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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjska občina in 
Komisija varno kolesarim 
skrbita, da v občini postopo-
ma odpravljata tudi najbolj 
kritične črne točke za pešce 
in kolesarje. Med njimi je bil 
do nedavnega tudi prehod z 
Orehka na Sorško polje prek 
Ljubljanske ceste, kjer so 
prejšnji mesec postavili novo 
kolesarnico, uredili pa so tudi 
prehod za kolesarje in pešce.
"Za naš kraj pa tudi za vse 
druge kolesarje, pešce, tiste, 
ki se vozijo z rolerji, in še 
koga, ki uporablja pot od 
Orehka ob železniški progi 
proti Žabnici, je ta prehod 
velika pridobitev. Vemo, 
kak šne so bile razmere prej, 
ko smo pred tremi leti imeli 
na tem delu tudi prometno 

žrtev. Od takrat naprej smo 
potrebo po varnem prehodu 
večkrat poudarjali, sedaj pa 
nam je uspelo. Vesel sem 
tako jaz kot preostali kraja-
ni, saj nam varna pot čez 
cesto veliko pomeni. Prav 
tako imamo urejeno kole-
sarnico, da lahko vsak parki-
ra kolo ter gre varno na avto-
bus,« je povedal predsednik 
Krajevne skupnosti Orehek 
- Drulovka Marjan Fajfar. 
»Kolesarji smo zelo veseli, 
da v naši občini korak za ko-
rakom ustvarjamo varno ko-
lesarsko omrežje. Veliko se 
je že naredilo in še več se 
bo,« je še pred priložnos-
tnim rezanjem traku pred 
prehodom za kolesarje in 
pešce v imenu Komisije var-
no kolesarim poudaril An-
drej Zalokar.

Odpravili so črno 
kolesarsko točko
V začetku meseca so na Orehku uradno odprli 
kolesarnico ter prehod za pešce in kolesarje pri 
prečkanju Ljubljanske ceste na Sorško polje.

Mestna svetnika Andrej Šušteršič in Marjan Bajt, župan 
Boštjan Trilar, mestni svetnik Janez Frelih in predsednik 
Krajevne skupnosti Orehek - Drulovka Marjan Fajfar so 
simbolično prerezali trak ob novi pridobitvi. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Stražišče – Po simboličnem 
podpisu na košarkarsko 
žogo se je prejšnji torek ven-
darle začela napovedana 
gradnja težko pričakovane 
nove telovadnice v Straži-
šču. Njena investicijska vre-
dnost je 2,25 milijona evrov, 
vrata pa naj bi šolarjem in 
vsem drugim odprla še pred 
koncem naslednjega leta. 
»Za nas v Stražišču je zače-
tek gradnje moderne telova-
dnice srečen dan, saj bo v 
njej poskrbljeno tako za po-
trebe šole kot kraja. Pri načr-
tovanju gradnje smo bili lo-
kacijsko omejeni, saj stare 
telovadnice, ki je vključena v 
evropsko kulturno dedišči-
no, ni mogoče podreti. Naj 
pa povem, da to ne bo zgolj 
telovadnica Krajevne sku-
pnosti Stražišče, ampak tega 
dela Kranja, ki šteje devet 
krajevnih skupnosti: Mavči-
če, Orehek, Bitnje, Žabnica, 
Jošt, Gorenja Sava, Podbli-
ca, Besnica in Stražišče. To 
pomeni, da bo tretjina obča-
nov uporabljala to telovadni-
co,« je poudaril predsednik 
Krajevne skupnosti Straži-
šče Jure Šprajc.
»Gre za športni objekt, ki bo 
velik skoraj tisoč kvadratnih 
metrov. Telovadnica bo ime-
la tudi tribune in vse potreb-

ne spremljevalne prostore. 
Zidana stavba bo obložena z 
leseno fasado,« je ob novem 
gradbišču poudaril kranjski 
župan Boštjan Trilar in se 
za podporo zahvalil vsem 
sodelujočim. 
Telovadnica bo zgrajena v 
javno-zasebnem partner-
stvu, pri čemer bo Gorenj-

ska gradbena družba kot za-
sebna investitorica telova-
dnico zgradila ter jo 15 let 
tudi upravljala in vzdrževa-
la, občina kot javni partner 
pa je zagotovila zemljišče in 
bo 15 let plačevala uporabni-
no za izvajanje šolskega pro-
grama. »Rad bi se zahvalil 
naši ustanoviteljici Mestni 

občini Kranj in Gorenjski 
gradbeni družbi, da sta našli 
skupni jezik in nam bosta 
pomagali, da bomo dobili 
novo telovadnico – takšno, 
kot si jo naši otroci tudi za-
služijo. Mislim, da smo na 
koncu prišli do optimalne 
rešitve,« je poudaril ravna-
telj Pavel Srečnik.

Telovadnico že gradijo
"Prepričan sem, da je danes tako za tukajšnjo osnovno šolo kot za Stražišče vesel dan, saj se končno 
začenja gradnja nove, moderne telovadnice. To bomo dobili v enem letu, služila pa bo tako 
osnovnošolcem kot tudi rekreativcem," je prejšnji teden, ob začetku gradnje nove telovadnice  
v Stražišču, poudaril kranjski župan Boštjan Trilar.

Direktor Gorenjske gradbene družbe Branko Žiberna je skupaj z županom Boštjanom 
Trilarjem začetek gradnje simbolično obeležil s podpisom na košarkarsko žogo, ki sta jo 
nato predala ravnatelju Osnovne šole Stražišče Pavlu Srečniku in predsedniku Krajevne 
skupnosti Stražišče Juretu Šprajcu. / Foto: Tina Dokl

Prenovili so 
kotlovnico
V tem mesecu je podjetje 
Domplan zaključilo dobrih 
osemsto tisoč evrov vredno 
investicijo v kotlovnici v 
Šorlijevem naselju v Kranju, 
kjer so obnovili tudi celotno 
toplovodno omrežje.
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Praznik na 
Primskovem
Ob prazniku Krajevne 
skupnosti Primskovo je 
bilo več dogodkov, 
osrednji pa je bil pohod 
Po poteh žitnih polj. 
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Širijo sistem 
KRsKOLESOM 
Potem ko je sistem izposoje 
koles v Kranju naletel na do
ber odziv uporabnikov, 
bodo zdajšnjim šestim po
stajam dodali še pet novih.
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AKTUALNO

Pomagajo pomoči 
potrebnim
Prostovoljci iz družbe Good
year Dunlop Sava Tires so 
pomagali zgraditi učilnico 
na prostem pri Osnovni šoli 
Helene Puhar, z uporabniki 
Centra Korak pa so obiskali 
Tehniški muzej Slovenije.
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ŠPORT

V Kranj prihajajo 
najboljši plezalci
Za ljubitelje športnega ple
zanja se novembra v Kranju 
obetata kar dve prireditvi, 
saj bo najprej finale svetov
nega pokala, sledili pa bodo 
še plezalni dnevi s finalom 
državnega prvenstva.
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KLUBI IN DRUŠTVA

Klekljale so čipke  
za prte
Klekljarice krožka Ivanjščice 
pri Društvu upokojencev 
Bit nje  Stražišče so z izdela
vo oltarnih prtov poskrbele, 
da je bila praznična maša v 
Stražišču še bolj slovesna.
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Kranj, november 2017

NOVEMBER 2017

VINA IN IGER
Čeprav Gorenjska ni vinorodno po-
dročje, se drugi in tretji konec tedna 
Kranj lahko pohvali z enim izmed naj-
večjih in najzanimivejših martinovanj 
v Sloveniji. Na obisk vabijo Rovi pod 
starim Kranjem z že tradicionalno 
Vinsko potjo. V labirintih našega pod-
zemlja lahko pokusite vina z vseh vi-
norodnih področij Slovenije, se pocr-
kljate s pestro kulinarično ponudbo 
ter se pozabavate ob spremljevalnem 
programu. Nazdravimo skupaj mlade-
mu vinu! Nato pa skok na Zlato polje, 
kjer bo Dvorana Zlato polje 11. in 12. 
novembra utripala ob vašem glasnem 
navijanju. Najprestižnejša tekma 
športnega plezanja – finalna tekma 
svetovnega pokala, ki že tradicional-
no poteka v gorenjski prestolnici, vabi 
k ogledu.

 

Vinska pot v Rovih 
pod starim Kranjem
10., 11., 17. in 18. november,
več terminov
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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, Maša Likosar, 
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 – Strokovnjaki opozar-
jajo, da je prometnih znakov 
na cestah dejansko preveč in 
da jih udeleženci v prometu 
zato prepogosto spregleda-
mo, bodisi vzamemo za 
samoumevne ter sploh več 
ne pomislimo o njihovem 
sporočilu, četudi gre za 
pomemben del prometne 
opreme. 

Prometnih znakov je 
preveč
Ena od novosti novega pravil-
nika je umik znakov, ki se 
ukinjajo, saj niso več aktualni 
(npr. »izmenično parkiran-
je« in »tramvajska proga«), 
in lahko bi rekli tudi splošno 
»čiščenje« obsega prometnih 
znakov na nosilcih. Pravilnik 
pa uvaja novost, horizontalno 
signalizacijo oz. talne oznake 
in označitve skupne rabe pro-
metne površine.

Novosti za pešce
Še posebej vidna in zanimi-
va je novost barvanja povr-
šin za pešce na nivoju vozi-
šča. Pravilnik namreč v 28. 
členu predvideva modre 
kontrastne podlage preho-
dov za pešce in površine za 
pešce, kadar so na nivoju 
vozišča, a le na cestah z naj-
višjo dovoljeno hitrostjo 

50 km/h in prometno obre-
menitvijo do 3500 vozil dne-
vno. Tako označena površi-
na za pešce ima popolnoma 
enakovredno funkcijo kot 
dvignjena površina za pešce, 
torej pločnik. Kot so sporoči-
li iz mestne uprave Mestne 
občine Kranj, so takšno reši-
tev v Kranju prvič uporabili 
za izpostavitev površine za 
pešce na Koroški cesti, še 
letos pa nameravajo izvesti 
modro kontrastno podlago 
na dveh prehodih za pešce 
prek Savske ceste in dveh 
prek Smledniške ceste.

Talne oznake za kolesarje
Na novo je definirano tudi 
barvanje kolesarskih povr-
šin z rdečo barvo, kjer pa se 
za kolesarski pas (vodenje 
kolesarjev na nivoju vozišča) 
predvideva le še barvanje 
levega roba kolesarskega 
pasu v širini 20 cm (če je 
kolesarski pas širok meter 
ali več, in še to le na cestah v 
naseljih) in ne celotne povr-
šine za kolesarje. Predvide-
va pa barvanje površine 
vozišč, ki so namenjena pre-
hodu kolesarskega prometa 
prek vozišča. Puščice za 
označitev smeri vožnje na 
kolesarskih površinah, ki se 
sicer zarisujejo s standar-

dno belo barvo, bodo po 
novem zarisane na podlagi 
oziroma ozadju rdeče barve.
Na novosti in nove označitve 
prometne signalizacije vas 

bomo v Kranjskih novicah 
tudi vnaprej opozarjali, vab-
ljeni pa tudi k spremljanju 
ostalih prometnih informa-
cij na www.kranj.si.

Nove talne oznake 
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah prinaša številne novosti tako  
za voznike, kolesarje, pešce kot tudi za parkirne površine. 

Nove talne oznake na Kidričevi cesti

Vilma Stanovnik

Kranj – V Kranju razdelilni-
ca hrane deluje od leta 1997. 
Najprej je bila na Planini, od 
leta 2008 pa je v stavbi na 
Sejmišču, kjer je tudi zaveti-
šče za brezdomce, center za 
zdravljenje odvisnosti in sta-
novanjska skupina. 
Razdelilnico hrane financira 
Mestna občina Kranj. Kot je 
povedal tehnični vodja pro-
jekta razdelilnice hrane Božo 
Bajt, je osnovni namen raz-
delilnice hrane omogočiti 
topel obrok najbolj ranljivim 
posameznikom, ki so brez 
sredstev za preživljanje, 
pogosto pa so tudi zdravstve-
no ogroženi. »Poleg tega se 
uporabniki lahko pri nas tudi 
oprhajo in družijo ter nam 
zaposlenim pomagajo pri 
vzdrževanju reda in čistoče,« 
je tudi povedal Božo Bajt.
»V razdelilnici hrane trenut-
no dnevno razdelimo do 93 
obrokov hrane, včasih pa še 
kakšnega več. Poleg tega 62 
družin oziroma več kot 120 
uporabnikov prihaja v našo 
razdelilnico hrane na Vodo-
pivčevi ulici, kjer skupaj z 
Lions klubom Brnik in pro-

stovoljci skrbimo, da razdeli-
mo viške hrane, ki jo donira-
jo trgovski centri in drugi 
donatorji. Zato naj se ob 
današnjem druženju zahva-
lim odgovornim na Mestni 
občini Kranj, ki imajo pos-
luh za naš program Razdelil-
nice hrane, prav tako pa tudi 
hvala vsem, ki so nam poma-
gali v dvajsetih letih obstan-
ka razdelilnice,« je na druže-

nju ob dvajsetletnici razdelil-
nice hrane poudaril direktor 
Centra za socialno delo 
Kranj Marjan Podbevšek.
»V dvajsetih letih razdelilni-
ce hrane v Kranju smo nare-
dili veliko, sprašujem pa se, 
ali je to dobra ali slaba novi-
ca. Dobra je gotovo zato, ker 
je razdelilnica dobro organi-
zirana, ker imamo zagotov-
ljene finance in kadre. Slaba 

pa je, ker jo potrebujemo. 
Kakor kaže razvoj naše dru-
žbe, bosta tako socialna kot 
pokojninska reforma zadeve 
žal verjetno še zaostrili. 
Tako bodo takšni projekti še 
vedno potrebni,« je povedal 
župan Boštjan Trilar in 
dodal, da občina za razdelil-
nico hrane letno nameni 
skoraj devetdeset tisoč 
evrov.

Jubilej razdelilnice hrane
Prejšnji teden so v razdelilnici hrane na Sejmišču priložnostno počastili dvajseto obletnico,  
odkar v Kranju brezplačno delijo hrano.

Ob obletnici je župan Boštjan Trilar v razdelilnico hrane prinesel kar sedem kilogramov 
težko čokolado Gorenjka, ki jo je predal vodji razdelilnice Božu Bajtu in direktorju Centra 
za socialno delo Kranj Marjanu Podbevšku, zbrani pa so se lahko posladkali tudi z 
jubilejno torto. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Osrednja spominska slovesnost pri spomeniku pad-
lim v drugi svetovni vojni na pokopališču v Kranju bo danes, 
27. oktobra, ob 16. uri. Pripravlja jo Združenje borcev za vre-
dnote NOB Kranj s krajevnima organizacijama Čirče in Pla-
nina Huje. V programu bodo sodelovali učenci OŠ Staneta 
Žagarja, mešani pevski zbor Petra Liparja DU Kranj pod vod-
stvom Nade Krajnčan in recitatorji, v spomin na mrtve pa bo 
spregovoril predsednik KO Čirče Jože Bohinc. Danes, 27. 
oktobra, bodo spominske slovesnosti še pri Šorlijevem mli-
nu v KS Vodovodni stolp ob 10. uri, pri spomeniku ob osno-
vni šoli v KS Primskovo ob 11. uri, na pokopališču na Kokrici 
ob 16. uri in pri grobišču na pokopališču v Zgornji Besnici ob 
17. uri. V Goričah bo komemoracija pri centralnem spomeni-
ku v nedeljo, 29. oktobra, ob 11. uri, v Žabnici pa pri central-
nem spomeniku NOB v sredo, 1. novembra, ob 10. uri.

Spominske komemoracije

Kranj – Mestna občina Kranj in potovalna agencija Alpetour 
bosta na praznik 1. novembra zagotovili dodatne prevoze na 
progi 15, ki povezuje mestno pokopališče z ostalim delom 
Kranja. Avtobus bo na krožni progi Kolodvor–Planina–Poko-
pališče–Primskovo–Avtobusna postaja–Pokopališče vozil 
med 8.52 in 17.45. Podrobni vozni red je objavljen na spletni 
strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si). Kranvaj bo na 
dan praznika nudil brezplačne prevoze na klic iz mestnega 
središča do mestnega pokopališča. Omenjena storitev bo 
na voljo med 13. in 16. uro.

Posebni vozni red ob dnevu spomina na mrtve

Kranj – Mestna občina Kranj je prejela naziv mesto z dobro 
prakso za projekt Prenova in oživitev stanovanjske soseske 
Planina. Nagrado je podelil program evropskega teritorial-
nega sodelovanja URBACT, katerega poslanstvo je spodbu-
jati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Nagrado 
sta prevzela župan Boštjan Trilar in vodja projekta Sanja 
Kožman na festivalu mest URBACT v Talinu. Na festivalu so 
se vse dobre prakse predstavile širši zainteresirani javnosti, 
kranjska občina pa je predstavljala aktivnosti za izboljšanje 
kakovosti bivanja v stanovanjski soseski Planina. Festival 
mest URBACT je bil namenjen soustvarjanju, izobraževanju 
in izmenjavi znanja na področju urbanega in prostorskega 
razvoja ter seznanitvi z aktualnim razpisom za prenosna 
omrežja URBACT, kjer lahko vlogo vodilnega partnerja s 
svojo dobro prakso prevzame tudi Kranj.

Kranj je evropsko mesto z dobro prakso

Sanja Kožman in župan Boštjan Trilar na podelitvi 
priznanja v Talinu
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Vilma Stanovnik

V kratkem se bo treba odlo-
čiti, kam se bodo odvažali in 
kje se bodo predelovali 
kranjski odpadki. Analize so 
pokazale, da je najprimer-
nejši Ljubljanski regijski 
center za ravnanje z odpadki 
(RCERO Ljubljana), o tem 
pa je bilo precej povedanega 
tudi na oktobrski seji me-
stnega sveta. Kako razmi-
šljate pred sklenitvijo konce-
sijske pogodbe?
"V skladu z zakonodajo mo-
ramo občine do konca leta 
izbrati koncesionarja za od-
dajo in predelavo določenih 
vrst komunalnih odpadkov, 
konkretno mešanih odpad-
kov. Trenutno imamo zača-
sno medobčinsko pogodbo 
in vozimo smeti v Ljubljano, 
na RCERO, ki je v upravlja-
nju javnega podjetja Snaga. 
Prej smo odpadke vozili v 
jeseniški center na Malo 
Mežaklo. Obe rešitvi sta bili 
začasni, sklepali pa smo jih 
za kratko obdobje. Pri tem 
smo upoštevali, da je bilo za 
občino to vedno najbolj ugo-
dno. Zdaj je pred nami dol-
goročnejša odločitev, saj 
smo sklenili, da koncesijsko 
pogodbo sklenemo za deset 
let, lahko pa bi jo sklenili 
tudi za daljše obdobje. Ker 
imamo občine možnost, da 
koncesijsko pogodbo podeli-
mo neposredno, javni razpis 
za obdelavo in odstranjeva-
nje mešanih komunalnih 
odpadkov ni potreben. Števi-
lo tistih, ki to lahko zagoto-
vijo strokovno in s primerni-
mi okoljevarstvenimi so-
glasji, je namreč zelo maj-
hen. Mi imam tako dve pri-

merni opciji. Ena je RCERO 
Ljubljana, druga pa CRKO 
Mala Mežakla.«

Na podlagi česa ste ugotovi-
li, da bi bilo bolj smiselno 
kranjske odpadke voziti v 
Ljubljano kot na Jesenice?
"Ko smo iskali argumente, s 
kom bi bilo bolje skleniti 
koncesijsko pogodbo, smo 
upoštevali predvsem tri 
ključne zadeve. Prva je seve-
da finančna. Pri tem je treba 
upoštevati odlaganje, obde-
lavo in transport na tono od-
padkov. Pomembno se nam 
je zdelo tudi to, da se cena 
na dolgi rok ne bi zviševala, 
temveč raje zniževala. Ven-
dar nam cene na dolgi rok 
nihče ni mogel zagotoviti, 
saj se cena izračunava z ela-
boratom, v elaboratu pa so 
postavke zelo jasno določe-
ne. Naj povem, da je ponuje-
na cena odlaganja, obdelave 
in transporta štiri evre na 
tono cenejša kot na Jeseni-
cah. Prav zaradi dolgoročne 
vzdržnosti je verjetno naj-
bolj pomemben drugi krite-
rij, ki smo ga upoštevali. To 
pa je tehnična in tehnološka 
razvitost centra za ravnanje 
z odpadki. Namreč, čim bolj 
so odpadki obdelani, nižja je 
na dolgi rok cena. Naj po-
vem, da pri tem vodi lju-
bljanski RCERO. Ko so na-
mreč odpadki obdelani, je še 
vedno nekaj ostanka. Tega 
je treba znova odpeljati na 
drugo lokacijo, kar zopet ne-
kaj stane. Takšnega odpad-
ka je v Ljubljani slabe tri 
odstotke, na Jesenicah pa 
okoli trideset. Poleg tega je 
eden od pomembnih kriteri-
jev okoljevarstveno dovolje-

nje za čim daljši rok. Tudi 
pri tem ima prednost lju-
bljanski center, saj ima so-
glasja izdana na dolgi rok, 
na Jesenicah pa imajo še ne-
kaj omejitev. Ljubljana je 
tudi bliže, kot so Jesenice, 
zato so manjši tudi tran-
sportni stroški. Tako sem 
mestnemu svetu predlagal, 
da sklenemo koncesijsko 
pogodbo z RCERO Ljublja-
na. Ker pa je to pomembna 
in dolgoročna odločitev, so 
mestni svetniki želeli več 
časa za odločitev, kar jim 
bomo z dvofaznim postop-
kom tudi omogočili."

Glede zbiranja odpadkov so 
bili pomisleki tudi med do-
mačini na Zarici, saj ne želi-
jo, da bi odpadke tam sorti-
rali in stiskali. Kako ste se 
odločili?
"Eden izmed načinov, kako 
bi stroške odpadkov še zniža-
li, je, da bi jih sortirali in sti-
snili že v Kranju. Prva ideja 
je bila, da bi naredili sortirno 
ploščad, vendar pa bi bila in-
vesticija zelo visoka, okoli 
400 tisoč evrov, saj bi plo-
ščad morala biti pokrita. Na 
Komunali Kranj so zato pre-
dlagali moderno alternativno 
rešitev, kar pomeni, da bi se 
to delalo v kompaktorju. To 
bi v praksi pomenilo, da to-
vornjak odpadke strese v ve-
čji kontejner, ta pa jih stisne. 
V tak kontejner je moč dati 
štiri tovornjake odpadkov. Ko 
je poln, večji tovornjak vse 
odpadke odpelje. Na tak na-
čin se znižajo stroški tran-
sporta pa tudi ekološko je ta-
kšen način bolj sprejemljiv. 
Prebivalci in civilni iniciativi 
na Zarici so bili proti ta-
kšnim načrtom, zato smo se 
odločili, da bomo poiskali al-
ternativno rešitev. Z župa-
nom Šenčurja sva se že do-
govarjala o lokaciji med Kra-
njem in Šenčurjem v bližini 
avtoceste, kjer naj ne bi niko-
gar motilo, hkrati pa bo tudi 
blizu avtoceste."

Treba bo rešiti tudi ekolo-
ške probleme v Lazah. Kra-
jani nanje opozarjajo že več 
let. Kako boste ukrepali na 
občini?
"Ne glede na to, da ni vse v 
naši pristojnosti, saj so za 
reševanje problematike Laz 
pristojni še država, družba 
za gozdove in zasebni la-
stniki, smo se na občini od-
ločili, da bomo zadeve zače-
li reševati zelo konkretno. 
Največji problem pri tem je, 
ker tam živijo ljudje, hkrati 
pa so v Lazah tudi podjetja. 
To sicer s prostorskega na-
črtovanja ni smiselno, je pa 
zatečeno stanje, ki ga pač ne 
moremo spremeniti. Ven-
dar pa to pomeni, da imajo 
na tem območju enake pra-
vice tako stanovalci kot tisti, 
ki tam delajo. Tako ne enim 

in ne drugim ne moremo 
reči, da morajo oditi iz Laz. 
Zato moramo najti način, 
da bo sobivanje čim bolj 
sprejemljivo."

Problemov v Lazah je več. 
Katerega se boste najprej 
lotili?
"Prvi problem je, da je tam 
zakopano smetišče, za kate-
rega ne moremo dokazati, 
kdo ga je uporabljal, in mu 
zato tudi ne moremo naloži-
ti zahteve za sanacijo. Zato 
bosta smetišče morali pre-
vzeti nase država in občina. 
Bili smo na pogovorih pri 
ministrici za okolje in pro-
stor Ireni Majcen in poveda-
la je, da takšno smetišče ni 
edini primer v Sloveniji. 
Prav tako je povedala, da 
moramo najprej ugotoviti, 
ali je tam zakopano kaj stru-
penega oziroma kaj takega, 
zaradi česar bi bila sanacija 
potrebna. Raziskave, ki smo 
jih naredili do sedaj, tega ne 
kažejo oziroma nismo od-
krili kaj dolgoročno nevar-
nega. Sedaj pa smo se na 
občini odločili, da naredimo 
natančnejše raziskave, saj je 
ministrica jasno povedala, 
da država tega ne bo naredi-
la. Naj povem, da bo najprej 
treba natančno locirati sme-
tišče, nato pa ga bo treba 
sondirati, da vidimo, kakšna 
je njegova vsebina. Če bomo 
ugotovili, da gre res za ka-
kšne nevarne snovi, je mini-
strica obljubila, da se bodo 
vključili v reševanje proble-
matike. Naj povem, da smo 
v dogovarjanje vključili tudi 
Civilno iniciativo za zeleno 
Stražišče in da je pri dogo-
vorih sodeloval tudi njen 
predsednik Marko Špolad. 
Tako smo sklenili, da bo ob-
čina, skupaj s civilno inicia-
tivo, zbrala skupino ljudi, ki 
o smetišču največ vedo in ki 
se največ spomnijo. Skupaj 
z geodetom bodo najprej po-
skušali locirati območje 
smetišča. Ko bo jasen obseg, 

bo treba narediti nekaj vrtin, 
s čimer bomo dobili vzorce. 
Na osnovi tega se bomo od-
ločali, kaj bomo naredili. 
Naj tudi povem, da sanacija 
takega območja ne pomeni 
nujno, da se vse odkoplje in 
nekam odpelje, možne so 
tudi druge tehnične rešitve."

