 
za majsko tržnico, ki bo dru-
gi petek v maju," je napove-
dala Špela Ankele.

"Krst" Cunjarnice
V okviru Stražiške tržnice so v aprilu prvič pripravili tudi izmenjavo oblačil, ki so jo poimenovali 
Cunjarnica. Nove lastnice je našlo okrog štirideset kosov oblačil, torbic, čevljev in nakita.

Pobudnici Cunjarnice Špela Ankele (desno) in Nataša 
Boncelj Ažman
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Vilma Stanovnik

Kranj – Sredi tega meseca je 
v Podčetrtku potekalo držav-
no prvenstvo v boksu, ki so 
se ga uspešno udeležili tudi 
predstavniki Boksarskega 
kluba Kranj. Pod vodstvom 
trenerja Duška Čavića so 
osvojili deset medalj, od 
tega kar polovico zlatih.
"Trenutno imamo v klubu 
registriranih 18 boksarjev, 
od šolarjev do članov. V za-
dnjem času se jih je kar pre-
cej zamenjalo, trenutno pa 
lahko rečem, da sta najper-
spektivnejša med njimi Sej-
do Feratović in Tamara Gro-
šelj. Za oba načrtujem, da 
bosta drugo leto tekmovala 
tako na evropskih kot svetov-
nih tekmovanjih, kjer bosta 
zastopala tudi Slovenijo. Za-
radi pomanjkanja denarja 
namreč v zadnjem času ni-
smo nastopali na mednaro-
dnih tekmovanjih, nastopali 
pa smo v slovenski ligi in 
državnem prvenstvu, ki je 
bilo prejšnji teden v Podče-
trtku. Nastopilo je deset na-
ših boksarjev, osvojili pa 
smo pet zlatih medalj, tri 
srebrne in dve bronasti. Med 
pionirji je zlato medaljo 

osvojil Beno Nadarevič, med 
kadetinjami Tamara Grošelj 
in Jerca Perne, med kadeti 
Erik Jovanovič, med mladin-
ci pa Ažbe Baškovec. Srebr-
no medaljo je med članica-
mi osvojila Pia Letnar, med 
kadeti Lovro Jerič, med deč-
ki pa Sejdo Feratović. Brona-
sti medalji sta osvojila Lovro 
Križnar med mladinci in 
Luka Florjanič v super težki 
kategoriji med člani," je po-
vedal trener Duško Čavić, ki 
skrbi, da v Boksarskem klu-
bu Kranj vzgajajo nove tek-
movalce in tekmovalke. 
"Od malega me je navduše-
val boks, vendar sem do lan-
skega leta trenirala košarko 
in rokomet, saj starša nad 
boksom nista bila najbolj 
navdušena. Ko pa sem vztra-
jala, se je mami pozanimala, 
kje bi bilo moč trenirati. So-
delavka ji je povedala za Bo-
ksarski klub Kranj in odlič-
nega trenerja Duška Čavića 
in v dobrem letu sem zelo 
napredovala. Tako sedaj bo-
ksa ne bi zamenjala za no-
ben drug šport," pravi 14-le-
tna Tamara Grošelj, ki v 
Sloveniji na tekmah prema-
guje vse nasprotnice, zane-
sljivo pa je osvojila tudi na-

slov državne prvakinje. "Že-
lim si čim bolje trenirati in 
tekmovati tako doma kot na 
mednarodnih tekmova-
njih," še pravi Tamara.
Nad boksom je navdušen 
tudi 12-letni Sejdo Feratović, 
ki se je v Boksarki klub 
Kranj vpisal na začetku lan-
skega leta. "Borilne veščine 
so mi zelo všeč. Najprej sem 
treniral karete, nato tudi 
muay thai, potem pa mi je 
pokojni oče povedal za boks 
pri trenerju Dušku Čaviću," 
je povedal nadarjeni mladi 
Kranjčan, sedmošolec na 
Osnovni šoli Staneta Žagar-
ja, ki je na državnem prven-
stvu sicer osvojil srebrno 
medaljo, vendar je boksal z 
leto starejšim nasprotni-
kom. "Moj cilj je napredova-
ti, saj si želim, da bi bil za-
dovoljen tako sam kot moj 
trener, ki je prepričan, da 
sem zelo talentiran," je še 
povedal Sejdo Feratović.
Naj ob tem zapišemo še, da 
se je na državnem prvenstvu 
izkazal še en mladi kranjski 
boksar, član Bulldoga Nik 
Ciperle Krušec, ki je osvojil 
zlato medaljo med dečki. 
Njegov trener je nekdanji 
boksar Sebastjan Novak.

Boksarji osvajajo odličja
V Boksarskem klubu Kranj vzgajajo mlade tekmovalce in tekmovalke, ki so 
se prejšnji teden z državnega prvenstva vrnili s kar desetimi medaljami.

Del ekipe uspešnih tekmovalcev Boksarskega kluba Kranj s trenerjem Duškom Čavićem

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

# ČasZaTriglav

TRIGLAV KRANJ : KRŠKO
 sreda, 2. 5., ob 15. uri

TRIGLAV KRANJ : CELJE
četrtek, 10. 5., ob 16. uri

TRIGLAV KRANJ : DOMŽALE
sreda, 23. 5., točna ura še ni znana
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Nadobudneži v Kranju za pot v Sarajevo!
Ob ogromnem poudarku, ki ga v NK Triglav Kranj dajemo nogometni akademiji, in zelo 
vzornim rezultatom, ki jih ta dosega, bomo v prihodnje vse več pozornosti namenjali tudi 
organizaciji turnirjev, ki na enem mestu zberejo najboljše nogometne šole doma in na tujem.
Ena od teh priložnosti je bila v soboto, 21. aprila, ko se je v gorenjski prestolnici odvijal 
kvalifikacijski turnir za nastop na morda celo najmočnejšem mednarodnem turnirju za tako 
mlade nogometaše, Champions Cupu. Za preboj na zaključni turnir, ki bo letos v Sarajevu, se 
je borilo ogromno klubov v starostnih kategorijah do 10 in 12 let, v glavnem delu pa nato 
nastopajo tako eminentni klubi, kot so Benfica, Roma, Inter, Juventus, Chelsea, Liverpool, 
Newcastle in še bi lahko naštevali.

