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Kranj – Zdravstveni dom 
Kranj je v časovnih in fi
nančnih okvirih končal po
polno prenovo Zdravstvene 
postaje Stražišče. Trajala je 
približno pet mesecev, inve
sticija, ki jo je v celoti pokril 
Zdravstveni dom Kranj, pa 
je bila vredna 605 tisoč 
evrov. V prenovljene prosto
re so preselili tudi dve am
bulanti iz tovarne Sava, tako 
so v stavbi zdaj štiri splošne 
ambulante z enakim števi
lom referenčnih ambulant, 
dve zobni ordinaciji in pro
gram fizioterapije, stavba pa 
je v celoti energetsko sanira
na. »Zdravstvena postaja 
Stražišče je postala kar 
manjši zdravstveni center 
bližje občanom in predvsem 

zanje,« je povedala direkto
rica ZD Kranj Lili Gantar 
Žura in se za vloženi trud 
zahvalila sodelavcem in 
vsem drugim, ki so sodelo
vali pri projektu. 
Dobrodošla novost je pro
gram fizioterapije, ki ga iz
vajata fizioterapevtki Breda 
Beguš in Marjeta Šter. Pove
dali sta, da je nova oprema 
vrhunska in da sta prednosti 
še vsaj dve: program fiziote
rapije je s tem postal bolj 
dostopen krajanom, po dru
gi strani pa je razbremenje
na ta dejavnost na lokaciji 
ZD Kranj. Projekt prenove 
je pohvalil predsednik Kra
jevne skupnosti Stražišče 
Jure Šprajc: »V našem oko
lju je vedno več starejših in 
bližina zdravstvene postaje 
je zanje neprecenljiva.« 

Dobili so manjši 
zdravstveni center
Bližina še več zdravstvenih storitev v prenovljeni 
Zdravstveni postaji Stražišče je neprecenljiva za 
krajane, ambulante pa so že v polnem zagonu.

Spredaj direktorica ZD Kranj Lili Gantar Žura in župan 
Boštjan Trilar, za njima predsednik KS Stražišče Jure Šprajc 
in zdravnica Marija Jenko Burgar / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Na začetku avgusta 
so se začela, konec meseca 
pa zaključila gradbena dela 
v križišču pri kranjskem so
dišču. Križišče so namreč 
preuredili v krožišče ter tako 
izboljšali varnost za vse ude
ležence v prometu, zlasti pa 
za najranljivejše skupine, 
med katerimi so zagotovo 
tudi šolarji.
»V Kranju smo se na novo 
šolsko leto pripravili tudi z 
zagotovitvijo čim bolj var
nih šolskih poti za najmlaj
še. Izboljšali smo varnos
tne pogoje v prometu za 
pešce in predvsem šolarje v 
Mavčičah, pomembna pri
dobitev pa je tudi novo kro
žišče pri sodišču. Ta šolska 
pot je bila tudi z meritvami 
z radarjem prepoznana kot 
ena izmed nevarnejših, saj 
so prekoračitve hitrosti v 
tem delu Kranja resnično 
prevelike. Novo krožišče je 
izboljšalo tako varnost peš
cev kot kolesarjev, hkrati pa 
pomeni tudi večjo pretoč
nost in preglednost za vsa 
vozila,« pravi kranjski žu
pan Boštjan Trilar in doda
ja, da so že ob gradnji obča
ne pozivali, da podajo pred

loge za ureditev notranjosti 
rondoja. 
»Krožišče je sedaj sicer 
funkcionalno popolnoma 
dokončano, zarisani so tudi 
prehodi za pešce, edino, kar 
manjka, pa je ureditev sredi
ne. Kranjčane in Kranjčanke 
smo že pred časom pozvali, 
naj predlagajo, kaj bi tja so
dilo. Prejeli smo več različ
nih predlogov, od tega, da bi 
postavili skulpturo dame s 
tehtnico, ki deli pravico, ker 
je v bližini sodišče, do uredi

tve z zasaditvijo gredic. Prav 
tako smo dobili nekaj zelo 
izvirnih in modernih pred
logov ureditve. Najbolj ino
vativen predlog je bil, da 
rondo posvetimo sodobni 
digitalni kriptovaluti, naj
bolj znana med njimi je bit
coin. V Kranju so podjetja, 
ki že delujejo na tem digital
nem valutnem trgu, in tako 
je nastal predlog za nekak
šno obeležitev te digitalne 
valute v središču krožišča. 
Predlogi so trenutno v preu

čitvi izvedljivosti in oceni 
stroškov ter možnosti vzdr
ževanja. Računam, da bomo 
do začetka decembra že 
imeli sodobno urejen in 
hkrati zanimiv rondo,« tudi 
pravi župan Boštjan Trilar.
Novo krožišče je fiksno, in 
ne iz montažnih elementov, 
tako kot sta na primer v Stra
žišču ali pa pri Aquasavi. 
Vrednost del je 75 tisoč evrov, 
izvajalec del je bilo Cestno 
podjetje Koper, gradnjo pa je 
nadziral Domplan.

Novo krožišče pri 
sodišču za večjo varnost
Krožišče pri kranjskem sodišču, ki je bilo zgrajeno prejšnji mesec in pomeni večjo preglednost ter  
s tem varnost, je že prevozno, v kratkem pa se bodo odločili tudi glede tega, kakšna bo njegova 
notranja ureditev.

Krožišče pri sodišču je že v uporabi, manjka le še dokončna ureditev sredine. / Foto: Tina Dokl

Delimo si 
prevoz
Sredi septembra vsako 
leto poteka Evropski 
teden mobilnosti, tudi 
v kranjski občini pa so 
potekale številne 
aktivnosti. 
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Kapsula 
odprla pogled 
v zgodovino
V stari avli Gimnazije Kranj 
je na ogled razstava ob 
120-letnici gimnazijske 
stavbe. 
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OBČINSKE NOVICE

Na cesto pripravljeni 
na jesen in zimo
Če nam je s prehodom na 
nov letni čas popolnoma ja-
sno, da je čas za menjavo 
garderobe in prilagoditev na 
nove vremenske razmere, pa 
pogosto pozabimo na »pre-
gled garderobe« svojih vozil. 
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AKTUALNO

Kako ravnati v nesreči
Kranjski poklicni gasilci so v 
okviru evropskega projekta 
Direct izvedli evakuacijsko 
vajo na stari šoli v Stražišču, 
v kateri znanje nabira skoraj 
dvesto učencev od drugega 
do četrtega razreda.
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ZANIMIVOSTI

Festival razgibal Kranj
Tretji Festival športa je v 
Kranj privabil številne obi-
skovalce. S športom in zaba-
vo je popestril dogajanje v 
centru mestu. 
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DRUŠTVA IN KLUBI

Vstopajo v praznično 
leto
Pri Medobčinskem društvu 
Sožitje Kranj so že začeli z 
jesenskimi aktivnostmi, 
malo pa tudi že s priprava-
mi na petdesetletnico, ki jo 
bodo praznovali prihodnje 
leto.
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PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI

Kranj, oktober 2017

OKTOBER 2017

S KULTURO 
OBARVANA 
JESEN
Kranj je s svojim festivalskim poletjem 
utripal kot pravo kulturno srce Slovenije. Z 
oktobrom pa se je poletna vročina dokonč-
no poslovila, po ulicah je pridišalo po je-
seni, pečenem kostanju in kuhanem vinu, 
muhasto vreme je pregnalo živahno ulično 
dogajanje v mestne hiše. Šesti Mednaro-
dni festival likovnih umetnosti Kranj od-
pira vrata številnih kranjskih galerij z bo-
gatim umetniškim programom. Ljubitelji 
umetnosti si boste lahko privoščili veliko 
žlico kulture. Z Nočjo čarovnic so vrata od-
prli tudi Rovi pod starim Kranjem. Otroke 
vabimo na druženje s prijaznimi čarovni-
cami, ki jih bodo naučile, da je čaranje pra-
va umetnost. Odrasle pa bo skozi kranjsko 
podzemlje popeljal Povodni mož. Pazite, 
da se ne znajdete v Slepi ulci!
 

6. Mednarodni festival likovnih 
umetnosti Kranj – ZDSLU 2017
Od 28. septembra do 5. novembra



2

Občinske novice

Kranjske novice, petek, 29. septembra 2017

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

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Mateja Rant,  
Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, 
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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099), št. 9/let nik III so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 78, ki je iz šel 29. septembra 
2017. Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. 
Iz šle so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko 
središče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 36.M
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Dogodek z imenom 
Sajenje drevesa miru poteka 
dvakrat letno po celem sve-
tu, maja in 21. septembra, 
ko so tudi v parku VDC 
Kranj posadili lipo, ki je 
hkrati simbol slovenstva in 
ki od nekdaj velja za prostor, 
ki združuje ljudi. 
Direktorica VDC Kranj Mir-
jana Česen je poudarila, da 
poleg socialnovarstvenih sto-
ritev velik poudarek dajejo 
dodatnim, nadstandardnim 
vsebinam, ki pomembno pri-
spevajo h kakovosti vseživ-
ljenjskega učenja uporabni-
kov, skrbi za sočloveka, za 
okolje, in se za posluh tem 
vsebinam zahvalila tudi 
županu Boštjanu Trilarju. 
Župan je pohvalil njihovo 
delo in izdelke, še posebej so 
mu všeč glineni izdelki nji-
hovih uporabnikov, in pove-
dal, da se tudi občina trudi 
zagotoviti čim več sredstev. 
Projekt ENO je predstavila 
članica Sveta Krajevne sku-
pnosti Zlato polje Helena 
Sitar, tudi sicer so v progra-

mu sledili natančno določe-
nemu protokolu. Ob tej pri-
ložnosti se po vsem svetu 
zapoje pesem Hi and Ho, ki 
jo je v originalni izvedbi 

zapel dijak Gimnazije Fran-
ceta Prešerna Kranj Tilen 
Lotrič. Z igranjem na ustno 
harmoniko je razveselil upo-
rabnik Matic Tičar in duet, 

ki že nekaj časa prepeva 
skupaj – Natalija Čater in 
Jure Vergel. Skupaj s Til-
nom so dogodek zaključili s 
pesmijo Dan ljubezni. 

Posadili drevo miru 
Varstveno delovni center Kranj se je pridružil svetovnemu projektu ENO, katerega cilj je naravi vrniti 
sto milijonov dreves.

Lipo so simbolno zasadili (od leve) predsednik Sveta KS Zlato polje Marko Petrić, 
direktorica VDC Kranj Mirjana Česen, župan MO Kranj Boštjan Trilar in uporabnica VDC 
Kranj Niki Rozman. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Po poletnem zatišju 
in počitku se dogajanje v 
jeseni spet vrača v Kovačni-
co. Z dogodki letos začenjajo 
v oktobru, saj so v septem-
bru še potekala gradbena 
dela. Kovačnica je namreč 
prerasla svoje prostore in 
nujno potrebuje dodatna 
delovna mesta. Poleg tega 
načrtujejo prenovo elektron-
skih novičk, da bodo te še 
bolj informativne in zanimi-
ve, ter popolnoma novo sple-
tno stran. »Če še niste prija-
vljeni na prejemanje naših 
novic, vas vabimo, da se pri-
javite, da ne zgrešite kakšne 
pomembne informacije ali 
zanimivega dogodka,« spo-
ročajo iz Kovačnice.
V Kovačnici se pripravlja 
nekaj, česar na Gorenjskem 
še ni bilo. V sodelovanju z 
Gorenjskimi elektrarnami 
bodo med 20. in 22. oktob-

rom organizirali hackathon 
oz. Elektrathon hackathon. 
To je priložnost, da izraziš 
samega sebe in svojo kreativ-
nost, da s pomočjo tehnolo-
gije ali pa svinčnika v skupi-
ni razviješ super ideje. Hac-
kathoni so namreč organizi-

rane skupine posameznikov, 
ki iz nič ustvarijo edinstvene 
rešitve na podlagi dodeljenih 
izzivov organizatorjev. Gre 
za to, da svet sliši tvoje ideje, 
ki jih skupaj z ekipo tudi 
izpelješ. Ne samo da bi radi 
slišali tvoje ideje, vsak udele-

ženec bo deležen tudi dveh 
uporabnih predavanj, sveto-
vanja mentorjev, možnosti 
povezovanja, dolgoročnega 
poslovnega sodelovanja z 
Gorenjskimi elektrarnami in 
potegovanja za nagrado. 
Vabijo, da jim sledite na 
Facebooku, se prijavite na 
elektronske novice, kjer bodo 
vse zainteresirane povabili k 
sodelovanju. Število mest bo 
omejeno, zato se hitro prija-
vite in ustvarjajte nekaj edin-
stvenega.
Kaj še prinaša jesen v Kovač-
nici? Trenutno že poteka 
tečaj programiranja, sledijo 
pa še delavnice: Še enkrat 
Marketing, Vsebinski Face-
book, Naredi svoj promo 
video in še marsikaj … potem 
pa se počasi že začnemo pri-
pravljati na še večji dogodek 
– praznovanje druge obletni-
ce obstoja Kovačnice. 