Problem v Lazah je tudi ka-
nalizacija. Kaj nameravate 
storiti?
"Zagotovo bo naš drugi ko-
rak ureditev kanalizacije. To 
območje je namreč brez ka-
nalizacije, zato se vode izte-
kajo v potok. Tako seveda ne 
more biti in na občini to 
skušamo urediti že tri leta. 
Po projektu, ki je najbolj op-
timalen, ne moremo graditi, 
saj eden od lastnikov ne da 
služnosti na svojem zemlji-
šču. Zato bomo uporabili 
vse ukrepe, da bomo slu-
žnost vendarle pridobili. 
Prav tako moramo upošte-
vati pomisleke prebivalcev, 
ki jih skrbi, da obstoječi ka-
nalizacijski sistem ne bi mo-
gel odplakniti dodatnih koli-
čin. Zato imamo pripravljen 
projekt, s katerim bomo lo-
čili kanalizacijski in meteor-
ni vod, in projektanti zagota-
vljajo, da bodo s tem odpra-
vljene tudi sedanje težave. 
Projektanti bodo seveda to 
še pred gradnjo predstavili 
tudi domačinom."

Večkrat domačini opozarja-
jo tudi na to, da v Lazah 
smrdi in da se pojavljajo ne-
navadni oblaki dima. Kako 
lahko ukrepate na občini?
"Res tudi na občino dobiva-
mo prijave, da smrdi in da 
se pojavljajo neobičajni 
oblaki. Ministrstvo za okolje 
in prostor nas je obvestilo, 
da so letos izvedli tri inšpek-
cijske preglede tamkajšnjih 
podjetij in da ni bilo večjih 
kršitev. Zato predlagam, da 
vsi, ki karkoli opazijo, kon-
kretne primere prijavijo in-
špekcijski službi. Poleg tega 

bomo naročili meritve tako 
vode kot zraka."

Na osnovi odloka o pravilih 
cestnega prometa ste v tem 
mesecu uvedli nekaj spre-
memb tudi v starem me-
stnem jedru Kranja. Kakšni 
so rezultati?
"Z novim ukrepom smo po-
skrbeli, da je vhodov z vozili v 
mesto namesto prejšnjih ti-
soč dvesto sedaj manj kot pet-
sto. Tako je mesto postalo še 
bolj prijazno za stanovalce, pa 
tudi obiskovalce in turiste. 
Ker je sedaj bolj mirno in pri-
jazno, vabim vse, da se po 
njem sprehodite, obiščete 
lepe trgovinice ter v lokalih 
popijete kavo. Naj pa še po-
vem, da smo uvedli tudi no-
vost, ki zasleduje najnovejše 
smernice na področju prome-
ta, tako imenovani kontra 
flow cycling. To pomeni, da 
se po enosmerni ulici s kole-
som lahko pelješ tudi v na-
sprotno smer. Tako se je se-
daj na primer po Tavčarjevi in 
Tomšičevi ulici s kolesom 
moč peljati tudi v nasprotno 
smer. Istočasno smo poskr-
beli, da je z druge strani po-
stavljen znak 10 kilometrov 
na uro, tako da morajo vozni-
ki tam voziti res počasi in biti 
pripravljeni, da se kolesar lah-
ko pripelje tudi v nasprotni 
smeri. Prav tako je Prešerno-
va ulica postala 'peš cona', saj 
morajo po njej tudi kolesarji 
peš, kar je urejeno z ustrezno 
prometno signalizacijo. Vsi 
ukrepi skupaj pomenijo, da 
dajemo prednost šibkejšim 
udeležencem v prometu in da 
staro mestno jedro namenja-
mo predvsem pešcem in ko-
lesarjem. Tako bodo tudi šte-
vilni novembrski in decembr-
ski dogodki v mestu lahko 
bolj prijetni, saj ne bo več toli-
ko avtomobilov. Ker bo Kranj 
znova res lepo okrašen. Že 
sedaj vabim vse občane, da v 
mesto povabijo tudi svoje pri-
jatelje in znance iz drugih slo-
venskih krajev in tujine."

Novi ukrepi v skrbi za okolje
Odgovorni na Mestni občini Kranj veliko skrb posvečajo tudi čistemu in zdravemu okolju, zato trenutno potekajo pogovori, kam in za kakšno ceno se 
bodo vozili kranjski mešani odpadki, pa tudi o tem, kako rešiti ekološke težave v Lazah. Z novim odlokom o cestnem prometu je v starem mestnem jedru 
več kot polovico manj vozil, mesto pa je postalo prijaznejše pešcem in kolesarjem. O vsem tem sva se pogovarjala z županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Staro mestno jedro je z novimi ukrepi prijaznejše tudi 
kolesarjem.
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Kranj – Tudi s tem name
nom so se v mestni upravi 
Mestne občine Kranj odločili 
preveriti razpoložljive infor
macije o lokacijah avtomat
skih defibrilatorjev (AED), 
jih dopolniti in skupaj s klju
čnimi informacijami o pos
topkih oživljanja izdati v zgi
banki. Dostopna bo na upra
vni enoti in MO Kranj na 
Slovenskem trgu 1 pa tudi v 
vseh javnih zavodih in na 
lokacijah, kjer imajo dostop
ne defibrilatorje. 

Znanje rešuje življenja
Vsaka minuta zamude pri 
reševanju posameznika, ki 
mu ne bije srce, pomeni 
deset odstotkov manj mož
nosti za njegovo preživetje, 
zato je hiter pristop k take
mu posamezniku izredne
ga pomena. V teh primerih 
hitro in učinkovito ukrepa
nje mimoidočih, laikov ali 
zaposlenih s hitrim izvaja
njem prve pomoči in teme
ljnih postopkov oživljanja 
pripomore k preživetju 
poškodovanega oziroma 
obolelega.

Zgibanka Mestne občine 
Kranj
Namen zgibanke je povečati 
varnost prebivalcev Mestne 
občine Kranj v primeru poš
kodbe posameznika, predv
sem pa dati informacije, še 
preden bi jih morda potre
bovali. Četudi zastoj srca 
»ne izbira« in je ozavešče
nost posameznikov o tem, 
kaj narediti, dovolj visoka, 
se velika večina prisotnih ob 
nesrečah, ob nenadnem 
dogodku še vedno najprej 
vpraša: »Kaj, če naredim kaj 
narobe?« Želja izdajatelja je, 
da bi si vsak prebivalec naše 
mestne občine prebral vse
bino, jo shranil doma na 
vidno mesto ter se z domači
mi pogovoril, kje v okolici je 
najbližji defibrilator. 

Osem lokacij 24/7 javno 
dostopnih AED 
Po doslej zbranih podatkih 
imamo na območju naše 
mestne občine skupno vsaj 
32 AED. Nekateri so v pod
jetjih in organizacijah dos
topni le interno, drugi so 

javno dostopni v času urad
nih ur, poslovnega časa oz. 
ob klicu, a le osem lokacij je 
takšnih, kjer so avtomatski 
defibrilatorji umeščeni na 
zunanji ovoj stavbe (običaj
no na fasado v neposredni 
bližini vhoda), v posebnih, 
za AED namenjenih ogre
vanih ohišjih: Dom kraja
nov Primskovo Kranj, Adri
atic Slovenica, PE Kranj, 

Dom upokojencev Kranj, 
Komunala Kranj – upravna 
stavba (na fotografiji), SRC 
Infonet – upravna stavba, 
Gasilski dom Kokrica, 
Lekarna Mlaka na Kokrici, 
OŠ Predoslje.
Do izteka koledarskega leta 
2017 bo nameščen še vsaj 
en 24/7 javno dostopen defi
brilator, in sicer na območju 
KS Čirče.

AED pomoč sočloveku 
Četudi le enkrat letno obeležujemo svetovni dan prve pomoči – praviloma vsako leto na drugo 
septembrsko soboto, letos je bilo to 10. septembra –, ostaja dejstvo, da znanja, ko gre za človeška 
življenja, ni nikoli preveč. 

AED na upravni stavbi Komunale Kranj

Kranj – "Mesto ima omejen 
prostor in omejen dostop. 
Dokler ne bomo Save in 
Kokre zabetonirati in zrav
nali, moramo naše staro 
mestno jedro narediti čim 
bolj dostopno in varno, da 
bo prijazno in urejeno, mir
no, a hkrati tudi privlačno in 
živahno,« je ob predstavitvi 
novega odloka dejal župan 
Boštjan Trilar. 
Nov odlok namreč celostno 
ureja to področje. »V treh 
glavnih korakih smo naj
prej posodobili odlok, ki je 
bil zastarel, nepraktičen in 
je omogočal številne zlora
be prostora in sistema.« 
Skupaj z novimi projekti in 
storitvami na področju traj
nostne mobilnosti se občut
no izboljšuje količina pro
meta in dviguje kakovost 
bivanja v tretji največji mes
tni občini v Sloveniji.V 
prvem koraku so v mestni 
upravi želeli zagotoviti do

stopno in varno mesto, ure
diti promet za vse stanoval
ce, podjetnike, obiskovalce 
in turiste, kar so dosegli z 
uvedbo najnovejših tehnič
nih rešitev, ki omogočajo 
hitrejši vstop in dostop za 
vse, ki imajo dovolilnice, v 
praksi to pomeni nove 
kamere za prepoznavanje 
registrskih oznak, PINko
de stanovalcev za izvajalce 
nujnih servisnih storitev, 
možnost oddaje elektron
ske vloge, možnost podalj
šanja dovolilnice elektron
sko. Vse te novosti bodo 
omogočale tudi boljši pre
gled in statistiko, navade, s 
čimer bodo pravila urejanja 
prometa sčasoma in po 
dejanskih potrebah kdaj 
tudi prilagodili in še poso
dobili. 
Odlok prinaša tudi nekaj 
bistvenih sprememb, tako 
za stanovalce kot tudi za obi
skovalce in dostavljavce. 

Stanovalci (imetniki dovo
lilnic) starega mestnega 
jedra lahko sedaj brezplač
no parkirajo na parkirišču 
na Stari Savi, na zgornjem 
platoju med 20. in 7. uro 
naslednjega dne. Parkiran
je na spodnjem platoju je 
možno med 16. in 7. uro 
naslednjega dne, brezplač
no pa lahko parkirajo tudi 
na parkiriščih modre cone 
med 19. in 7. uro naslednje
ga dne. Na vseh omenjenih 
parkiriščih je zanje možno 
brezplačno parkiranje tudi 
ob nedeljah in praznikih 
ves dan. 
Zaradi zagotavljanja varno
sti sprehajalcev v mestnem 
jedru, spodbujanja k trajno
stni mobilnosti in s tem 
posledično skrbi za čistejše 
okolje nov odlok prinaša 
nekaj novosti. Obiskovalec 
z motornim vozilom nima 
več možnosti brezplačnega 
vstopa v mestno jedro. Obi

skovalci imajo možnost dve 
uri brezplačnega parkiranja 
na parkiriščih Huje in 
Čebelica. Za ostala parkiri
šča na obrobju mestnega 
jedra pa veljajo različni 
režimi. Podrobnosti so na 
spletni strani občine www.
kranj.si.
 Za pomoč pri dostavi in 
dostopu v mestno jedro si 
lahko na vstopih v mestno 
jedro izposodite kolo iz sis
tema KRsKOLESOM ali 
naročite prijazno električno 
vozilo Kranvaj, ki vas lahko 
brezplačno popelje na želeni 
cilj v mestnem jedru in 
nazaj. Po 10. uri del območij 
v starem mestnem jedru 
Kranja postane peš cona, 
kjer je vožnja z motornimi 
vozili prepovedana. Za dos
top do označenih dostavnih 
mest je treba vnaprej premi
sliti, kateri vhod v mestno 
jedro izbrati, da ne bi preč
kali peš con.

Nov odlok o prometu

Kranj – V okviru obnove dotrajanega vodovoda in ureditve 
meteorne kanalizacije je bil na Koroški cesti na novo urejen 
varnejši kolesarski pas v smeri proti centru Kranja. Odslej 
bo na tem odseku bolje poskrbljeno tudi za varnost pešcev, 
saj je bil v sklopu projekta urejen pločnik za najranljivejše 
udeležence v prometu. Dela v vrednosti nekaj manj kot 65 
tisoč evrov so bila izvedena fazno in so bila zaključena sredi 
oktobra. Pod nadzorom Davida Rozmana jih je izvedla 
Komunala Kranj.

Kolesarji in pešci varno po Koroški cesti 

Proti Kranju je urejen varnejši kolesarski pas.

Vilma Stanovnik

Kranj – Tako bodo nove pos
taje pridobili prebivalci Kid
ričeve ceste in Gosposvetske 
ulice na Zlatem polju, na 
Cesti 1. maja in Trgu Rivoli 
na Planini ter Cesti Staneta 
Žagarja. Po novem bo sis
tem povezoval tudi Zdravs
tveni dom Kranj. 
Pri postavitvi novih postaj 
sta sodelovala tudi naftna 
družba MOL in podjetje 
Domplan iz Kranja. Prva je 
donirala postajo na Cesti 1. 
maja, Domplan pa pri osre
dnji lekarni. Gre za odlično 
sodelovanje lokalne skup
nosti z družbeno odgovor
nimi podjetji, ki podpirajo 
trajnostne ukrepe Mestne 
občine Kranj na področju 
mobilnosti.
Cena uporabe sistema je v 
letošnjem letu 10 evrov. 
Uporabnik lahko nato brez
plačno oziroma brez dodat
nih obveznosti sistem upo
rablja 14 ur tedensko. Prvi 
podatki štiristotih uporabni

kov kažejo, da je povprečni 
čas uporabe le nekaj ur 
tedensko, posamično pa le 
nekaj minut. To potrjuje, da 
je bil namen dosežen in 
meščanke in meščani sis
tem uporabljajo za hitrejši 
in zdravju bolj naklonjen 
prevoz. Kljub nekoliko hla
dnejšemu vremenu v sep
tembru je dnevno sistem 
uporabljalo okoli sto upora
bnikov. Z novimi postajami 
se bo sprostil tudi sistem za 
nove uporabnike. Trenutni 
obseg sistema namreč ni 
dopuščal več kot 400 upora
bnikov. Vsi, ki bi se radi pri
ključili sistemu, lahko letno 
naročnino sklenejo v Kranj
ski hiši (TIC) na Glavnem 
trgu v Kranju. 
Dodatno je prenovljeno tudi 
spletno mesto KRsKOLE
SOM.si, ki na še bolj prija
zen način nudi vse informa
cije o sistemu, tudi o zase
denosti koles in postaj. Sled
nje je na voljo tudi prek 
aplikacije za pametne telefo
ne iKranj. 

Širijo sistem 
KRsKOLESOM 
Potem ko je sistem izposoje koles v Kranju 
naletel na dober odziv uporabnikov, bodo 
zdajšnjim šestim postajam dodali še pet novih.

Zaradi velikega zanimanja bodo postaje za izposojo koles 
še razširili. /Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni svet
niki so na oktobrski seji izbra
li letošnje občinske nagrajen
ce. Tako bosta na slovesnosti 
ob decembrskem občinskem 
prazniku naziv častnega 

občana prejela dr. Milivoj 
Veličković Perat, ki so ga za to 
nagrado predlagali Sonček 
GDCP Kranj, Športna zveza 
Kranj in župan Boštjan Tri
lar, ter dr. Dušan Petrač, ki 
sta ga za nagrado predlagala 
Mestni odbor SDS Kranj in 

Gimnazija Kranj. Nagrado 
Mestne občine Kranj bo ob 
60letnici prejel Kolesarski 
klub Kranj, listine o priznan
ju Mestne občine Kranj pa 
Sandi Murovec, Metka Štok, 
PGD Trstenik in Medgenera
cijsko društvo Z roko v roki. 

Velike plakete Mestne občine 
Kranj za letošnje leto bodo 
prejeli Peter Drinovec, Alpi
nistični odsek Planinskega 
društva Kranj in Nogometni 
klub Triglav Kranj. Z veliko 
Prešernovo plaketo bo nagra
jen Petar Milić.

Znani so občinski nagrajenci
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Kranj – Ogrevalni sistem je 
bil v okviru izgradnje nase-
lja zgrajen v šestdesetih le-
tih prejšnjega stoletja in je v 
lasti etažnih lastnikov vseh 
objektov, ki so nanj priklju-
čeni. Na priložnostni slove-
snosti ob dokončanju preno-
ve je predsednik Kurilnega 
odbora Peter Drinovec so-
krajanom in gostom opisal 
pot od ustanovitve Kurilne-
ga odbora pa vse do zadnjih 
prenovitvenih del. 
Pri tem je bilo glavni izvaja-
lec del podjetje Domplan, ki 
je tudi dolgoletni upravnik 
kotlovnice. »Čeprav smo ko-
tlovnico že prenavljali, pa je 
sedanja obnova, ki je trajala 
zadnji dve leti, prva celovita 
posodobitev tega ogrevalne-
ga sistema. Prenova kotlov-
nice je namreč zajemala iz-
vedbo gradbenih, elektro in 
strojnih del,« je povedala 
direktorica Domplana Vera 
Zevnik in pojasnila, da je 
bilo ob tem po celotnem na-
selju zamenjano tudi okoli 
2500 metrov toplovoda. Vre-
dnost celotne investicije je 
okoli osemsto tisoč evrov. 
Približno 250 tisoč evrov so 

uporabniki ogrevanja v pre-
teklih dveh letih prihranili v 
obliki vplačil v sklad za inve-
sticijsko vzdrževanje, za pre-
ostali del investicije pa je 
družba Domplan omogoči-
la, da ga bodo poplačali v 
devetih letih, v enaki obliki 
in višini kot doslej. "Tako se 
znesek ogrevanja na polo-
žnicah ne bo povečal, tem-

več, zaradi posodobitve sis-
tema, pričakujemo znižanje 
variabilnih stroškov ogreva-
nja za okoli dvanajst odstot-
kov. Ta prihranek bodo eta-
žni lastniki pri strošku čutili 
že prihodnji mesec,« je po-
vedala direktorica Zevniko-
va in se s posebnimi prizna-
nji zahvalila tudi najbolj za-
služnim.

Zbrane je nagovorila tudi 
predsednica Krajevne sku-
pnosti Vodovodni stolp 
Nada Mihajlović, kranjski 
župan Boštjan Trilar pa je 
poudaril, da si prav poseb-
ne čestitke zaslužijo tudi 
stanovalci soseske, saj je 
bilo ob projektu več kot 
osemsto etažnih lastnikov 
enotnih.

Prenovili so kotlovnico
V tem mesecu je podjetje Domplan zaključilo dobrih osemsto tisoč evrov vredno investicijo v 
kotlovnici v Šorlijevem naselju v Kranju, kjer so obnovili tudi celotno toplovodno omrežje. 

Za ogled prenovljene kotlovnice je bilo veliko zanimanja. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Zaradi posebne at-
mosfere, ki jo rovi ponujajo, 
Zavod za turizem Kranj v 
njih že od odprtja prireja 
različne dogodke. V rovih 
ravno strašijo čarovnice 
(Noč čarovnic za otroke 27., 
28. in 29. oktobra in Noč ča-
rovnic za odrasle 30. in 31. 
oktobra), v novembru pa se 
že deseto leto zapored v labi-
rintu kranjskih rovov vije 
Vinska pot (10. in 11. okto-
bra ter 17. in 18. oktobra). 
Na začetku preprosto poku-
šanje vin je zaradi velikega 
zanimanja in dobrega odzi-
va tako obiskovalcev kot raz-
stavljavcev preraslo v eno 
najbolj zanimivih martino-
vanj v Sloveniji, Rovi pod 
starim Kranjem pa najbolj 
nenavadna lokacija za poku-
šanje vin. Predstavljajo se 
vinarji z vseh vinorodnih 
območij Slovenije, pokuša-
nje vin je začinjeno še s ku-
linarično ponudbo in zabav-
nim programom. Od leta 
2008 do danes je prireditev 
obiskalo več kot 22.000 obi-
skovalcev, predstavilo pa se 
je 152 različnih vinarjev in 
kulinaričnih ponudnikov. 
Letos vabi s svojo ponudbo 
53 različnih ponudnikov vin 

in kulinarike. Vabljeni vsi 
ljubitelji žlahtne kapljice, da 
mlademu vinu nazdravite v 
Rovih pod starim Kranjem.

O nastanku rovov
Med drugo svetovno vojno 
so bili pod starim mestnim 
jedrom zgrajeni rovi, ki naj 
bi služili kot zaklonišča. Po 
koncu vojne so ti podze-
meljski objekti izgubili svoj 
prvotni namen. Leta so mi-
nevala, zapuščeni rovi so 
propadali, kot delo človeških 
rok pa so na svojevrsten na-
čin vlekli k odkrivanju nji-
hovih zgodb in v ljudeh 

vzbujali željo po raziskova-
nju. Zato sta leta 2008, ta-
krat še Zavod za turizem 
Kranj in Mestna občina 
Kranj, ob strokovnih smer-
nicah Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine in Zavoda 
za varstvo narave rove pre-
novila in uredila v privlačen 
turistični produkt, ki to izje-
mno tehniško dediščino pri-
bližuje širši javnosti.

Zanimivost, ki pritegne
Tisoč tristo metrov dolgo 
staro mestno zaklonišče je 
opremljeno z usmerjevalni-
mi tablami, informacijski 

panoji podrobneje predsta-
vljajo bogato kranjsko pod-
zemlje, na ogled so občasne 
fotografske razstave, stalna 
razstava mineralov in fosi-
lov ter rekonstrukcija zaklo-
nišča iz druge svetovne voj-
ne s simulacijo letalskega 
napada. Ker pa rovi ohranja-
jo kraškim jamam podobno 
okolje, lahko v njih občudu-
jete tudi čisto prave kapnike 
in zanimive jamske živali.
Ker so pomembna tehniška 
dediščina mesta in en iz-
med atraktivnejših turistič-
nih produktov, rovi odpirajo 
svoja vrata za ogled vsak to-
rek in petek ob 17. uri ter 
vsako soboto in nedeljo ob 
10. uri. Za skupine so ogledi 
po naročilu. Tako s svojimi 
prireditvami kot z vodenimi 
ogledi in ostalimi programi 
rovi predstavljajo nekaj, po 
čemer se Kranj loči od osta-
lih mest, in hkrati privablja-
jo v mestno jedro ter pove-
čujejo obisk tujih in doma-
čih gostov. Rove pod starim 
Kranjem ima v upravljanju 
Zavod za turizem in kulturo 
Kranj. Vse informacije o vo-
denjih in prireditvah v Ro-
vih pod starim Kranjem naj-
dete na www.visitkranj.si.

Rovi vabijo na Vinsko pot
Na začetku preprosto pokušanje vin je zaradi velikega zanimanja in dobrega odziva tako obiskovalcev 
kot razstavljavcev preraslo v eno najbolj zanimivih martinovanj v Sloveniji, Rovi pod starim Kranjem 
pa najbolj nenavadna lokacija za pokušanje vin.

Vinska pot pelje tudi po kranjskih rovih. / Foto: Matej Slabe

Kranj – V času praznikov in šolskih počitnic Mestna občina 
Kranj svojim občanom omogoča brezplačno drsanje v Ledni 
dvorani na Zlatem polju. Obe soboti, 28. oktobra (jutri) in 4. 
novembra, lahko drsate med 16.30 in 18. uro, obe nedelji, 
29. oktobra in 5. novembra, ste na ledeno ploskev vabljeni 
med 10. in 12. uro in ob enakih urah od ponedeljka, 30. ok-
tobra, do petka, 3. novembra. V sredo, 1. novembra, bo dr-
sališče zaprto.

Brezplačno drsanje 

Kranj – Poklicni gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj letos 
praznujejo 20-letnico delovanja v novih prostorih. Po številih 
prizadevanjih so se leta 1997 končno preselili z Oldhamske 
na Bleiweisovo cesto v gasilski dom, ki še danes velja za 
enega najbolj modernih v Sloveniji. V počastitev jubileja so 
pripravili tudi dokumentarni film, ki prikazuje delovanje Ga-
silsko reševalne službe Kranj. Film si lahko ogledate na sple-
tni strani Gasilsko reševalne službe Kranj www.gasilcikranj.
si, na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si, 
omrežju YouTube, Facebook in multimedijskem portalu 
iKranj. Gre za še enega izmed ukrepov približevanja gasilske-
ga poklica ljudem. Kranjski gasilci namreč v zadnjem času 
izvajajo številne promocijske dejavnosti svojega poklica. 
Tako so minuli konec tedna svoje delo predstavili obiskoval-
cem mestnega jedra, poleti so se predstavili na mestnem 
kopališču, vse bolj dejavni pa so tudi pri evropskih projektih.