Triglav osvojili pokal MNZG!
V finalu mladinskega tekmovanja za Pokal MNZG-Kranj je Triglav v Lescah premagal domačine 
s 7:0. Gostje so bili boljši že v prvem polčasu, ki so ga dobili z 2:0, v drugem pa so svojo zmago 
le še potrdili. Za mlade Orle je dva zadetka dosegel Žan Rogelj, po enega pa so prispevali Vid 
Eržen, Luka Lipovec, Qendrim Hasanaj, Altin Kryeziu in Nejc Cvitkovič.
S tem se je Triglav uvrstil v četrtfinale pokalnega tekmovanja NZS, kjer se bo predvidoma 28. 
aprila v gosteh pomeril z zmagovlcem pokalnega tekmovanja v MNZ Koper.

Najmlajši kapetan v zgodovini prve lige?
NK Triglav Kranj je v mnogočem zelo specifičen klub. Prav gotovo ga še posebej odlikuje 
njegova akademija in nogometaši, ki iz nje izhajajo. Med slovenskimi prvoligaši ni kluba, ki bi 
svojim produktom namenjal toliko priložnosti, kot prav Triglav, na kar smo še posebej ponosni.
Velika čast pa je doletela 17-letnega Egzona Kryeziuja, ki je v tej sezoni debitiral na najvišji 
ravni članskega nogometa v Sloveniji, a to ni vse. Na tekmi v Domžalah je začel v prvi postavi, 
trener Siniša Brkič pa mu je namenil kapetansko vlogo. S trakom na roki je dobro odigral 
srečanje, zato priložnost za igro prejema tudi v nadaljevanju sezone.

Vilma Stanovnik

Kranj – Po dolgi bolezni se 
je v 62. letu starosti poslovil 
nekdanji uspešni dirkač in 
funkcionar pri Avto-moto 
zvezi Slovenije ter mednaro-
dni zvezi Alpe Adria Janez 
Pintar. Rodil se je v Kranju, 
ljubezen do motorjev pa mu 
je bila položena že v zibelko. 
Kasneje je odraščal v zlati 
dobi slovenskega in jugoslo-
vanskega hitrostnega moto-
ciklizma.
Z aktivnim nastopanjem se 
je Jani, kot smo ga klicali 
prijatelji in znanci, v karieri 
udeležil približno dvestotih 
tekmovanj, od tega se je več 
kot stokrat povzpel na zma-
govalne stopničke. Bil je 

večkratni republiški in dr-
žavni prvak, za kar je prejel 
tudi najvišje priznanje Avto-
-moto zveze Jugoslavije zla-
to čelado. Veliko je nastopal 
na mednarodnih dirkah zu-
naj meja nekdanje države, 
velik izziv so mu bile dirke, 

ki so štele za evropsko in 
svetovno prvenstvo. Zbral je 
kar 42 startov v tekmovanju 
Grand Prix. Večkrat je osvo-
jil naslov avto-moto športni-
ka sezone. Za svoje tekmo-
valne dosežke je prejel tudi 
najvišja priznanja AMZS, 
nazadnje leta 2016 prizna-
nje za prispevek k moto-
športu. Opravljal je številne 
naloge tehničnega in špor-
tnega komisarja na tekmo-
vanjih in v komisiji CHD pri 
Strokovnem svetu za šport, 
zadnjih nekaj mandatov je 
bil tudi predsednik komisije 
za cestnohitrostni motocik-
lizem pri AMZS Šport. V 
zadnjih letih je vodil komisi-
jo CHD pri mednarodni 
zvezi Alpe Adria. 

Umrl je Janez Pintar

Janez Pintar
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Večgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si 

»Ne učimo se za šolo, marveč za življenje.« (Seneka)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE 

Prijave so obvezne na tel. 041 724 134 ali na  
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

	Četrtek, 3. 5. 2018, 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Pridobivamo nova znanja, delimo  

izkušnje ter ustvarjamo. 

	Četrtek, 3. 5. 2018, 14.00–17.30 
  Brezplačno osebno svetovanje za izbiro Bachove cvetne 

esence. Svetovanje vodi Tannja Yrska. 

	Četrtek, 3. 5. 2018, 17.00–19.30 
  Kako prepoznati stres in se z njim soočiti – 1. del.  

Na predavanju se naučimo prepoznati stres, kako si lahko sami 
pomagamo pri povečevanju naše "odpornosti na stresorje" in 
pri soočanju s stresom. 

	Četrtek, 3. 5. 2018, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite  

s seboj. 

	Četrtek, 3. 5. 2018, 18.30–19.30 
  Meditacija. "Jaz sem". Meditacija v tišini s pozornostjo na  

svojem izvoru. Prinesite podlogo za sedenje. 

	Četrtek, 3. 5. 2018, 19.30–21.00 
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti 

na področju osebnostne rasti.  