V Kovačnico prihaja hackathon

V Kovačnici se že pripravljajo na nove dogodke.

Kranj – Banjaluka in Kranj 
letos praznujeta 51. oblet-
nico pobratenja. V novem 
programskem obdobju sta 
si mesti zadali poudarek 
na večji skupni promociji 
obeh mest na tujih trgih 
kakor tudi obojestransko 
oglaševanje prireditev. 
Mestna občina Kranj bo 
tako v Banjaluki pridobila 
stalne oglaševalske termi-
ne, obratno pa bo mesto 

Banjaluka pridobilo ogla-
ševalski prostor na pamet-
ni aplikaciji iKranj, iKranj 
TV ter drugih komunika-
cijskih kanalih Mestne 
občine Kranj. Kranj je z 
dogovorom pridobil tudi 
termin za dogodek Kranj-
ski dan v Banjaluki, obrat-
no pa se bo Banjaluka 
predstavila v središču Kra-
nja. V Banjaluki so tako že 
gostovali Osnovna šola 

Franceta Prešerna Kranj, 
Gimnazija Franceta Pre-
šerna in z razstavo Društvo 
Puhart. Redne gostje so 
tudi folklorne skupine iz 
Kranja. 
V soboto, 7. oktobra, Banja-
luka prihaja v Kranj. Kranj-
čani si boste soboto zapom-
nili po številnih prireditvah, 
na katerih se bo predstavilo 
to pobrateno mesto. V sre-
dišču Kranja bo dišalo po 

banjaluških dobrotah, glas-
bi, plesu in turistični pro-
mociji. Na Stadionu Stanka 
Mlakarja v Kranju pa bo ob 
15. uri na sporedu nogome-
tni dvoboj med domačo eki-
po NK Triglav in gostujočo 
FK Borac. Vstop na tekmo 
pobratenih mest bo prost. 
Podroben spored banjaluš-
kega dneva bo Mestna obči-
na Kranj objavila na spletni 
strani www.kranj.si.

V Kranju bomo gostili Banjaluko

Kranj – Mestna občina Kranj 
najavlja javne razpise s pod-
ročja družbenih dejavnosti 
za leto 2018, in sicer za sofi-
nanciranje izvajalcev letne-
ga programa športa, sofi-
nanciranje kulturnih proje-
ktov in programov, progra-
mov nevladnih organizacij 
na področju socialnega var-
stva, programov in projek-
tov s področja mladinske 
dejavnosti, s področja razis-
kovalne, izobraževalne in 
druge dejavnosti, progra-
mov vojnih veteranskih 
organizacij in programov 
upokojenskih društev.
Razpisi so od 29. septembra 
2017 objavljeni na spletni 
strani www.kranj.si. Rok za 
oddajo vlog je 30. oktober 
2017. Razpisno dokumenta-
cijo za vse javne razpise dobi-
jo zainteresirani na spletni 
strani Mestne občine Kranj 
www.kranj.si (pod rubriko 
Javni razpisi in naročila). Za 
javna razpisa za sofinancira-
nje programov vojnih vete-
ranskih organizacij in pro-
gramov upokojenskih druš-
tev je razpisna dokumentaci-
ja na voljo tudi v sprejemni 
pisarni Mestne občine Kranj 
(ponedeljek, torek in četrtek 
od 8.00 do 14.30, sreda od 
8.00 do 16.30 in petek od 
8.00 do 12.30).
Priporočamo, da se predlaga-
telji z vprašanji za uspešno 
prijavo na e-razpise obrnejo 
na svetovalce s področij dru-

žbenih dejavnosti po predho-
dni najavi na individualnih 
inštrukcijah v ponedeljek in 
torek od 8.00 do 14.30, sreda 
od 8.00 do 16.30 in petek od 
8.00 do 12.30: za sofinanci-
ranje izvajalcev letnega pro-
grama športa Marko Trebec, 
pisarna 94, tel. št. 04 2373 
181, marko.trebec@kranj.si; 
za sofinanciranje kulturnih 
projektov in programov Pet-
ra Polak, soba 92, tel. št. 04 
2373 162, petra.polak@
kranj.si; za sofinanciranje 
programov nevladnih orga-
nizacij na področju socialne-
ga varstva Tina Bermež, soba 
90, tel. št. 04 2373 164, tina.
bermez@kranj.si; za sofi-
nanciranje programov in 
projektov mladinske dejav-
nosti, s področja raziskoval-
ne, izobraževalne in druge 
dejavnosti, za sofinanciranje 
programov vojnih veteran-
skih organizacij in progra-
mov upokojenskih društev 
Barbara Govekar, soba 89, 
tel. št. 04 2373 371, barbara.
govekar@kranj.si.
Prijave za področja športa, 
kulture, sociale, mladine so 
izključno v elektronski obli-
ki, za sofinanciranje progra-
mov vojnih veteranskih 
organizacij in programov 
upokojenskih društev pa v 
klasični, papirni obliki. 
Vsem bodočim prijaviteljem 
na javne razpise želimo 
uspešno prijavo in izvedbo 
projektov in programov.

Razpisi za družbene 
dejavnosti

Kranj – Mestna občina Kranj prebivalcem in obiskovalcem 
Kranja ter okolice predstavlja nov prometni portal, na kate-
rem lahko vsak hip dostopajo do popolnih in delnih cestnih 
zapor na območju tretje največje mestne občine v Sloveniji. 
Na spletnem portalu, ki je dostopen na naslovu ceste.kranj.
si, si lahko obiskovalci ogledajo tudi načrtovane zapore ter 
se na ta način izognejo presenečenjem na cesti, tudi takrat, 
ko se mudi. Gre za enega izmed trajnih ukrepov digitaliza-
cije Mestne uprave Kranj. Po tem, ko so v mestni upravi 
poskrbeli za elektronsko oddajo nekaterih vlog, pripravljajo 
še portal, na katerem bodo prebivalcem vsak trenutek na 
voljo podatki o projektih v Kranju in okolici.

Zapore cest odslej na spletu 
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Vilma Stanovnik

V  naslednjih letih se v obči
ni obeta za okoli štirideset 
milijonov evrov investicij, 
pri katerih računate tudi na 
pomoč evropskih sredstev ...
»Tako kot v večini občin 
imamo tudi pri nas težave s 
proračunskimi sredstvi, saj 
jih za vse potrebe, ki jih 
imamo, od države dobimo 
premalo. Prav tako imamo 
omejene možnosti zadolže-
vanja, zato iščemo vse mo-
žnosti, da pridobimo sred-
stva za nove investicije, ki 
jih Kranj potrebuje. Tako 
veliko pozornost in napore 
vlagamo v pridobivanje 
evropskih sredstev, ki jih 
pridobivamo iz različnih na-
slovov: od celostnih teritori-
alnih naložb (CTN) do dogo-
vora o razvoju regij (DRR), 
programa razvoja podeželja 
(LAS) in energetskih sana-
cij. Na občini smo za evrop-
ske projekte začeli potrebno 
dokumentacijo pripravljati 
pravočasno, saj je ob prijavi 
na evropske projekte ključ-
no, da so ti pripravljeni sko-
rajda do gradbenega dovo-
ljenja. Tako moram pohvali-
ti občinsko upravo, ker so že 
pred dvema letoma natanko 
pregledali, s katerimi pro-
jekti imamo možnost uspeti  
pri pridobivanju evropskih 
sredstev, in nato začeli pri-
pravljati vso potrebno doku-
mentacijo. Teh investicij je 
za okoli 40 milijonov evrov.«

Od česa je odvisno, ali bodo 
evropski projekti uspešni?
»Ali jih bomo izpeljali, je 
odvisno od tega, ali bomo z 
državo podpisali pogodbe, 
za kar ocenjujem, da je mo-
žnosti več kot devetdeset od-
stotkov. Prav tako pa je po-

membno, da nam bo v pro-
računu uspelo zagotoviti 
las tna sredstva. Pri evrop-
skih projektih so namreč 
upoštevani le upravičeni 
stroški, ne pa tudi davek na 
dodano vrednost in stroški, 
ki jih Evropska unija ne pri-
znava. Tako moramo pri 
vsakem projektu približno 
trideset odstotkov sredstev 
zagotoviti sami. Zato je naš 
načrt, da pridobimo okoli 25 
milijonov evrov nepovratnih 
sredstev sofinanciranja, 15 
milijonov za načrtovane 
projekte pa bomo morali za-
gotoviti v proračunu. Seveda 

pa vse te investicije ne bodo 
končane v letu 2018, tako da 
se bodo tudi lastna sredstva 
nekje razdelila na dve ali 
celo tri leta.«

Že nekaj časa se obeta zače
tek urejanja kanalizacijskega 
omrežja na območju Britofa, 
Mlake in Predoselj, tako ime
novani Gorki 2. Kdaj naj bi 
se gradnja začela?
»Kljub temu da je vsa potreb-
na dokumentacija pridoblje-
na in potrjena s strani obeh 
pristojnih državnih organov, 
kar dokazuje izdana odloči-
tev o podpori za sofinancira-
nje tega projekta, občina pro-
jekta ne more začeti izvajati, 
dokler uspešno ne izvede 
postopkov javnih naročil za 
izbor izvajalcev del. Pri tem 
gre predvsem za izvajalce 
gradnje. Izvedli smo namreč 
javno naročilo in dobili štiri 
ponudbe, ki pa terjajo še po-

govore oziroma izvedbo po-
stopka pogajanj s ponudniki. 
Tako predvidevam, da se bo 
gradnja lahko začela do na-
slednjega poletja.«

Že pred časom so se začela 
dela pri obnovi in dozidavi 
podružnične šole Center pri 
Prešernovem gaju. Se bo 
prenova sedaj lahko začela?
»Prenova se je res že začela, 
zaradi pomanjkanja denarja 
pa se ni nadaljevala. Trenu-
tno se pripravljata vloga in 
študija izvedljivosti z vsemi 
potrebnimi dokumenti, ki so 
potrebni za popolno vlogo, s 

katero kandidiramo za sred-
stva sofinanciranja iz meha-
nizma celostnih teritorialnih 
naložb. Vrednost projekta je 
ocenjena na 5,5 milijona 
evrov, sofinanciranja želimo 
pridobiti blizu 4,3 milijona 
evrov, 1,2 milijona evrov pa 
bomo morali zagotoviti v ob-
činskem proračunu. Pripra-
vljamo tudi razpisno doku-
mentacijo, ki jo bo treba rav-
no tako oddati v pregled in 
potrditev posredniškemu or-
ganu. Če bodo pričakovanja 
glede terminskega plana pri-
prave dokumentov in javnih 
naročil uspešna, pričakuje-
mo začetek gradnje objekta v 
sredini prihodnjega leta. Po-
membno se mi zdi tudi to, da 
bo imela šola fleksibilne od-
delke, tako da bodo, glede na 
potrebe, lahko kombinirali 
število oddelkov vrtca oziro-
ma šole.«

Začela pa so se že dela pri 
obnovi nekdanje gradbene 
šole v mestu.
»Trenutno potekajo restavra-
torska dela, tudi s pomočjo 
evropskih sredstev pa si želi-
mo rešiti problem glasbene 
šole, ki nima prostora za or-
kester. Tako bo v enem od 
nadstropij vadbena dvorana, 
ostali dve nadstropji pa sta 
predvideni za različne dejav-
nosti, od kulturnih do prosto-
rov za društva. Stavba bo tako 
večnamenska, z različnimi 
dejavnostmi pa v staro me-
stno jedro mesto želimo pri-
vabiti še več obiskovalcev.«

Obeta se tudi gradnja novih 
kolesarskih poti, ki so sedaj 
marsikje nepopolne in ne
povezane.
»Gradnja kolesarske mreže 
je zelo pomembna, obenem 
pa tudi zelo zahtevna, saj pro-
storski načrti v preteklosti 
niso bili temu prilagojeni. 