Kranjski gasilci praznujejo 

Kranj – Kranj se je pridružil številnim mestom v Sloveniji, v 
katerih že deluje pop zbor. Zbor je namenjen vsem, ki radi 
prepevajo v dobri družbi, v avtu, pod prho, doma, brez av-
dicije, brez not, brez pritiska. Namen prepevanja v skupini 
pa je enkrat tedensko pozabiti na stres in službo. V Kranju 
vaje potekajo vsak četrtek ob 19. uri v Avli Mestne občine 
Kranj na Slovenskem trgu 1. Zboru se lahko pridružite brez 
najave. Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov 
popzbor@gmail.com.

Vabljeni v pop zbor 

Kranj – Predstavniki podjetnikov iz mestnih središč in pred-
stavniki občinskih uprav iz vse Slovenije so 19. oktobra v okvi-
ru strokovne ekskurzije mreže mestnega marketinga obiskali 
tudi staro mestno jedro Kranja. Kranj je namreč ena izmed 
občin, sodelujočih v slovenski neformalni mreži mestnega 
marketinga (Town centre management – TCM), ki ima ureje-
no mestno središče in izvaja različne ukrepe TCM. Udeležen-
ci so si ogledali dobre prakse TCM-ja v Kranju ter v nekaterih 
avstrijskih mestih – kot podlaga za eventualni prenos dobrih 
praks v slovensko okolje. Namen dogodka je bil nadaljnje 
spodbujanje uvajanja modela TCM v slovenskih mestih kot 
načina za spodbujanje podjetništva v mestnih središčih in 
splošne revitalizacije slednjih. Strokovno ekskurzijo je finanč-
no podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
v sklopu spodbujanja inovativnih ukrepov za oživljanje podje-
tništva v mestnih jedrih in širjenja modela TCM. 

Mestni marketing in izmenjava dobrih praks

Kranj – Mestna občina Kranj ima sklenjena pobratenja in 
prijateljstva z devetindvajsetimi mesti oziroma občinami po 
vsem svetu. Leta 1965 so ga podpisali z Banjaluko iz Repu-
blike Srbske v Bosni in Hercegovini. Pred kratkim so se 
predstavniki obeh mest dogovorili tudi za skupno promoci-
jo obeh mest ter obojestransko sodelovanje pri predstavi-
tvah in oglaševanju prireditev. Med drugim je kranjska obči-
na pridobil termin za Kranjski dan v Banjaluki, v začetku 
tega meseca pa se je Banjaluka predstavila v Kranju. V sta-
rem Kranju je dišalo po banjaluških dobrotah, obiskovalce je 
s plesom razveseljevala Folklorna skupina Sveti Sava, prav 
tako pa sta bili skupaj postavljeni stojnici Kranja in Banjalu-
ke. Za konec sta na kranjskem stadionu prijateljsko tekmo 
odigrali še nogometni ekipi Triglava in Borca, z rezultatom 
1 : 0 so bili boljši domačini.

Sodelovanje Banjaluke in Kranja

Na Glavnem trgu v Kranju je bilo moč spoznati ponudbo in 
posebnosti pobratene Banjaluke. / Foto: Tina Dokl
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Jamnik – Drago Štefe je pou-
daril, da je bil Lojze Kebe, s 
partizanskim imenom Šte-
fan, od pomladi 1942 nes-
porni politični in vojaški 
vodja odpora proti okupator-
ju na Gorenjskem. "Kakšna 
velika uporniška akcija je 
bila na Gorenjskem že leta 
1941, ki je presenetila Hit-

lerjev štab. V teh najtežjih 
pogojih v letih 1941 in 1942 
je deloval tudi Kebe. Poskr-
bel je, da so se ustanavljali 
odbori Osvobodilne fronte 
(OF), nove sestave vojnih 
čet," je dejal Štefe. Kebe je 
bil po rodu Notranjec, izučil 
se je za ključavničarja. Že 
pred drugo svetovno vojno 
je deloval v delavskem giba-
nju, postal član komunistič-

ne partije. Štefe je dodal, da 
je bil poznan kot sposoben 
človek in organizator. Ob 
hajki Nemcev 16. oktobra 
1942 je bil ranjen in kljub 
skrbni negi domačinov na 
Jamniku, kamor se je zate-
kel, umrl 20. oktobra. Zave-
dal se je bližnje smrti in svo-
je delo predal Vinku Haf-
nerju. "Pomembno je, da se 
spominjamo teh dogodkov, 
izseljenih ljudi, ustreljenih 
talcev ... Da se zavedamo, 
kako pomembno vlogo je 
odigrala OF, ki je bila kot 
največje dejanje v slovenski 
zgodovini vzor za pogum in 
zavest. Zato političnih spletk 
ne smemo nikoli dopustiti," 
je še poudaril Štefe.                  
Spominske slovesnosti se je 
udeležila Kebetova hči Nasta 
Katušin. Zbrane je nagovoril 
tudi predsednik Krajevne 
organizacije ZB NOB Besni-
ca - Podblica Franci Hrast-
nik. Poudaril je, da se ob 
Kebetovem grobu in spome-
niku spominjamo tudi vseh 

vojnih žrtev in padlih borcev 
iz vseh vasi na tem območju 
in da ne smemo pozabiti, da 
so vsi ti domoljubi v tistih 
težkih časih za slovenski 
narod brez pomisleka dali 
svoja življenja za domovino. 
V kulturnem programu so 
nastopili učenci Podružnične 
šole (PŠ) Podblica pod men-
torstvom Anice Kordež in 

Mešani pevski zbor Kokrški 
odred Preddvor pod vods-
tvom Milana Bajžlja. Priredi-
tev so organizirali Krajevna 
organizacija ZB NOB Besni-
ca - Podblica, ZZB NOB 
Kranj, Krajevna skupnost 
Podblica (KS) in PŠ Podblica. 
Dodajmo še, da so do groba 
in spomenika Lojzeta Kebeta 
na Jamniku s soglasjem 

zavoda za varstvo kulturne 
dediščine sanirali dostop 
tudi s finančno pomočjo 
Mestne občine Kranj in KS 
Podblica. Pri KO ZB NOB 
Besnica - Podblica so pouda-
rili, da je dostop do spomeni-
ka sedaj lepši, predvsem pa 
varnejši, bo pa čim prej pot-
rebno še čiščenje spomenika 
in ureditev njegove okolice.

Spominska slovesnost na Jamniku
Minulo soboto so pripravili spominsko slovesnost pri grobu in spomeniku narodnemu heroju Lojzetu Kebetu - Štefanu ob 75. obletnici njegove smrti. 
Osrednji govornik je bil mag. Drago Štefe. 

Spominska slovesnost, osrednji govornik je bil mag. Drago Štefe. 

Grob in spomenik narodnega heroja Lojzeta Kebeta - 
Štefana na Jamniku

Kranj – Tudi letos pripravlja-
jo zabavno in več kot teden 
dni trajajoče praznovanje. 
Uradno se začne 14. novem-
bra, ko bodo organizirali 
Meet up: Kriptovalute. Okro-
gla miza, ki to ni, saj boste 
vsi udeleženci imeli možnost 
poseči v pogovor in vprašati 
točno tisto, kar vas okoli krip-
tovalut zanima. Odprli bodo 
tudi svojo e-denarnico, če 
jim bo kdo nakazal kakšen 
bitcoin – se ne bodo pritože-
vali. Praznovanje se bo nada-
ljevalo 15. novembra, ko bo 
na Podjetniškem večeru: Od 
Kickstarterja do Trumpa 
Nina Malovrh predstavila 
svojo zgodbo. Nina je obliko-
valka, ki najbolj uživa, ko 
običajnim predmetom riše 
neobičajne zgodbe in upa na 
srečne konce, poleg tega pa 
pravi, da se v vse svoje pro-
jekte zaljubi. V Kovačnici so 
še posebej ponosni in veseli, 
da je Nina najemnica v nji-
hovih prostorih in članica 
družine. Tudi čez konec ted-
na bo živahno, saj bodo v 
Kovačnici organizirali prvi 
hackathon Elektrathon na 
Gorenjskem. Med 17. in 19. 
novembrom se bo iskrilo od 
statike in električnih idej. 
Kaj pa vam pride na misel, 
ko slišite besedo hackaton? 
Ne gre za skupino mulcev, ki 
družno vdirajo v vaše "gmai-
le" ali pa državne sisteme. 
Hackaton je priložnost, da 
izraziš samega sebe in svojo 

kreativnost, da s pomočjo 
tehnologije ali pa svinčnika v 
skupini razviješ super ideje. 
Povezali so se z Gorenjskimi 
elektrarnami in vabijo, da se 
jim pridružiš pri reševanju 
prav posebnega izziva. 
Nagrade bodo, dobra družba 
zagotovljena, novo znanje in 
izkušnje tudi. 
Nadaljujejo 21. novembra z 
delavnico Facebook za pod-
jetnike. Nekaj tako samou-
mevnega, kot je upravljanje 
FB profila, ni več samoume-
vno, ko gre za vaš posel. 
Kako graditi svojo znamko, 
kako pritegniti ljudi, širiti 
doseg objav …, vse to boste 
rešili na delavnici. Ves drugi 
teden praznovanja bo name-
njen družabnim medijem, 
saj bo 23. novembra poteka-
la delavnica Instagram za 
podjetnike. Instagram ima 

drugo logiko kot Facebook 
in potrebuje svoj pristop ter 
posledično svojo delavnico. 
Veliki finale, zaključni dogo-
dek, žurka vseh žurk pa se 
bo zgodila 29. novembra, ko 
bodo naredili malce refleksi-
je za nazaj – na pot, ki so jo 
že prehodili, se ozrli v priho-
dnost in pogledali, kaj jih še 
čaka, kam še lahko gredo, 
upihnili svečke na torti in 
svečano odprli nove, večje, 
boljše prostore Kovačnice. 
Za zvrhano mero pozitivne 
energije in motivacije pa bo 
poskrbel skrivni gost (ki 
sploh ni skrivni, samo ne 
želijo ga še razkriti). Ja, ras-
tejo – za vas in zase. In to z 
veseljem delijo z vami.
Spremljajte njihov Facebook 
profil, njihovo svežo spletno 
stran in berite e-novičke, da 
boste obveščeni o dogajanju.

Kovačnica praznuje
Prihaja najbolj praznični mesec v letu – mesec november. Vsaj za 
Kovačnico, saj takrat praznujejo svoj rojstni dan. 

Lani so v Kovačnici upihnili prvo svečko, naslednji mesec 
bodo že drugo. /Foto: Primož PičulinM
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kot pravijo pri druž-
bi Goodyear Dunlop Sava 
Tires, po letošnjem zaključ-
ku kampanje Pozorni za 
okolje nadaljujejo z družbe-
no odgovornimi akcijami. 
Tako je konec prejšnjega 
meseca po njihovi zaslugi 
Osnovna šola Helene Puhar 
v Kranju dobila novo, prav 
posebno učilnico, ki jo je 
vodstvo šole želelo zgraditi 
že dlje časa. Zaradi pomanj-
kanja sredstev in dodatnih 
rok so s projektom odlašali, 
dokler jim letos na pomoč 
niso priskočili prostovoljci 
iz družbe Goodyear Dunlop 
Sava Tires, ki je projekt tudi 
finančno podprla. Ekipa Go-
odyearovih zaposlenih je 
tako skupaj z učenci šole iz-
vedla 4-dnevno prostovolj-

sko akcijo, v kateri so uredili 
zunanji prostor, ki bo name-
njen pouku v naravi. Tri-
najst Goodyearovcev je od 
torka do petka nekaj ur 
dnevno namenila izkopava-

nju in utrjevanju zunanje 
površine ter polaganju gu-
menih tlakovcev in namesti-
tvi lesenih klopi. »Veseli 
me, da delam v podjetju, ki 
aktivno podpira prostovolj-

ske dejavnosti. Še posebej 
veliko nam je pomenilo nav-
dušenje in motiviranost 
otrok, ki so pomagali pri po-
stavitvi učilnice, in hvaležna 
sem, da se je toliko sodelav-

cev na mojo pobudo odzva-
lo," je povedala vodja prosto-
voljskega projekta iz družbe 
Goodyear Dunlop Sava Ti-
res Renata Košir.
V oktobru so nato uporab-
niki Centra Korak iz Kra-
nja, s podporo prostovoljk 
iz podjetja Goodyear Dun-
lop Sava Tires, obiskali 
Tehniški muzej Slovenije v 
Bistri pri Vrhniki. Uporab-
niki so si v dveh skupinah s 
spremljevalci in prostovolj-
kami ogledali več razstav 
muzeja, najbolj pa so jih 
navdušila starodobna vozi-
la. Po sproščenem ogledu 
se je skupina odpravila še 
na kosilo v bližnjo picerijo, 
kjer so se prostovoljke 
kranjske družbe še pobližje 
spoznale z uporabniki. 
Ker ima Center Korak ome-
jena finančna sredstva ter 

ravno tako omejeno razpolo-
žljivost osebja, je tovrstne 
celodnevne aktivnosti zelo 
težko izvesti. »Prostovoljke 
so skupaj z zaposlenimi upo-
števale uporabnikove indivi-
dualne želje in potrebe in 
jim zagotovile kakovostno 
vključevanje v širše socialno 
okolje, razbremenitev in ne 
nazadnje popestritev njiho-
vega vsakdanjega življenja,« 
je povedala Mateja Korošec, 
direktorica Centra Korak.
Obe akciji so prostovoljci 
opravljali v okviru programa 
Goodyear Boljša prihodnost, 
znotraj katerega zaposleni s 
prostovoljskimi akcijami na 
teme okoljske trajnostnosti, 
cestne varnosti ali prenosa 
znanj in veščin lahko pri-
spevajo k lokalnim skupno-
stim na območjih, kjer delu-
je Goodyear. 

Pomagajo pomoči potrebnim
Prostovoljci iz družbe Goodyear Dunlop Sava Tires so pomagali zgraditi učilnico na prostem pri Osnovni šoli Helene Puhar, z uporabniki Centra Korak pa 
so obiskali Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki.

Uporabniki Centra Korak iz Kranja so s podporo prostovoljk iz podjetja Goodyear Dunlop 
Sava Tires obiskali Tehniški muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki.

Kam s svečami?
Tudi na pokopališčih nastajajo odpadki. Odpadne sveče 
se zbirajo ločeno od cvetja ter ostalih odpadkov. Lani smo 
samo na mestnem pokopališču v Kranju zbrali približno 
160 m³ odpadnih sveč. 

Kljub ločevanju noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se 
lahko predela. Znova in znova velja poudariti, da je najboljši 
odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Naša naloga je prepreče-
vanje in zmanjševanje količine odpadkov. Razmislimo, kako 
lahko preprečimo oz. zmanjšamo ogromne količine odpadnih 
sveč, ki se v času dneva spomina na mrtve več kot potroji-
jo. Verjamemo, da nam predniki ne bodo zamerili, če bomo 
letos prižgali svečo manj, potomci nam bodo za to hvaležni. 
Če pa že prižgemo navadno nagrobno svečo, je pomembno, 
da jo pravilno odložimo. Odpadne nagrobne sveče niso neva-
ren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča 
škodljive vplive na okolje. S predelavo odpadnih materialov 
iz nagrobnih sveč prispevamo k ohranjanju naravnih virov in 
preprečujemo emisije v okolje zaradi nevarnih snovi, ki na-
stajajo pri razpadanju ali sežiganju PVC, ki je (vsaj v Sloveniji) 
najbolj uporabljan material za izdelavo ohišij nagrobnih sveč.

Sveče torej ne sodijo na odlagališča odpadkov, pač pa mo-
rajo končati v predelavi. Zato je pomembno, da se ločeno 

zberejo že na samih pokopališčih in oddajo naprej v pre-
delavo. S pravilnim odlaganjem sveč v posebej označene 
zabojnike lahko tudi vi zagotovite, da sveče, ki ste jih upo-
rabili, ne bodo obremenjevale našega okolja. 

Prosimo, upoštevajte navodila za ločeno zbiranje odpad-
kov. Naj vsak odpadek konča v pravem zabojniku. Ločeno 
zbiranje odpadkov je urejeno tudi na pokopališčih, kjer so 
postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih sveč, 
cvetja ter ostalih odpadkov.

  V zabojnik za odpadne sveče odlagamo vse vrste  
odpadnih sveč.

  V zabojnik za cvetje poleg cvetja odlagamo ostale  
biološke odpadke, kot so plevel, trava, listje in podobno.

  V zabojnik za ostale odpadke sodijo umetno cvetje, 
trakovi, cvetlični lončki, pene ikeban ter ostali mešani 
komunalni odpadki.

Komemoracije ob dnevu spomina na mrtve  
bodo potekale:
  v petek, 27. 10. 2017, ob 16.00  

(Zveza združenj borcev NOB, pri spomeniku  
padlim borcem NOB  
na Mestnem pokopališču Kranj),

  v sredo, 1. 11. 2017, ob 14.30  
(pri poslovilnem objektu na novem delu  
Mestnega pokopališča Kranj),

  v sredo, 1. 11. 2017, ob 15.00  
(pri križu na pokopališču Bitnje).

KOMUNALA KRANJ d.o.o., 
UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRN-1032/17

Suzana P. Kovačič

Kranj – Letošnji pohod Po 
poteh žitnih polj je privabil 
rekordno število pohodni-
kov, kar 124. Prišli so iz do-
mače krajevne skupnosti 
kot tudi iz drugih gorenj-
skih krajev, pozdravil jih je 
predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti (KS) Primskovo 
Ignac Vidmar. Pohod je po-
vezal tri krajevne skupnosti: 
Primskovo, Predoslje in Vo-
dovodni stolp z vmesnim 
postankom pri Šmajdovem 
gradu. Družina Štempihar z 
Mlake je izmerila dolžino 
poti; bilo je 6,2 kilometra 
hoje in prijetnega druženja, 
so povedali. Pohod je pripra-
vil Svet KS Primskovo s so-
delavci Anito Peteh, Franci-
jem Čehom in Jankom Zu-
panom. Start in cilj pohoda 
je bil pred Domom krajanov 
na Primskovem, kjer so po-
hodnike pogostili in jim pri-

pravili bogat spremljajoči 
program v sodelovanju s 
PGD Kranj Primskovo, ta-
borniki Rod Stane Žagar 
mlajši, KO RK Kranj Prim-
skovo, AFS Ozara, Cowboy 
ritem, potekal je tudi nagra-
dni turnir v kmečki košarki 
in za zaključek darilo: zaboj-
ček jabolk za izžrebanega 
pohodnika ... V tednu kra-
jevnega praznika je bil šaho-
vski turnir, koncert komor-
nega zbora De profundis, 
predavanje v organizaciji 
Koronarnega društva Go-
renjske, predavanje študen-
tov medicine z medicinske 
humanitarne odprave v 
Zambijo, dan odprtih vrat 
gasilcev ... Namen dogodkov 
ob prazniku je tudi spodbu-
da k druženju domačinov, 
saj, kot sta dejali članici Sve-
ta KS Primskovo Andreja 
Stare in Zvona Puhar, "na 
Primskovem smo doma srč-
ni ljudje" ...

Praznik na Primskovem

Ob prazniku Krajevne skupnosti Primskovo je 
bilo več dogodkov, osrednji pa je bil pohod Po 
poteh žitnih polj. 

Pohodniki so imeli vmesni postanek in se okrepčali z 
dobrotami s kmetije Pr' Šmajd. / Foto: Primož Pičulin
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V zadnjem času pogosto 
preberemo in slišimo razli-
čna opozorila, ki jih pripra-
vlja Javna agencija Republi-
ke Slovenije za varnost pro-
meta ter z njimi nagovarja 
udeležence v prometu k 
odgovornemu ravnanju. To 
je le ena od pristojnosti slu-
žbe, ki jo vodite. Katere so 
ostale in koliko je v njej 
zaposlenih?
"Agencija je osrednja insti-
tucija za zagotavljanje pro-
metne varnosti. Trenutno 
imamo sto dva zaposlena. 
Dvainšestdeset jih dela na 
področju vozniških izpitov, 
kar pomeni, da so na terenu 
po izpitnih centrih. Ostali 
skrbijo za voznike. To 
pomeni, da izvajajo rehabi-
litacijske programe, izobra-
ževanja za učitelje vožnje, 
predavatelje in podobno. 
Prav tako skrbimo za šole 
vožnje, kar pomeni, da 
izdajamo pooblastila in 
izvajamo strokovni nadzor. 
Na področju vozil izdajamo 
pooblastila organizacijam 
za tehnične preglede in 
opravljamo strokovni nad-
zor nad njimi. Imamo še 
področje razvoja in koordi-
nacije, kjer delamo različne 
raziskave, tudi mednarod-
ne. Res pa je, da nas javnost 
najbolj pozna po različnih 
preventivnih akcijah. V Slo-
veniji imamo devet nacio-
nalnih akcij, ki jih agencija 
usklajuje. Poleg tega pa ves 
čas na terenu potekajo pre-
ventivni dogodki, ki jih pri-
pravljamo z nevladnimi 
organizacijami, z Lokalni-
mi sveti za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
ali pa samostojno."

Izpitni centri so leta 2012 
prišli v pristojnost agencije, 
pred dobrimi tremi leti pa je 
začel veljati nov pravilnik o 
izpitnih centrih, kar je 
pomenilo zmanjšanje njiho-
vega števila in je takrat pov-
zročilo kar nekaj dilem. 
Kako se je novost obnesla v 
praksi?
"Zagotovo smo izpitne cen-
tre optimizirali, kar pomeni, 
da z okoli dvajset ljudmi 
manj opravimo približno 
toliko izpitov kot prej. Delo 
pa je sedaj bolj kvalitetno, 
saj smo poenotili kriterije 
po celi Sloveniji, hkrati pa 
smo tudi skrajšali čakalne 
dobe za opravljanje izpita. 
Letno imamo v izpitnih cen-
trih okoli 40 tisoč preizku-
sov, pritožbe pa bi lahko 

preštel na prste ene roke."
Precej novosti je bilo pred 
kratkim storjenih tudi na 
področju šol vožnje. Kakšne 
so posledice?
"Z novim zakonom, ki je bil 
sprejet januarja in je v celoti 
začel veljati julija, smo na 
tem področju naredili več 
reda. Pogoji za šole vožnje 
so sedaj zahtevnejši, mi pa 
imamo več pristojnosti. 
Rezultat tega je tudi, da je 
šlo v izbris približno petde-
set šol vožnje. Prej jih je bilo 
dvesto pet, zdaj jih je okoli 
sto petdeset."

Omenili ste tudi sodelovan-
je z Lokalnimi sveti za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Kakšno je to sode-
lovanje?
"Sofinanciramo nekatere 
njihove projekte, zagotavlja-
mo jim strokovno pomoč, 
gradiva za preventivne pro-
grame ter seveda z njimi 
sodelujemo pri različnih 
preventivnih dogodkih. Mis-
lim, da je to sodelovanje pre-
cej na višjem nivoju, kot je 
bilo pred leti. Prav tako pre-
cej sodelujemo tudi z nevla-
dnimi organizacijami. Letos 
bomo podprli oziroma sofi-
nancirali okoli trideset nji-
hovih projektov."

Nesreče motoristov
Ena vaših pomembnih 
nalog je tudi preiskovanje 
prometnih nesreč. Na kate-
rih področjih ste najbolj 
aktivni?
"S preiskovanjem promet-
nih nesreč ugotavljamo, kaj 
so vzroki zanje. V lanskem 
letu smo se posvetili predv-
sem prometni infrastruktu-
ri. Pri tem smo ugotavljali, 
da je bil največkrat vzrok za 
prometno nesrečo človeški, 
posledice pa marsikdaj ne 
bi bile tako hude, če bi bila 
prometna struktura primer-
no urejena. To na primer 
pomeni, da če nekdo prehi-
tro pripelje v ovinek, je kriv 
on. Če pa na ovinku ni 
ograje in zato zleti v reko in 
se ubije, pa to ne bi bilo 
potrebno in bi lahko preži-
vel. Tako smo upravljavcem 
cest dali kar nekaj predlo-
gov in kar nekaj je že ures-
ničenih, tako da se je pro-
metna infrastruktura mar-
sikje že izboljšala. Letos 
smo se odločili, da smo v 
večji meri preiskovali nes-
reče motoristov. Čeprav je 
ob teh nesrečah navadno 
več dejavnikov, pa smo ugo-
tovili, da sta bili najpogos-

tejša vzroka za nesreče 
utrujenost in neizkušenost. 
Vozniki zato v kritični situ-
aciji reagirajo napačno ozi-
roma panično. Zdaj smo te 
analize predstavili policis-
tom in ugotovili, da za razi-
skave potrebujemo še več 
podatkov, od tega kakšne 
gume so bile na motorju, 
ali je bil motor servisiran, 
koliko izkušenj je imel voz-
nik, ali je bil motor njegov 
in podobno. Na podlagi tak-
šnih zapisnikov bomo še 
laže ugotavljali vzroke. "

Pripravljate še kakšne nove 
projekte?
"Trenutno se posvečamo 
zlasti starejšim udeležen-
cem v prometu. Projekt 
Sožitje sicer poteka že dlje 
časa, starejšim pa predstav-
ljamo predvsem novosti, kot 
so na primer novi prometni 
znaki pa tudi vožnja v kroži-
ščih, ki marsikoga bega. Sta-
rejšim, v sodelovanju s šola-
mi vožnje, omogočamo pra-
ktično vožnjo s svojim oce-
njevalcem. Pri tem sodeluje-
mo tudi s policijo in Dar-
som. Poleg tega jim priprav-
ljamo anketne vprašalnike, s 
katerimi želimo izvedeti, 
koliko vozijo, kaj pogrešajo 
in podobno. Ugotavljamo 
namreč, da bomo morali 
tudi za starejše imeti pro-
gram, ta bo moral upošteva-
ti tudi demenco, kar je ved-
no večji problem."