	Petek, 4. 5. 2018, 17.00–19.30 
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju  

z osebnimi, medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi –  
dr. Kristina Knific. Prijavite se na: resitve@luniverza.si. 

	Petek, 4. 5. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za 

osnovno šolo. 

	Ponedeljek, 7. 5. 2018, 15.30–18.00 
 Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo. 

	Ponedeljek, 7. 5. 2018, 17.00–18.00 
  Numerologija – izračun za leto 2018. Napoved za na podlagi 

vaših osebnih rojstnih podatkov. 

	Ponedeljek, 7. 5. 2018, 18.00–20.00 
  Krožni ogled kanjona reke Kokre. Spomladansko prebujanja 

rastlinja ob divji hudourniški reki. Zbor pred Medgeneracijskim 
centrom. Vodi Janko Zupan. 

	Ponedeljek, 7. 5. 2018, 18.00–19.30 
  Kvačkanje za vse generacije. Prinesite kvačko 3,5 in garn 

Marinka. 

	Ponedeljek, 7. 5. 2018, 18.00–20.00 
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let. 

Obetajo se ustvarjalne delavnice, zanimive debate, prijetno  
druženje z vrstniki. 

	Torek, 8. 5. 2018, 9.00–10.30 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim 

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. 

	Torek, 8. 5. 2018, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim  

slovenščina ni materni jezik.  

	Torek, 8. 5. 2018, 18.00–19.00 
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta,  

ki jim slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim 
delavnicam. 

	Torek, 8. 5. 2018, 10.30–12.00 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo 

vam pomoč pri reševanju problemov z uporabo računalnikov  
in telefonov. 

	Torek, 8. 5. 2018, 10.30–11.30 
 Vesele urice – NEMŠČINA. Konverzacija v nemškem jeziku.

	Torek, 8. 5. 2018, 17.00–18.30 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se  

razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo s seboj. 

	Torek, 8. 5. 2018, 18.00–19.00 
 Bownova terapija. Predstavitev manualne tehnike. 

	Sreda, 9. 5. 2018, 10.00–11.00 
 Vesele urice – RUŠČINA. Konverzacija v ruskem jeziku. 

	Sreda, 9. 5. 2018, 17.00–20.00 
  Vaš finančni DNK. Finančni DNK oziroma notranja  

naravnanost za uspeh. 

	Sreda, 9. 5. 2018, 18.00–19.30 
  Tudi bogati jočejo. Predstavitev knjige pisateljice Lavjete  

Selimovič bo imela Janja Frelih Gorjanc. 

	Sreda, 9. 5. 2018, 18.00–19.30 
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in 

druge tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

	Četrtek, 10. 5. 2018, 10.00–12.30 
 Medkulturno v Kranju. 

	Četrtek, 10. 5. 2018, 16.00–18.00 
  Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo  

videnja ... V skupini bomo izmenjevali izkušnje, se pogovarjali o 
izzivih s katerimi se soočamo.  

	Četrtek, 10. 5. 2018, 17.00–18.00 
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno  

medsebojni podpori, deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov 
pri preprečevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco. 
Svojci lahko s seboj pripeljejo osebe z demenco. 

	Četrtek, 10. 5. 2018, 17.30–19.30 
  Dedovanje zaščitenih kmetij. Dedovanje zaščitenih kmetij je 

urejeno drugače kot dedovanje ostalega premoženja. 

	Četrtek, 10. 5. 2018, 17.00–20.00 
  Sladke pregrehe: Sadne torte. Kulinarično delavnico vodi 

Helena Krišelj. 

	Četrtek, 10. 5. 2018, 18.00–19.30 
  Hildegardina medicina. Srčno vabljeni vsi, ki vas zanima  

modrost zdravljenja svete Hildegarde. 

	Petek, 11. 5. 2018, 15.00–16.30 
 Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika. 

	Petek, 11. 5. 2018, 18.00–20.00 
 Petje ljudskih pesmi. Vabljeni. 

	Petek, 11. 5. 2018, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok. Druženje ob igri taroka. 

	Ponedeljek, 14. 5. 2018, 10.00–11.00 
 Vesele urice – FRANCOŠČINA. Konverzacija v francoskem  
 jeziku. 

	Ponedeljek, 14. 5. 2018, 15.30–18.00 
 Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo. 

	Torek, 15. 5. 2018, 9.00–10.30 
 Slovenija, moja nova država.

	Torek, 15. 5. 2018, 17.00–18.00 
 Jezikam slovensko. 

	Torek, 15. 5. 2018, 18.00–19.00 
 Razumem, znam slovensko. 

	Torek, 15. 5. 2018, 17.00–18.30 
 Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. 

	Torek, 15. 5. 2018, 17.00–18.00 
  Družinski dan: Lov za zakladom. Skupina mora šteti najmanj 

tri člane iz vsaj dveh generacij. Najboljše skupine bodo  
nagrajene. 

	Torek, 15. 5. 2018, 18.00–19.00 
 Družinski dan: Gibalna urica za starše in otroke. 

	Torek, 15. 5. 2018, 19.00–20.00 
 Družinski dan: Pravljica za starše in otroke.  

	Torek, 15. 5. 2018, 18.00–20.00 
  Odprta skupina za samopomoč. Skupino vodi Slovensko  

društvo Hospic. Namenjena je medsebojni podpori žalujočih, in 
priložnosti za pogovor. 

	Četrtek, 17. 5. 2018, 10.00–12.30 
 Medkulturno v Kranju.  

	Četrtek, 17. 5. 2018, 10.30–11.30 
 Vesele urice – ITALIJANŠČINA. Konverzacija v italijanskem  
 jeziku.