Kjerkoli začnemo gradnjo, 
naletimo na privatna zemlji-
šča, hiše, ograje in podobno. 
Kljub temu si prizadevamo 
za čim hitrejšo dograditev in 
izboljšanje kolesarskega 
omrežja tudi z vzpostavitvijo 
povezave do drugih občin, od 
Tržiča, Preddvora, Medvod 
do Škofje Loke. To je del na-
ložb v trajnostno mobilnost, 
zato si prizadevamo pridobiti 
sredstva sofinanciranja iz 
mehanizma trajnostnih teri-
torialnih naložb, saj se bo s 
tem zmanjšalo število moto-
riziranega prometa. Zmanj-
šanje tega pa prispeva k 
zmanjšanju izpustov CO2, 
izboljšanju kakovosti zraka in 
zmanjšanju hrupa, kar pa se-
veda pomeni kakovostnejše 
življenje občanov in občank. 
Predvidena je gradnja blizu 
šestdeset kilometrov ustre-
zne kolesarske infrastrukture 
v skupni ocenjeni vrednosti 
okoli 8,7 milijona evrov.«

Dobro je zaživel tudi sistem 
KRsKOLESOM, zato naj bi v 
kratkem mrežo izposoje še 
razširili. Kdaj in kje?
»V prvem tednu v oktobru 
bosta postavljeni novi postaji 
Zlato polje pri Adriaticu, ka-
tere donator je naftna družba 
MOL, in na Planini pri Trgu 
Rivoli. Poleg MOL-a je za po-
stajo donirala tudi družba 
Domplan iz Kranja. Slednja 
si je za svojo lokacijo izbrala 
postajo pri osrednji lekarni. 
Predvidoma do konca okto-
bra bodo postavljene še tri 
postaje: še ena na Zlatem po-
lju ob Kidričevi cesti med 
zdravstvenim domom in 
Osnovno šolo Franceta Pre-
šerna, na Planini na Cesti 1. 
maja pri stolpnicah, poleg 
avtobusnega postajališča, in 
ob Oldhamski cesti v bližini 
vodovodnega stolpa, pri avto-
busnem postajališču.«

Zaključuje pa se gradnja ko
lesarske poti od kranjskega 
Tuša do industrijske cone 
Šenčur. Kaj še manjka?
»Kolesarska pot je skoraj že 
zaključena, manjka še si-
gnalizacija. Vrednost grad-
nje je ocenjena na okoli 160 
tisoč evrov. Veseli me, da se 
je za 'podaljšanje' kolesar-
ske poti odločila tudi Občina 
Šenčur, tako bodo kolesarji 
in drugi uporabniki res var-
no kolesarili od Kranja do 
Šenčurja.«

Zaživela je tudi souporaba 
avtomobilov.
»V Kranju je z električnimi 
avtomobili že prisotno pod-
jetje Avant2go. Sistem delu-
je na enak način kot sistem 
KRsKOLESOM. Trenutno 
deluje pred Mestno upravo 
Kranj, na parkirišču pri 
zdravstvenem domu in na 
parkirišču Čebelica, kjer bo 
s širitvijo parkirišča Huje 
nadgrajen tudi na tej lokaci-
ji. Sistem se postopoma širi 
na dodatne lokacije. Ponu-
dnik storitve souporabe vo-
zil se dogovarja tudi za zem-

ljišča, ki niso v lasti občine, 
zato uvedbo sistema priča-
kujemo tudi na območju tr-
govskih centrov in na dru-
gih lokacijah. Osnovni paket 
prijave in izobraževanja sta-
ne 29 evrov in vključuje tudi 
kasko zavarovanje avtomo-
bilov. Prav tako obstajajo pa-
keti z naloženim dobroime-
tjem, pri katerih sta prijava 
in izobraževanje brezplač-
na. Uporaba nove storitve 
seveda potrebuje nekaj časa, 
da se nanjo navadimo. V 
podporo souporabi avtomo-
bilov, ki je še eden od pro-
jektov trajnos tne mobilno-
sti, intenzivno začenjamo 
nagovarjati mlade, zato jim 
bomo skupaj s partnerji po-
nudil pakete pod posebnimi 
pogoji. To obliko prevoza 
želimo namreč ponuditi 
tudi mladim, ki še nimajo 
svojih vozil in so jim alter-
nativne oblike prevozov bli-
zu, prav tako so jim blizu 
sodobne tehnologije. V ok-
tobru bodo na voljo posebni 
paketi za mlade, in sicer v 
vrednosti 39 evrov, pri če-
mer sta registracija in izo-
braževanje zanje brezplač-

na, torej je celotnih 39 evrov 
namenjenih porabi. Kot ve-
ste, se uporaba zaračunava 
glede na čas in število kilo-
metrov.«

Končno pa se začenja grad
nja telovadnice pri Osnovni 
šoli Stražišče. Kako bo pote
kala in kdaj naj bi bila telo
vadnica zgrajena?
»Zahtevek za revizijo je za-
vrnjen, pogodba je podpisa-
na in gradnja se bo začela 
sredi oktobra 2017, odvisno 
od vremena. Še enkrat pou-
darjam, da je strošek grad-
nje telovadnice 2,25 milijo-
na evrov, plača pa ga zaseb-
ni partner. Stavba bo zidana, 
zunanja fasada pa bo oblo-
žena z lesom. Gre za veliko 
telovadnico, saj bo po povr-
šini skoraj takšna, kot je 
Športna dvorana Planina. V 
objektu bodo tudi sanitarije, 
slačilnice, prostor za učitelje 
in trenerje ter tribuna, ki bo 
omogočala ogled tekem. Te-
lovadnica bo preko ogreva-
nega hodnika povezana s 
šolo. Občina bo za izvedbo 
šolskega programa plačevala 

najemnino za uporabo do 
16. ure, nato pa bo zasebni 
partner te prostore lahko tr-
žil za rekreativne in ostale 
namene. Dogovorili smo se 
za sprejem ljivo ceno naje-
ma, ki bo podobna, kot so 
bile najemnine do sedaj. Naj 
še enkrat poudarim, da obči-
na ne bo plačala ničesar, do-
kler ne bo stavba prevzeta. 
Da bo vse, kot mora biti, 
bomo uvedli tudi supernad-
zor. Za trinajsto leto delova-
nja je v pogodbi določeno, 
kaj vse mora zasebni par-
tner prenoviti, po petnajstih 
letih pa bo stavba prešla v 
lastništvo Mestne občine 
Kranj. Naj tudi povem, da je 
bil postopek do začetka gra-
dnje izredno zahteven, ven-
dar smo ga uspešno zaklju-
čili, zato bomo na enak na-
čin gradili tudi telovadnico 
in prizidek pri Osnovni šoli 
Staneta Žagarja ter regijski 
vadbeno-športni center in 
vrtec v Bitnjah. Pozivi pro-
motorjem se te dni zaklju-
čujejo. Ker je kar veliko za-
nimanja, pričakujem, da 
bosta za vsak projekt naj-
manj dve prijavi.«

Za štirideset milijonov investicij
Na kranjski občini pozorno spremljajo možnosti za pridobivanje evropskih sredstev, saj se zavedajo, da zgolj z denarjem iz proračuna ne bodo mogli 
uresničiti potrebnih investicij. S pomočjo evropskih sredstev nameravajo urediti kanalizacijsko omrežje na območju Britofa, Mlake in Predoselj, prenoviti 
nekdanjo gradbeno šolo, stanovanja v lasti občine, stanovanjsko sosesko Planina, vrtec in šolo ob Prešernovem gaju, načrtujejo pa tudi energetske 
sanacije šol in vrtcev ter ureditve kolesarskih poti. O investicijah s pomočjo evropskih sredstev pa tudi o ostalih investicijah v občini sva se pogovarjala  
z županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar  / Foto: Primož Pičulin

"V podporo souporabi avtomobilov, ki je še eden 
od projektov trajnostne mobilnosti, intenzivno 
začenjamo nagovarjati mlade in jim bomo 
skupaj s partnerji ponudili pakete pod posebnimi 
pogoji. To obliko prevoza želimo namreč 
ponuditi tudi mladim, ki še nimajo svojih vozil 
in so jim alternativne oblike prevozov blizu, prav 
tako so jim blizu sodobne tehnologije."

"Gradnja kolesarske mreže je zelo pomembna, 
obenem pa tudi zelo zahtevna, saj prostorski 
načrti v preteklosti niso bili temu prilagojeni. 
Kjerkoli začnemo gradnjo, naletimo na privatna 
zemljišča, hiše, ograje in podobno." 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Mestni svetniki so se 
prejšnji teden sestali na 30. 
seji, na njej pa so obravnavali 
tudi cene oskrbnin v vrtcih. 
Mestna občina Kranj je nam-
reč zaradi spremembe plač-
ne zakonodaje morala uskla-
diti cene programov. Te se s 
1. oktobrom nekoliko pove-
čujejo, in sicer v povprečju 
za 5,36 odstotka. Razlogi za 
povečanje cene so v stroških 
dela. Spremenila se je zako-
nodaja na področju plač, ki 
odpravlja neskladja najnižje 
vrednotenih delovnih mest 
tudi v sektorju vzgoje in izo-
braževanja, uskladiti je bilo 
treba tudi število zaposlitev, 
da se zadosti normativom, 
višja so povračila stroškov za 
nadomeščanje strokovnih 
delavcev, višji regres za pre-
hrano med delom. Povišale 
se bodo tudi cene dveh zase-
bnih vrtcev s koncesijo na 
območju Mestne občine 

Kranj, in sicer cene progra-
mov v zasebnem vrtcu Dobra 
teta v ter v zasebnem vrtcu 
Čarobni svet, PE Mikujčki. V 
drugih dveh koncesijskih vrt-
cih Duhec in Pod mavrico pa 
se cena ne povišuje. 

Svetnice in svetniki so na 
seji potrdili tudi nekaj pre-
razporeditev proračunskih 
sredstev, med njimi za pokri-
vanje višjih stroškov oskrbni-
ne v vrtcih, ki jih krije obči-
na. Prav tako bo proračunski 
denar namenjen za prenovo 
kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža 
in izvedbo nujnih del na šol-

skih objektih (nakup pomi-
valnega stroja za kuhinjo OŠ 
Predoslje in ureditev obrača-
lišča za avtobus pri PŠ Kokri-
ca) v višini 150 tisoč evrov ter 
za obnovo Maistrovega trga v 
starem Kranju v višini 48 

tisoč evrov, kar bo zadoščalo 
za približno četrtino obnove 
trga na najbolj obremenje-
nem in dotrajanem delu. Že 
letos bo namreč Mestna 
občina Kranj nadaljevala 
obnovo Maistrovega trga. V 
preteklosti so bili že zamen-
jani najbolj nevarni, drseči 
deli, letos pa se bo začela 

zamenjava tudi ostalih delov 
s ciljem, da bo tlak na Mais-
trovem trgu ponovno kako-
vosten in primeren za hojo 
in vožnjo. 
Na seji so svetniki sprejeli 
Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o gospo-
darskih javnih službah. Gre 
predvsem za uskladitev z 
novim zakonom o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti. Ta 
določa, da mora po novem 
javna gospodarska služba 
skrbeti za prevoz pokojnika 
od kraja smrti do hladilnih 
prostorov, in ne več podjetja, 
ki komercialno opravljajo 
pogrebne storitve, ki pa bodo 
še naprej skrbela za ostale 
pogrebne storitve. 
Svetniki so sprejeli tudi Let-
ni program športa za leto 
2018, ki je podlaga za objavo 
javnega razpisa za sofinanci-
ranje izvajalcev programa 
športa. MO Kranj objavo raz-
pisa načrtuje že konec tega 
meseca, kar lahko pomeni, 

da bodo društva v januarju 
2018 prejela odločbe o višini 
dodeljenih sredstev, pogoj 
pa je sprejeti občinski prora-
čun za leto 2018. 
Na seji so govorili tudi o 
domnevnih nepravilnosti v 
Gasilsko reševalni službi 
Kranj, kar je predlagal svet-
nik Zoran Stevanović. V gra-
divu na seji je navedel po nje-
govem mnenju nepravilnosti 
pri kadrovanju v zavodu, 
nezadostno strokovnost dire-
ktorja in negospodarnost pri 
pridobivanju evropskih sred-
stev. Povedal je tudi, da je 
podatke glede nepravilnosti 
posredoval specializiranemu 
tožilstvu in Komisiji za prep-
rečevanje korupcije. Navedbe 
svetnika je že prej obravnaval 
svet zavoda, predsednik sveta 
Drago Corn pa je pojasnil, da 
preverjanje in strokovne ana-
lize kakršnih koli nepravilno-
sti niso pokazale. Tudi pod-
predsednik sveta in dolgolet-
ni gasilec Črt Praprotnik je 

povedal, da so odnosi v pokli-
cni gasilski brigadi na izjem-
no visoki ravni, najbolj kako-
vostni v več kot tridesetih 
letih, kar je sam v gasilskih 
vrstah, in da sedanji direktor 
odlično vodi zavod. Svetniki 
so se nato večinoma strinjali, 
da ni njihova naloga preceni-
ti, ali se dogajajo nepravilno-
sti v javnem zavodu, in naj o 
tem odločajo pristojni. 
»Podane so bile številne obto-
žbe, vendar nobenega doku-
menta ali dokaza. Glavni del 
gradiva je bil s podpisom Iva-
na Krambergerja. Ko smo ga 
našili, je pojasnil, da tega on 
ni pisal, zato domnevamo, da 
ta oseba ne obstaja. Tako se 
mi zdijo obtožbe popolnoma 
neumestne, vseeno pa smo 
na občinski upravi vse očitke 
vzeli zelo resno. Tako smo se 
mi in tudi svetniki odločili, 
da bomo naredili zunanjo 
revizijo in odpravili vse dvo-
me,« je po seji povedal župan 
Boštjan Trilar.