Vedno večji problem so tudi 
mobilni telefoni. Kljub kaz-
nim še opažamo voznike, ki 
med vožnjo telefonirajo?
"Hitrost in alkohol smo kot 
vzroka nesreč omilili, vse 
večji problem pa postajajo 
mobilni telefoni. Ugotavlja-
mo, da je telefoniranje ved-
no pogostejši vzrok nesreč. 

Letos smo namreč naredili 
raziskavo, ki je bila oprav-
ljena v prometu, v realnem 
okolju, kjer so s posebno 
napravo merili valovanje 
možganov. Med vožnjo je 
vozniku zazvonil telefon ali 
je dobil sporočilo in ugoto-
vili so, da je bil naenkrat 
preobremenjen. Izkazalo se 
je, da oči gledajo na cesto, 
možgani pa ne vidijo, saj 
delajo druge stvari ... Že 
misel, ki ti uide drugam, ko 
se sprašuješ, kdo kliče in 
zakaj, vzame precej pozor-
nosti. Tako sedaj predlaga-
mo, da se uporaba mobilne-
ga telefona med vožnjo 
opredeli kot hujši prekršek, 
kar poleg denarne kazni 
pomeni tudi tri kazenske 
točke. Kazni namreč zaos-
trujejo tudi v tujini."

Zanašajmo se nase 
Vse te akcije so namenjene 
cilju, da v nesrečah ne bo 
mrtvih. Kako kaže statisti-
ka?
"Letošnje število prometnih 
nesreč s smrtnim izidom je 
manjše, kot je bilo lansko, 
vendar pa so pred nami 
meseci, ki so s prometnega 
vidika zelo rizični. Tako so 
v oktobru in novembru, ko 
se dan krajša, v nevarnosti 
predvsem pešci in kolesarji. 
Pri tem je treba povedati, da 
so pešci in kolesarji pri 
polovici prometnih nesreč 
sami tudi povzročitelji. To 
pomeni, da se ne smemo 
zanašati, da bodo na nas 
pazili drugi, ampak mora-
mo največ narediti sami. 
Treba je imeti pri sebi kre-
sničko, biti oblečen v svetla 
oziroma odsevna oblačila in 
imeti ustrezno opremljeno 
kolo. Prav tako sta novem-
ber in nato december prob-
lematična meseca glede 
alkohola in v teh dveh 
mesecih je alkohol pogos-
tejši vzrok za prometne 
nesreče. Zato naj še enkrat 
poudarim, da smo za svoja 
dejanja odgovorni sami. Če 
imamo v načrtu praznova-
nje z alkoholom, je treba to 
predvideti vnaprej. Dejstvo 
je, da od pijanega človeka 
ne moreš pričakovati trezne 
odločitve, in tega se je treba 
zavedati že takrat, ko si še 
trezen. Zato je treba spre-
meniti zavest ljudi. Institu-
cije pač delamo raziskave, z 
njimi seznanjamo in opo-
zarjamo ljudi prek medijev, 
vendar je na koncu odloči-
tev o ravnanju odvisna od 
vsakega posameznika."

Začeli so se prometno 
nevarni meseci
"Letošnje število prometnih nesreč s smrtnim izidom je manjše, kot je bilo lansko, vendar pa so tukaj 
meseci, ki so s prometnega vidika zelo rizični. Tako so v oktobru in novembru, ko se dan krajša, v 
nevarnosti predvsem pešci in kolesarji, november in december pa sta meseca, ko je alkohol 
pogostejši vzrok za nesreče," pravi Kranjčan mag. Igor Velov, direktor Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa.

Igor Velov, direktor Javne 
agencije Republike 
Slovenije za varnost 
prometa / Foto: Tina Dokl

Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno branje
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Kranj – Ljudska univerza 
Kranj bo v sodelovanju s 
krajani krajevnih skupnosti 
Golnik, Stražišče in Zlato 
polje poskusila oživiti skup-
nostne prostore. 
"Medgeneracijski center 
Kranj v praksi kaže, kako 
dobrodejno vpliva možnost 
medgeneracijskega družen-
ja na sicer nepovezane posa-
meznike, ki se aktivirajo in v 
nekem prostoru izražajo ter 
prispevajo k boljši družbi. 
Taki prostori bi morali biti v 
vsaki soseščini, namenjeni 
aktivnostim in druženju, in 
so včasih tudi bili," pravijo 
pri Ljudski univerzi Kranj in 
dodajajo, da se priložnost za 
oživitev skupnosti kaže v 
prostorih krajevnih skupno-
sti, kjer se večinoma odvija-
jo uradne ure za urejanje 
formalnih zadev, sicer pa so 
prostori ponekod bolje, dru-
god pa slabše izkoriščeni. 
Osnovni namen skupnost-
nih prostorov bo druženje 
in srečevanje, dodano vred-
nost pa bodo ti prostori 

dobili z izvajanjem kakovo-
stnih izobraževalnih vsebin 
in skupnostnih akcij. To bo 
pripomoglo k medsebojne-
mu spoznavanju ljudi, 
povezovanju soseske in 
oblikovanju skupnih vred-
not ter razvoju zaupanja, da 
se bodo ljudje v svoji soses-
ki počutili varni.
"Noben program ali aktivno-
sti v skupnosti pa ne zaživi-
jo, če ne odgovarjajo na pot-
rebe te skupnosti. Zato ste 
vsi krajani krajevnih skup-
nosti Golnik, Stražišče in 
Zlato polje vabljeni na 
posvet, da bi ugotovili, kak-
šne so potrebe v posamezni 
krajevni skupnosti, kakšne 
vsebine najbolj pogrešate in 
kaj si želite," še pravijo na 
Ljudski univerzi Kranj ter 
hkrati vabijo, da v ponedel-
jek, 6. novembra, ob 17. uri 
pridete v klubsko sobo v 
Šmartinski dom v Stražišče, 
v sredo, 8. novembra, ob 18. 
uri v prostore Krajevne sku-
pnosti Zlato polje ter v pet-
ek, 10. novembra, ob 17. uri 
v prostore Krajevne skupno-
sti Golnik.

Kranj za vse z 
oživitvijo prostorov
Pri Ljudski univerzi Kranj bodo s pomočjo 
krajanov skušali oživiti skupne prostore v 
krajevnih skupnostih Golnik, Stražišče in Zlato 
polje.
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VINA IN IGER
Čeprav Gorenjska ni vinorodno po-
dročje, se drugi in tretji konec tedna 
Kranj lahko pohvali z enim izmed naj-
večjih in najzanimivejših martinovanj 
v Sloveniji. Na obisk vabijo Rovi pod 
starim Kranjem z že tradicionalno 
Vinsko potjo. V labirintih našega pod-
zemlja lahko pokusite vina z vseh vi-
norodnih področij Slovenije, se pocr-
kljate s pestro kulinarično ponudbo 
ter se pozabavate ob spremljevalnem 
programu. Nazdravimo skupaj mlade-
mu vinu! Nato pa skok na Zlato polje, 
kjer bo Dvorana Zlato polje 11. in 12. 
novembra utripala ob vašem glasnem 
navijanju. Najprestižnejša tekma 
športnega plezanja – finalna tekma 
svetovnega pokala, ki že tradicional-
no poteka v gorenjski prestolnici, vabi 
k ogledu.

 

Vinska pot v Rovih 
pod starim Kranjem
10., 11., 17. in 18. november,
več terminov
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KRANJSKE ZGODBE

V začetku leta je Kranj postal boga-
tejši za prenovljeno kavarno Stara 
Pošta, ki jo je obiskoval že France 
Prešeren. Kavarna ima svoje prostore 
na vrhu kranjske hiše z bogato zgo-
dovino. Ime Stara Pošta je hiša dobila 
po poštni postaji, ki jo je leta 1770 
dal zgraditi prvi kranjski poštar Jurij 
Koderman in je bila glavno postaja-
lišče med Ljubljano in Celovcem. Del 
zgodovine pa je tudi družina Gorjanc. 
Nam poveste svojo zgodbo?
Moj dedek Franc Gorjanc je leta 1929 
kupil prvotno stavbo, ki je stala tam, 
kjer je danes Globus. Načrt nove ho-
telske stavbe in kavarne Stara pošta z 
modernistično fasado in kipi Lojzeta 
Dolinarja je pripravil arhitekt Herman 
Hus. Dolinarjevi kipi predstavljajo trgo-
vino, industrijo, kmetijstvo in znanost. 
Delo pa je izvedlo stavbno podjetje Jo-
sipa Slavca. Hotel je imel štirideset sob 
in kavarno in se je takrat uvrščal med 
večje in modernejše hotele na Sloven-
skem. Po drugi svetovni vojni je bil hotel 

nacionaliziran in je prešel v upravo Ob-
čine Kranj. Leta 1968 je postalo lastnik 
stavbe podjetje Merkur. To je leta 1989 
preuredilo obstoječo teraso v gostinski 
prostor za lastne potrebe. Z denaciona-
lizacijo so dediči Franca Gorjanca dobili 
nazaj četrtino stavbe in nato odkupili še 
večinski del, ki je bil v lasti Merkurja ozi-
roma Nove ljubljanske banke. Leta 2015 
sem kavarno Stara pošta odkupil od sla-
be banke Heta. 
Nam poveste nekaj o prenovi, kako 
je potekala, koliko časa je trajala, ka-
kšna je bila idejna zasnova?
Lokal je bil temeljito prenovljen s pomo-
čjo arhitektke Andreje Medvedič. Idejo o 
retro urbani džungli je dobila v trenutku, 
ko je stopila vanj, in jo dokončno razvi-
la na potovanju v Los Angeles. V prvem 
delu je bila prenovljena samo notranjost 
lokala. Celotna stavba Stara pošta ima 
status kulturnega spomenika, zato smo 
morali pri prenovi upoštevati stroge kul-
turnovarstvene pogoje. Današnja podo-
ba je uspešen kompromis med željami 
investitorja in zahtevami Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine. Če smo za pre-
novo lokala potrebovali 18 mesecev, je 
bila terasa prenovljena v šestih mesecih. 
Lokal smo poimenovali Panorama Stara 
pošta. Ime samo vabi obiskovalce, da se 
povzpnejo nad strehe Kranja, popijejo 
kavo in uživajo v pogledu na okoliške 
hribe in na stari del mesta. 

S kakšno ponudbo in tematskimi do-
godki privabljate goste v lokal? Po-
vezujete se z lokalnimi proizvajalci, 
poleg pijače postrežete še s čim?
Poleg pestre ponudbe različnih pijač go-
stom ponudimo manjše prigrizke, kot so 
tapas, topli sendviči, biftek. Naša želja 
je v ponudbo pridobiti čim več lokalnih 
proizvajalcev hrane in pijač. Sodelujemo 
že z nekaterimi domačini, dnevno sve-
že sladice za nas pripravlja ga. Andreja 
(Andrejina kuhinja), v ponudbi imamo 
biftek Pr' Kržaj, sokove kmetije Štirn, 
vina Atimo in Koželj – hiša dobrih vin. 
V Panorami se odvijata dva stalna do-
godka. Vsak petek imamo »after work 
party«, vsako soboto pa vabimo na čaj 
ob petih ob akustičnih zvokih harfe ali 
kitare. Enkrat mesečno pripravljamo iz-
obraževalno-degustacijske večere.
Pod blagovno znamko Monte Rosso, 
pod katero se podpisuje tudi g. Uroš 
Gorjanc, nastajajo mednarodno na-
grajeno oljčno olje in tudi edinstvena 
vina. Lahko pri vas pokusimo ta vina 
in olja?
Pod blagovno znamko Monte Rosso se 
podpisujeva skupaj s poslovnim par-
tnerje Davorjem Dubokovičem, oba 
sva Kranjčana, ki sva tako malo za šalo, 
malo zares pridelala prvo gorenjsko mal-
vazijo. Vsa vina in ekstra deviško oljčno 
olje obiskovalci v lokalu lahko naročijo 
in tudi kupijo. Zgodba se je začela pred 
desetimi leti v Istri, na zapuščenem po-
sestvu v vasi Crveni vrh (Monte rosso), 
po katerem sta tudi dobila ime blagovna 
znamka in podjetje. Nekoč zaraščeno ze-
mljišče je danes urejeno 65 hektarjev ve-
liko posestvo, na katerem se razprosti-
rajo vinogradi, nasadi oljk, češenj, fig in 
mandljev. Vsi izdelki blagovne znamke 

Kranj smo ljudje, ki v njem živimo in delujemo. Zato vam na tej strani vsak mesec predstavimo enega izmed soustvarjalcev 
ponudbe mesta in mestnega življenja.

Preplet preteklega in sodobnega, urbanega in zelene okolice, mirnega, a vseeno živahno utripajočega. Vse to so atributi mesta 
Kranja. Barbara in Uroš Gorjanc, lastnika kavarne Panorama Stara pošta, sta te atribute na privlačen in zanimiv način vnesla 
v prenovo in ponudbo kavarne. Družinsko dediščino sta osvežila s sodobnostjo. Čeprav stoji sredi mesta, je iz Stare pošte pre-
čudovit razgled na zeleno okolico Kranja. In kljub mirnosti, ki jo občutite nad mestnim vrvežem, je ponudba kavarne pestra.

Monte Rosso so v Kranju na voljo tudi v 
delikatesi Figa.
November je mesec, ko po vsej Slo-
veniji nazdravljamo mlademu vinu. 
Tudi vi pripravljate kakšen poseben 
dogodek za martinovanje? 
Ob martinovem bomo drugi in tretji ko-
nec tedna gostom ponudili vina Monte 
Rosso po posebnih cenah. 
Kako vi kot podjetnik gledate na sta-
ro mestno jedro? 
Mesto privabi številne goste v času raz-
ličnih dogodkov in prireditev, sicer pa 
bolj kot ne sameva. Vse več podjetnikov 
zapušča staro mestno jedro, ker zaradi 
ekonomsko-logističnih razlogov ne mo-
rejo preživeti. Brez dolgoročne strate-
gije razvoja mestnega jedra in cilja, kaj 
želi mesto postati, ni upanja, da se bo 
karkoli zgodilo. Kljub vsemu optimisti 
verjamemo, da s skupnimi močmi lahko 
obudimo duh Prešernovega mesta, ki bo 
postalo zanimiva obrtno-turistična-ho-
telska destinacija, le korak od Ljubljane 
in letališča Brnik. Enkrat v prihodnosti?

Barbara in Uroš Gorjanc

PANORAMA STARA POŠTA
URBANA DŽUNGLA NAD STREHAMI KRANJA 

Foto: Maja Rotovnik
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PLEZALNA ELITA V KRANJU 
Novembra se v Kranju odvijata dva največja športnoplezalna dogodka v državi. Svetovni pokal v športnem plezanju v dvorano na Zla-
tem polju pripelje najboljše plezalke in plezalce z vsega sveta. V sam svetovni vrh spadajo tudi naši tekmovalci, ki bodo veseli glasne pod-
pore s tribun. Organizatorji obljubljajo pester spremljevalni program. Plezalni dnevi Kranja pa predstavljajo finale državnega prvenstva 
v športnem plezanju za vse starostne kategorije v dveh disciplinah – težavnostnem in balvanskem plezanju. Prireditev vsako leto spremlja 
bogat spremljevalni program, ki bo letos zaradi praznovanja 70-letnice Alpinističnega odseka Planinskega društva Kranj še bogatejši. Ne 
zamudite predavanja Andreja Štremflja (22. november), letošnjega dobitnika priznanja Planinske zveze Slovenije za življenjsko delo.
Svetovni pokal v športnem plezanju, Športna dvorana Zlato polje, 11. in 12. november. 
Plezalni dnevi Kranja, Športna dvorana Zlato polje, 22.–26. november.

VINSKA POT 
Že deseto leto se v labirintu kranjskih rovov vije Vinska pot! Žlahtna kapljica iz vseh slovenskih vinorodnih dežel, kuli-
narične dobrote in zabavni program vsako leto pritegnejo več kot tri tisoč obiskovalcev. Tudi letos boste lahko na najbolj 
nenavadni lokaciji za pokušanje vina martinovali dva novembrska konca tedna! 
Rovi pod starim Kranjem, 10., 11., 17. in 18. november. Vstopnice so na voljo v Kranjski hiši, na Petrolovih servisih in na spletnem portalu 
Eventim.

MARTINOVANJE V MESTU
Martinovo razpoloženo ne bo le kranjsko podzemlje, ampak tudi staro mestno jedro. Na Pungertu pripravljajo že tradicio-
nalno martinovanje, ki ga bodo odprli s koncertom presenečenja (10. november), ki mu bodo sledili še nastopi skupin Jo-
ške v'n (11. november), Daniels band (17. november) in Narisani (18. november). Na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji 
kulinarike, saj pri Starem Mayrju, v Kotu in Sonetu pripravljajo pravo martinovo pojedino. 

OTROŠKO MARTINOVANJE
Otroci bodo Martinovo obeležili na tradicionalen način s petjem in hojo z lučkami. Praznik upanja izvira iz legende o sv. 
Martinu, ki je beraču za zaščito pred mrazom dal svoj plašč. Prav tako tudi lučka da zaščito ognju, ki je začel svetiti. Pra-
znovanje otroke uči, da smo sami sebi mala lučka v temnih dneh in na ta način lahko svetimo tudi za druge. Otroci bodo 
na delavnicah v Otroškem stolpu Pungert izdelali svojo lučko, s katero se bodo na Martinovo v kanjonu Kokre sprehodili 
po poti miru, kjer jih čaka predstava. Mobilne telefone in druge naprave za en večer pustite doma, da boste lahko doživeli 
bistvo praznika. 
Martinovanje – praznik luči, Otroški stolp Pungert, 11. novembra ob 18. uri. Martinovanje bo v vsakem vremenu. 

POPOLDANSKO DRUŽENJE NAD MESTOM 
Ste se že oglasili na prenovljeni terasi lokala Panorama Stara pošta? Poleg panoramskega pogleda vas nad mesto vabijo z 
zanimivim programom. Vsak petek se dogaja »after work party« – prijetno druženje po službi ob izbrani pijači in prigrizkih. 
Ob sobotah vas vabijo na Čaj ob petih s harfistom. V četrtkovem večeru pa boste spoznali kulturo pitja najbolj znane škotske 
pijače in pokusili pet različnih viskijev iz družine Johnnie Walker.
Degustacija viskijev Johnnie Walker, 16. november ob 19. uri. Cena degustacije s prigrizki je 20 evrov na osebo. Potrebne predhodne rezer-
vacije na janez@staraposta.si.

 
KONCERTNI NAPOVEDNIK
Kdo vse bo kranjske odre ogreval novembra? V na novo prenovljeni KluBar prihajajo energični Elvis Jackson (4. november) 
in skupina MUFF (11. november), ki niza eno glasbeno uspešnico za drugo. Na Bazen iz Južne Afrike prihaja dvojec Disco 
Volante (24. november), ki obljublja večer psihadeličnega transa. Stolp Škrlovec bo gostil promocijski koncert pianista in 
producenta Bowraina (6. november) in Jeleno Soro & The Balkan Experience (16. november), kjer bodo glasbeniki razi-
skovali sodobno izvajalsko prakso in improvizacijo skozi prvinsko obliko izvajanja, večglasno petje ob spremljavi tolkal. Cel 
mesec pa bo živahno tudi na Trainstationu, kjer bodo nastopili Antispin (3. november), Joe 123 Raps z gosti (4. novem-
ber), Bad Copy (18. november), Edge Of Sins in Broken Lock (24. november) ter Smetnaki (25. november). 
 

JESENSKI UTRIP 2017 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU To jesen je na Tavčarjevi uli-
ci svoj studio odprla Lesema. 
Modna oblikovalka, ki jo večina 
pozna po lesenem nakitu, si je 
uredila atelje, v katerem si lah-
ko ogledate proces izdelave in 
razstavljene izdelke ali naročite 
svoj kos po lastnih željah. Poleg 
lesenega nakita v studiu nasta-
jajo tudi ilustracije, oblačila in 
drugi modni dodatki. V mesecu 
novembru prihaja nova kolekci-
ja oblačil, ob vsakem nakupu pa 
vas čaka še lepo jesensko darilce.

Na Tavčarjevi ulici najdete tudi 
trgovino Blanka, ki v Kranju de-
luje že 27 let. Ponujajo široko iz-
biro kvalitetnih klasičnih oblačil 
za moške in ženske. Vsi, ki radi 
pletete, kvačkate ali šivate, pa 
boste med pestro ponudbo raz-
ličnih prej in pripomočkov zago-
tovo našli vse, kar potrebujete za 
ustvarjanje.

Tina Pavlin  poleg oblek, hlač 
in kril izdeluje tudi kostume za 
sodobni ples, ustvarja punčke in 
kravate, riše plakate ter dekora-
tivno slika na stene. Njen slog 
zaznamujejo barve, šivi, zanke, 
tankočutnost in udobje. Če si 
zaželite njenih unikatnih oblačil, 
se oglasite v ateljeju na Mohorje-
vem klancu.

Frizerski salon Tina vas vabi v 
prvo nadstropje na Maistrovem 
trgu, kjer se boste vedno počutili 
prijetno in odšli zadovoljni z novo 
urejeno pričesko. Tina poskrbi za 
kreativno striženje in modno bar-
vanje žensk, vabljeni pa tudi mo-
ški in otroci. 

Če si želite izbrati svoj kristal in 
ne veste točno katerega, se ogla-
site na Jenkovi ulici, kjer je dru-
žinsko podjetje s tridesetletno 
tradicijo RAKOVC Min. Prodaj-
na ponudba mineralov, fosilov 
in nakita je zelo pestra, tako za 
izkušene zbiralce mineralov kot 
za ljubitelje. Za ogled in sveto-
vanje se naročite po telefonu. Še 
namig: oglejte si izložbo s kamni 
pri vodnjaku na Glavnem trgu.

Foto: Maja Rotovnik
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KAM V MESECU NOVEMBRU?
ČETRTEK, 2. NOVEMBER

18.00 Predavanje: Ta lepi Tavčar sam   
 sebe pelje na sprehod
 Mestna knjižnica Kranj
19.00 Delavnica: Magičnost gibanja
 Gimnazija Kranj

PETEK, 3. NOVEMBER
17.00 After work party
 Panorama Stara pošta
22.00 Komercialno plesni večeri
 Carnium Cafe Lounge
22.00 Chagadelia: Antispin [live!]
 Trainstation SubArt

Projekt iz Velike Britanije je na zmagovalnem 
pohodu že vse od izida svojega debitantskega 
albuma Cropped Circles, ki predstavlja mejnik 
v kvalitetnem, atmosferičnem, industrialnem 
psytrensu. S svojimi subverzivnimi aranžma-
ji ohranja inovativnost in skupaj z vrhunsko 
produkcijo brani ime dobre night-time glasbe.

SOBOTA, 4. NOVEMBER
9.00 Mednarodni plavalni miting   
 Kranjska čebela 2017
 Pokrit olimpijski bazen Kranj
Tradicionalnega tekmovanja se udeležujejo 
mladi plavalci iz Slovenije in tujine. Tekmova-
nje pa ni le športno naravnano, saj organiza-
torji obiskovalce v okviru prireditve ozavešča-
jo o pomembnosti ohranitve avtohtone vrste 
kranjske čebele – sivke ter promovirajo čebe-
larstvo in čebelarske izdelke. 