	Četrtek, 17. 5. 2018, 16.30–18.30 
  Zdrav način prehranjevanja in kako uravnoteženo ter  

kvalitetno živeti – manjka ciljna skupina. Dotaknili se bomo 
prehranske piramide, časa, v katerem živimo, in kvalitete hrane, 
ki jo imamo možnost uživati. 

	Četrtek, 17. 5. 2018, 17.00–20.00 
 Kuhajmo z Matejo Reš: Presni sokovi. Prijave so obvezne. 

	Četrtek, 17. 5. 2018, 17.00–18.00 
 Življenje z osebo z demenco. 

	Četrtek, 17. 5. 2018, 18.00–20.00 
 Maketarska delavnica. 

	Četrtek, 17. 5. 2018, 18.00–19.30 
  Berimo s srcem. Ženske vseh generacij bomo delile vtise  

o kratkih zgodbah, ki jih ni dovolj brati le z glavo. 

	Petek, 18. 5. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za 

osnovno šolo. 

	Petek, 18. 5. 2018, 18.00–19.00 
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju  

Bruna Gröninga. Pomoči in izcelitve po duhovni poti  
s pomočjo učenja Bruna Gröninga. 

	Petek, 18. 5. 2018, 18.00–19.30 
 Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. 

	Ponedeljek, 21. 5. 2018, 15.30–18.00 
 Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo. 

	Ponedeljek, 21. 5. 2018, 18.00–19.30 
 Kvačkanje za vse generacije. 

	Torek, 22. 5. 2018, 9.00–10.30 
 Slovenija, moja nova država. 

	Torek, 22. 5. 2018, 17.00–18.00 
 Jezikam slovensko.

	Torek, 22. 5. 2018, 18.00–19.00 
 Razumem, znam slovensko. 

	Torek, 22. 5. 2018, 10.30–12.00 
 Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. 

	Torek, 22. 5. 2018, 17.00–18.00 
 Vesele urice – NEMŠČINA. 

	Sreda, 23. 5. 2018, 10.00–11.00 
 Vesele urice – RUŠČINA. 

	Sreda, 23. 5. 2018, 17.00–19.00 
  Projekt Hobotnica. Izdelava hobotnic za malčke. Udeleženci pri-

nesejo s seboj kvačko, 100-odstotno bombažno prejo (pralno na 
vsaj 60 oC). Po sterilizaciji hobotnice položijo v inkubatorje, kjer 
malčki namesto cevk, ki jih ohranjajo pri življenju, držijo lovko.

	Sreda, 23. 5. 2018, 17.30–19.30 
  Starševstvo – ni panike! Pomoč in podpora staršem pri vzgoji. 

Hkrati bodo potekale družabne, ustvarjalne igre za otroke. 

	Sreda, 23. 5. 2018, 18.00–19.30 
 Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. 

	Sreda, 23. 5. 2018, 18.00–19.30 
  Človek kot večdimenzionalno bitje – 3. del. Ezoterični pogled 

na nevidne dele našega celotnega bitja. Kaj se skriva na ravneh, 
ki so očem nevidne in kaj se dogaja na njih v toku življenja in po 
njem. Predava Zoran Železnikar. 

	Četrtek, 24. 5. 2018, 10.00–12.30 
 Medkulturno v Kranju. 

	Četrtek, 24. 5. 2018, 16.00–18.00 
 Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo  
 videnja … 

	Četrtek, 24. 5. 2018, 17.00–18.30 
 Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja.  
 Prijave so obvezne.

	Četrtek, 24. 5. 2018, 17.00–18.00 
 Življenje z osebo z demenco. 

	Četrtek, 24. 5. 2018, 17.00–19.00 
 Turnir v namiznem tenisu. Turnir za vse generacije. Vabljeni. 

	Četrtek, 24. 5. 2018, 18.00–19.00 
  Stres - trije koraki v pravo smer. Kaj je stres in kako ga  

prepoznamo? Zunanji in notranji vzroki stresa. Pomen trojčka: 
misli - besede - dejanja. 

	Petek, 25. 5. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za 

osnovno šolo. 

	Petek, 25. 5. 2018, 17.00–18.30 
  Predavanje: Miselni in duhovni svet starih kultur – Kaj je 

čas? Kako se je pojem časa razvijal v zgodovini filozofije od  
antike do novega veka? Predava Marko Ogris, filozof in sociolog 
kulture. 

	Petek, 25. 5. 2018, 18.00–20.00 
 Petje ljudskih pesmi. 

	Petek, 25. 5. 2018, 18.00–19.30 
 Družabni večer - Tarok. 

	Sobota, 26. 5. 2018, 9.00–13.00 
  Županov tek. Tecimo skupaj za dober namen v skupini LUK  

na Brdu pri Kranju. Prijave sprejemamo v pisarni  
Medgeneracijskega centra Kranj. Skupinsko startnino 8 EUR je  
treba poravnati do 21. 5. 2018 v Kr´Piskru, Glavni trg 17, Kranj ali 
preko spletne banke. 

	Ponedeljek, 28. 5. 2018, 15.30–18.00 
 Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo. 

	Ponedeljek, 28. 5. 2018, 17.00–18.00 
 Vesele urice – FRANCOŠČINA. 

	Torek, 29. 5. 2018, 9.00–10.30 
 Slovenija, moja nova država. 

	Torek, 29. 5. 2018, 17.00–18.00 
 Jezikam slovensko. 

	Torek, 29. 5. 2018, 18.00–19.00 
 Razumem, znam slovensko. 