Nove cene oskrbnin v vrtcih
Kranjski mestni svetniki so na septembrski seji uskladili cene oskrbe v vrtcih, večina dodatnih stroškov pa bo iz proračuna pokrila Mestna občina Kranj. 
Več novosti se obeta v šolah in v mestu, kjer se bo začela obnova Maistrovega trga.

Suzana P. Kovačič

Kranj – »Vsak totalitarizem 
in zatiranje naroda ima 
meje. Pri Slovencih se je to 
vedno zgodilo, ko je oblast 
preganjala uporabo sloven-
skega jezika, ukinila sloven-
ske kulturne organizacije, 
potujčevala slovenske priim-
ke in imena vasi ter začela 
preganjati napredne, svobo-
doljubne posameznike. 
Teror je rodil upor. Štirje 
mladi Slovenci so za obram-
bo dali življenje,« je na 
nedavni spominski sloves-
nosti poudaril župan Mest-
ne občine Kranj Boštjan Tri-
lar. Ferdinand Bidovec, Fran 
Marušič, Zvonimir Miloš in 

Alojz Valenčič so bili ustrel-
jeni 6. septembra 1930 na 
vojaškem strelišču pri Bazo-
vici nad Trstom. Ti mladi 
fantje so bili prvi, ki so se v 
Evropi uprli fašizmu in se 
potegovali za ohranitev svo-
jega maternega jezika. Bazo-
vica je postala simbol upora 
proti fašizmu, primorski 
emigranti pa so postavili 
prvi spomenik ustreljenim 
fantom v Kranju že leta 
1930. »Spomenika v Bazovi-
ci in v Kranju nas povezuje-
ta in opominjata, da se je 
treba še vedno obračati v 
preteklost, zato da stremimo 
v boljšo prihodnost ... Nove 
tehnologije nam polnijo gla-
ve z nešteto lažnimi infor-

macijami. Prepotrebno je, 
da se v zadeve poglobimo in 
da nenehno stremimo k res-
nici, kar bi predvsem mla-
dim omogočilo kritično ana-
lizo dogajanj v svetu in 
domovini. Moja želja je, da 
svojim otrokom pustimo v 
doto predvsem dvoje: kore-
nine, ki so preteklost, spo-
mini in vrednote ter peruti, 
ki so upanje, svoboda miš-
ljenja, svoboda pri življenj-
skih izbirah in svoboda pri 
uporabi maternega jezika,« 
je dejala Monica Hrovatin.
»Jezik, kultura, pozitivne 
vrednote in predvsem želja 
za napredek so gradniki 
zdrave družbe, ki ve, kaj je 
strpnost. Prav zato se vsako 
leto zberemo na spominski 
slovesnosti v Kranju, da opo-
zorimo na pravico do svojih 
narodnostnih korenin in da 
se nam ne sme ponoviti zati-
ranje človeka po človeku,« je 
sklenil Trilar. V kulturnem 
programu so nastopili Pihal-
ni orkester Kranj, dijakinji 
Gimnazije Kranj Sara Maleš 
in Lia Sara Likar, MePZ 
Rdeča Zvezda iz Saleža, čast-
no stražo so postavili Kranj-
ski taborniki in taborniki 
rodu Modri val iz Trsta in 
Gorice, vence so položili 
predstavniki kranjskih in 
zamejskih organizacij. 

Borili so se za ohranitev 
maternega jezika
V Prešernovem gaju v Kranju, pri prvem antifašističnem spomeniku v 
Evropi, so počastili spomin na bazoviške žrtve, ki so, kot je poudarila 
osrednja govornica Monica Hrovatin, županja Občine Zgonik na Tržaškem, 
šle v smrt za pravico, svobodo, slovenski jezik, za mir in sožitje. 

Med govorniki je bil tudi kranjski župan Boštjan Trilar. 

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Rodil sem sem v Kranju. 
Oba starša izhajata iz okoli-
ških vasi, zato rad rečem, da 
sem 'Gorenjec z rodovni-
kom'. Po poklicu sem uni-
verzitetni diplomirani eko-
nomist in delam v gospodar-
stvu. Z družino živim na 
Primskovem. Imam dva 
otroka. V prostem času 
hodimo v hribe, kolesarimo 
in potujemo po Sloveniji in 
tujini. Leta 2014 sem v 
devetih dneh prepešačil 
našo malo Slovenijo od 
severa do juga (E 6). To je 
bila zelo dobra izkušnja in 
jo priporočam vsakemu. V 
zelo lepem spominu imam 
tudi družinsko 3-dnevno 
kolesarsko potovanje okrog 
Blatnega jezera na Madžar-
skem. Rad obiskujem gleda-
lišče, koncerte džez glasbe 
in pogledam dober film.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Sem ustanovni član stran-
ke Več za Kranj. Svetnik 
sem eno leto, kar je kratek 
čas za pridobivanje politič-
nih izkušenj in ravno dovolj 
za razumevanje 'politike'. 
Sem član delovne komisije 
za gospodarstvo in statutar-
no-pravne komisije. Na 

občinskem nivoju delujem v 
Senatu za reševanje pritožb 
zoper delo policistov in kot 
sodnik porotnik. Sem član 
sveta zavoda Ljudska uni-
verza Kranj in član Nadzor-
nega odbora Fundacije Vin-
cenca Drakslerja.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Politika večkrat ubira čud-
na pota, ki se zdijo površne-
mu opazovalcu nelogična in 
nerazumna. Zato se politika 
kaže tudi kot nepredvidljiva. 
Uresničitev predlogov ni 
odvisna samo od tega, ali so 
bolj ali manj dobri, pač pa 
tudi od pravega trenutka, 
ugodne politične klime in 
trenutnih interesov politič-
nih strank in njihovih velja-
kov. Kar nekaj mojih predlo-
gov je bilo v zadnjem letu 

sprejetih, večinoma res v 
kompromisni varianti. Do 
konca mandata si bom pri-
zadeval, da bodo dobri pre-
dlogi tudi realizirani, ne gle-
de na to, iz katerega politič-
nega tabora prihajajo.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh do konca mandata?
»Do konca mandata je še 
eno leto. Leto 2018 bo volil-
no in stranke bodo usmerja-
le svoje aktivnosti predvsem 
v pridobivanje volilnih gla-
sov. Zato bo potrebna še 
večja previdnost pri odloča-
nju v mestnem svetu. Vesel 
sem, da se bo v Kranju kma-
lu začela graditi nova avto-
busna postaja. Moja želja ob 
nastopu mandata je bila tudi 
ureditev kanjona Kokre v 
urejeno in privlačno spreha-
jališče meščanov in za turi-
stične namene. Prav tako 
Kranj nujno potrebuje bolj-
šo povezavo od rondoja 
Mercator do priključka na 
avtocesto. Verjetno pa bo to 
zadeva mestnega sveta nas-
lednjega mandata. Ker pri-
hajam iz KS Primskovo, 
želim več časa posvetiti reše-
vanju problematike te kraje-
vne skupnosti in upam, da 
bomo projekte potrdili še v 
tem mandatu. Pri tem zlasti 
mislim na ureditev parka ob 
domu krajanov Primskovo 
pa tudi izgradnjo koncertne 
dvorane.«

Za ureditev parka in 
koncertno dvorano
Boris Kozelj je mandat mestnega svetnika nastopil lani septembra, ko je z 
liste Več za Kranj odstopila Beti Jenko.

Boris Kozelj / Foto: Tina Dokl

Fo
to

: P
ri

m
o

ž 
Pi

ču
li

n

Svetniki so potrdil nadomestni mandat Alenki 
Benčina iz Stranke za napredek krajevnih 
skupnosti. Ta je nadomestila Ignaca Vidmarja, 
ki je podal odstopno izjavo. Novi član mestnega 
sveta je postal tudi Milorad Gogić z Liste za 
razvoj Kranja, ki je nadomestil Nino Kastelic, ki 
je prav tako podala odstopno izjavo.
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Da nas na cestah vreme ne 
bi presenetilo, so kranjski 
medobčinski redarji pripra-
vili nekaj opozoril in obve-
stil, s katerimi bo prehod na 
vremensko najbolj neizpro-
sen letni čas na naših cestah 
in ob njih še lažji in pred-
vsem pravočasen. 

Ustreznost vozil v 
zimskem času 
Priprava vozila na zimo pri-
hrani ne le ogromno denar-
ja in prepreči slabo voljo ob 
okvari v slabem vremenu, 
predstavlja tudi varnost – 
tako za voznika kot tudi dru-
ge udeležence v prometu. 
Za nasvet smo prosili vodjo 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva Kranj Mitjo 
Heraka, ki je poudaril: 
»Apeliramo, da pravočasno 
pregledate svoje vozilo, torej 
še preden se spustijo tempe-
rature in bo 15. novembra 
zakonsko treba zamenjati 
pnevmatike. Za dobro vidlji-
vost poskrbite s kakovostni-
mi brisalci in zadostno teko-
čino za pranje stekla; le voda 
pozimi ne zadostuje. Po-
membni so dodatki, ki pre-
prečijo zmrzovanje in hkrati 
omogočajo boljše čiščenje 
stekla. Zagotovite tudi strga-
lo za led, morda metlico za 
čiščenje snega z vozila, pre-
verite stanje akumulatorja 
in namažite ključavnice.«

Poskrbimo tudi za lastno 
dobro vidnost 
Zimski čas s seboj prinaša 
tudi vedno krajše dneve, 
slabše vreme in s tem zmanj-
šano vidnost pešcev na cesti-
ščih, zato kranjski redarji 
opozarjajo na ustrezno opre-
mo: »Skupaj s Svetom za 
preventivo v cestnem prome-
tu (SPV) Kranj smo v prvih 
dneh šolskega leta med 
učence prvih do četrtih ra-
zredov v kranjskih osnovnih 
šolah razdelili odsevne trako-
ve, kape za boljšo vidnost in 
kresničke. Opozorili pa bi na 
dobro vidnost vseh pešcev, 
zato pravočasno poskrbite, 
da boste res dobro vidni. Re-
darji bomo skupaj s SPV in 
Mestno občino Kranj v prvi 
polovici oktobra dodatno 
med občane razdelili odsev-
ne trakove.«

Dobra vidnost ob cestah
V skladu s pristojnostmi se 
medobčinski redarji vse leto 
poleg rednih pregledov odzi-
vajo tudi na anonimne pobu-
de občanov, in teh ni malo, 
ter ustrezno reagirajo. Žal v 
določenih primerih zaradi 
nerazumevanja in ignorance 
do tovrstnih obvestil upora-
bijo tudi zakonske ukrepe, 

da se zagotovi varna uporaba 
javne ceste in varnost vseh 
udeležencev v prometu. La-
stniki parcel ob neposre-
dnem stiku z javnim cesti-
ščem morajo zato upoštevati, 
da ni dovoljeno postavljati 
ograj, zasaditi žive meje, 
drevja, trte ali drugih visokih 
nasadov ali poljščin, ki bi ovi-
rale preglednost ceste oz. kri-
žišča. Prav tako vegetacija, ki 
raste ob javni cesti, ne sme 
posegati v območje le-te vse 

do višine sedmih metrov, 
merjeno od točke na osi voz-
išča. Herak poudarja: »Opo-
zoriti želimo lastnike parcel 
ob neposrednem stiku s ce-
stiščem, da so dolžni obrezo-
vati in vzdrževati žive meje, 
grmičevje, drevesa in ostalo 
vegetacijo na površinah ob 
cesti tako, da sta zagotovljena 
preglednost in prost profil 
ceste ter da je vidna in dosto-
pna prometna signalizacija. 
Ta jesenski čas, ko rastline 
pripravljamo na zimski čas, 
je hkrati tudi priložnost za 
ureditev vegetacije ob pločni-
kih, ki zaradi razraščenosti 
pogosto ovira varnost pešcev 
in drugih udeležencev v pro-
metu.«