9.00 Kulinarični sejem Dežela dobrot
 Prešernova ulica
11.00 Brezplačno vodenje Kranj v   
 vašem srcu, Kranjska hiša
17.00 Čaj ob petih s harfistom
 Panorama Stara pošta
19.30 Predstava: Pesmi živih mrtvecev
 Prešernovo gledališče Kranj
20.00 Predstava: Judovski pes
 Stolp Škrlovec

Zgodba se začne pred nebeškimi vrati, pred 
katerimi se po smrti znajdeta Jošua in njegov 
pes Kir, ki mu Bog ne dovoli, da bi stopil v raj, 
saj je »rezerviran« samo za ljudi. Toda Jošua 
zahteva od Boga, da v raj spusti tudi njegovega 
najboljšega prijatelja. Zato Bog poprosi Kira, 
da mu izpove svojo življenjsko zgodbo. 
21.00 Koncert: Elvis Jackson, KluBar
21.00 Koncert: Release Albuma Joe 123  
 Raps z gosti, Trainstation SubArt

PONEDELJEK 6. NOVEMBER
17.00 Šola odprtih vrat: Bobnarska   
 klinika, Trainstation SubArt
20.00 Koncert: Bowrain, Stolp Škrlovec

SREDA, 8. NOVEMBER
18.00 Predavanje: Trubarjeva dela
 Mestna knjižnica Kranj
19.00 Delavnica: Magičnost gibanja
 Gimnazija Kranj

ČETRTEK, 9. NOVEMBER
19.00 Svetovni pokal v športnem   
 plezanju: Predavanje češkega   
 plezalca Adama Ondre
 Cineplexx Kranj
19.00 Improvizirana predstava: Kako   
 ugrabiti fanta v desetih korakih   
 3, Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 10. NOVEMBER
16.00 - 10. Vinska pot v rovih pod   
19.00 starim Kranjem
 Rovi pod starim Kranjem
17.00 After work party
 Panorama Stara pošta
19.30 Predstava: Tri ženske
 Prešernovo gledališče Kranj
20.00 Koncert presenečenja
 Cafe galerija Pungert Kranj
21.00 Petkov deejay, Kavka bar
22.00 Goveja župca z DJ Johnyjem
 Carnium Cafe Lounge

SOBOTA,  11. NOVEMBER
8.00 Svetovni pokal v športnem   
 plezanju
 Športna dvorana Zlato polje

Na domači tekmi znova pričakujemo številno 
posadko slovenske reprezentance v športnem 
plezanju, ki bo vesela vaše podpore v živo. Kot 
že tradicionalno – in zelo razveseljivo – so 
tudi letos nepogrešljivi v svetovnem vrhu. Več 
na www.worldcupkranj.com.
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
14.00 - 10. Vinska pot v rovih
19.00 pod starim Kranjem
 Rovi pod starim Kranjem
17.00 Čaj ob petih s harfistom
 Panorama Stara pošta
20.00 Tradicionalno Martinovanje na   
 Pungertu: Joške' vn
 Cafe galerija Pungert Kranj
21.00 Koncert: Muff, KluBar

NEDELJA, 12. NOVEMBER
16.00 Svetovni pokal v športnem   
 plezanju
 Športna dvorana Zlato polje

TOREK, 14. NOVEMBER
19.00 Predavanje: Sodobni človek išče   
 dušo, Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 15. NOVEMBER
19.30 Predstava: Tri ženske
 Prešernovo gledališče Kranj
19.00 Potopis: Kostarika, vulkanska   
 divjina, Mestna knjižnica Kranj

Dežela naravnih lepot in pitne vode je na eni 
strani obdana s Pacifikom ter na drugi strani s 
Karibskim morjem. V sredini države se razpro-
stirajo visoki vrhovi, ki so jih oblikovali vul-
kanski izbruhi. Največji ponos so številni na-
cionalni parki, ki pokrivajo kar tretjino države.
20.00 Glasbena delavnica: Pojemo z   
 Metko Štok, Gostilna Arvaj

ČETRTEK, 16. NOVEMBER
19.00 Predstavitev najbolj znane   
 škotske pijače
 Panorama Stara pošta
20.00 Koncert: Jelena Soro & Balkan   
 Experience, Stolp Škrlovec

PETEK, 17. NOVEMBER
16.00 - 10. Vinska pot v rovih
19.00 pod starim Kranjem
 Rovi pod starim Kranjem
17.00 After work party
 Panorama Stara pošta
20.00 Predstava: Judovski pes
 Prešernovo gledališče Kranj
20.00 Martinovanje s skupino Daniels   
 Band, Cafe galerija Pungert Kranj
22.00 Martinovanje
 Carnium Cafe Lounge

SOBOTA, 18. NOVEMBER 2017
9.00 Kulinarični sejem Dežela dobrot
 Prešernova ulica
14.00 - 10. Vinska pot v rovih
19.00 pod starim Kranjem
 Rovi pod starim Kranjem
17.00 Čaj ob petih s harfistom
 Panorama Stara pošta
20.00 Koncert: Narisani
 Cafe galerija Pungert Kranj
20.00 Predstava: Kalipso v sodelovanju   
 z Mestom žensk, Stolp Škrlovec

Iz česa nastane umetniško delo? V tej predsta-
vi je odgovor na dlani, a vendar skrit. Skriva 
se v dveh zlatih jajčecih, ki prepotujeta dolgo 
pot od komaj zaznavnega občutka v trebuhu 
do odrske stvaritve.
20.00 Standup komedija Neprilagojeni
 Bazen Kranj
21.00 Koncert: Čudežna polja, KluBar
21.00 Koncert: Bad Copy (Srbija)
 Trainstation SubArt

TOREK, 21. NOVEMBER
17.00 Gledališka predstava: Na poti
 Stolp Škrlovec
18.00 Predstava: Pesmi živih mrtvecev
 Prešernovo gledališče Kranj
19.00 Kinofobija: Trst, Jugoslavija in   
 Železne Stopinje
 Trainstation SubArt

Trst, Jugoslavija (dokumentarec) V času tako 
imenovane železne zavese so Jugoslovani na 
Rdečem trgu sredi Trsta kupovali kavbojke in 
kavo – stvari, ki jih v Jugoslaviji ni bilo možno 
dobiti. Film Železne stopinje (dokumenta-
rec) je poklon predstavnikom in pripadnikom 
težkometalne glasbe, ki je v 70. in 80. letih 
prejšnjega stoletja pustila neizbrisen pečat na 
slovenski glasbeni sceni.

SREDA, 22. NOVEMBER
19.00 Pogovor: Marcel Štefančič, jr. -   
 renesančni mož
 Mestna knjižnica Kranj
20.00 Predavanje: Andrej Štremflj ob   
 70. obletnici Alpinističnega   
 odseka PDK, Stolp Škrlovec

ČETRTEK, 23. NOVEMBER
18.00 Predstavitev: Otvoritev    
 Zdravstvenega kotička
 Mestna knjižnica Kranj
19.00 Filmski večer: Dom ljubi dom
 Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 24. NOVEMBER 2017
15.00 XII. Odprti mednarodni kegljaški  
 turnir in 6. memorial Borisa   
 Žukeviča za slepe in slabovidne 
 Kegljišče Triglav

16.30 Finale državnega prvenstva v   
 športnem plezanju: začetek   
 tekmovalnega dela PDK
 Športna dvorana Zlato polje
17.00 Redno vodenje po Rovih pod   
 starim Kranjem 
 Kranjska hiša
17.00 After work party
 Panorama Stara pošta
19.30 Predstava: Stenica
 Prešernovo gledališče Kranj
20.00 Projekcija filma Manaslu - konec   
 poti Nejca Zaplotnika
 Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: Metalurgija Edge Of   
 Sins, Broken Lock
 Trainstation SubArt
21.00 Petkov deejy (DJ Leigh)
 Kavka bar
22.00 Technonenehno #4 
 Carnium Cafe Lounge
23.00 Koncert: Psytrance party 
 Bazen Kranj

SOBOTA, 25. NOVEMBER
9.00 Finale državnega prvenstva v   
 športnem plezanju: nastopi   
 tekmovalcev v kategorijah
 težavnostnega in balvanskega
 plezanja
 Športna dvorana Zlato polje
10.00 Redno vodenje po Rovih pod   
 starim Kranjem, Kranjska hiša
17.00 Večer ljubiteljev skejtanja (sešn,   
 film Stay Bad, koncert Smetnaki)
 Trainstation SubArt
17.00 Čaj ob petih s harfistom
 Panorama Stara pošta
17.00 Večer ob krušni peči
 Dom krajanov Kokrica
18.00 Finale državnega prvenstva v   
 športnem plezanju: finale, 
 težavnost za člane in članice
 Športna dvorana Zlato polje
21.00 Državno prvenstvo v športnem   
 plezanju: PDK žur, KluBar

NEDELJA, 26. NOVEMBER 2017
10.00 Finale državnega prvenstva v   
 športnem plezanju: nastopi   
 tekmovalcev v kategorijah 
 težavnostnega in balvanskega   
 plezanja
 Športna dvorana Zlato polje
10.00 Redno vodenje po Rovih pod   
 starim Kranjem, Kranjska hiša
17.00 Predavanje ob 70. oblednici AO   
 PDK
 Športna dvorana Zlato polje
18.00 Finale državnega prvenstva v   
 špornem plezanju: finale,   
 balvan za člane in članice
 Športna dvorana Zlato polje
18.00 Kud Kiks: Spopad generacij
 Stolp Škrlovec

TOREK, 28. NOVEMBER
17.00 Redno vodenje po Rovih pod   
 starim Kranjem 
 Kranjska hiša
19.00 Predavanje: Natura 2000 v občini  
 Kranj, varstvo narave
 in gospodarski razvoj
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 29. NOVEMBER
19.00 Pesniške ciklame v kavarni   
 Layerjeve hiše
 Layerjeva hiša

Pesniške ciklame so namenjene predstavitvi 
svežega vetra pesništva. Prisluhnite različnim 
verznim sistemom, kitičnim oblikam ter bese-
dnim igram.

ČETRTEK, 30. NOVEMBER
19.00  Literarni večer: Slovenologija,   
 življenje v najboljši deželi na
 svetu in popotovanje po njej
 Mestna knjižnica Kranj
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Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa. 
Organizatorje prosimo, da informacije o decembrskih dogodkih oddate do 10. novembra na www.visitkranj.com 
ali pa se obrnite na koordinatorko kulturnih dogodkov pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Sveti Martin prihaja v mesto! Kranj je ob njegovem obisku še posebno ži-
vahen. Takrat se namreč mošt spremeni v vino, v mojem domku v Rovih 
pod starim Kranjem pa meščani priredijo zdaj že tradicionalno Vinsko 
pot. Obiščejo me sami ljubitelji vina in dobre hrane in tudi letos bo tako. 
A sveti Martin ni le praznovanje ob žlahtni kapljici, temveč njegov dan 
imenujemo tudi praznik upanja. Za tem se skriva zgodbica o dobrotniku 
Martinu, ki je nekega mrzlega poznojesenskega dne pri mestnih vratih 
Amiensa ubogemu premrzlemu beraču odstopil polovico toplega plašča. 
S svojim mečem je prerezal svoj topli plašč, ki prinaša upanje in udo-
bje beraču. Berač mu je bil neskončno hvaležen, sv. Martin pa je s tem 
dejanjem postal prava legenda. Letos bodo njegov dan praznovali tudi 
otroci, in sicer tako, kot to počno številna ljudstva po Evropi. Društvo 
Krice Krace bo v sodelovanju z JSKD in Otroškim stolpom Pungert pri-
redilo zabavna druženja za vse radovedne otroke, ki bodo skupaj iskali 
pravi pomen naše sreče. Na delavnicah v Otroškem stolpu Pungert boste 
lahko do martinovega izdelovali čudovite papirnate svetilke, s katerimi 
boste šli na potep po magičnem svetu kanjona reke Kokre. Z lučkami 
si boste otroci utirali pot, temu pa bo sledila tudi predstava. Martinov 
praznik luči bo 11. novembra ob 18. uri, ko se že prijetno stemni. Naj 
bo tudi tvoj november v duhu praznovanja praznika sv. Martina, zato le 
pridi v mesto!

Kranček je vedno na voljo, da popestri rojstni dan vaših najmlajših!info: www.visitkranj.com 

Škrat Kranček vas 1x mesečno 
pozdravlja na youtube kanalu 
visitkranj in na FB visitkranj

ZA OTROKE
PETEK, 3. NOVEMBER

17.30 O dveh kozah, Lutkovno   
 gledališče Tri in skupina Bobek
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 4. NOVEMBER
10.00 Trobla in ključ, Lea Menard
 Prešernovo gledališče Kranj
11.00 Pravljična urica: Angleška   
 pravljica za otroke
 Mestna knjižnica Kranj
16.00 Mali mestni detektiv
 Otroški stolp Pungert

TOREK, 7. NOVEMBER
17.00 Tačkova urica
 Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 10. NOVEMBER
17.30 Zakaj teče pes za zajcem,   
 Lutkovno gledališče Nebo
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 11. NOVEMBER
10.00 Redo in Ljuba v gledališču,
 Šodr teater
 Prešernovo gledališče Kranj
18.00 Martinovanje, praznik luči
 Otroški stolp Pungert

SOBOTA, 18. NOVEMBER
10.00 Dinozaver Tiko in veliki zob,   
 Lutkovna skupina Eksena
 Prešernovo gledališče Kranj

PETEK, 24. NOVEMBER
17.30 Sneguljčica, GUD Kranjski   
 komedijanti
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 25. NOVEMBER
10.00 Vsi tukaj, vsi skupaj, Mini teater
 Prešernovo gledališče Kranj

TOREK, 7. NOVEMBER
19.00 Odprtje razstave fotografskega   
 društva Janez Puhar
 Stolp Škrlovec

SREDA,  8. NOVEMBER
18.00 Odprtje razstave Žiga Rautner:   
 Živalska industrializacija
 Mergentalerjeva ulična galerija   
 (nasproti Layerjeve hiše)
18.00 Odprtje fotografske razstave   
 Uroša Florjančiča in FD Janez 
 Puhar Kranj, Kranjska hiša

ČETRTEK, 9. NOVEMBER
18.00 Odprtje razstave Pokrajina 2017  
 Mestna hiša

PONEDELJEK, 13. NOVEMBER
18.00 Odprtje razstave: Razstava treh   
 slikark - Biserka Komac, 
 Irena Dimovska, Meta Šolar
 Galerija Bala

ČETRTEK, 16. NOVEMBER
18.00 Odprtje razstave Pretrgane niti   
 življenja - tkanje spomina 
 Mestna hiša

TOREK, 28. NOVEMBER
19.00 Odprtje razstave Simone Šuc:   
 Barvna bitja globin prosojne   
 resničnosti, Stolp Škrlovec

ČETRTEK, 30. NOVEMBER
18.00 Odprtje razstave Prešeren v   
 popularni glasbi, Prešernova hiša
19.00 Odprtje razstave akademske   
 slikarke Metke Krašovec in   
 stripovskega mojstra Tomaža   
 Lavriča
 Galerija Prešernovih nagrajencev

ODPRTJE
RAZSTAV

RAZSTAVE

STALNI DOGODKI
VSAK DAN

7.30 Jutranja telovadba 1000 gibov
 Prešernov gaj

VSAK ČETRTEK
16.00 Ekološka tržnica na Glavnem trgu   
 Glavni trg

VSAKO SOBOTO
8.00 Sobotni sejem, Glavni trg

VSAK PONEDELJEK
16.00  Ponedeljkove delavnice    
 plastičnega maketarstva
 Otroški stolp Pungert

VSAK TOREK
16.00 Torkove ustvarjalnice s teto   
 Jadrnico, Otroški stolp Pungert
17.00  Družimo se ob družabnih igrah
 Mestna knjižnica Kranj
17.30 Pravljična urica: Bralne urice   
 za otroke, Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SREDO
16.00  Sredine risarije in igrarije Malo   
 po svoje, Otroški stolp Pungert
17.30 Pravljična urica: Bralne urice za   
 otroke, Mestna knjižnica Kranj
17.30 Pravljična urica: Pravljična sredica
 Mestna knjižnica Kranj

VSAK ČETRTEK
16.00 Četrtkove Stolpove kvačkarije
 Otroški stolp Pungert

VSAK PETEK
16.00 Petkove glasbene igrarije
 Otroški stolp Pungert

VSAKO SOBOTO
10.30 in Stolpove sobotne pravljične
17.00 ustvarjalnice
 Otroški stolp Pungert
10.00 Pravljična urica: Bralne urice za   
 otroke, Mestna knjižnica Kranj
11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace
17.00 Stolpove pripovedovalnice
 Otroški stolp Pungert

VSAK DAN
 Kviz: Z dobro družbo v nove   
 pustolovščine, Modri pes
 Mestna knjižnica Kranj

UGANKA MESECA NOVEMBRA
 Uganka meseca
 Mestna knjižnica Kranj

   

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
• Razstava akademskega slikarja, 

nagrajenca Prešernovega sklada Bojana 
Gorenca z naslovom Slikovne 
premene (na ogled do 24.11.2017)

GRAD KHISLSTEIN
• Stalna razstava Prelepa Gorenjska
• Stalna razstava doniranih del Poldeta 

Oblaka
• Razstava V blesku kovinske opreme - 

poznoantična lamelna oklepa iz Kranja 
(na ogled do nadaljnjega)

MESTNA HIŠA
• Stalna arheološka razstava Železna nit
• Stalna etnološka razstava Ljudska 

umetnost na Gorenjskem
• Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja

PREŠERNOVA HIŠA
• Stalna razstava Dr. France Prešeren - 

življenje in delo

STOLP PUNGERT
• Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino in 

stolp Pungert

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
• Razstava 6. Mednarodni festival likovnih 

umetnosti Kranj - ZDSLU 2017 (na ogled 
23.12.2017)

• Razstava Deklica in deček

www.zgodovinska-mesta.si

ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

Kranj je ponosen član ZZMS

ČETRTEK, 9. NOVEMBER
17.00 Dobrodelni koncert Osnovne  
 šole V parku, Slovenske Konjice

PETEK, 10. NOVEMBER
20.00 Hugo Race & Michelangelo  
 Russo: John Lee Hooker’s World  
 today, Novo Mesto

PETEK, 17. NOVEMBER
15.00 Sejem zimsko-športne opreme,  
 Tržič

SOBOTA, 18. NOVEMBER
9.00 Sejem zimsko-športne opreme,  
 Tržič
10.00 Gledališka predstava: „Pika  
 potuje po svetu“, Gledališče  
 Prijatelji, Slovenske Konjice

TOREK, 21. NOVEMBER
18.00 Predavanje: Rastlinstvo    
Karavank, Tržič

TOREK, 28. NOVEMBER
18.00 Odprtje Izložb domišljije: 
prodajne razstave umetnikov in rokodelcev 
v Škofji Loki , Škofja Loka
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NA KOKRICO NA VEČER OB KRUŠNI PEČI
Včasih je bilo življenje drugačno kot 
danes. Domača in kmečka opravila so 
naši predniki opravljali ročno, mno-
gokrat družina skupaj s sosedi. V ta 
opravila so tako vnesli tudi veliko mero 
humorja, predvsem pa so se družili ob 
krušni peči svojih domov.

TETA JADRNICA V STOLPU PUNGART

Večer ob krušni peči je prireditev, ki jo 
pripravlja Turistično društvo Kokrica. 
Gre za prikaz življenja in običajev naših 
prednikov, ki so ob dolgih zimskih ve-
čerih ob krušnih pečeh opravljali svoja 
dela. Letošnji program bodo glasbeno 
popestrili ansambel Suha špaga. Anč-
ka, Majda in Francka imajo na zalogi 
nov skeč. Krajevna skupnost Kokrica 
bo nagradila najlepše urejene vrtove v 
naselju. Manjkalo pa ne bo niti šaljivih 
in nagradnih iger.  

Vabljeni na večer zdravega humorja, 
ki bo v soboto, 25. novembra ob 17. 
uri, v domu Krajanov na Kokrici.

TRI PTIČICE – GLASBENE URICE ZA OTROKE 
Glasba je edina umetnost, ki svojega 
bistva ne črpa iz fizičnega sveta, ampak 
živi v srcu vsakega izmed nas in nas 
zato tako zelo nagovarja in povezuje. Z 
glasbo povezujemo obe možganski po-
lovici, krepimo voljo in potrpežljivost, 
v odrasli dobi pa nam je lahko poklic in 
obliž za dušo. 
V okviru Kric Krac delujejo glasbene 
urice Tri ptičice. Namenjene so glas-
beni vzgoji predšolskih otrok, sledijo 
otrokovemu naravnemu razvoju in jih 
že šesto leto izvaja diplomirana muzi-
kologinja, pomočnica vzgojiteljice in 
waldorfska pedagoginja Urška Košir.
Program Treh ptičic sledi sodobnim 

smernicam različnih programov pred-
šolske glasbene vzgoje in je primeren 
za vse otroke, stare od šest mesecev 
do šest let. Tematika delavnic je edin-
stvena, prilagaja se letnim časom ter 
razmeram v okolju, otroka obravnava 
celostno, predvsem pa je takšna, da 
pritegne pozornost otrok in budi željo 
po udeležbi in nadaljnjem glasbenem 
udejstvovanju tudi izven delavnic.
Urice potekajo v Kricah Kracah ob 
torkih od 17. do 17.40 (1.–3. leta 
starosti), od 17.45 do 18.30 (3.–6. 
leta starosti) in četrtkih od 11. do 
11.45 (3.–6. leta starosti). Pridite – 
kdor prej pride, prej poje.

Otroški stolp Pungart je že od svoje pre-
nove dalje namenjen izobraževalno-zabav-
nim in ustvarjalnim vsebinam za otroke. 
Otroci radi pridejo in stolp je ves čas poln 
otroškega smeha. Iz leta v leto so vsebine 
bolj zanimive, tako vedno raje z otroki so-
delujejo tudi starši.
Letos stolp Pungert gosti prav posebno 
ustvarjalnico Tete Jadrnice, v kateri starši 
in otroci sodelujejo pri ustvarjanju in se za-

bavajo. Rdeča nit ustvarjalnic je narava kot 
neizčrpen vir umetnosti. Tako so vsi delov-
ni materiali nabrani v naravi, kar daje otro-
kom in staršem občutek za njihovo uporab-
nost in hkrati spodbuja ustvarjalnost. Teta 
Jadrnica prepušča malim ustvarjalcem, da 
jih materiali, s katerim delajo, sami vodijo 
h končnemu izdelku, s čimer še dodatno 
spodbuja samoniklo ustvarjalno izražanje 
sodelujočih. Izpod rok staršev in otrok na-

stajajo čudoviti izdelki, zanemarljiva pa ni 
niti izkušnja medsebojnega sodelovanja in 
povezovanja med otroki in starši ter med 
družinami.
Delavnice tete Jadrnice potekajo vsak 
torek od 16. do 18. ure v Otroškem 
stolpu Pungert. Namenjene so vsem 
otrokom, ki želijo ustvarjati, in vsem 
staršem, ki želijo ustvarjati skupaj s 
svojimi otroki.

10. in 11. PE
TE

K

SO
B
O
TA

17. in 18. PE
TE

K

SO
B
O
TA

NOVEMBER

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 30 degustacijskih točk

Po vstopnice na Petrol
in v Kranjsko hišo!www.visitkranj.si

ZA OŽIVLJANJE 
MESTNIH SREDIŠČ

Oktobra smo se 3 predstavniki Kranja 
(MOK, ZTKK, podjetniki) udeležili stro-
kovne ekskurzije za spodbujanje inova-
tivnih ukrepov za oživljanje podjetništva 
v mestnih jedrih in širjenja modela TCM 
– Managementa mestnih središč, pod vod-
stvom SPIRIT Slovenija. Namen ekskurzije 
je bil ogled dobrih praks v manjših mestih 
v Avstriji, ki so primerljiva s povprečnim 
slovenskim mestom. Pot smo začeli v Kra-
nju, kjer smo predstavili naše delovanje, 
ter si ogledali nekaj uspešnih podjetnikov. 
Nadaljevali smo z ogledi mest Ried im Inn-
kreis, Perg in Waidhofen a.d. Ybbs, ki so pri 
izvajanju mestnega marketinga zelo uspe-
šna. Primere dobrih praks bomo skušali 
prenesti v domače okolje.
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14.12. 2017 
degustacijski 
večer penin

16.11. 2017 
predstavitev 

škotskih viskijev

VabljeniVabljeni
nad strehe Kranja

ob 19h ob 19h

Čaj ob petih s harfistom Čaj ob petih
s harfistom  
   ali kitaristom

MED VODILNIMI DESTINACIJAMI 
SLOVENSKEGA TURIZMA

Vlada Republike Slovenije je oktobra sprejela Strategijo trajnostne rasti sloven-
skega turizma 2017 – 2021. Strategija predvideva vzpostavitev trženjskega sis-
tema 4 makrodestinacij: Alpska Slovenija, Osrednja Slovenija & Ljubljana, Ter-
malna Panonska Slovenija in Mediteranska Slovenija. 
Na predlog in pobudo Zavoda za turizem in kulturo Kranj so v Slovenski turi-
stični organizaciji in na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je 
nosilec Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, obravnavali 
utemeljitev Zavoda in Kranj vključili med vodilne turistične destinacije v Alpski 
Sloveniji. Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj smo veseli in zadovoljni, 
da je država prisluhnila strokovnim argumentom in vključila Kranj med 34 
vodilnih slovenskih turističnih destinacij. 
To omogoča večjo vključenost in izpostavljenost Kranja pri komunikacijskih ak-
tivnostih Slovenske turistične organizacije, Zavodu za turizem in kulturo Kranj 
pa neposredno sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo pri razvoju in 
promociji turistične ponudbe Kranja ter kandidiranje na prihodnjih razpisih Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za vodilne turistične destinacije.