	Torek, 29. 5. 2018, 17.00–18.00 
 Vesele urice - ANGLEŠČINA. 

	Torek, 29. 5. 2018, 17.00–18.30 
 Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija.

	Četrtek, 31. 5. 2018, 10.00–12.30 
 Medkulturno v Kranju.  

	Četrtek, 31. 5. 2018, 17.00–18.00 
 Vesele urice - ITALIJANŠČINA

	Četrtek, 31. 5. 2018, 17.00–18.00 
 Življenje z osebo z demenco. 

	Četrtek, 31. 5. 2018, 18.00–20.00 
 Maketarska delavnica.  
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Slovenski in tuji TV programi s Krvavca 
in Limbarske gore. Brezžično do objekta!

- TV od 15 €/mes., INTERNET od 13 €/mes., MOB. TEL. od 5 €/mes.
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
- INTERNET in IPTV signal tudi z Lubnika, kamniškega gradu, Ambroža, 
   Velike Planine, Zg. Javoršice, PD Moravče, Lukovice, Slivne,...

www.zvezdatv.si
www.gorosan.com

Kranj – Aprila so bila v Galeriji MO Kranj na ogled dela av-
strijskih umetnikov Franza Bergerja in Roberta Primiga 
(1951–2015). Gre za sodelovanje med Kranjem in Beljakom, 
ki je lep primer odličnega čezmejnega povezovanja med li-
kovnimi ustvarjalci in organizatorji razstav. S tokratno raz-
stavo so počastili tridesetletnico kulturne izmenjave med 
mestoma. Franz Berger je bi eden od akterjev likovnih izme-
njav, med našimi umetniki pa sta to bila slikarja Vinko Tu-
šek in Henrik Marchel. Povezovanje je bilo res živahno, saj 
so na raznih razstavah in delavnicah na Koroškem in pri nas 
sodelovali številni gorenjski in koroški umetniki. Sodelova-
nje med umetniki je tudi danes še zelo polnokrvno, aktualna 
akterja povezav s Koroško pa sta zadnjih nekaj let v prvi vrsti 
Klavdij Tutta in Klementina Golija. Berger in Primig sta kot 
avtorski tandem pogosto razstavljala skupaj in tako je tudi 
tokrat v občinski galeriji. Razstava je tudi uvod v dogodke, ki 
se bodo zvrstili ob deseti obletnici pobratenja z Beljakom. 

Čezmejno umetniško sodelovanje

Kranjski župan Boštjan Trilar v pogovoru z avstrijskim 
slikarjem Franzem Bergerjem / Foto: Marko Tušek

Igor Kavčič

Kranj – Na začetku aprila se 
je s podelitvijo nagrad naj-
boljšim še zadnjič spustil za-
stor letošnjega 48. Tedna 
slovenske drame. Nagrado 
Slavka Gruma je tretjič do-
slej prejel Vinko Möderndor-
fer, in sicer za besedilo Ro-
meo in Julija sta bila begun-
ca, najboljša mlada dramati-
čarka pa je Maša Pelko, ki je 
uspela z dramo Kraljevi otro-
ci. Letošnji Teden slovenske 

drame se je tudi za domače 
gledališče končal na najbolj-
ši možni način – velika Šeli-
gova nagrada, ki jo podeljuje 
strokovna žirija, je ostala 
doma, avtorski projekt Steni-
ca v režiji Jerneja Lorencija 
in koprodukciji Prešernove-
ga gledališča ter Mestnega 
gledališča Ptuj pa so za naj-
boljšo uprizoritev ocenili 
tudi gledalci.
»Stvaritev na vrhunski ravni 
je v slovenski dramski bese-
di toliko, da imamo že vrsto 

let namesto enega tedna slo-
venske drame skoraj dva – 
in tega se moramo veseliti,« 
je v zaključnem nagovoru 
dejala direktorica Prešerno-
vega gledališča Kranj Mir-
jam Drnovšček. Z nekoliko 
grenkobe je dodala, da so 
tudi letos v skromnih fi-
nančnih in kadrovskih okvi-
rih naredili najboljše, kar 
zmorejo. "Če po koncu festi-
vala na hitro strnem dober 
odziv obiskovalcev predstav 
in strokovne javnosti, mirno 

rečem, da smo z doseženim 
lahko zelo zadovoljni." 
Seveda je bila Drnovščkova 
zelo zadovoljna tudi z bero 
nagrad, ki jih je letos na fe-
stivalu prejel gledališki an-
sambel ustanove, ki jo vodi. 
"Uspeh, ki ga je naše gleda-
lišče na TSD doseglo v leto-
šnjem letu, je izjemen. Za-
dovoljstvo ob tem uspehu si 
deli celoten kolektiv gledali-
šča. Smo namreč eno izmed 
najmanjših slovenskih pro-
fesionalnih gledališč, saj naš 
ansambel šteje le devet 
igralcev ter 18 zaposlenih v 
upravi in tehniki. Smo re-
pertoarno gledališče, ki je v 
slovenskem kulturnem pro-
storu prepoznavno po te-
matsko in družbeno angaži-
ranih uprizoritvah aktualnih 
sodobnih dramatikov pa 
tudi po tem, da kljub skro-
mnim sredstvom, ki so nam 
na voljo, dosegamo vrhun-
ske rezultate," o uspehu raz-
mišlja Mirjam Drnovšček. 
Vrhunski rezultat je tudi 
uspešna organizacija festi-
vala, ki se nezadržno pribli-
žuje petdesetletnici delova-
nja, ki ekipo Prešernovega 
gledališča čaka čez dve leti. 