Redarji usposobljeni tudi 
za izvajanje prve pomoči 
ob zastoju srca
Mestna občina Kranj je s po-
zivom ustanovam, podje-
tjem in zavodom, ki delujejo 

na širšem območju Kranja, 
da posredujejo informacije 
o lokacijah dostopnih avto-
matskih električnih defibri-
latorjev (AED), poskrbela za 
ažuriran seznam lokacij, ki 
ga bo tudi javno objavila v 
oktobru, ko obeležujemo 
mesec požarne varnosti in 
bodo v starem mestnem je-
dru izvedeni dogodki, s ka-
terimi želijo promovirati 
pomen ozaveščenosti lastne 
varnosti, ne le požarne, tem-

več tudi osebne, ter pripra-
vljenost na izredne dogod-
ke. Prav tako je Mestna obči-
na Kranj pristopila k pobudi 
AED na cesti, pri čemer že 
išče načine za označitev jav-
no dostopnih defibrilatorjev 
(24/7) ob cestišču. Opozorili 
pa so hkrati na novost med-
občinskih redarjev, katerih 
osnovno vodilo in naloga je 
zagotavljanje varnosti na ce-
stah. »Eno vozilo mestnega 
redarstva smo opremili z 
ročnim, prenosnim AED, ki 
je ključnega pomena pri iz-
vajanju prve pomoči oživlja-
nja ob zastoju srca. Hkrati 
smo za izvajanje le-te pose-
bej izobrazili zaposlene, ki 
lahko v primeru nuje ustre-
zno reagirajo in pomagajo 
ter na ta način rešujejo ži-
vljenja. Zavedamo se, da je 
tudi to en del 'varnosti', ki jo 
lahko ponudimo Kranjčan-
kam in Kranjčanom,« je še 
dodal Herak. 

Varnost na izbranih 
šolskih poteh se je zelo 
povečala 
Kot verjetno vozniki dobro 
veste, se kranjski redarji 
skupaj z Mestno občino 
Kranj z obveščanjem, opo-
zarjanjem in preventivnimi 
aktivnostmi že dobro leto 
trudijo za znižanje hitrosti 
vozil na izbranih štirih šol-
skih poteh, to je na varno-
stno najbolj obremenjenih 
lokacijah v Kranju. Natanko 
leto dni po postavitvi prvih 
radarskih ohišij v Kranju in 
rednem obveščanju o preko-
račitvah dovoljenih hitrosti 
vožnje na vseh lokacijah je 
stopila v veljavo pogodba za 
najem enega radarja, s kate-
rim so bile pred začetkom 
šolskega leta preverjene de-
janske hitrosti na izbranih 
lokacijah in ocenjena učin-
kovitost dotlej izvedenih 
preventivnih aktivnosti za 
umirjanje prometa. Vse leto 
so namreč občane obveščali 
o izmerjenih hitrostih na 
teh cestnih odsekih in pre-
koračitvah v Kranju. »S 1. 
septembrom je stopilo v ve-
ljavo tudi izrekanje prekr-
škovnih kazni in doslej se je 
izkazalo, da je stopnja priča-
kovanja še vedno med naj-
bolj učinkovitimi ukrepi, saj 
so se hitrosti na izbranih ce-
stnih odsekih zmanjšale kar 
za večkratnik. Ne le to, bele-
žimo, da so se znižale tako 
povprečne hitrosti kot tudi 
število prekoračitev. Kljub 
temu pa opažamo, da ima-
mo na določenih odsekih še 
vedno voznike, ki dnevno 
večkrat kršijo omejitev hitro-
sti. Vse voznike ob tem pozi-
vamo, naj bodo na cestah 
previdni, naj zagotovijo vse 
potrebno za lastno varnost 
in varnost drugih. Na cesti 
namreč nikoli nisi sam.«

Na cesto pripravljeni 
na jesen in zimo
Če nam je s prehodom na nov letni čas, predvsem zimskega, popolnoma jasno, da je čas za menjavo 
garderobe in prilagoditev na nove vremenske razmere, pa pogosto pozabimo na »pregled garderobe« 
svojih vozil. 

Pravočasno je treba poskrbeti za zamenjavo pnevmatik in vozilo pripraviti na zimske 
razmere. /Foto: Gorazd Kavčič

Opozoriti želimo lastnike parcel ob 
neposrednem stiku s cestiščem, da so dolžni 
obrezovati in vzdrževati žive meje, grmičevje, 
drevesa in ostalo vegetacijo na površinah ob 
cesti tako, da sta zagotovljena preglednost in 
prost profil ceste ter da je vidna in dostopna 
prometna signalizacija.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti dr. Anja 
Kopač Mrak in kranjski žu-
pan Boštjan Trilar sta na 
prvi šolski dan obiskala 
Osnovno šolo Staneta Ža-
garja v Kranju in prisrčen 
pozdrav namenila tudi 54 

tamkajšnjim prvošolcem. 
Ker sta oba obiskovala to 
šolo, je bil njun spomin na 
ta leta tudi oseben. 
Ministrica je prvošolcem za-
želela, da bi se v šoli dobro 

imeli in da bi se radi učili, 
župan pa je med šolarje po-
delil, naj bodo radovedni in 
naj bo učenje tudi velika za-
bava. Župan je imel za vsake-
ga prvošolca darilo, slikanico 
Prav je – ni prav avtorja Ane-
ja Sama in ilustratorke Tine 
Perko. Prvošolce in njihove 
starše, babice, dedke ... je to-
plo pozdravila tudi ravnatelji-

ca OŠ Staneta Žagarja Fani 
Bevk, staršem pa položila na 
srce, naj dovolijo, da se nji-
hovi mali šolarji še naprej 
igrajo, pomagajo pa naj jim, 
da bodo čim bolj samostojni.

Ministrica in župan 
ponovno v šoli

Anja Kopač Mrak in Boštjan Trilar sta OŠ Staneta Žagarja 
spoznala že, ko sta bila sama osnovnošolca. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kranj je tudi nogo-
metno mesto. Tako je nogo-
met doma na vseh kranjskih 
osnovnih šolah. Program 
izvajajo trije kranjski nogo-
metni klubi: Triglav, Sava in 
Kranj. Da smo vse bolj na-
klonjeni nogometu, kažejo 
tudi prvi podatki obiskano-
sti tekem prve lige, saj ima 
Kranj največjo obiskanost 
nogometnih tekem glede na 
število prebivalcev v mestu. 
Vpis otrok in mladostnikov 
v nogometno šolo pa je v 
vzponu. Še malo, pa bo celo-
tno mesto ob dnevu, ko so 
tekme, postalo pravo nogo-
metno igrišče.
V avgustu so pri Nogome-
tnem klubu Triglav novo se-
zono začeli tudi v programu 
Gorenjska, in sicer selekcije 
od U9 do U14, najmlajši U8 

pa so jo začeli pred nekaj 
dnevi. Trenerji in ekipe se 
že zavzeto pripravljajo na 
nove izzive. Na vseh nogo-
metnih igriščih – ŠC Kranj, 
Tenetiše in Kokrški log – je 
zopet zelo pestro dogajanje.
Selekcije se počasi polnijo, 
trenerji so že v polnem zago-
nu in vse je v pričakovanju 
prvih tekem. »V novi sezoni 
pričakujem, da bodo selekci-
je ponovno dokazale, da sodi-
mo med najboljše nogome-
tne šole v Sloveniji. Želim si, 
da letos naredimo še korak 
višje in pokažemo še več, kot 
smo že v odlični pretekli se-
zoni. Predvsem je cilj, da vsi 
igralci napredujejo po svojih 
zmožnostih ter ob tem neiz-
merno uživajo,« je povedal 
vodja mladinske nogometne 
šole Gregor Bergant.

Učenje nogometa na 
vseh kranjskih šolah

Vodja mladinske šole Gregor Bergant s svojimi varovanci
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Bliža se čas, ko se bodo ob sestavljanju 
Proračuna MOK 2018 merile politične moči in 
interesi različnih skupin. Denarja za celoten 
spisek želja je vedno premalo. Noben javni 
zavod oziroma proračunski porabnik ne želi 
zmanjšati tekoče porabe. Ali je mogoče znižati 
tekočo porabo?
Na seji Mestnega sveta 20. septembra 2017 
smo dobili dokazno gradivo, da je nemogoče 
mogoče.
V pretežni meri zaradi sprejetja Aneksa h 
kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki odpravlja 
anomalije najnižje vrednotenih delovnih mest, 
bodo cene programov v javnih vrtcih višje v 
povprečju za 5,38 odstotka. Ob visoki napove-
dani podražitvi je javni zavod začel pospešeno 
iskati možne prihranke, ki leto in pol nazaj še 
niso bili možni. 
Na seji januarja 2017 smo morali potrditi strošek 
živil 1,95 EUR na dan/otroka, čeprav smo opo-
zarjali, da je strošek prehrane nad slovenskim 
povprečjem. Znižanja nismo dosegli, ker ni bilo 

mogoče. Pa zdaj? Strošek živil v javnih vrtcih se 
bo z 1,95 znižal na 1,75 EUR na dan/otroka. 
Trdim, da so taki in podobni prihranki možni 
tudi pri drugih proračunskih porabnikih. Samo 
z zniževanjem tekoče porabe bo MOK prišla do 
investicijskega denarja, ki bo omogočil ra zvoj 
občine.
Tudi svetniki bomo imeli lažje delo, ko bomo iz 
spiska želja lahko potrdili več projektov. Samo 
tako bomo lahko v Zgornjih Bitnjah zgradili 
krožišče in postavili nov, večji vrtec, lahko se 
bodo gradile telovadnice pri osnovnih šolah 
in uresničili bomo sanje izgradnje Regijskega 
vadbenega športnega centra z obnovljeno tar-
tansko stezo, dobili bomo primerno koncertno 
dvorano, sanirali Delavski most in zgradili us-
trezne ceste za vse udeležence v prometu. Sez-
nam želja je še dolg, a brez prihrankov pri tekoči 
porabi bo ostal le seznam.

Irena Dolenc,  
podpredsednica Komisije za finance, 
svetniška skupina N.Si

NEMOGOČE JE MOGOČE
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Mateja Rant

Kranj – S slovesnostjo v pre-
novljeni stari avli kranjske 
gimnazije so se minuli 
ponedeljek spomnili odprtja 
mogočne stavbe gimnazije 
pred 120 leti, ki je takrat za 
Kranj in tudi širšo okolico 
predstavljalo velik dogodek 
in so se ga udeležili tudi šte-

vilni visoki predstavniki 
političnega življenja. Sloves-
no odprtje so ob obletnici 
podoživeli s pomočjo dija-
kov, oblečenih v oblačila iz 
tistega časa.
Gimnazijska stavba je praz-
novanje obletnice pričakala 
že deloma obnovljena. V 
sodelovanju s kranjsko enoto 
Zavoda za varovanje kultur-

ne dediščine Slovenije so 
prenovili pritličje in učilnice 
v prvem nadstropju, v delu 
prvega nadstropja pa zame-
njali tudi okna, ki so kopija 
ohranjenih originalov iz 
časa, ko je bila stavba zgraje-
na in predana svojemu 
namenu, torej 18. septembra 
1897, je pojasnila profesorica 
Nataša Kne in dodala, da so 
tako kot originale tudi nove 
okenske okvirje izdelali iz 
macesnovega lesa. Na pods-
trehi ta čas nastaja še dnevna 
soba za dijake. Ob prenovi 
pritličja pa so čisto po naklju-
čju naleteli na bakreno skri-
njico, ki je bila vzidana v 
gimnazijske zidove in je v 
sebi skrivala pomembne 
dokumente iz obdobja po 
odprtju nove gimnazijske 
stavbe. Med drugim so v njej 
našli spomenico, ki jo je ses-
tavil profesor Anton Štritof, 
ki je poučeval latinščino, 
grščino, slovenščino, nem-
ščino, geografijo in zgodovi-
no. »Na nekaj straneh je pov-
zel razvoj gimnazije od usta-

novitve leta 1861, prizadeva-
nja za popolno osemletno 
gimnazijo in gradnjo novega 
poslopja. Podpisali so se 
občinski svetovalci, odborni-
ki, župan, ravnatelj in neka-
teri profesorji,« je pojasnila 

profesorica Anita Omejec, ki 
je skupaj s konservatorsko 
svetnico na kranjski območ-
ni enoti Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije 
dr. Niko Leben pripravila 
razstavo. Na njej so razstavili 

tudi vsebino omenjene časo-
vne kapsule, ki jo bodo pred-
vidoma konec leta skupaj z 
novo skrinjico s pomembni-
mi dokumenti sedanjega 
časa vrnili gimnazijskim 
zidovom.