Mag. Tomaž Štefe
Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj

KRANJ TUDI LETOS MED NAJBOLJŠIMI!
Turistična zveza Slovenije že 26 let 
zapored prireja tekmovanje Moja de-
žela – lepa in gostoljubna. Za laskavi 
naslov najlepše in najgostoljubnejše 
večje mesto se v zadnjih nekaj letih 
poteguje tudi Kranj. Lansko leto smo 
zasedli tretje mesto. Vsakoletni trud 
za napredek, izboljšave in turistično 
prepoznavnost pa je Kranj tudi tokrat 
uvrstil med najboljše. Prejeli smo na-
grado za drugo najlepše in naj go-
stoljubnejše večje mesto v Sloveniji. 
Ko so nam v torek, 17. oktobra, na pri-
reditvi v Planici podeljevali nagrado, 
so o Kranju med drugim povedali, da 
je »… odlično izhodišče za odkrivanje 
Gorenjske. Urejenost mesta z bogato 
arhitekturno in kulturno dediščino ter 
pestrim in sodobnim dogajanjem daje 
mestu lepe možnosti za razvoj kultur-
nega turizma s poudarkom na razvoju 
in trajnostni mobilnosti«. 
Osrednje poslanstvo akcije Moja deže-
la – lepa in gostoljubna je spodbujanje 

urejenosti in gostoljubnosti sloven-
skih mest in drugih turističnih ponu-
dnikov. V akciji, ki je v dobrih dveh 
desetletjih prerasla v vseslovensko 
gibanje, sodeluje že več kot dve tretji-
ni slovenskih občin. Letos je bilo no-
miniranih 39 mest, ki so tekmovali v 
13 kategorijah. Kranj je bil v kategoriji 
velikih mest nominiran skupaj z Vele-
njem in Koprom. 
V imenu Mestne občine Kranj sta na-
grado v Planici prevzela mag. Tomaž 
Štefe, direktor Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj, ter koordinatorka trže-
nja ZTKK Manca Strugar.

NOVO POHIŠTVO, NOVO ŽIVLJENJE, 
NOVA LOKACIJA – KR’Štacuna v KRANJU
Ena izmed primarnih nalog socialne-
ga podjetja Vincenca Drakslerja je po-
moč za odvisnike, ki so se odločili za 
novo življenje, spremembo v sebi – za 
drugačen slog življenja, ravnanja, raz-
mišljanja in vrednotenja. Organizacija 
zaposluje 24 ljudi, od tega 19 nekda-
njih odvisnikov in invalidov. 
Privlačna trgovina Fundacije Vincenca 
Drakslerja Kr’Štacuna na Maistrovem 
trgu 12 v Kranju je dokaz njihovega 
truda in dela. Obnavljajo staro pohi-
štvo in izdelke iz druge roke. Tako na 
policah Kr’Štacune najdete najrazno-
vrstnejše izdelke iz druge roke in atrak-
tivne kose obnovljenega pohištva. Po-
hištvo lahko obnovijo tudi po naročilu. 
V njihovem vedno polnem skladišču in 
delavnici na Pristavi izberete kos sta-
rega pohištva ali ga pripeljete s seboj. 
Nato pa vam izbrano predelajo v čudo-
vite izdelke, ki polepšajo vsak dom.

Njihova pomembna naloga je tudi 
skrb za okolje. Do sedaj so natehtali že 
več kot 160 ton kosov pohištva in dru-
gih predmetov, za katere ljudje menijo, 
da so še v redu in jih oddajo v zbirnem 
centru v Kranju ali Radovljici. 
Kr’Štacuna se z vedno bolj iskano po-
nudbo iz druge roke aktivno vključuje 
v mestni utrip Kranja. V decembru na-
povedujejo odprtje nove trgovine na 
Glavnem trgu. Več informacij o Fun-
daciji Vincenca Drakslerja najdete na 
spletni strani info@omamljen.si.

SPOMINKI IN DARILA V KRANJSKI HIŠI
Na slikovitem jesenskem sprehodu skozi 
staro mestno jedro zavijte v Kranjsko hišo, 
ki stoji na Glavnem trgu 2. Tam deluje v 
okviru Turistično-informacijskega centra 
tudi Trgovina s spominki, ki se skriva pod 
starimi meščanskimi oboki. Tako lahko iz 
Kranjske hiše poleg informacij, ki so na 
voljo v številnih publikacijah, obiskoval-
ci s seboj odnesejo tudi delček Kranja ali 
Slovenije. 
Pester izbor spominkov in daril pred-
stavljajo tradicionalni izdelki domače in 
umetnostne obrti ne le lokalnih ustvarjal-
cev, ampak tudi ustvarjalcev iz preostalih 
slovenskih regij. Pogled se vsem zagotovo 
ustavi na medeno-čokoladnem kotičku, 
kjer najdete vrhunske in izbrane izdelke 

butične izdelave. Na ličnih policah so tudi 
estetsko dovršeni kosi znanih slovenskih 
oblikovalcev, ki navdih črpajo iz etnolo-
ških motivov. Posebno mesto v trgovini 
zasedajo izjemna ročna dela ranljivih soci-
alnih skupin, v samem osrčju prostora pa 
se bohoti eminentni nakit prvega tisoč-
letja, ki ga predstavljajo replike bogatih 
najdb, v katerih je zapisana lepota kultur-
ne dediščine gorenjskega prostora. 
Trgovinica ima širok nabor spominkov in 
daril. Pohvali se lahko z več kot tisoč različ-
nimi izdelki 150 slovenskih proizvajalcev. 
Tako ni namenjena le turistom, ki iščejo 
slovenske spominke na obisku v Kranju, 
ampak vsem, ki iščete ideje za darila.

INSTAGRAM

Rok Zupan

Dejan Hudoletnjak

Dragan Gavranovič

Zmagovalne fotografije natečaja Vode Kranja, ki je potekal v sklopu Dnevov 
evropske kulturne dediščine. 

Sledite nam na @visitkranj in 
uporabljaje značko #visitkranj!
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kranjski občini. Če k vam ne prihaja, se obrnite na Gorenjski 
glas - pišite na info@g-glas.si ali pokličite na: 
+386 04 201 42 00.
Če Utrip Kranja ne prihaja na vaš naslov skupaj s Kranjski-
mi novicami, si svežo izdajo lahko priskrbite v kavarnah in 
barih starega mesta, v Kranjski hiši, v Mestni knjižnici Kranj.

EKIPA UTRIPA KRANJA
Besedila: Andreja Cvenkelj, Urša Erjavc, Urška Košir, Ana 
Lapanja, Simona Mohorič Eva Pirnat, Manca Strugar, mag. 
Tomaž Štefe, direktor ZTKK, 
Oblikovanje: Aljaž Primožič,
Koordinacija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar,
Tamara Maržič,
Fotografije: Urša Erjavc, Dragan Gavranovič, Dejan Hudoletnjak 
Maja Rotovnik, Eva Pirnat, Rok Zupan, Sebastjan Plavec, arhiv 
ZTKK, arhiv TD Kokrica, organizatorji prireditev,
Zahvala: kranjski ponudniki in prireditelji, Gorenjski
Glas,
Naklada: 38.000
Mesec: Oktober 2017
Izdaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj, zanj direktor
mag. Tomaž Štefe

KRANJSKA TEKMA V SAMEM VRHU SVETOVNEGA POKALA 

Športna dvorana na Zlatem polju bo tudi letos 
gostila svetovni pokal v športnem plezanju. 
Tekma v Kranju je v plezalni srenji zelo pri-
ljubljena in dobro znana. Manca Čujež, pred-
stavnica Planinske zveze Slovenije za odnose 
z javnostmi, nam je zaupala, kaj je gorenjsko 
prestolnico poneslo v svetovni vrh športnega 
plezanja, za kakšno vzdušje poskrbite navijači 
ter da bodo v dvorani zagotovo zadoneli zvoki 
Zdravljice. 

Kranj bo 11. in 12. novembra že 22. leto 
zapored gostil finalno tekmo svetovnega 
pokala v športnem plezanju. Kako je Kranj 
prišel v sam vrh svetovnega športnega 
plezanja?
Če bi želeli pokukati v ozadje nastajanja te-
kem svetovnega pokala v Sloveniji, bi mora-
li začeti v letu 1988. Takrat je bilo namreč v 
Ospu prvo tekmovanje (še na naravni steni) v 
športnem plezanju pri nas. Pomembna prelo-
mnica do tekem svetovnega pokala je bilo leto 
1990, ko je bilo v Kranju prvič mednarodno 

master tekmovanje. Takratna kranjska špor-
tna zveza je v sodelovanju s Tomom Česnom v 
Kranj pripeljala najboljše plezalce z vsega sve-
ta. Po nekaj master tekmovanjih je bil cilj se-
veda jasen – tekma svetovnega pokala. V novi 
športni dvorani na Zlatem polju v Kranju smo 
dobili plezalno steno, ki je omogočala tovrstne 
prireditve. Jeseni 1996 je bila pri nas prva tek-
ma svetovnega pokala, ki se je je udeležilo 152 
tekmovalcev iz 24 držav. Danes lahko neskro-
mno rečemo, da je tekmovanje v Kranju ena 
izmed najbolje izvedenih tekem svetovnega 
pokala. To potrjujejo številni komentarji v tu-
jih in domačih medijih. Nobeno mesto nima 
toliko tekem svetovnega pokala kot Kranj. Po 
tradiciji se z njim lahko merita samo še oba 
največja mastra na svetu – Serre Chevalier in 
Arco. Prav tako je bila Slovenija prva in edina 
doslej, ki je v celoti realizirala neposredni tele-
vizijski prenos finala. 

Koliko tujih reprezentanc se bo udeležilo 
letošnjega svetovnega pokala in kakšen je 
njihov odnos do tekmovanja v Kranju?
Ponosni smo, ko slišimo od tujih reprezen-
tanc, da jim prihod v Kranj vedno pomeni 
nekaj posebnega. Končno število prijavljenih 
tekmovalcev in reprezentanc bo znano ob 
koncu prijav. Pričakujemo pa podobno udelež-
bo kot lani, ko je v Kranju nastopilo več kot 
120 tekmovalcev iz 23 držav. Finalna tekma 
svetovnega pokala v športnem plezanju v Kra-
nju velja za eno najbolje organiziranih in med 
tekmovalci najbolj priljubljenih. Hkrati njena 

Jesen je s svojimi barvami prav posebno pri-
vlačna za izlete in aktivnosti v naravi. Včasih 
pa nam jo vseeno zagode hladno in mokro 
vreme. Kam gremo na izlet na deževen je-
senski dan? Privoščimo si vodno razvajanje v 
kranjskem olimpijskem bazenu!

Pokrit olimpijski bazen v Kranju je sodob-
no opremljen in skrbno vzdrževan ter spa-
da med najbolj urejene slovenske bazene. 
Namenjen je tako profesionalnim vodnim 
športom kot tudi rekreacijskim. Vsi, ki želi-
te z aktivnostmi v vodi pozitivno vplivati na 
svoje počutje in zdravje, ste vabljeni. Zavod 
za šport ponuja tudi različne rekreativne pro-
grame in programe za sproščanje. Rekreativ-
ni plavalci, ki želijo izboljšati svojo plavalno 
vzdržljivost, tehniko in hitrost plavanja, se 
lahko vključijo v program rekreativne vadbe 
pod nadzorom plavalnega strokovnjaka. Med 
jesenskimi in zimskimi počitnicami pripra-
vljajo animacijski program z vodnimi igrami 
in zabavo v vodi, ki je namenjen osnovno-
šolcem in srednješolcem. Bazen odpre svoja 
vrata že ob sedmih zjutraj, v vodi pa se lahko 
razgibavate vse do 22. ure zvečer. Vso ponud-
bo svojih aktivnosti ter informacije o urnikih 
in cenah najdete na spletni strani Zavoda za 
šport, ki skrbi za bazenski kompleks.

organizacija Planinsko zvezo Slovenije uvršča 
med večje športne zveze tudi na področju tek-
movalnega športa in ji daje – prav tako kot sa-
memu Kranju – prepoznavnost in ugled tako 
v Sloveniji kot v tujini. 

Slovenske športne plezalke in plezalci so 
v svetovnem vrhu postali nepogrešljivi. 
Lahko gledalci pričakujejo, da bodo Slo-
venci v Kranju spet stali na stopničkah?
Zagotovo bo v Dvorani Zlato polje slišati 
Zdravljico, saj je kranjska tekma zadnja v se-
zoni, na kateri se podeljujejo tudi skupne lo-
vorike, in Janja Garnbret je že postala skupna 
zmagovalka svetovnega pokala tako v težav-
nosti kot v kombinaciji. Tu je še štirikratna 
zmagovalka kranjske tekme Mina Markovič, 
evropska podprvakinja 2017 v težavnosti in 
trikratna skupna zmagovalka svetovnega po-
kala, sicer pa rekorderka po številu nastopov 
v Kranju, kjer bo nastopila že štirinajstič. Lani 
nam je slovensko himno v Kranju pričaral tudi 
skupni zmagovalec SP 2016 v težavnosti Do-
men Škofic, ki je tudi v letošnji sezoni že stopil 
na zmagovalni oder. Na domači tekmi znova 
pričakujemo številno posadko slovenske re-
prezentance, morda nas kdo še prijetno pre-
seneti. Prav vsi pa bodo veseli podpore v živo.

Navijači vedno poskrbijo, da je vzdušje v 
dvorani na Zlatem polju fenomenalno. Ko-
liko takšno vzdušje pripomore k nastopu 
naših, slovenskih plezalcev in plezalk ter k 
prireditvi kot celoti?

Strastni navijači so tisti, ki dajo kranjski tekmi 
poseben pečat. Dvorana Zlato polje je vsako 
leto polna do zadnjega kotička, navijači spod-
budno in glasno spremljajo nastop vsakega tek-
movalca. Slovenske tekmovalke in tekmovalci 
ob njihovem bučnem navijanju dobijo krila za 
odlične dosežke. Tudi sami radi poudarijo, da 
jim podpora domačega občinstva zares veliko 
pomeni. 

Kaj bi rekli vsem, ki se še odločajo, ali bodo 
11. in 12. novembra prišli pogledat svetovni 
pokal v športnem plezanju?
Poleg pravega športnoplezalnega spektakla, ki 
ga nikakor ne gre zamuditi, tudi letos pripravlja-
mo bogat spremljevalni program, ki vključuje 
ustvarjalne delavnice za otroke, mini olimpija-
do s Foksijem in ogled plezalnih filmov iz arhi-
va Festivala gorniškega filma. Za ogrevanje pred 
vrhuncem bo 9. novembra v Kranju predavanje 
češkega plezalca Adama Ondre, ta hip najbolj-
šega plezalca na svetu, ki je letos s preplezano 
smerjo z oceno 9c premaknil meje v športnem 
plezanju. Kranjsko občinstvo ga dobro pozna, 
saj je že trikrat stal na najvišji stopnički. Velja 
še poudariti, da so uspehi slovenskih športnih 
plezalk in plezalcev, ki že vrsto let krojijo sve-
tovni vrh športnega plezanja, rezultat dobrega, 
načrtnega in vztrajnega dela reprezentanc, tre-
nerjev ter plezalcev, njihove strastne predanosti 
in truda, zato si na domačih tleh tudi letos za-
služijo močno podporo v živo. Zato še enkrat: 
toplo vabljeni!

Če so vas vodne aktivnosti utrudile, je ob 
bazenu lokal s ponudbo pijač, nedaleč stran 
pa se lahko okrepčate z odlično izbiro hrane 
v Gostilni pri Viktorju. Za tiste, ki imate še 
čas in voljo za potepanje, ste z mislimi še ve-
dno pri vodi in vas jesenski hlad ne moti, si 
lahko le nekaj minut od gostilne ogledate še 
nekaj lokalnih znamenitosti.

Na križišču Oldhamske ceste in Ceste Ko-
krškega odreda veličastno stoji Vodovodni 
stolp, ki že vse od leta 1911 skrbi za oskrbo 
Kranjčanov z vodo. Visok je 43 metrov, vodni 
zbiralnik pa ima prostornino 250 kubičnih 
metrov. Zaradi avtentičnosti, zgodovinskega 
pomena, tehniških kvalitet in ohranjenosti 
lahko objekt nedvomno štejemo za pomem-
ben kulturni spomenik. Že z mostu pri go-
stilni je lep razgled na kanjon Kokre. Reka 
vabi k sprehodu, ob katerem ves čas posluša-
te šumenje in se čudite njeni barvi in divjosti. 
Sprehod vas bo popeljal ven iz mesta, proti 
Rupi, kjer se potoček Rupovščica izliva v Ko-
kro, pa čez travnike in gozdičke do rečnega 
kotička, ki mu Kranjčani pravimo Kosorep. 
Pot je krožna in vas bo pripeljala nazaj do 
bazena in gostilne. Zagotovo pa vas bo tudi 
pomirila in vas prijetno utrudila, nadihali se 
boste svežega zraka in uživali v jesenskem 
izletu.

NASVET ZA IZLET
Skrb za dobro počutje 

Manca Čujež
predstavnica
Planinske zveze 
Slovenije za odnose 
z javnostmi

foto: Sebastjan Plavec
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Tadej Legat

Kranj – Kongres je eden od 
mejnikov v procesu priprave 
globalnih smernic in pripo-
ročil za države članice Une-
sca, ki ga skupaj z Unescom 
vodi Slovenija. Projekt 
MyMachine spodbuja 
ustvarjalnost v izobraževa-
nju, saj povezuje vse stopnje 
izobraževanja – otroke v vrt-
cih, osnovnošolce, srednje-
šolce in dijake – ter industri-
jo, s tem pa omogoča ure-
sničitev idej otrok. Osnov-
nošolci predlagajo idejo za 
sanjski stroj, študentje načr-
tujejo, dijaki stroj izdelajo. 
Projekt izvira iz Belgije in se 
izvaja od leta 2008, v Slove-
niji pa od leta 2014 ob po-
moči Inštituta Jožef Stefan.
Pri projektu so sodelovali 
tretješolci Osnovne šole Pre-
doslje, ki so predlagali ideje, 
jih narisali in opisali želeno 
delovanje sanjskega stroja. 
Študenti fizike, strojništva 
in elektrotehnike so nato 
pregledali otroške ideje in 
izbrali šolsko torbo, ki bo na 
podlagi senzorjev samostoj-
no sledila učencu na poti v 
šolo. Delovanje avtonomne 
šolske torbe sta zasnovala 
dipl. fizika Tadej Legat in 
Damjan Delač.  
Dijaki Gimnazije Franceta 
Prešerna so na podlagi za-
snove in predlaganega delo-
vanja izdelali in realizirali 
idejo avtonomne šolske tor-
be. Aljaž Plahuta in Tadej 
Hrovat sta se pod mentor-
stvom Tadeja Legata učila 

uporabe in programiranja 
elektronike, na podlagi kate-
re deluje avtonomna šolska 
torba. V okolju Arduino sta 
programirala infrardeče sen-
zorje, ki so nameščeni na tor-
bi in zaznavajo signal infrar-
dečega oddajnika, ki ga uče-
nec drži v roki. Poleg infrar-
dečih senzorjev, s pomočjo 
katerih šolska torba samo-
stojno sledi učencu na poti v 
šolo, sta programirala tudi 
ultrazvočne senzorje, ki pre-
prečujejo zaletavanje torbe v 
ovire in morebiten padec s 
pločnika. Spoznavala sta tudi 
uporabo litij-ionskih baterij 
ter krmilila električne motor-
je. V programu Solidworks 
sta samostojno zmodelirala 
avtonomno šolsko torbo in 
model posredovala v podjetje 
Elan, v katerem so lesene 
dele šolske torbe rezkali, se-
stavljanje torbe pa prepustili 
dijakom. Izdelava avtono-
mne šolske torbe je poleg 
programiranja in modelira-
nja zahtevala tudi učenje roč-
nih spretnosti, kot so spajka-
nje, ukrivljanje pleksi stekla, 
delo z orodji in izdelavo spre-
dnjega odbijača (bumper) 
torbe, ki zazna dotik torbe ob 
oviro in omogoča ustavljanje 
torbe ob nezaželenem trku.
Dijaki Gimnazije Franceta 
Prešerna, ki so na podlagi 
zasnove in predlaganega de-
lovanja izdelali torbo, so v 
Cankarjevem domu demon-
strirali njeno delovanje. Za-
nimanje za inovacijo je bilo 
veliko, zato so mediji z Alja-
žem opravili tudi intervju. 

Projekt MyMachine
Gimnazija Franceta Prešerna je bila edina 
slovenska gimnazija, ki je septembra v Ljubljani 
na drugem svetovnem kongresu Unesca o prosto 
dostopnih izobraževalnih virih predstavila svoj 
projekt MyMachine. 

Avtonomna šolska torba / Foto: mag. Rada Legat Benedik

Dijaki so izdelali in demonstrirali avtonomno šolsko torbo. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
je nedavno predstavila preno-
vljen portal Kr'povej, ki upo-
rabnikom ponuja dodatne 
možnosti komuniciranja z 
županom oziroma mestno 
upravo. Obenem pa je zagoto-

vljena večja ažurnost in omo-
gočen hitrejši odziv mestne 
uprave na pobude. S storitvijo 
KrPovej! želijo povečati pre-
glednost in delovanje mestne 
uprave, javnih zavodov, kon-
cesionarjev in drugih izvajal-
cev del. Če ste v Kranju opazi-
li nekaj, kar vas moti, imate 

ideje, pobude, predloge, po-
tem vas vabijo, da to sporočite 
preko nove spletne storitve 
KrPovej!, sporočajo z Mestne 
uprave Kranj.  
»Kranjčanke in Kranjčane 
želimo vključiti v ustvarja-
nje in zagotavljanje urejene-
ga in lepega Kranja, v kate-

rega bomo z veseljem pova-
bili svoje sorodnike, prijate-
lje, poslovne partnerje, 
znance,« je ob predstavitvi 
novega portala uslužben-
cem v mestni upravi dejal 
župan Boštjan Trilar. Stori-
tev je na voljo na spletnem 
naslovu www.krpovej.si.

Prenovljen portal Kr'povej 
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Bojan Knific 

BORNOVI V TRŽIČU
Pričevanja o življenju tržiških baronov

Leta 1891 je baron Julius Born – bančnik in pod-

jetnik svetovnega formata – v Tržiču kupil ob-

sežno posest. Prezgodnja smrt mu je preprečila 

uresničitev smelih načrtov, a njegovim idejam sta 

sledila sinova Friedrich in Carl – predvsem slednji 

je ključno zaznamoval razvoj Tržiča in njegovega 

gospodarstva.

Knjiga predstavlja življenje in delo članov rodbine 

Born, ki so si pol stoletja prizadevali za splošen 

družbeni napredek Tržiča. Ob tem je v njej prek pi-

snih in ustnih virov ter številnih fotografij na bralcu 

prijazen način opisano, kako so pred približno sto 

leti živeli Tržičani in okoličani.

Knjiga Bojana Knifica je temeljito in vsestransko 

odlično delo o tržiški veji članov rodbine Born, ki so 

imeli judovsko, nemško in plemiško poreklo. Poznali 

so svet, bili odprti vanj, imeli so dobro izobrazbo, ob-

vladali so diplomatske spretnosti, bili so tolerantni in 

prilagodljivi. Zgodba v knjigi pa je vpeta tudi v kraje 

in usode ljudi, ki so bili z Bornovimi tako ali drugače 

povezani. Torej je hkrati pripoved o življenju v Tržiču 

in okolici (Podljubelj, Jelendol idr.) v obravnavanem 

obdobju.
Prof. dr. Janez Bogataj

Bojan Knific

BORNOVI V TRŽIČU

Pričevanja o življenju  
tržiških baronov
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Leta 1891 je baron Julius Born – bančnik in podjetnik 

svetovnega formata – v Tržiču kupil obsežno posest. 

Prezgodnja smrt mu je preprečila uresničitev smelih 

načrtov, a njegovim idejam sta sledila sinova Friedrich 

in Carl – predvsem slednji je ključno zaznamoval razvoj 

Tržiča in njegovega gospodarstva. 

Knjiga predstavlja življenje in delo članov rodbine  

Born, ki so si pol stoletja prizadevali za splošen druž-

beni napredek Tržiča. Ob tem je v njej prek pisnih in 

ustnih virov ter številnih fotografij na bralcu prijazen 

način opisano, kako so pred približno sto leti živeli  

Tržičani in okoličani.
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NOVO iz založbe Narava

Dr. Bojan Knific, rojen leta 1971, je od ok-

tobra 2013 zaposlen kot kustos v Tržiškem 

muzeju, prej je dobro desetletje delal kot 

samostojni strokovni svetovalec za folklor-

no dejavnost pri Javnem skladu Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti. Njegovo 

raziskovalno zanimanje je usmerjeno v 

proučevanje razvoja pripadnostnega kostu-

miranja – oblačenja »narodnih noš«, kostumiranja folklornih 

skupin in folkloriziranja plesnega izročila ter v zadnjem času 

spoznavanja in predstavljanja lokalne dediščine Tržiča.

O avtorju 

Igor Kavčič

Kranj – Sredi meseca je v 
okviru Koncertnega cikla 
Dvocikel v Layerjevi hiši v 
Stolpu Škrlovec nastopila 
slovenska akustična zasedba 
Širom z gostom, japonskim 
glasbenikom Yoshiom Mac-
hido. Skupina Širom je v 
sodelovanju z Yoshiom 
Machido v začetku meseca 
teden dni ustvarjala v umet-
niški rezidenci v Layerjevi 
hiši, na koncertu pa je četve-
rica glasbenikov predstavila 
sadove tega sobivanja.
Skupino Širom sestavljajo 
trije glasbeniki, ki izhajajo iz 
različnih koncev Slovenije. 
Iztok Koren, ki igra na banjo, 
tristrunski banjo, bas boben, 
tolkala, cevne zvonce, balafon 
in različna zvočila, je iz Prek-

murja, Ana Kravanja, ki igra 
violino, violo, ribab, cünbüs, 
balafon, ngoma boben, miz-
mar, zvočila in dodaja glas, je 
s Krasa, Samo Kutin, ki igra 
liro, balafon, enostrunski 
bas, obročne bobne, brač, 
gongomo, mizmar, zvočila in 
prav tako prispeva glas, pa je 
doma s Tolminskega. Japon-
ski zvočni in vizualni umet-
nik Yoshio Machida pa za 
svoj glasbeni izraz uporablja 
tako imenovane jeklene bob-
ne (steelpan). 
V akustičnem nastopu so 
tako Širom kot Yoshio Mac-
hida predstavili nekaj svoje 
glasbe, osrednji del koncerta 
pa je zaznamovala skladba, 
dolga štirideset minut, v 
kateri sta se v enotno zgodbo 
stopili glasbeni govorici slo-
venske zasedbe in japonske-

ga glasbenika. Publika je 
toplo pozdravila glasbo, ki so 
jo izkušeni glasbeniki pred-
stavili na številnih original-

nih in tudi doma izdelanih 
instrumentih, in bi jo lahko 
označili za nekakšen preplet 
tradicije in sodobnosti.