Dvakrat uspel teden drame 
S podelitvijo nagrad se je končal 48. Teden slovenske drame. Ekipi Prešernovega gledališča je uspelo 
dvakrat: z odlično organizacijo in s predstavo Stenica, najboljšo po mnenju žirije in izboru občinstva.

Ko oder zavzame ekipa Stenice, zmagovalne uprizoritve festivala ... / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Menda ga sredi prej-
šnjega stoletja v mestu ni 
bilo človeka, ki ne bi poznal 
dr. Božidarja Fajdige (1887–
1966), splošnega zdravnika, 
ki je imel svojo ambulanto v 
takratni Rakovčevi hiši na 
današnjem Glavnem trgu. 
Ljudem se je zapisal v spo-
min, njegove zgodbe o delu 
z bolniki so postale legende, 
bil pa je tudi zanimivega, za 
zdravnika nevsakdanjega 
značaja. Navzven ni bil rav-
no priljuden, prej nekoliko 

robat, v njem pa se je menda 
skrivala mehka človeška 
duša. Odlikovala ga je pre-
danost zdravniškemu delu, 
zato so ga ljudje vzeli za svo-
jega.
Avtorica razstave zgodovi-
narka Gorenjskega muzeja 
Monika Rogelj je na ime 
znanega zdravnika prvič na-
letela, ko je v muzejski foto-
teki urejala fotografije pred-
metov iz njegove ambulan-
te. Ko je kot kustosinja pre-
vzela skrb za zbirko, poveza-
no z dr. Fajdigo, ki jo hrani-
jo v muzeju, ji je kmalu v 

roke prišla tudi knjižica z 
zbranimi spomini na zdrav-
nika, ki so jo pod mentor-
stvom Katarine Kalan leta 
1997 pripravili učenci OŠ 
Staneta Žagarja. Nekaj naj-
bolj zanimivih anekdot je 
umeščenih tudi na razstavo. 
"V zadnjih letih, ko sem se 
pogovarjala z nekaterimi 
Kranjčani, sem večkrat sliša-
la misel, da bi bilo dobro po-
novno obuditi spomin na 
zdravnika, ki je imel svojo 
ambulanto v mestu več kot 
štiri desetletja. To me je 
spodbudilo k odločitvi, da 

sem se posvetila preučeva-
nju zbirke predmetov in pri-
pravi razstave, z njo pa ure-
sničujem tudi željo svoje 
predhodnice kustosinje 
Nade Holynski, ki je pred 
četrt stoletja podarjeno zbir-
ko predmetov prevzela in jo 
dokumentirala," o motivih 
za postavitev razstave poja-
sni Rogljeva. 
Zbirka predmetov iz ambu-
lante dr. Božidarja Fajdige 
šteje več kot 350 kosov, vse 
od opreme ambulante, raz-
ličnih zdravniških inštru-
mentov in pripomočkov, 
zelo veliko je različnih zdra-
vil in veliko dokumentarne-
ga gradiva. Precejšen del 
predmetov je tudi predsta-
vljen na razstavi. Poleg 
zdravnikove življenjske poti 
in zdravniškega dela je Faj-
diga prikazan kot človek, ki 
je svoj poklic opravljal z veli-
ko srčnostjo in izjemno pre-
danostjo, njegovo zgodbo pa 
je Rogljeva umestila v čas, 
ko je deloval kot zdravnik, 
saj je več kot pol stoletja dol-
go poklicno pot prehodil v 
več državah in družbenih 
sistemih. Z razstavo o dr. 
Božidarju Fajdigi nam je 
Kranjčanom naša bližnja 
preteklost zagotovo še za ko-
rak bližja. Le narediti ga je 
treba.

Fajdiga, kranjski "dohtar"
V Galeriji Mestne hiše je na ogled ena letošnjih osrednjih razstav Gorenjskega muzeja, katere naslov 
Dr. Božidar Fajdiga in njegova ambulanta predvsem starejšim prebivalcem Kranja pove vse.

Zgodbo o dr. Božidarju Fajdigi, njegovem delu in značaju dopolnjujejo predmeti iz njegove 
ambulante. / Foto: Tina Dokl

 

 
 
 
 

GLASBENA ŠOLA KRANJ 
vabi na 

 
➢ DAN ODPRTIH VRAT 

11. maj 2018 ob 17.30 in 18.15,  
Glasbena šola Kranj (Trubarjev trg 3) 

 
Sprejemni preizkusi za vpis novih učencev bodo potekali 

25. in 26. maja 2018. Razpis bo objavljen na spletni 
strani šole www.gskranj.net od 10. 5. 2018 dalje. 

 

➢ KONCERTE 
15. 5. 2018 17.30 in 19.00, Prešernovo gledališče Kranj 

Glasbeno baletna pravljica: Ribje fantazije 
(letni nastop baletnega oddelka GŠ Kranj) 

 

17. 5.  2018 ob 19.00, Šmartinski dom Stražišče 
Koncert solistov in komornih skupin  

 

23. 5. 2018 ob 18.00, Atrij Pavšlarjeve hiše 
Koncert Mladinskih pevskih zborov  

GŠ Kranj in KGB Ljubljana 
 

31. 5. 2018 ob 19.00, Letno gledališče Khislstein 
Koncert orkestrov GŠ Kranj  

Na vseh koncertih je vstop prost. 
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Nagradna križanka

Kranjske novice, četrtek, 26. aprila 2018

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)  
pošljite do petka, 11. maja 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Ponudba, ki jo preprosto morate zgrabiti!
Golf Rabbit z bogato serijsko opremo je lahko vaš že za 13.990 EUR 
ali 149 EUR/mesec.* Kaj torej čakate? Pojdite na lov na zajca!