Kapsula odprla pogled v zgodovino
V stari avli Gimnazije Kranj je na ogled razstava ob 120-letnici gimnazijske stavbe. Obiskovalce na osnovi bogatega arhivskega gradiva popelje na 
potovanje v preteklost kranjske gimnazije.

V stari avli kranjske gimnazije si je mogoče ogledati 
razstavo o njeni zgodovini. / Foto: Gorazd Kavčič

Na ogled so postavili tudi vsebino časovne kapsule, ki so jo v začetku leta našli v niši pod 
sklepnim kamnom v vhodni avli. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranj – Prijaznost in razu-
mevanje odganjata ovire in 
odpirata številna vrata, je 
misel podelila Alenka Dob-
nikar, predsednica Medob-
činskega društva gluhih in 
naglušnih Gorenjske 
AURIS ob odprtju razstave 
likovnih del gluhoslepe Met-
ke Knez. Razstavo so pripra-
vili v počastitev Mednarod-
nega dneva gluhih, vrata 
galerije pa je gostoljubno 
odprla Mestna občina Kranj. 

Razstavljene slike in izdelki 
iz gline pod skupnim ime-
nom Barvitost življenja so 
navdih tudi za to, da je skozi 
življenje treba hoditi s pogu-
mnimi koraki. »Metki česti-
tam, da je zbrala moč, da je 
priznala sebi in drugim, da 
slabo vidi in slabo sliši. Da je 
zbrala pogum in se odločila 
za polno in aktivno življen-
je,« je dejal slavnostni govor-
nik župan Boštjan Trilar, ki 
je zbrane najprej pozdravil v 
znakovnem jeziku. Metka, 
tudi diplomantka Fakultete 

za socialno delo, je bila gan-
jena ob odprtju razstave, ker 
lahko na ogled postavi tisto, 
kar čuti in ustvarja, in ganje-
na nad obiskom. Na stenah 
so njene slike v steklu in kot 
akril na platnu, na mizah 
izdelki iz gline in das mase. 
»Posebej bi poudarila zna-
čilnost izdelkov. Motive sem 
zarisala s črtalom, in ko se ta 
posuši, ostane rob, ki omo-
goča, da se tudi slike lahko 
zaznavajo z dotikom.« Vča-
sih se ji utrne kakšna misel, 
ki zraste v pesem, kot je 
pesem Življenje, ki jo je 
recitirala ob odprtju razsta-
ve. Metka Knez ni samo 
ustvarjalka na likovnem 
področju, ampak tudi pro-
dorna »kazalka poti« na 
strokovnem, kot jo je opisal 
Boris Horvat, član društva 
AURIS Kranj: »Je upanje za 
velik korak v lepšo in boljšo 
prihodnost vseh gluhoslepih 
ljudi v Sloveniji, gluhih in 
naglušnih ...« 

Kar začuti,  
to Metka ustvari
V galeriji Mestne občine Kranj je še do  
13. oktobra na ogled razstava likovnih del 
gluhoslepe Metke Knez. 

Ob odprtju razstave, avtorica Metka Knez je na sliki levo. / Foto: Primož Pičulin
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Uredite prejemanje in/ali  
plačevanje računov: preko e-pošte, 

e-računa ali  
direktne obremenitve računa

Prejemanje računov
Namesto klasičnega računa v papirni obliki se 
lahko odločite za prejemanje računa preko elek
tronske pošte. Prijavite se preko e-naslova info@
komunala-kranj.si. V sporočilu navedete: ime in pri-
imek, šifro kupca, naselje, hišno številko in e-poštni 
naslov, kamor želite prejemati račune.
Če želite, se lahko odločite za eračun za komunal
ne storitve v elek tronski banki. V svoji e-ban-
čni aplikaciji izberite prijavo na e-račun Komunale 
Kranj. Pri prijavi navedite sklic zadnje položnice.

Plačevanje računov
Pri plačevanju računa za komunalne storitve Ko-
munale Kranj lahko izberete možnost direktne 
obremenitve vašega plačilnega računa oz. trajnik. 
Če želite skleniti novo soglasje za izvajanje direk-
tnih obremenitev ali spremeniti obstoječe, to ure-
dite osebno na sedežu Komunale Kranj ali izpolnite 
obrazec, ki ga najdete na spletni strani Komunale 
Kranj. Soglasje za direktno obremenitev lahko pod-
piše zgolj plačnik storitve in pri tem predloži veljavni 
osebni dokument ter bančno kartico. O znesku di-
rektne obremenitve ste mesečno obveščeni z raču-
nom. Izberete lahko klasični račun v papirni obliki ali 
račun po elektronski pošti.
E-račun in račun po elektronski pošti enakovredno 
nadomeščata račun v papirni obliki. Pomenita pa 
do okolja prijaznejše poslovanje in enostavnejše 
rokovanje za uporabnika. Več informacij na 04 28 
11 300 ali na brezplačni telefonski številki 080 35 
55, lahko pa vprašanje pošljete tudi v pisni obliki na 
info@komunalakranj.si ali na naslov Komunala 
Kranj, d. o. o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Simon Šubic

Kranj – Gasilska reševalna 
služba Kranj (GRS) s par-
tnerji v lokalni skupnosti so-
deluje v dveletnem evrop-
skem projektu DIRECT – 
DIsaster REsilient Commu-
nities and Towns ali Postani-
mo odporni na nesreče, ka-
terega cilj je ozaveščanje šir-
še lokalne skupnosti, javnih 
ustanov in vzgojno-izobraže-
valnih zavodov v regiji na 
področju varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami. 
V okviru projekta, ki ga fi-
nancira Generalni direktorat 
komisije za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito pri 
Evropski komisiji, v katerem 
sodelujejo tudi poklicne eno-
te zaščite in reševanja iz Če-
ške in Črne gore, potekajo 
različne aktivnosti in delav-
nice za vse prebivalce Kra-
nja. V začetku septembra so 
tako skupaj z gasilskima 
društvoma Stražišče in Bi-
tnje ter Osnovno šolo Straži-
šče izvedli evakuacijsko vajo 

na objektu stare šole v Straž-
išču. Njen namen je bil se-
znaniti učence in učitelje, 
kako se pripraviti in pravilno 
reagirati na nesreče, ki nas 
lahko doletijo, je pojasnil 
strokovni sodelavec projekta 
Miran Štular. »Nesrečam se 

ne moremo izogniti, a ko do 
njih pride, lahko z ustre-
znim ravnanjem bistveno 
zmanjšamo njihove posledi-
ce,« je poudaril.
»Zakon veleva, da se v vseh 
objektih, v katerih se zadr-
žuje več ljudi, redno izvajajo 
evakuacijske vaje, s katerimi 
se preverjajo načrti evakua-
cije, pregledajo evakuacijske 
poti, predvsem pa se na njih 
uporabniki seznanijo z 
objektom in kje se iz njega 
umakniti,« je razložil povelj-
nik operative v GRS Kranj 
Andraž Šifrer. 
Sto let stara stavba stare šole 
v Stražišču je zelo specifična 
in tudi evakuacijska vaja je 
pokazala na nekatere infra-
strukturne pomanjkljivosti, 
ki jih bo treba odpraviti, je 
povedal ravnatelj OŠ Straži-
šče Pavel Srečnik. Med ugo-
tovljenimi pomanjkljivost-
mi najbolj izstopa otežen 

dostop z gasilskimi vozili do 
šole, kar bi lahko rešili z uki-
nitvijo parkirnih mest na 
ozki cesti, med uresničljivi-
mi ukrepi pa je ravnatelj na-
štel še postavitev dodatnih 
vrat v ogradi okoli šole, ki bi 
služila umiku učencev v var-
no zavetje bližnje šolske te-
lovadnice, in vgraditev proti-
požarnih vrat v kotlovnico.
V okviru projekta Direct so 
med drugim že izdali Dru-
žinski priročnik v primeru 
nesreč, Priročnik za varno 
obnašanje v gorah ter publi-
kaciji Ogroženost ob poža-
rih in drugih nesrečah in 
Sistem varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami v 
lokalnem okolju. Naslednji 
večji projekt bo na vrsti ok-
tobra v mesecu požarne var-
nosti, ko bodo kranjski ga-
silci v centru Kranja izvedli 
prikazno vajo različnih vrst 
reševanja. 

Kako ravnati v nesreči
Kranjski poklicni gasilci so v okviru evropskega projekta Direct izvedli evakuacijsko vajo na stari šoli v 
Stražišču, v kateri znanje nabira skoraj dvesto učencev od drugega do četrtega razreda.  

Nekaj učencev, ujetih v »goreči« šolski stavbi, so rešili z gasilsko avtolestvijo. 

Notranji napad v izvedbi lokalnih prostovoljnih gasilcev 

Suzana P. Kovačič

Kranj – Enajstega septem-
bra obeležujemo svetovni 
dan prve pomoči, v Komu-
nali Kranj so letos ta dan 
zaznamovali z več dejav-
nostmi. Prva je potekala v 
okviru promocije zdravja na 
delovnem mestu, ko so sku-
paj s predstavniki Rdečega 
križa izvedli preventivni 
pregled z meritvami slad-
korja v krvi, holesterola in 
krvnega tlaka. Vzporedno je 
na dveh lokacijah potekalo 
izobraževanje za zaposlene 
in goste s področja pomena 
zgodnjega oživljanja in 
uporabe defibrilatorja. V 
javno uporabo so predali 
tudi AED (avtomatski elek-
trični defibrilator), za kate-

rega so odšteli dva tisoč 
evrov. »Pridružili smo se 
pobudi Mestne občine 

Kranj in naša lokacija bo na 
zemljevidu vseh javno do-
stopnih AED na področju 

občine. Naprava je name-
ščena v omarici ob vhodu v 
upravno stavbo Komunale 
Kranj. Ves čas želimo biti 
blizu lokalni skupnosti in 
slediti potrebam družbe ter 
zagotavljati podporo upo-
rabnikom naših storitev na 
vseh področjih. Dnevno se 
pri nas oglasi veliko uporab-
nikov, poslovnih partnerjev, 
v okolici je tudi precej dru-
gih gospodarskih subjektov 
in njihovih strank, zato smo 
se odločili za nakup napra-
ve, ki rešuje življenja. Izo-
brazili bomo tudi čim več 
zaposlenih, da bodo znali 
ravnati z napravo in imeli 
potrebna znanja za ukrepa-
nje in prvo pomoč,« je pove-
dal direktor Komunale 
Kranj Marko Kocjančič. 

Poudarili pomen 
poznavanja prve pomoči

V Komunalni Kranj so na svetovni dan prve pomoči 
spomnili na velik pomen širjenja znanja in veščin o prvi 
pomoči. Zbrane je ob predaji avtomatskega defibrilatorja 
nagovoril direktor podjetja Marko Kocjančič. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Evropska komisija 
in Svet Evrope sta leta 2003 
odločila, da naj bo okoli 25. 
oktobra v vseh državah čla-
nicah EU en dan posvečen 
dnevu civilnega prava. Te-
meljni namen tega dneva je, 
da se evropski državljani se-
znanijo s civilnim pravom 
in da bi to postalo dosegljivo 
vsem državljanom. Glede na 
to, da je civilno pravo priso-
tno v vsakdanjem življenju 
državljanov z delovno-prav-
nimi razmerji, porokami, 
ločitvami, dedovanjem, iz-

menjavo blaga ali storitev, je 
treba zagotoviti, da bo to 
enako dostopno vsem ne 
glede na kraj bivanja. 
Tako bodo ob Evropskem 
dnevu civilnega prava, 26. 
oktobra, notarske pisarne po 
Sloveniji v času uradnih ur 
(od 9. do 12. in od 13. do 16. 
ure) odprle svoja vrata in nu-
dile brezplačno svetovanje 
in nasvete v vseh zadevah, 
kjer občani potrebujejo no-
tarske storitve. Prav tako 
bodo notarji na voljo, da ob-
razložijo, kako jim lahko po-
magajo pri varovanju njiho-
vega premoženja.