Čudoviti svet akustike

Glasbeniki zasedbe Širom in japonski glasbenik Yoshio 
Machida so zaigrali na množico instrumentov. / Foto: Jan Hvasti

Igor Kavčič

Kranj – V projektu V pravlji-
cah.si gre za ohranjanje nau-
kov iz mitov in legend, v 
želji, da bi jih ponovno oživ-
ljali in jih razširjali nazaj v 
vsakdanje življenje. Temu 
sledi tudi koncept projekta, 
katerega rdeča nit bodo 
izdelki različnih oblikoval-
cev in umetnikov, ki bodo z 
roko v roki naznanjali in 
ohranjali te nauke. Tokrat 
gre za fotografije. Avtorica 
celotnega projekta Tara Jova-
nović pojasnjuje: „Fotograf-
ska zgodba sledi zapisu dveh 
legend o Zlatorogu in Ajdov-
ski deklici, njun preplet pa 
med drugim predstavlja soo-
dvisnost dveh dimenzij – 
človeka in narave. Gre torej 
za posledice, ki jih povzroči 
neravnovesje v eni izmed 
teh.“ Deset fotokolažev Mihe 
Mallyja sledi scenariju obeh 
pripovedk in je sestavljen iz 
treh faz. Prvo zaznamuje 
visokogorski paradiž, ki 
predstavlja harmonijo, idilo 
in ravnovesje, druga faza 
predstavlja zaplet, kjer člove-

ške značaje premami poh-
lep, tretja faza pa je razplet, 
ki predstavlja posledico poh-
lepa. Razplet je prikazan v 
obliki razdejanja, opustoše-
nja prvobitnega paradiža, 
kjer mistična bitja za vedno 
zapustijo lokacijo.
„Najprej sta bili pravljici in 
njuna interpretacija, sledili 
so posnetki v studiu, kjer 
smo se dogovorili, kakšna 
bo interakcija med liki in kaj 
bodo predstavljali. Nazadnje 
je sledila najbolj zahtevna 
faza postprodukcije s foto-
montažami …“ razlaga foto-
graf Miha Mally. V stilizira-
nje likov na fotografijah so 
umeščena tudi dela Tare 
Jovanović s kolekcijo nakita 
in Tine Šepetavc z linijo 
oblačil. „Prva razstava je 
fotografska, v nadaljevanju 
pa načrtujemo vključevanje 
novih oblikovalcev z različ-
nih področij klasične in 
sodobne umetnosti. Njihovi 
izdelki bodo interpretirali in 
parafrazirali nauke pravljic,“ 
Šepetavčeva. Razstava bo na 
ogled še nekaj prihodnjih 
dni.

Nauki v pravljicah
V Galeriji Mestne občine Kranj je na ogled 
razstava z naslovom "Kdo pravi, da so pravljice 
samo za otroke?". V pravljični svet nas popeljejo 
fotografije Mihe Mallyja z naslovom "Kje?".

Sodelavci v pravljičnem projektu (z leve): Tina Šepetavc, 
Miha Mally in Tara Jovanović / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Podreča – Danes zvečer, ob 
18. uri, ob pesnikovem spo-
meniku v Podreči, bo pred-
sednik Društva slovenskih 
pisateljev Ivo Svetina sveča-
no razglasil in podelil letoš-
njo Jenkovo nagrado za naj-
boljšo pesniško zbirko zad-
njih dveh let. Prireditev že 
zadnjih osem let v sodelova-
nju z DSP organizira Kul-
turno društvo Simon Jenko 
- Šmonca iz Mavčič, ki je 
pod vodstvom predsednika 
društva Rudija Zevnika 
minuli petek prvič pripravi-
lo tudi potovanje „Po poti 
vajevcev“ od Ljubljane do 
Kranja. „Ideja o popotovan-
ju po krajih, ki so povezani z 
vajevci, je rasla zadnjih 
nekaj let. Z obiskom točk, 
kjer so se ti rodili ali ustvar-
jali, smo želeli popestriti 
vsakoletno obeleževanje 
spomina na Jenka,“ je pove-
dal Rudi Zevnik. Avtobus z 
udeleženci, med njimi so 
bili letos za nagrado nomi-
nirana pesnica Svetlana 
Makarovič, predsednica slo-
venskega PEN Ifigenija 
Simonovič, članica komisije 
za Jenkovo nagrado Diana 
Pungeršič in mnogi ljubite-
lji poezije ter člani KD 
Simona Jenka - Šmonca, se 
je ustavil na različnih toč-
kah, povezanih z vajevci – 
ob Simonu Jenku (Podreča) 
so tokrat spomin obudili še 
na Frana Erjavca (Ljublja-
na), Valentina Zarnika (Rep-
nje), Ivana Tuška (Martinj 
Vrh) in Valentina Mandelca 
(Kranj). 
Pot so začeli v Ljubljani na 
Erjavčevi ulici in se najprej 
odpravili v Repnje pri Vodi-
cah, rojstni kraj Valentina 
Zarnika. Pri tamkajšnjem 
gasilskem domu jih je spre-

jel župan Vodic Aco Franc 
Šuštar, ob vodiških prestah 
pa je o Zarniku in anekdo-
tah, povezanih z njim, govo-
ril član turističnega društva 
Andrej Žumer. Pot so nada-
ljevali v Podrečo, kjer jih je 
nagovoril kranjski podžupan 
Boris Vehovec, nato pa so se 
odpravili v Martinj Vrh nad 
Železniki, od koder izhaja 
Ivan Tušek. Pred njegovo 
rojstno hišo, po domače pri 
Megušarju, jih je sprejel 
sedanji gospodar domačije 
Franc Tušek, ki je spregovo-
ril o svojem daljnem predni-
ku, zanimivostih o njem ter 
današnjih časih na kmetiji. 
O Tušku je spregovorila tudi 
avtorica knjige o njem Mari-
ja Gasser. Udeležence je 
pozdravil župan Železnikov 
Anton Luznar, ob citrah in 
ljudski pesmi pa so pripravi-
li tudi pogostitev. Ob res 
lepem sprejemu so zapeli 

tudi gosti, Makarovičeva pa 
je recitirala dve svoji pesmi. 
Zadnja točka je bil Kranj, 
najprej Prešernov gaj, kjer je 
Simon Jenko pokopan. Rudi 
Zevnik je predstavil Kranjča-
na Valentina Mandelca, pro-
gram pa so v sodelovanju z 
Zavodom za turizem in kul-
turo Kranj pripravili učenci 
Osnovne šole Simon Jenko 
in dijaki Gimnazije Franceta 
Prešerna in Gimnazije 
Kranj.
Maja Truden je pripravila 
scenarij, po katerem so pet-
najstminutni prizor odigrali 
devetošolci. „Izbrala sem 
nekaj učencev, za katere 
vem, da so zanesljivi in jim 
za nekaj, kar ni obvezno šol-
sko delo, ni škoda žrtvovati 
nekaj prostega časa. Ti 
učenci radi hodijo k pouku 
slovenščine in so tudi z 
veseljem sodelovali,“ je 
povedala učiteljica sloven-

ščine Andreja Molan, ki je 
učence pripravila na dogo-
dek. Ob gromkem aplavzu 
nastopajočim, ki so nadvse 
doživeto predstavili srečanje 
vajevcev, velja zapisati nji-
hova imena in vloge. Nasto-
pali so učenci OŠ Simon 
Jenko Center: Ana Eržen 
(Simon Jenko), Tinkara 
Pikec (Ivan Tušek), Maša 
Grahovac (Martin Polše), 
Zala Logar (Valentin Zar-
nik), Andraž Csipo (Fran 
Erjavec), Anže Gartner 
(Valentin Mandelc), Tim 
Oštir (pripovedovalec) in 
Ava Ovsenik (Vaclav Bril). 
Popotniki so se v nadaljeva-
nju odpravili peš v staro 
mestno jedro, si v prostorih 
ZKD Kranj ogledali razstavo 
Milana Batiste na temo Jen-
kovih Obujenk, šli do hiše, 
kjer je Jenko umrl, in se za 
konec ustavili še v prostorih 
Kranjske hiše.

Po poti vajevcev
Danes bodo v Podreči svečano podelili Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh 
let. Pred tednom dni so spomin na Simona Jenka obudili s popotovanjem Po poti vajevcev.

Učenci in dijaki OŠ Simon Jenko, Gimnazije Franceta Prešerna in Gimnazije Kranj so za 
svoje nastope ob Jenkovem spomeniku v Prešernovem gaju prejeli topel aplavz občinstva. 
Na skupno fotografijo sta z veseljem pristopili Svetlana Makarovič in Ifigenija Simonovič. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Po tradiciji bo tekma 
finala svetovnega pokala v 
športnem plezanju potekala 
v Kranju. Letos bo prireditev 
11. in 12. novembra, že pred 
finalnimi odločitvami pa je 
jasno, da bo skupna zmago-
valka v težavnosti Janja Gar-

nbret. Na predzadnji tekmi v 
Xiamenu sredi tega meseca 
je Janja namreč osvojila bro-
nasto medaljo in si zagotovi-
la skupno zmago tako v te-
žavnosti kot v kombinaciji, 
kjer je dosegla rekordno šte-
vilo točk. To priča o njeni 
vsestranskosti in je odlična 
popotnica za olimpijske igre. 

"Ta sezona je bila najnapor-
nejša od vseh, zato sem še 
toliko bolj vesela, da sem zdr-
žala fizično in psihično celo-
tno sezono in mi je poleg 
tega uspelo biti na stopnič-
kah v skupnem seštevku tako 
v balvanih kot v težavnosti. 
Letos se pred začetkom sezo-
ne v težavnosti nisem ravno 
počutila v formi, bila pa sem 
psihično veliko trdnejša kot 
lani. Nisem pričakovala, da 
bom v skupnem seštevku 
zmagala že pred finalom v 
Kranju, kjer se zdaj zato že 
veselim veliko bolj sprošče-
nega plezanja," pravi Garn-
bretova.
Po tekmi svetovnega pokala 
bodo med 24. in 26. novem-
brom v Športni dvorani Zla-
to polje tudi letos potekali 
Plezalni dnevi Kranja s fina-
lom državnega prvenstva. 
Kot pravijo organizatorji iz 
Plezalnega kluba Kranj, tako 
tekmovalce kot gledalce ča-
kajo napete tekme in bogat 
spremljevalni program. 
Vstopnine ne bo.

V Kranj prihajajo 
najboljši plezalci
Za ljubitelje športnega plezanja se novembra v Kranju obetata kar dve 
prireditvi, saj bo v Športni dvorani Zlato polje najprej finale svetovnega 
pokala, sledili pa bodo še plezalni dnevi s finalom državnega prvenstva.

Janja Garnbret si je že pred finalom v Kranju priplezala 
naslov zmagovalke svetovnega pokala. / Foto: Gorazd Kavčič

Mlada orla v elitni krog kvalifikacij
V minulih dneh je bila dejavna reprezentanca Slovenije v kategoriji do 17 let. Med izbranci 
selektorja Sgrona Šalje sta bila tudi dva nogometaša Nk Triglav Kranj, Luka Vukovič in Jure 
Novak, reprezentanca pa je bila uspešna in se je prebila v elitni krog kvalifikacij za nastop na 
evropskem prvenstvu 2018. Mladi slovenski nogometaši so si preboj v elitni krog priborili že po 
prvih dveh tekmah, ko so uspeli premagati Belorusijo in Kazahstan. Tako so prišli do zadnje 
stopničke v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo naslednje leto.

Visoki uvrstitvi za mladince in kadete
Kljub temu da v minulem tednu najboljši mladinci in kadeti v Sloveniji niso igrali klubskih 
tekem, pa je pogled na lestvice še naprej zelo spodbuden. Nogometaši NK Triglav Kranj do 19 
let so na tabeli najmočnejše mladinske lige v državi na visokem tretjem mestu, imajo 17 točk in 
kar dve tekmi manj od drugega Brava, ki ima dve točki več. Vodi NK Maribor z 22 točkami. Pri 
kadetih so bordo-beli za zdaj na sedmem mestu, po osmih odigranih tekmah imajo 15 točk, 
pomembno pa je dejstvo, da imajo od večine, ki je pred njimi, dve tekmi manj, od vodilnega 
Celja pa kar tri tekme manj na računu. Skupna lestvica kadetov in mladincev kaže, da je NK 
Triglav na petem mestu, a ima od Celja, ki je drugi, kar šest tekem manj.

Krcič: Za prihodnost me ne skrbi!
V zadnjem kolu Prve lige Telekom Slovenije je NK Triglav z 0 : 3 izgubil v ljubljanskih Stožicah proti 
NK Olimpija. Kljub porazu so orli pustili pozitivem vtis, kar je pomembno pred naslednjim 
obračunom s Celjem. "Sprememba trenerja je pozitivno vplivala na nas, če bomo tako igrali še 
naprej, me prav nič ne skrbi za našo prihodnost med prvoligaši. Ne le to, mislim, da bomo začeli 
tudi kar lepo plezati po lestvici. Tarejo nas tudi nekatere individualne napake, ki jih tako kakovostne 
ekipe kaznujejo, in to bomo skušali popraviti že do naslednje tekme," meni Alen Krcič.

#ČasZaTriglav
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14. krog 

TRIGLAV KRANJ : CELJE
28. 10. 2017 ob 15. uri

16. krog

 TRIGLAV KRANJ : ALUMINIJ
18. 11. 2017 ob 14. uri

17. krog

TRIGLAV KRANJ: DOMŽALE
25. 11. 2017 ob 13. uri
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sedaj 69 Eursedaj 69 Eur
Sezonska vstopnica  vam omogoča ogled VSEH 

domačih tekem na glavni, pokriti tribuni. Najmanj 
 v sezoni:

ligaške, pokalne in prijateljske.

Gremo Orli!

#ČasZaTriglav

#BordoBeli

100 Eur
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www.nktriglav.si

   IZJEMNA AKCIJA 

     akcija velja samo s tem kuponom na  blagajni NK Triglav  do 15. novembra

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji mesec se je 
začela nova hokejska sezo-
na, ki so jo kranjski hokejisti 
odlično začeli. Letos namreč 
člansko moštvo nastopa v 
državnem prvenstvu in v 
Mednarodni hokejski ligi 
(INL), kjer so trenutno vo-
dilna ekipa.
»Letos je v članskem moštvu 
nekaj izkušenih igralcev, 
med njimi tudi kapetan 
Miha Ahačič in Anže Terli-
kar. Prav tako je v ekipi tudi 
nekaj zelo mladih igralcev. V 
moštvu je odlično vzdušje, 

fantje igrajo dober hokej in 
so trenutno vodilni v Medna-
rodni hokejski ligi. Zato va-
bim gledalce, da pridejo na 
tekme v Ledeno dvorano Zla-
to polje. Igralna dneva sta 
sreda ob 18. uri in sobota ob 
19.15,« je povedal trener čla-
nov in športni direktor kluba 

Gorazd Drinovec in dodal, 
da je ekipa jubilejno sezono, 
ko bodo praznovali tudi pet-
deseto obletnico kluba, priča-
kala dobro pripravljena, saj 
so ledeno ploskev v domači 
dvorani dobili že avgusta.
"Poleg res dobrih vratarjev 
imamo v moštvu še kar ne-
kaj drugih odličnih mladih 
reprezentantov, kar pomeni, 
da jim želje po dokazovanju 
ne manjka. Zato smo si lah-
ko zastavili visoke cilje, saj si 
želimo osvojiti prvo mesto v 
Mednarodni hokejski ligi, v 
državnem prvenstvu pa se 
želimo najprej uvrstiti v pol-
finale in nato napadati meda-
ljo,« je tudi povedal Gorazd 
Drinovec in pojasnil, da ima-
jo v klubu v vseh selekcijah 
trenutno blizu dvesto hoke-
jistk in hokejistov, vsak po-
nedeljek ob 17.15 pa v dvora-
ni Zlato polje še vedno vpisu-
jejo v hokejsko šolo. 

Uspešen začetek 
jubilejne sezone
Hokejisti Triglava bodo v novi sezoni proslavili petdeseto obletnico kluba, 
ob jubileju pa si želijo tudi skupne zmage v Mednarodni hokejski ligi.

Trener Gorazd Drinovec je kranjske hokejiste dobro 
pripravil na novo sezono. / Foto: Gorazd Kavčič

Hokejisti Triglava se bodo v ligi IHL na 
domačem ledu znova predstavili 15. novembra, 
ko bodo gostili ekipo Playboya Slavije, v soboto, 
25. novembra, bodo gostili ekipo Medveščaka, v 
sredo, 29. novembra, pa ekipo Vojvodine.
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Medgeneracijsko sodelovanje

Kranjske novice, petek, 27. oktobra 2017

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

"Nekateri ljudje vidijo stvari take, kot so, in rečejo: 'Zakaj?' 
Sam pa sanjam o stvareh, ki jih še nikoli ni bilo, in pravim: 

'Zakaj pa ne?' "  (George Bernard Shaw)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE

Obvezne prijave na dogodke (MCK*) na tel. 041 724 134 ali  
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si  

	Četrtek, 2. 11. 2017, 8.00–16.00 
  Jesenske počitnice 2017. Delavnice za otroke od 6. do 12. leta starosti v  

Medgeneracijskem centru Kranj. Dopoldanska delavnica poteka od 8. do 12. 
ure, popoldanska pa od 13. do 16. ure. Med 12. in 13. uro je tudi možnost 
toplega obroka. Kosilo pripelje Sodexo, d. o. o., in stane 2,50 €. Otroci naj zjutraj 
zajtrkujejo, s seboj imajo lahko malico. Primerno naj bodo oblečeni in obuti za 
zunanje aktivnosti. V času jesenskih počitnic otroci niso nezgodno zavarovani.  

	Četrtek, 2. 11. 2017, 17.00–19.30 
  Predavanje: Kako do boljšega razumevanja v odnosih – II. del. Naši odnosi 

so pokazatelj naše osebnostne in duhovne rasti. V kolikor so odnosi zdravi, smo 
v njih lahko to, kar smo, če ti to niso, pa pogosto predstavljajo vir bolečine in 
nezadovoljstva. Na predavanju bomo spoznali, kako učinkoviteje komunicirati 
z različnimi osebami v poslovnem in zasebnem življenju. Del predavanja bomo 
namenili razumevanju z nasprotnim spolom. 

	Četrtek, 2. 11. 2017, 17.00–19.00 
  Voden ogled 6. Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj. Ogledali 

si bomo štiri razstave na različnih lokacijah v mestnem jedru Kranja. Dobimo se 
pred Mestno hišo. 

	Četrtek, 2. 11. 2017, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Četrtek, 2. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Predavanje: Zdrav in vitalen starostnik. Pomen prehrane pri gibanju ali  

beljakovine niso samo za mišice. 

	Četrtek, 2. 11. 2017, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje plastičnih delčkov 

v celoto, pri čemer izdelovalec maket v podanem merilu stremi k čim boljšemu 
kopiranju pravega predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

	Četrtek, 2. 11. 2017, 19.30–21.00 
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti na področju 

osebnostne rasti. Potekajo v zaključeni skupini. Obvezne predhodne prijave na 
tel. 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si (do zasedbe prostih 
mest). 

	Petek, 3. 11. 2017, 8.00–16.00 
  Jesenske počitnice 2017. Delavnice za otroke od 6. do 12. leta starosti v  

Medgeneracijskem centru Kranj. Dopoldanska delavnica poteka od 8. do 12. 
ure, popoldanska pa od 13. do 16. ure. Med 12. in 13. uro je tudi možnost 
toplega obroka. Kosilo pripelje Sodexo, d. o. o., in stane 2,50 €. Otroci naj zjutraj 
zajtrkujejo, s seboj imajo lahko malico. Primerno naj bodo oblečeni in obuti za 
zunanje aktivnosti. V času jesenskih počitnic otroci niso nezgodno zavarovani. 

	Petek, 3. 11. 2017, 17.00–19.30 
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi,  

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi. Prijave sprejemamo na e-naslov: 
resitve@luniverza.si. 

	Ponedeljek, 6. 11. 2017, 18.00–20.00 
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let. Obetajo se  

ustvarjalne delavnice, zanimive debate, prijetno druženje z vrstniki ter  
pogovori za boljšo samopodobo, razvijanje domišljije in krepitev samozavesti. 

	Torek, 7. 11. 2017, 8.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim hitreje in čim 

bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacijo za potrebe vsakdanjega 
življenja. 

	Torek, 7. 11. 2017, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina ni  

materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 7. 11. 2017, 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, 7. 11. 2017, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam pomoč pri 

reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 7. 11. 2017, 16.00–18.00 
  Predavanje: Zdrave dlesni. Ljudje se premalo zavedamo povezave med  

boleznimi obzobnih tkiv s splošnim zdravjem. Po predavanju bo sledila  
sproščena delavnica z ustnim higienikom in zobozdravnikom. 

	Torek, 7. 11. 2017, 17.00–18.30 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo stresa,  

se sprostimo in povežemo s seboj. 

	Torek, 7. 11. 2017, 17.00–18.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam pomoč pri 

reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 7. 11. 2017, 17.00–18.30 
  Šiviljska delavnica. Usvojimo znanje šivanja in si sešijmo toaletno torbico. 

Lahko prinesete tudi svoj stroj. Zaradi omejenega števila so obvezne predhodne 
prijave na tel. 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si. 

	Torek, 7. 11. 2017, 17.00–18.00 
  Vesele urice – ANGLEŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen 

in neformalen način. Vabimo na konverzacijske urice ANGLEŠČINE. 

	Sreda, 8. 11. 2017, 10.00–11.00 
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in 

neformalen način. Vabimo na konverzacijske urice RUŠČINE. 

	Sreda, 8. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Gobe in gobarjenje. Če le ne bo zima pohitela, bomo še vedno imeli gobe iz 

narave in jih bomo poskušali določiti in povedati kakšno zgodbo o prinešeni 
vrsti. Tudi vi lahko prinesete do 5 različnih gob. 

	Sreda, 8. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Vpliv in pomen prvega vratnega vretenca – atlasa – na življenje. Predavatelj 

nam bo predstavil pomembnost pravilne lege prvega vratnega vretenca, ki se 
nahaja pod lobanjo, in kako na učinkovit način izboljšati kvaliteto življenja in 
preprečevati težave. 

	Sreda, 8. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Skupina za samopomoč bolnikom s težje ozdravljivimi boleznimi.  

Delavnice so namenjene predvsem tistim posameznikom, ki se soočajo  
z boleznimi, pri katerih so se znane metode zdravljenja izkazale za neučinkovite. 
Učili se bomo, kaj v takšnem primeru zase lahko storimo sami. Delavnice bodo 
vsebovale teoretični del (razumevanje bolezni in njenih vzrokov, spoznavanje 
obstoječih sistemov in tehnik zdravljenja) ter praktični del (vizualizacijske vaje, 
vaje za odpravljanje blokad in globljih vzrokov težav). 

	Sreda, 8. 11. 2017, 18.00–20.00 
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta prepevali na 

vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite. 

	Četrtek, 9. 11. 2017, 11.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo nova znanja, 

delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in drugo folkloro,  
raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter predvsem zabavno in  
koristno preživljamo prosti čas. 

	Četrtek, 9. 11. 2017, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Četrtek, 9. 11. 2017, 17.00–18.00 
  Kako obvladati finance. S finančnimi omejitvami se srečujemo vsak dan.  

Vabljeni ste na četrto delavnico o denarju. 

	Četrtek, 9. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Likovno ustvarjanje za mlade. Vabljeni dijaki in študentje, ki imajo željo po 

likovnem ustvarjanju. 

	Petek, 10. 11. 2017, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

	Petek, 10. 11. 2017, 18.00–19.30 
 Predavanje: Duhovni svet starih kultur – veščine telesa 

	Torek, 14. 11. 2017, 8.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim hitreje in čim 

bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacijo za potrebe vsakdanjega 
življenja. 

	Torek, 14. 11. 2017, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina ni  

materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 14. 11. 2017, 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, 14. 11. 2017, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam pomoč pri 

reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 14. 11. 2017, 17.00–18.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam pomoč pri 

reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 14. 11. 2017, 17.00–18.00 
  Vesele urice – NEMŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in 

neformalen način. Vabimo na konverzacijske urice NEMŠČINE. 

	Sreda, 15. 11. 2017, 18.00–20.00 
  Odprta skupina za samopomoč. Skupina, ki jo organizira Slovensko društvo 

Hospic, bo namenjena druženju, medsebojni podpori, srečevanju žalujočih in 
priložnosti za pogovor in izmenjavo izkušenj. 