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 112−109 g/km. Kombinirana poraba goriva: 4,9−4,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije 
NOx: 0,057−0,0319 g/km. Število delcev: 0,00905−0,00153 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika vozila je simbolna. *V ceno vozila in znesek 
mesečnega obroka je vključen bonus financiranja v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v višini 1.000,00 EUR 
z DDV, ki velja v primeru financiranja in zavarovanja preko skupine PFGS (strošek zavarovanja ni vključen v znesku 
mesečnega obroka). Informativni izračun velja za finančni leasing za dobo 84-mesecev pri družbi Porsche Leasing 
SLO d.o.o. po pogojih akcije VWBONFAST18 ob hkratni sklenitvi permanentnega VW zavarovanja (permanentni 
kasko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica 
Sava d.d.). Več o pogojih akcije na www.porscheleasing.si in volkswagen.si. Akcija traja do 30.6.2018. 

Golf Rabbit.

Serijska oprema modela Golf Rabbit:
• avtomatska klimatska naprava 
• Front Assist z mestno funkcijo 

zaviranja v sili ter zaznavanjem peščev 
• funkcija večnaletnega zaviranja
• zaznavanje utrujenosti voznika

• električni pomik vseh stekel 
• naprava Bluetooth za 

prostoročno telefoniranje
• parkirni sistem ParkPilot 
• in še in še 

Že za 13.990 EUR 

ali 149 EUR/mesec!*

VW_Dilerski_GolfRabbit_2018_137x198.indd   1 19/03/2018   15:37
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VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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BRDO PRI KRANJU
26. maj 2018

TEK na 1,4 km, start ob 10.00
TEK na 10 km, start ob 10.30

OTROŠKI TEK na 200 m, start ob 12.00

Prijave na www.ZupanovTek.si
in prodajalni

KR’PISKR, Glavni trg 17, Kranj.

Zabavni in animacijski program ter
organizirano varstvo otrok.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Letošnje leto je za 
Hokejski klub Triglav Kranj 
še posebno pomembno, saj 
so ekipe dosegle nekaj lepih 
rezultatov, klub pa letos pra-
znuje tudi petdesetletnico 
obstoja. 
"Tako kot navadno smo tudi 
v zadnji sezoni v klub dobili 
več kot trideset mladih ho-
kejskih navdušencev, kar 
pomeni, da se nadaljuje 
trend vpisov v hokejsko šolo, 
s čimer smo izredno zado-
voljni. S tem je tudi dobro 
poskrbljeno za prihodnost 
kluba. Prav tako naše ekipe 
uspešno nastopajo v domači 
in mednarodni konkurenci. 
Naj pri tem povem, da v 
mladih kategorijah, zlasti do 
12 in 14 let, sicer nastopamo 
na tekmovanjih, vendar pa 
so naš glavni cilj znanje in 
pridobljene izkušnje, ne pa 
rezultati," pravi glavni tre-

ner hokejskega kluba Tri-
glav Kranj Gorazd Drinovec, 
ki pa je ponosen na starejše 
klubske ekipe, ki so konku-
renčne najboljšim v Sloveni-
ji.
"Ekipa kadetov je v držav-
nem prvenstvu osvojila 
šesto mesto, saj so nekateri 
igralci prenehali z igranjem 
oziroma odšli drugam. Eki-
pa mladincev je že tretje leto 
zapored igrala v velikem fi-
nalu državnega prvenstva. 
Po zelo izenačenih obraču-
nih z jeseniškimi mladinci 
so sicer na koncu izgubili in 
osvojili drugo mesto, vseeno 
pa je to za naš klub in mlade 
igralce vrhunski rezultat. Iz-
redno zadovoljni smo bili v 
tej sezoni s člansko ekipo, 
saj smo bili po rednem delu 
Mednarodne hokejske lige 
prvi. V končnici smo kasne-
je izgubili proti zagrebške-
mu Medveščaku, ki je v za-
ključnem delu tekmovanja 

nastopal okrepljen z igralci 
lige Ebel. Uspelo pa nam je 
uresničiti glavni cilj sezone, 
saj smo v državnem prven-
stvu osvojili bronaste meda-
lje. Med sezono smo jeseni-
ško moštvo premagali celo 
na njihovem ledu, v polfina-
lu pa smo proti SŽ Olimpiji 
dvakrat izgubili zgolj za en 
gol razlike. Tako imamo v 

klubu mlade fante, ki so na 
visoki kvalitetni ravni. Poleg 
njih imamo v klubu spet 
ekipo članic, ki smo jo pred 
dvema letoma zelo pomladi-
li in dekleta so letos osvojila 
tretje mesto. V naslednjih 
letih računamo, da bomo 
znova bolj konkurenčni in 
se bodo tudi dekleta znova 
borila tudi za najvišja mesta 
v državi," pravi Gorazd Dri-
novec, ki je prepričan, da je 
klub trenutno v res dobri 
kondiciji.
"V okviru petdesetletnice 
kluba smo se odločili, da 
naredimo tri dogodke. Prvi 
je že za nami, nanj pa smo 
povabili nekdanje klubske 
igralce. Prišlo jih je veliko, 
odigrali smo tekmi starej-
ših in mlajših generacij. Za 
ta dogodek smo pripravili 
tudi priložnostne drese. 
Drugi dogodek pripravlja-
mo 9. maja, ko bomo na 
svečanosti v naši dvorani, v 
kateri ni več ledu, ampak je 
že pripravljena za različne 
slovesne dogodke, podelili 
priznanja zaslužnim. Vese-
li smo, da imamo razume-
vanje na domači občini, 
kjer nam pomagajo pri fi-
nanciranju športnih pro-
gramov. Ob zaključku oble-
tnice pa bomo na začetku 
septembra organizatorji po-
kalnega članskega tekmova-
nja," je tudi povedal Gorazd 
Drinovec.
V klubu je trenutno okoli 
dvesto članov in članic, po-
leg Gorazda Drinovca pa za-
nje skrbijo še trenerji: Edo 
Hafner, Mitja Kern, Jure 
Kozjek, Domen Jemec, 
Anže Pintar, Gregor Kavčič, 
Žan Zupan, Pija Strniša in 
Gregor Krajnc.