Vabljeni k notarjem
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 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/

Simon Šubic

Kranj – Kranjsko računalni-
ško podjetje 3fs, ki razvija 
programske rešitve za sve-
tovne multinacionalke, je 
letošnja gorenjska gazela po 
izboru založniške hiše Dne-
vnik. Priznanje za najboljše 
hitro rastoče podjetje na 
Gorenjskem, s čimer je 3fs 
postal tudi prvi finalist izbo-
ra Gazela 2017, je njegov 
direktor in soustanovitelj 
Andraž Logar ta mesec pre-
vzel na zaključni prireditvi 
regijskega izbora v Šolskem 
centru Kranj. 
»Dejstvo, da je IT industrija 
tudi v Sloveniji v zadnjih 
letih ena najbolj propulziv-
nih in opevanih gospodar-
skih panog, je verjetno na 
tem izboru prevesilo v našo 
korist, morda je to pravično, 
morda pa tudi ni. Na izbor 
gazele osebno gledam pred-
vsem kot na način promoci-
je pozitivnih vektorjev pod-
jetništva. Tega smo imeli v 
zadnjih desetih letih v Slo-
veniji premalo, projekt 
Gazela pa deluje proaktivno, 
da se podjetniška klima bis-
tveno izboljšuje, hkrati pa se 
izobražuje tudi splošna jav-
nost, da vedno bolj razume-
va pomen podjetništva v 
družbi,« je po podelitvi dejal 
Logar.
V 3fs in njegovih štirih 
spin-offih (Toshl in Toonia v 
ZDA ter Tricky Tribe in 

Lake v Sloveniji) imajo po 
Logarjevih besedah od 70 do 
80 zaposlenih, v obdobju 
2011–2016 pa so prodajo 
povečali skoraj za petkrat. 
»Naši rezultati v zadnjih 
letih so nadvse spodbudni, 
na ravni matičnega podjetja 
smo lani ustvarili okoli 2,5 
milijona evrov prihodkov. S 
tovrstnim ritmom rasti pa 
ne želimo več nadaljevati, 
ker je bilo v zadnjih letih 
preveč brutalno, zato želimo 
stvari nekoliko umiriti, seve-
da pa bi radi rastli še nap-
rej,« je razložil. 

Udeležence zaključne pri-
reditve gorenjskega izbora 
gazele je pozdravil tudi 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar. »Podjetja, še posebej 
tako uspešna kot gazele, so 
tista, ki nam prinašajo nova 
delovna mesta, razvoj, nove 
tehnologije, izgradnjo nove 
infrastrukture. Ta podjetja 
nam omogočajo delo in živ-
ljenje, za kar smo jim lahko 
samo hvaležni. Rezultati pa 
so vsaj v Kranju že zelo vid-
ni, saj se je samo lani tu na 
novo zaposlilo več kot 900 
ljudi, stopnja brezposelno-

sti je najnižja med mestni-
mi občinami in kar tri 
odstotne točke nižja od slo-
venskega povprečja. Zrasel 
nam je turističen obisk, 
izdanih je bilo za trinajst 
odstotkov več gradbenih 
dovoljenj kot leto poprej. 
Vsi ti rezultati vzbujajo 
optimizem za prihodnost, 
zanj pa so zaslužna prav 
podjetja,« je dejal župan, ki 
je pred prireditvijo pripravil 
tudi sprejem za finaliste 
regijskega izbora, organiza-
torje, nekdanje nominiran-
ce in druge. 

Gazelo podelili 
podjetju 3fs
Zmagovalec gorenjskega dela izbora Gazela 2017 je kranjski 3fs. Župan Boštjan Trilar: »Taka podjetja 
nam omogočajo delo in življenje.«

Priznanje gorenjska gazela je šlo v roke direktorja 3fs Andraža Logarja (desno), ob njem 
direktorja ostalih finalistov Samo Prodan iz Cablexa-T (na sredi) in Darko Mikec iz 
Damatecha. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Bolnišnici za gine-
kologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj so se pred krat-
kim razveselili donacije NLB 
v višini 9585 evrov, ki jih 
bodo namenili nakupu nove 
sodobne porodne postelje. 
Donacijo je prevzela vršilka 
dolžnosti direktorice BGP 
Kranj Polona Podnar, se 
zahvalila zanjo in dodala 
podatek, da je kranjska poro-
dnišnica peta v Sloveniji po 
številu porodov. Kot je še 
poudarila, kljub težkemu 
položaju, v katerem se je zna-
šla BGP, porodnice rade pri-
hajajo, kar kaže na dober 
odnos zaposlenih. Andrej 
Novak, direktor NLB, Podru-
žnice Osrednjeslovenska – 
Sever, je prepričan, da je šla 
tudi ta donacija v prave roke, 

z njo pa je NLB po slovenskih 
bolnišnicah sklenila dobro-
delno akcijo Z majhnimi 
koraki spreminjamo svet na 
bolje. Ker pa dobra dela spod-

bujajo druga dobra dela, kot 
je poudaril župan Boštjan 
Trilar, je tudi Mestna občina 
Kranj primaknila svoj del 
donacije; žogo za sproščanje, 

brisače in še nekaj drugega 
materiala. Župan je zaključil 
optimistično, da bolnišnica v 
Kranju ostaja, njen program 
naj bi sčasoma celo razširili.

Donaciji kranjski bolnišnici
Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj je NLB donirala 9585 evrov, svoj del donacije je 
primaknila tudi Mestna občina Kranj. 

Polona Podnar in Andrej Novak ob predaji donacije

Kranj – Sredi septembra je na kmetiji Martina Križnarja na 
Laborah potekal Dan polja, na katerem si je okoli tristo kme-
tovalcev iz vse Slovenije ogledalo poskuse hibridov koruze. 
Tradicionalni dogodek v organizaciji Semenarne Ljubljana je 
tokrat prvič potekal na Gorenjskem, kjer so bili letos tudi naj-
bolj ugodni pogoji za rast koruze. Dneva polja sta se med 
drugim udeležila predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter 
Vrisk in župan Boštjan Trilar, ki je tudi pozdravil navzoče in se 
seznanil z aktualno problematiko, s katero se srečujejo kranj-
ski kmetovalci. Mestna občina Kranj jim sicer preko razpisa za 
ohranitev podeželja namenja več kot 150 tisoč evrov letno.

Gostili kmetovalce iz vse Slovenije 
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Kranj – Na bankomatih Hranilnice Lon je odslej možen tudi 
nakup kriptovalut. Kot je pojasnil predsednik uprave Lona 
Jaka Vadnjal, so se na ta korak pripravljali dve leti, po znanih 
podatkih pa naj bi bili celo prvi na svetu, ki omogočajo to 
storitev. Na Lonovih bankomatih je tako možen nakup krip-
tovalut z debetno kartico, v Kranju, Ljubljani, Mariboru in 
Grosupljem pa je omogočen tudi nakup z gotovino. Trenut-
no banka za nakup zaračuna štiriodstotno provizijo, s čimer 
so po Vadnjalovih besedah konkurenčni ostalim ponudni-
kom, višina provizije pa se lahko v prihodnje spreminja, v 
skladu s potrebami trga. Novost, s katero razširjajo načine 
uporabe bankomatov, so uvedli v sodelovanju z enim od 
vodilnih ponudnikov rešitev za prodajo kuponov Bitcoin v 
regiji Bitlns ltd. ter ponudnikom bankomatov Keas, d. o. o.

Prvi omogočajo nakup kriptovalut na bankomatu

Jaka Vadnjal je predstavil potek nakupa kriptovalut na 
bankomatu.

Kranj – Mestna občina Kranj objavlja razpis za sofinancira-
nje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj 
v letu 2018. Vabljeni so vsi zainteresirani izvajalci inovativ-
nih dogodkov, ki komunicirajo z lokalno skupnostjo, ter 
izvajalci dogodkov, ki spodbujajo predstavitev mladih lokal-
nih ustvarjalcev. Rok za oddajo vlog je 30. oktober 2017. Več 
informacij dobite na www.kranj.si.

Vabljeni z inovativnimi kulturnimi projekti
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S KULTURO 
OBARVANA 
JESEN
Kranj je s svojim festivalskim poletjem 
utripal kot pravo kulturno srce Slovenije. Z 
oktobrom pa se je poletna vročina dokonč-
no poslovila, po ulicah je pridišalo po je-
seni, pečenem kostanju in kuhanem vinu, 
muhasto vreme je pregnalo živahno ulično 
dogajanje v mestne hiše. Šesti Mednaro-
dni festival likovnih umetnosti Kranj od-
pira vrata številnih kranjskih galerij z bo-
gatim umetniškim programom. Ljubitelji 
umetnosti si boste lahko privoščili veliko 
žlico kulture. Z Nočjo čarovnic so vrata od-
prli tudi Rovi pod starim Kranjem. Otroke 
vabimo na druženje s prijaznimi čarovni-
cami, ki jih bodo naučile, da je čaranje pra-
va umetnost. Odrasle pa bo skozi kranjsko 
podzemlje popeljal Povodni mož. Pazite, 
da se ne znajdete v Slepi ulci!
 

6. Mednarodni festival likovnih 
umetnosti Kranj – ZDSLU 2017
Od 28. septembra do 5. novembra
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KRANJSKE ZGODBE

LesnaVesna je mlada slovenska bla-
govna znamka, ki jo vodita arhitekta 
in oblikovalca Eva Štrukelj in Ignacio 
Lopez Sola. Pri svojem delu uporabljata 
izključno slovenski les, črpata iz zakla-
dnice ljudske umetnosti in to prenašata 
v življenje z različnimi lesenimi izdelki. 
Konec lanskega leta sta v starem me-
stnem jedru Kranja na Tavčarjevi ulici 
odprla prodajno galerijo. Nam poveste, 
kaj vse lahko najdemo v njej? 
Pri nas lahko dobite uporabne lesene iz-
delke za dom, kot so lesene servirne deske 
in posode za hrano, podstavki za kozarce, 
lesene smrečice, majhne igrače za otroke, 
kot so krokodilčki, glasbeni instrumenti, 
leseni meči, gugalni konjički, leseni lesten-
ci različnih dimenzij in oblik, zelo zanimiv 
kos je tudi skrinja iz češnjevega lesa in še 
kaj. Ponudbo pa počasi dopolnjujemo tudi 
z izdelki drugih oblikovalcev.

Oblikujete z lesom in z njim pripove-
dujete zgodbe iz narave ali slovenskega 
ljudskega izročila. Kaj vas veže na pre-
teklost, na tradicijo? 
Zame je to vrednota, lepota in poetika, 
ki jo v današnjem času težko najdemo. 
Navdušeno prebiram različno literaturo o 
starih ljudskih običajih in o življenju, ki je 
danes žal zelo hitro. Najin cilj je izdelava 

trajno uporabnih izdelkov, ki pustijo neko 
toplino, pripovedujejo zgodbo. Les ima 
svoje grče oz. napake, če lahko tako rečem, 
in se skozi čas spreminja, stara in je del 
tvojega sveta. Lepo je tudi, ko naletim na 
kak star kos pohištva in občudujem, kako 
je narejen. To je zame pravo bogastvo.

Oblikujete tudi igrače za otroke, ki 
spodbujajo ustvarjalnost. Vsaki lahko z 
vrezovanjem dodate čisto osebno noto 
– otrokovo ime, posvetilo. Kako se na 
to odzovejo otroci?
Otroci imajo to zelo radi. To, da je na meču 
vgravirano otrokovo ime, je nekaj ime-
nitnega. Meč potem postane igrača, ki jo 
otrok nosi povsod s seboj, tudi na družin-
ske izlete. Krokodilčki pa so večinoma da-
rilo za manjše otroke, ki še ne znajo brati, 
zato to več pomeni staršem.

Živeli ste v Španiji, vas mož je Španec, 
LesnaVesna črpa iz zakladnice sloven-
ske mitologije. Ali to pomeni, da ste tu 
pognali svoje korenine? 
Ja, seveda, v Slovenijo smo se vrnili pred 
šestimi leti in tu je za mlade družine ži-
vljenje prijetnejše. Kranj je mirno in varno 
mesto in za ustvarjalno življenje zelo pri-
merno.

Koliko je v vajinem oblikovanju tudi 
španskega navdiha?
Kdorkoli oblikuje, prinese s seboj nekaj s 
svojim spominom. V Španiji imajo v cer-
kvah zelo lepe mozaike, heksagonalne geo-
metrijske vzorce, ki se sestavljajo. Ko sem 
oblikovala fasado za nov nogometni stadi-
on Zaragoze, ki je nato zmagal na natečaju, 
sem kot podlago vzela najznamenitejšo 
stavbo mesta (La Seo), ki je kot preproga 

obložena s takšnimi vzorci – to je čudovita 
logika sestavljanja. To znanje uporabim v 
snovanju povsem slovenskih vzorcev, z na-
šimi motivi, ampak na sodoben način. 