	Sreda, 15. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Skupina za samopomoč bolnikom s težje ozdravljivimi boleznimi.  

Delavnice so namenjene predvsem tistim posameznikom, ki se soočajo  
z boleznimi, pri katerih so se znane metode zdravljenja izkazale za neučinkovite. 
Učili se bomo, kaj v takšnem primeru zase lahko storimo sami. Delavnice bodo 
vsebovale teoretični del (razumevanje bolezni in njenih vzrokov, spoznavanje 
obstoječih sistemov in tehnik zdravljenja) ter praktični del (vizualizacijske vaje, 
vaje za odpravljanje blokad in globljih vzrokov težav). 

	Četrtek, 16. 11. 2017, 11.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo nova znanja, 

delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in drugo folkloro,  
raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter predvsem zabavno in  
koristno preživljamo prosti čas. 

	Četrtek, 16. 11. 2017, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Četrtek, 16. 11. 2017, 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. 

	Četrtek, 16. 11. 2017, 18.00–19.30 
 Berimo s srcem. Delili bomo vtise o knjigah, ki jih ni dovolj brati le z glavo. 

	Četrtek, 16. 11. 2017, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje plastičnih delčkov 

v celoto, pri čemer izdelovalec maket v podanem merilu stremi k čim boljšemu 
kopiranju pravega predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

	Četrtek, 16. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Predstavitev knjige: Ravnovesje v visokih petah. Zgodbe za vse nas, ki še 

imamo čas, da z načinom življenja ohranimo svoj spomin in se tako izognemo 
demenci. Ali jo vsaj odrinemo za nekaj let! Naše telo od nas ne želi  
prekomernega naprezanja, pričakuje pa vsaj nekaj gibanja in razmišljanja.  
In veselja! In ljubezni! Naši možgani bodo ostali v dobri kondiciji, če jih bomo 
trenirali podobno kot mišice: jih sproti čistili bremen in zamer ter jih s tem  
razbremenjevali predvsem dolgotrajnega stresa.

	Petek, 17. 11. 2017, 18.00–19.30 
 Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. 

	Ponedeljek, 20. 11. 2017, 18.00–20.00 
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let. Obetajo se  

ustvarjalne delavnice, zanimive debate, prijetno druženje z vrstniki ter  
pogovori za boljšo samopodobo, razvijanje domišljije in krepitev samozavesti. 

	Torek, 21. 11. 2017, 8.00 - 11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim hitreje in čim 

bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacijo za potrebe vsakdanjega 
življenja. 

	Torek, 21. 11. 2017, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina ni  

materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 21. 11. 2017, 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, 21. 11. 2017, 9.00–10.30 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo stresov,  

se sprostimo in povežemo s seboj. 

	Torek, 21. 11. 2017, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam pomoč pri 

reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 21. 11. 2017, 10.30–11.30 
  Vesele urice – ANGLEŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen 

in neformalen način. Vabimo na konverzacijske urice ANGLEŠČINE. 

	Torek, 21. 11. 2017, 11.00–12.30 
 Želim se zaposliti. Skupaj iščemo poti do možnih zaposlitev. 

	Torek, 21. 11. 2017, 17.00–19.00 
  Kulinarično popoldne. Mesili, valjali in oblikovali bomo piškotke in se veselili 

sladkih dobrot. 

	Torek, 21. 11. 2017, 17.00–18.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam pomoč pri 

reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 21. 11. 2017, 17.30–19.30 
  Starševstvo – ni panike!. BITI STARŠ JE POSLANSTVO. Pomoč in podpora  

staršem pri vzgoji. Na poglobljen in oseben način se bomo srečevali  
s starševsko vlogo. Osvetlili bomo morebitna vprašanja in stiske, ki se nam 
porajajo v vlogi starša. Izmenjevali bomo osebne izkušnje, predloge. Vsakič bo 
predstavljena različna vsebina iz področja vzgoje, starševstva. Hkrati bodo 
potekale družabne, ustvarjalne igre za otroke. 

	Sreda, 22. 11. 2017, 10.00–11.00 
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in 

neformalen način. Vabimo na konverzacijske urice RUŠČINE. 

	Sreda, 22. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Skupina za samopomoč bolnikom s težje ozdravljivimi boleznimi.  

Delavnice so namenjene predvsem tistim posameznikom, ki se soočajo  
z boleznimi, pri katerih so se znane metode zdravljenja izkazale za neučinkovite. 
Učili se bomo, kaj v takšnem primeru zase lahko storimo sami. Delavnice bodo 
vsebovale teoretični del (razumevanje bolezni in njenih vzrokov, spoznavanje 
obstoječih sistemov in tehnik zdravljenja) ter praktični del (vizualizacijske vaje, 
vaje za odpravljanje blokad in globljih vzrokov težav). 

	Sreda, 22. 11. 2017, 18.00–20.00 
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta prepevali na 

vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite. 

	Sreda, 22. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Drugačen pogled na zakonitosti odnosov. Je res, da smo živeli z ljudmi, ki 

nas obkrožajo, skupaj že v prejšnjih življenjih? Zakaj so nekateri naši odnosi 
tako težki? Kaj naj bi se naučili iz njih? Kako jih izboljšati? Zakaj se vedno znova 
srečamo z odpuščanjem? 

	Sreda, 22. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Predavanje: Čustvena inteligenca in partnerski odnos. Predavanje  

o modrostih partnerskega odnosa, ki je bil pod veliko preizkušnjo 5000 km  
dolge pešpoti brez denarja, spanja v divjini brez šotora ali pri naključnih ljudeh 
doma. Predavanje bo naslovilo tudi, kako je celo njuna ločitev postala njun  
največji dar za osebno rast. 

	Četrtek, 23. 11. 2017, 11.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo nova znanja, 

delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in drugo folkloro,  
raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter predvsem zabavno in  
koristno preživljamo prosti čas. 

	Četrtek, 23. 11. 2017, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Četrtek, 23. 11. 2017, 17.00–18.00 
 Turnir v namiznem tenisu. Turnir v namiznem tenisu za vse generacije. 

	Četrtek, 23. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Likovno ustvarjanje za mlade. Vabljeni dijaki in študentje, ki imajo željo po 

likovnem ustvarjanju. 

	Petek, 24. 11. 2017, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

	Torek, 28. 11. 2017, 8.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim hitreje in čim 

bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacijo za potrebe vsakdanjega 
življenja. 

	Torek, 28. 11. 2017, 917.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina ni  

materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 28. 11. 2017, 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, 28. 11. 2017, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam pomoč pri 

reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 28. 11. 2017, 17.00–18.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam pomoč pri 

reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 28. 11. 2017, 17.00–18.30 
  Vesele urice – NEMŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in 

neformalen način. Vabimo na konverzacijske urice NEMŠČINE.  

	Sreda, 29. 11. 2017, 18.00–19.30 
  Skupina za samopomoč bolnikom s težje ozdravljivimi boleznimi.  

Delavnice so namenjene predvsem tistim posameznikom, ki se soočajo  
z boleznimi, pri katerih so se znane metode zdravljenja izkazale za neučinkovite. 
Učili se bomo, kaj v takšnem primeru zase lahko storimo sami. Delavnice bodo 
vsebovale teoretični del (razumevanje bolezni in njenih vzrokov, spoznavanje 
obstoječih sistemov in tehnik zdravljenja) ter praktični del (vizualizacijske vaje, 
vaje za odpravljanje blokad in globljih vzrokov težav). 

	Četrtek, 30. 11. 2017, 11.00–13.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo nova znanja, 

delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in drugo folkloro,  
raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter predvsem zabavno in  
koristno preživljamo prosti čas. 

	Četrtek, 30. 11. 2017, 17.00–19.30 
  Predavanje: Kako spremeniti svoje male odvisnosti, vzorce in navade – II. 

del. Bi se radi znebili odvisnosti kot, so npr. kajenje, prenajedanje s hrano ali kaj 
podobnega? Bi radi spremenili svoje navade? Želite izvedeti, zakaj volja pogosto 
pri tem ni dovolj? Bi se radi naučili, kako se za spremembo motivirati? Na ta in 
še mnoga druga vprašanja bomo podali odgovore na predavanju z delavnico 
Kako spremeniti svoje male odvisnosti in navade. 

	Četrtek, 30. 11. 2017, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Četrtek, 30. 11. 2017, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje plastičnih delčkov 

v celoto, pri čemer izdelovalec maket v podanem merilu stremi k čim boljšemu 
kopiranju pravega predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

	Četrtek, 30. 11. 2017, 19.30–21.00 
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti na področju 

osebnostne rasti. Potekajo v zaključeni skupini. Obvezne predhodne prijave na 
tel. 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si  
(do zasedbe prostih mest).  
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Jožef Praprotnik

Čeprav velja baron Anton 
Codelli za prvega, ki je z vo-
žnjo avtomobila po ljubljan-
skih ulicah 15. novembra 
1898 povzročil pravo senza-
cijo, pa z današnjega zorne-
ga kota velja Kranjčan Aloj-
zij Erman za enega prvih, ki 
je začel avto uporabljati v 
komercialne namene, torej 
zato, da je z njim služil kruh 
zase in za svojo družino. 
Njegov avto se je pojavil na 
Gorenjskem v prvih letih in-
dustrijsko revolucionarnega 
20. stoletja, potem pa je bil 
med letoma 1908 in 1914 za-
poslen kot voznik pri kranjski 
družbi Zabret. Med prvo sve-
tovno vihro je vozil avstro-
-ogrske vojake na soški fronti, 

po njej pa je bil spet zaposlen 
pri družbi Zabret, dokler se ni 
leta 1925 odločil za samostoj-
no pot avtoizvoščka, torej av-
totaksista. Po drugi svetovni 
vojni je bil do upokojitve v 
letu 1947 zaposlen pri Goz-
dni upravi Kranj. Skratka 
Alojzij Erman je zaključil svo-
jo poklicno pot voznika v 
času, ko so se naši starši še 
navduševali nad kolesi, saj je 
preteklo še precej vode, pre-
den so se na trgu pojavili prvi 
fički, škode, princi, hrošči ..., 
s katerimi so in smo kmalu 
zatem tudi mi vstopili v dobo 
množičnega avtomobilizma.
To je sila skop opis življenj-
ske, bolje povedano delovne 

poti Alojza Ermana, očeta 
Karoline, ki me je pred leti 
sprejela v svoji rojstni hiši 
na Zoisovi, sedanji Partizan-
ski cesti v Kranju. »Dvajset 
let je imel moj ata, ko se je 
navdušil nad avtomobili in si 
prvega kupil. Rojen je bil na-
mreč leta 1883, in ko je s svo-
jimi starši dogradil to našo 
hišo, to je bilo leta 1905, se-
demnajst let pred mojim roj-
stvom, je v prizidku zgradil 
garažo za dva avta. Glejte, to 
vidite na tej obledeli fotogra-
fiji. Najbolj burno je bilo nje-
govo življenje v času, ko nas 
je preživljal s taksijem. Go-
spodo je vozil na Brezje in 
Bled, pa na Dunaj, v Prago 

in tudi doli na Hrvaško, v 
Zagreb in Opatijo. Poznal je 
vse gostilne ob cestah. Ko je 
bil doma, so ga prišli klicat, 
da je vozil ljudi v bolnišnice, 
bodoče mamice v porodni-
šnico, mnogokrat pa je vozil 
barona Juliusa Borna na lov 
in tudi sam je kakega jelena 
uplenil. Vozil je osebne in 
tudi tovorne avtomobile, a 
šele pri odhodu v pokoj se je 
zapletlo pri njegovi usposo-
bljenosti, ko jo je povojni 
ljudski oblasti moral dokazo-
vati. Ja, ko je šlo za višino 
pokojnine in je imel za seboj 
skorajda pol stoletja voženj 
...« je končala gospa Karoli-
na. 

Prvi je pripeljal 
avto v Kranj
Dandanes, ko imajo družine po dva ali tri avtomobile in je – vsaj v mestih, 
kot sta Kranj ali še huje Ljubljana – največji problem najti parkirni prostor 
za družinskega lepotca, si bolj težko predstavljamo, kako je bilo pred 
dobrim stoletjem.

Alojzij Erman kot samostojen podjetnik taksist

Pokojna gospa Karolina Erman, ki je povedala zgodbo 
svojega očeta.

Prednosti originalnih zimskih kompletov koles:
	 originalna tovarniška kakovost, 
	 uporaba serijskih vijakov, 
	 možna uporaba snežnih verig 
	 možnost hrambe  

SKENIRAJ KODO 
IN SI NALOŽI 

MOBILNO APLIKACIJO 
AVTOHIŠE VRTAČ! 

DARILO OB NAKUPU KOMPLETA KOLES  
DO 10. 11. 2017

BON ZA 20 €, ki ga lahko uveljavite  
pri naslednjem rednem servisu vašega vozila 
(velja za znamke VW, Audi, Škoda in Seat) 

NE ČAKAJTE NA ZADNJI TRENUTEK, 
SVOJE ZIMSKE PNEVMATIKE IN KOMPLETE KOLES 
SI ZAGOTOVITE ŽE ZDAJ!
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Nagradna križanka
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1. nagrada: Storitve v vrednosti 16 € 
2. nagrada: Storitve v vrednosti 8 € 
3. nagrada: Storitve v vrednosti 5 €
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v 
ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 15. novembra 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik  
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

R
AD

 +
 P

O
M

AG
AM

 R
AS

TK
O

 K
R

A
JI

N
O

VI
Ć

 S
.P

.,
 C

E
S

TA
 J

AK
A 

P
LA

TI
Š

E
 2

1,
 K

R
AN

J



Klubi in društva

23Kranjske novice, petek, 27. oktobra 2017

 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Vilma Stanovnik

Kranj – "Vsako leto pripra-
vimo vsaj eno razstavo, obi-
čajno je to jeseni, ko gobe 
najbolj rastejo. Zelo dobro 
sodelujemo predvsem z 
Mercatorjem, ki nam brez-
plačno odstopi prostor, prav 
tako pa smo že sodelovali z 
ostalimi trgovskimi centri, 
saj smo imeli razstave tudi 
že v Tušu in Qlandii. Pose-
bej pripravljamo tudi raz-
stave za šolarje, sodelujemo 
pa tudi z ostalimi gobarski-
mi društvi, predvsem s so-
sednjimi. Pomagamo si 
tudi z nekaterimi bolj odda-
ljenimi društvi, saj včasih 
pri nas nekatere gobe dobro 
rastejo, na drugih koncih 
pa jih ni. Tako smo pred 
dvema letoma, ko na Koče-
vskem skoraj ni bilo gob, 
člani naše gobarske druži-
ne poskrbeli, da so imeli na 
svoji razstavi v Kočevju za-
dosti različnih vzorcev 
gob," je povedal član Go-
barske družine Kranj Jernej 
Boncelj, ki je skupaj z dru-
gimi gobarji ob razstavi do-
bil kar precej vprašanj obi-
skovalcev.
"Članov nas je okoli sto, re-
dno aktivnih pa nas je okoli 
štirideset. Toliko nas sode-
luje tudi pri tej razstavi. 
Skupaj z lesnimi gobami 
smo na ogled pripravili oko-

li dvesto petdeset različnih 
gob. Vse te smo letos nabra-
li tukaj v okolici, čeprav se 
včasih zgodi, da za razstavo 
kakšno zanimivo gobo pri-
nesemo tudi od drugje, na 
primer s Primorske. Ljudi 
na razstavo vedno pride veli-
ko. Ob četrtkih je bilo zlasti 
veliko upokojencev, ki pri-
dejo v Marcator tudi po na-
kupih, sedaj pa opažam, da 
je precej tudi mlajših. Lah-
ko rečem, da nam postavijo 
kar veliko vprašanj, me pa 
veseli, da se večina zaveda, 
da so gobe v prehrani za-
čimba in da ni varno, da bi 
jedli vse gobe po vrsti. Lah-
ko rečem, da se je gobarska 
ozaveščenost, tudi zaradi 
naših razstav, zadnja leta 
precej dvignila. To gobarji 
opazimo tudi pri nabiranju, 
saj je v gozdu vedno manj 
brcanja gob, ker vsak pobe-
re tiste, ki jih pozna," je tudi 
povedal Jernej Boncelj, ki 
uživa v letošnji dobri gobar-
ski sezoni.
"Letos je bila izjemna suša, 
po septembrskem dežju pa 
je bilo gob res veliko. Za-
dnje dni je spet bolj suho in 
nadpovprečno toplo, zato je 
gob nekaj manj, se pa še 
vseeno najdejo. Je pa nabi-
ranje gob užitek tudi zaradi 
sprehoda po gozdu, ki je te 
dni res lep," je še dodal Jer-
nej Boncelj.

Razstava gob
Prejšnji teden so člani Gobarske družine Kranj v 
Mercatorju na Primskovem pripravili zanimivo 
razstavo gob.

Za razstavo gob je bilo veliko zanimanja.

Maša Likosar

Kranj – Društvo za zaščito 
živali Kranj so leta 2010 
ustanovili izkušeni živalovar-
stveniki z območja Mestne 
občine Kranj. Šteje skoraj 40 
članov, od tega je devet dnev-
no aktivnih. Vsi člani so pro-
stovoljci in poleg svojih re-
dnih služb dnevno skrbijo za 
uspešno delovanje društva. 
Njihova glavna naloga je oza-
veščanje ljudi o skrbi in od-
govornosti za domače lju-
bljenčke ter pomoč brezdo-

mnim ali poškodovanim ži-
valim. Obiskujejo šole in 
vrtce ter druge organizacije, 
kjer predavajo in izobražuje-
jo mlade, kako pravilno skr-
beti za živali. Poleg tega člani 
aktivno zbirajo sredstva za 
pomoč brezdomnim in za-
puščenim živalim. Največ 
denarja tako pridobijo ravno 
z zbiranjem starega papirja, 
s prodajo društvenih kole-
darjev in majic ter izdelkov 
izpod rok društvenih prosto-
voljk – od skodelic, voščilnic 
in igrač za mačke in pse.

Društvo za zaščito živali 
Kranj primarno deluje v Me-
stni občini Kranj, vendar po-
magajo tudi izven njenih 
meja – ne samo po celi Go-
renjski, ampak celo drugje 
po Sloveniji. Tako so v vseh 
letih delovanja pomagali pri 
oskrbi več kot 850 mačk in 
70 psov.  
Društvo za zaščito živali 
Kranj ni zavetišče in nimajo 
svojih prostorov. Jih pa po-
trebujejo, saj bi s tem lahko 
izvedli dolgoletni načrt od-
prtja lastnega zavetišča, ki bi 
lahko skrbelo tudi za oskrbo 
brezdomnih in zapuščenih 
živali najprej v Mestni obči-
ni Kranj, kasneje pa tudi v 
okoliških občinah. Menijo, 
da je glede na dolgoletne iz-
kušnje na področju živalo-
varstva tudi edino logično, 
da so oni upravljavec občin-
skega zavetišča. Stanje na 
terenu kaže, da Mestna ob-
čina Kranj potrebuje pred-
vsem zavetišče za mačke, saj 
je brezdomnih in zapušče-
nih mačk na tem območju 
precej več kot zapuščenih in 
brezdomnih psov, veliko 
bolj pereča pa je tudi njiho-
va problematika.  
Denar, ki ga pridobijo z ak-
cijami zbiranja starega pa-
pirja in prodajo svojih izdel-
kov, je namenjen za veteri-
narsko oskrbo in zdravlje-

nje živali, ki so v oskrbi 
skrbnic pod njihovim okri-
ljem, večkrat pa tudi prisko-
čijo na pomoč občanom, ki 
sami nimajo dovolj finanč-
nih sredstev za sterilizacijo 
ali kastracijo lastniških živa-
li, ali pa organizirajo veteri-
narsko ureditev (testiranje 
za mačji aids in levkozo, 
razbolhanje, razglistenje ter 
sterilizacija oz. kastracija) 
lokacije, kjer bivajo prosto-
živeče mačke. Skrbijo tudi 
za lokacije prostoživečih in 
veterinarsko že urejenih 
mačk na območju Kranja 
ter hraniteljicam pomagajo 
tako, da jim redno nabavijo 
večje količine hrane za te 
mačke. To jim omogočajo 
tudi donacije trgovcev in 
proizvajalcev hrane, za kar 
so jim v društvu izredno 
hvaležni. 
Enako hvaležni so tudi 
vsem, ki so se udeležili leto-
šnje jesenske akcije zbiranja 
starega papirja, v kateri so 
zbrali skoraj 50 ton starega 
papirja. Brez take podpore 
tudi njihovo delovanje ne bi 
bilo možno! Če bi želeli sto-
piti v stik z Društvom za za-
ščito živali Kranj, jim lahko 
pišete na e-naslov: info@
dzzz-kranj.si ali pa jim po-
šljete sporočilo na njihovo 
stran na Facebooku: facebo-
ok.com/DZZZKranj/. 

Star papir za živali  
Društvo za zaščito živali Kranj dvakrat letno, aprila in oktobra, zbira star papir za oskrbo brezdomnih 
in zapuščenih živali, njihovo glavno poslanstvo pa je ozaveščanje o primerni oskrbi in pomoči tako 
lastniškim kot brezdomnim živalim.

Jesensko akcijo zbiranja starega papirja so obiskale tudi 
živali. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Stražišče – Prejšnjo nedeljo 
je upokojeni nadškof Alojz 
Uran blagoslovil obnovljeno 
cerkev svetega Martina v 
Stražišču. Da je bil dogodek 
še bolj slovesen, so poskrbe-
le klekljarice krožka Ivanj-
ščice, ki že petnajst let delu-
je pri Društvu upokojencev 
Bitnje - Stražišče. 
"Že v minulih letih smo so-
delovale pri izdelavi prtov za 
Marijine cerkve v Lurdu, 
Strunjanu in na Brezjah, le-
tos pa smo se odločile, da jih 
naredimo tudi za domačo 
cerkev. Zbrale smo vzorec, 
ki ni pretežak, tako da so z 
delom lahko pomagale tudi 
klekljarice, ki niso tako zelo 
vešče, pa tudi zato, da se prti 
laže vzdržujejo. Naprej smo 
nameravale narediti prte le 
za sprednji del cerkve, nato 
pa smo se odločile, da jih na-
redimo za vso cerkev. Sku-
paj smo tako naredile deset 
prtov. To pomeni, da smo 

izdelale 145 čipk. Za to smo 
porabile več kot dva tisoč ur. 
Poleg članic krožka so nam 
pomagale še druge klekljari-
ce iz fare pa tudi nekatere 
druge," je povedala Majda 

Jančar, ki je vodila projekt 
ter organizirala klekljarsko 
delo pa tudi nakup blaga in 
šivanje čipk v prte. Šivanje je 
opravila Metka Mertelj. De-
nar za nakup blaga in plačilo 

stroškov šivanja so prispeva-
li dobrotniki.
"Veliko nam pomeni, da je 
domača cerkev obnovljena, 
z novimi prti pa je še lepša," 
je še dodala Majda Jančar.

Klekljale so čipke za prte
Klekljarice krožka Ivanjščice pri Društvu upokojencev Bitnje - Stražišče so z izdelavo oltarnih prtov 
poskrbele, da je bila praznična maša v počastitev 280-letnice šmartinske župnijske cerkve v Stražišču 
še bolj slovesna.

Klekljarice krožka Ivanjščice pri Društvu upokojencev Bitnje - Stražišče so poskrbele, da je 
prenovljena domača cerkev še lepša.
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Mesec, posvečen požarni varnosti
Oktober je tradicionalno namenjen ozaveščanju o varstvu pred požari, letos so še posebej poudarjali pomen prostih intervencijskih poti in površin za 
gasilce. Med številnimi gasilskimi prireditvami smo se udeležili prikaza gasilske opreme in načinov gašenja na Glavnem trgu v Kranju, spremljali pa smo 
tudi usposabljanje kranjskih poklicnih in prostovoljnih gasilcev ter njihovih kolegov iz Češke in Črne gore v gašenju gozdnih požarov, ki je ta mesec v 
okviru mednarodnega projekta Direct potekalo na Šmarjetni gori.

Gašenje gozdnih požarov je med drugim zahtevno že zaradi težavnega zagotavljanja 
zadostne količine vode, še dodatno pa je vajo na Šmarjetni gori oteževal strm teren. 

Čeprav je šlo na Šmarjetni gori samo za vajo, je gasilci niso vzeli nič manj resno kot pravo 
intervencijo. Njen potek so zato skrbno spremljali tudi v komandnem šotoru. 

Še zadnji napotki vodje sektorja za domače in tuje gasilce, preden so se podali na gašenje 
požara na strmem pobočju pod vrhom Šmarjetne gore. 

Gasilci so otrokom vedno zanimivi. Kdo ve, morda pa so kakšnega novega mladega člana 
pridobili tudi na prikazu gasilstva v mestnem jedru Kranja. 

Na Glavnem trgu v Kranju so predstavljali tudi sodobno gasilsko opremo. Gasilca v 
starodobnih snežno belih uniformah si tako ogledujeta hidravlične škarje za rezanje 
pločevine, ki se uporabljajo pri reševanju ujetih v avtomobilskih razbitinah.

Na območju Kranja je na voljo vedno več avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, zato je 
ekipa Nujne medicinske pomoči Kranj občanom predstavljala pravilni postopek oživljanja 
ob zastoju srca. / Besedilo: Simon Šubic, foto: Gorazd Kavčič 