Abrahama so pričakali 
v dobri kondiciji
Hokejisti kranjskega Triglava letos praznujejo pet desetletij klubskega delovanja, ki ni bilo vedno 
lahko. Ob jubileju so ponosni na uspehe, predvsem pa na dejstvo, da v klubu vsako leto vzgajajo 
nove hokejiste in tudi hokejistke.

Gorazd Drinovec 

Praznovanje jubileja so začeli s tekmo nekdanjih triglavanov, vsi pa so nosili dres s 
številko 50. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj – Na nedavnem zboru 
članov Rdečega križa Slove-
nije, Območnega združenja 
(RKS, OZ) Kranj so sogla-
sno sprejeli več poročil o 
delu v lanskem letu, potrdili 
program dela in finančni 
načrt RKS, OZ Kranj za le-
tos ter spremembe in dopol-
nitve statuta RKS, OZ Kranj. 
OZ Kranj združuje 11.416 
članov, lani je bilo aktivnih 
350 prostovoljcev iz 33 Kra-
jevnih organizacij RK, ki so 

opravili 12.420 prostovolj-
nih ur. Leta 2017 je območ-
no združenje organiziralo 
49 krvodajalskih akcij; kri je 
darovalo 3525 krvodajalcev, 
kar je tri odstotke manj kot 
leto prej, so pa imeli za šest 
odstotkov več mlajših krvo-
dajalcev. Podelili so 525 pri-
znanj krvodajalcem in 32 
priznanj prostovoljcem.
"Lani je pri nas podpisalo 
izjavo o darovanju organov 
trideset oseb, kar je petdeset 
odstotkov več kot leto prej. 
Uspešno smo izpeljali hu-

manitarne akcije Požar Bi-
tnje, Požar Šenčur in Ujma 
Jezersko, bili aktivno vklju-
čeni v pomoč in oskrbo sta-
rostnikov, saj smo jih sku-
pno obiskali več kot dva ti-
soč. Na letovanje smo iz 
različnih programov RKS 
poslali 77 otrok in šest sta-
rejših. Vsak dan smo pov-
prečno peljali kosilo vsaj 32 
upravičencem," je povzel 
Marjan Potrata, sekretar pri 
RKS, OZ Kranj. Poleg tega 
so v projektu Zdravi krajani 
opravili 1930 meritev hole-

sterola, krvnega tlaka, slad-
korja. Skupno so razdelili 
več kot osemdeset ton hra-
ne, veliko oblačil in obutve 
in s tem na različne načine 
pomagali 1195 uporabni-
kom oziroma 2249 osebam.
Na šolah in drugje so izvedli 
delavnice zdravstvene vzgo-
je, prve pomoči ... Aktivni so 
bili Mladi člani RKS, OZ 
Kranj, uspešno so izvedli 
tudi tečaje prve pomoči za 
voznike motornih vozil, lani 
so imeli tudi 23 tečajev prve 
pomoči za podjetja.

Več mlajših krvodajalcev
Leto 2017 je bilo za Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj precej naporno in polno novih 
izzivov, kljub vsemu so ga zaključili uspešno in skladno z načrti, so povedali na zboru članstva. 
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Mokro druženje s športniki
Letošnje druženje ob sprejemu in podelitvi športnih nagrad in priznanj v središču Kranja je bilo sicer precej deževno in mokro, kljub temu pa se je zbralo 
tudi veliko navijačev, ki so glasno zaploskali dobitnikom športnih znakov ter velikih in malih plaket.

Pred Prešernovim gledališčem so se zbrali športnice, športniki, trenerji ter športni 
funkcionarji in se pod dežniki odpravili proti Glavnemu trgu, kjer so jih pričakali navijači.

V vlogi ambasadorjev športa so nagrajencem najprej čestitali nekdaj uspešni člani 
kranjskih športnih klubov Blaž Kavčič, Tadej Valjavec, Natalija Gros in Emil Tahirovič.

Veliko športno plaketo so si ob 60-letnici uspešnega delovanja med drugimi zaslužili člani 
Kolesarskega kluba Kranj, čestitke podžupana Borisa Vehovca pa je prejel predsednik 
kluba Zvonko Zavrl. 

Med dobitniki velikih športnih plaket za minulo leto so bili uspešni kranjski športniki in 
športnice, med njimi tudi športnica mednarodnega razreda, članica Judo kluba Triglav 
Kranj Urška Torkar.

V kranjski občini je kar 365 kategoriziranih športnikov, sedem celo s svetovnim razredom. Na velikem odru na Glavnem trgu so se zbrali dobitniki športnih znakov ter malih in velikih 
športnih plaket za lansko leto. Poleg njih so na oder prišli ambasadorji športa ter kranjski župan Boštjan Trilar. / Besedilo: Vilma Stanovnik, Foto: Primož Pičulin