Poleg uporabnih izdelkov za dom ponu-
jate tudi arhitekturne rešitve, notranje 
oblikovanje in po meri narejene izdel-
ke. Gre vaša pot v to smer? 
Ja, absolutno, to je najina prioriteta, ta-
kšno delo je večji kreativni izziv. Kljub 
temu imajo tudi manjši izdelki svojo zgod-
bo in vesela sem, da jo lahko delim.

Kakšni so odzivi obiskovalcev v vaši 
prodajni galeriji. In kakšni so vaši od-
zivi? 
Obiskovalci in kupci so navdušeni, poseb-
no radi imajo zgodbo o izdelku, vsak izde-
lek namreč nosi svoje sporočilo, je iz raz-
lične vrste lesa. Tako imam včasih kar mali 
vodeni ogled po galeriji. Galerija deluje kot 
neke vrste »showroom«. Ljudje imajo mo-
žnost izdelke videti v živo, vidijo možne 
izpeljave in to napelje k nadaljnjem sode-
lovanju. Imava nekaj stalnih strank, ki se 
vračajo, najine izdelke pa uporabijo tudi za 
poslovna darila. Kar nama potrjuje, da so 
izdelki kvalitetni in jih ljudje znajo ceniti.

Vaše izdelke se da kupiti tudi po spletu, 
je več kupcev domačinov ali tujcev?
Več je Slovencev. Se pa pozna tudi to, da 
so ljudje izobraženi in imajo občutek za 
prostor. Ko stopijo v prodajalno, se zgodba 
šele začne – oblikovanje in iskanje rešitev 
za njihovo potrebo. Veliko je tudi turistov, 
ki v galeriji vidijo najine izdelke in jih nato 
naročijo po spletu. Nekateri se vrnejo v 
prodajalno čez nekaj dni, ko zaključijo svoj 
krog potovanja. Trenutno temeljito prena-

Kranj smo ljudje, ki v njem živimo in delujemo. Zato vam na tej strani vsak mesec predstavljamo enega izmed 
soustvarjalcev ponudbe mesta in mestnega življenja.
Da je Kranj kulturno srce Slovenije, ne dokazujejo le bogata kulturna dediščina in sodoben, raznolik umetni-
ški in zabavni program. Že v preteklosti je bilo mesto znano rokodelsko in obrtno središče in tudi danes ulice 
skrivajo majhne, lične trgovinice kreativnih ustvarjalcev. Zavijte v Tavčarjevo ulico, za železnimi vrati se vam 
bo odprl po naravi dišeč svet LesneVesne.

vljamo tudi spletno stran, kjer se bo Lesna-
Vesna predstavila bolj celostno.
Kako vi kot Kranjčanka gledate na svo-
je mesto?
Vidim pozitivno tendenco in premike. Zelo 
dobrodošel se mi zdi tudi Kranvaj, ki je vča-
sih moj taksi, ki ga pokličem, ko pripeljem 
poln avto izdelkov. Seveda pa se stvari ne 
morejo spremeniti čez noč. Ljudje pogosto 
navržejo, da se v mestu stalno odpirajo 
in zapirajo trgovine; morda tudi kot po-
sledica kratkotrajnih subvencij. Za mesto 
pa je najbolj pomembna stalnost, navade 
se spreminjajo počasi, enako pretok ljudi. 
Nujno je stalno vlagati v mesto in ljudi, ki 
delajo v mestu. Pozitivne posledice se bodo 
pokazale. Lep primer je Ljubljana. Navse-
zadnje – kaj je Kranj, kaj je njegov turistični 
produkt, če ne živo mestno središče?

Foto: Rok Vižintin

Eva Štrukelj
LesnaVesna
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6. MEDNARODNI FESTIVAL LIKOVNIH UMETNOSTI KRANJ – ZDSLU 2017
Letošnja tema festivala: Simbol, znak in barva pod svoje okrilje združuje raznovrstne avtorske pristope in prakse. Na festi-
valu bo svoje delo predstavilo 131 umetnikov in umetnic iz 21 držav. Osrednja mednarodna razstava bo skupaj z vrsto spre-
mljevalnih razstav, projektov in javnih vodenj poskrbela za pestro festivalsko dogajanje za vse generacije. Poleg osrednjega 
prizorišča, kjer se bo predstavilo 73 avtorjev, se obetajo še razstava o Jožetu Plečniku in njegovem delu v Kranju, razstava 
japonskih in zagrebških umetnikov, likovno srečanje Kranj – Škofa Loka, razstava nagrajenke ZDSLU za življenjsko delo 
prof. Anke Krašna, razstava Prešernovega nagrajenca Bojana Gorenca, razstava avstrijskih umetnikov, Alpe–Jadran kr-
panke in lokalna likovna produkcija. Različna prizorišča, od 28. septembra do 5. novembra. 

NOČ ČAROVNIC ZA OTROKE IN NOČ ČAROVNIC ZA ODRASLE – SLEPA ULCA 
Rovi pod starim Kranjem v oktobru postanejo središče čarovniškega dogajanja. Najprej bodo na račun prišli otroci, ki 
se bodo skupaj s čarovnico Marto in njenimi pomočnicami prepustili različnim čarovniškim vragolijam. Zadnja dneva ok-
tobra sta rezervirana za odrasle, ki bodo preizkušali meje svojega poguma. V torek, 31. oktobra, se bo groza iz kranjskega 
podzemlja preselila tudi na Glavni trg, kjer se lahko s profesionalnimi maskerkami spremenite v srhljivo čarovnico ali 
zombija.
Noč čarovnic za otroke: 20., 21., 22., 27., 28. in 29. oktobra ob 16., 17. in 18. uri. Vstopnina: odrasli: 8€, otroci 5€.
Noč čarovnic za odrasle – Slepa ulca: 30. in 31. oktobra med 16. in 22. uro. Vstopnina: 10€. Vstop dovoljen starejšim od 14. let.
Maskiranje na Glavnem trgu: 31. oktobra od 15. ure dalje. Odrasli 10€, otroci 5€, brezplačne preproste poslikave otrok. 
Za maskiranje potrebne predhodne rezervacije na www.visitkranj.si. Vstopnice so na voljo v Kranjski hiši. 

KOSTANOV PIKNIK
Ob robu gozda v Novi vasi v Zgornji Besnici bo tudi letos zadišalo po pečenem kostanju, domačem moštu in dobrotah iz 
kotlov ter pečic. Iz stojnic vas bodo vabili izdelki gospodinj, sirarjev, čebelarjev, zeliščarjev, Ribničanov in unikatni ume-
tniški izdelki. 
Zgornja Besnica, 8. in 15. oktobra od 11. ure dalje.

OTROŠKE MATINEJE V PREŠERNOVEM GLEDALIŠČU
Na oder Prešernovega gledališča se ponovno vračajo Sobotne matineje, ki bodo razveseljevale najmlajše ljubitelje gledali-
ške umetnosti. V oktobru prihajajo Veveriček posebne sorte (7. 10.), Butalci (14. 10.), Glasbena hiša (21. 10.) ter Anica 
in grozovitež (28. 10.). 

MED ŽITNIMI POLJI – PRAZNIK KS PRIMSKOVO
KS Primskovo že desetletja obeležuje svoj praznik z dogodki, ki so namenjeni širši publiki, ne samo lokalnemu prebival-
stvu. Letos vas bo z avtorsko komedijo Tvoj bodoči bivši mož spravil v smeh Vid Valič (15. 10.), Literarni klub Monos 
na obisku (16. 10.) pripravlja večer dveh razstav in recitala, Komorni zbor De profundis (17. 10.) vas bo zazibal v večer 
vokalne glasbe, vabljeni še na izobraževalno predavanje Zdravljenje srčnega popuščanja z matičnimi celicami (18. 10.) 
ter potopisno predavanje humanitarno-medicinske odprave v Zambijo (19. 10.), naravne lepote pa boste opazovali na 
pohodu Po poteh žitnih polj (21. 10.).
Dom krajanov Primskovo in cerkev Marije Vnebovzete na Primskovem, od 15. do 21. oktobra. 

KONCERTNI NAPOVEDNIK
Oktobrsko vreme je koncerte iz zunanjih prestavilo na notranja prizorišča, kar pa nikakor ne pomeni, da bo izbor kaj manj pester. Na Trainstation 
prihajajo Stroj Machine (7. 10.), na Klubskem maratonu se bosta občinstvu predstavili skupini 7AM in Lynch (14. 10.), v Elektro sendvič vas 
bosta stisnila Zwook in SkokniPaLokni (20. 10.), prihaja tudi odbita zagrebška skupina Brkovi (21. 10.), konec meseca pa še Darla Smoking (26. 
10.), Kaoz in Big Bad Wolf (27. 10.). Za uverturo v Bazenovo peto sezono bosta poskrbela Veztex (14. 10.), ki pripravlja pravo tehno poslastico, 
in Joške v'n, ki vas bodo greli na Tradicionalnem čarovniškem večeru (31. 10.). Stolp Škrlovec bo gostil skupino Širom in Yoshio Machida (19. 
10.). Oto Pestner (26. 10.) v Športni dvorani Planina prireja koncert s humanitarno noto. Oder KluBara pa bodo ogreli glasni Šank Rock (21. 10.) 
in nežna Nina Pušlar (28.10.).

 

JESENSKI UTRIP 2017 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU
Kranj je bogatejši za novo sple-
tno trgovino Bioforma.si (Ja-
hačev prehod 2) s sedežem v 
Dvorcu Jelen. Ponujajo širok 
izbor vitaminov, mineralov, olj, 
medicinskih gob, kozmetike in 
drugih izdelkov za ohranjanje 
zdravja na naraven način. Nudijo 
celosten pristop k reševanju te-
žav pred katere vas postavlja hi-
ter tempo življenja. Preko spleta 
ali osebno v njihovih prostorih 
- v mesecu oktobru ne spreglej-
te ugodne ponudbe za krepitev 
imunskega sistema. 

Nasproti Mestne knjižnice sto-
pite v Atelje Lik (Gregorčičeva 
ulica 6), trgovino z osebnim 
pristopom, ki nudi tudi stilsko 
svetovanje. Razvajali vas bodo 
s prijaznostjo in super ponud-
bo modnih oblačili in modnih 
dodatkov. 

Na koncu pa še nekaj za dame. 
V Imakeup salonu (Saša 
Godejša, Tavčarjeva ulica 3) 
ustvarjajo makeup za različne 
priložnosti. Vabijo vas na in-
dividualni tečaj ličenja, kjer se 
boste naučile poudariti najbolj-
še na sebi in osvojile veščino 
spreminjanja iz dnevnega v ve-
černi videz. V oktobru vam ob 
tečaju nudijo brezplačno obli-
kovanje obrvi.

Če maja niste pili čaja, vas v Kav-
ki (Maistrov trg 6) pričakujejo 
sedaj, ko že zunaj malo pihne in 
je dan svež. Po kavi in vafljih pri 
njih diši ves dan. Zmešajo vam 
lahko še ravno prav močan grog, 
natočijo domače ali tuje pivo z 
vodiško presto, zato lepo pova-
bljeni v mesto!

Poskrbite še za svoje oči v Op-
tiki Vervega (Tavčarjeva ulica 
1) z dolgoletno družinsko tra-
dicijo, znanjem in izkušnja-
mi, kjer vam bodo strokovno 
in prijazno svetovali pri izbiri 
korekcijskih ter sončnih očal. 
Opravljajo meritve za očala 
in kontaktne leče ter njihovo 
vzdrževanje.
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KAM V MESECU OKTOBRU?
NEDELJA, 1. OKTOBER

15.30 Srednjevropska liga v odbojki   
 ''Mevza Cup'' Dvorana Planina

ČETRTEK, 5. OKTOBER
16.30 6. mednarodni festival likovnih   
 umetnosti 2017: vodstvo po   
 razstavah za Gimnazijo Franceta   
 Prešerna in posameznike
 Vodnjak na Glavnem trgu 
18.00 Prešernov gaj, predavanje: Vse,   
 kar moramo vedeti
 Mestna knjižnica Kranj

Vsi poznamo Prešernov gaj kot kraj poslednje-
ga počitka našega največjega pesnika, redki pa 
se zavedajo, da se je tam nekdaj nahajalo me-
stno pokopališče. Na predavanju bo opisana 
zgodovina gaja ter predstavljeni spomeniki, ki 
si jih lahko danes ogledamo v njem.
19.00 16-urni tečaj jezika sanskrt in   
 vedske kulture, Layerjeva hiša

PETEK, 6. OKTOBER
18.00 Slovenski projektni pevski zbor   
 mladih - Circle of Life
 Avla mestne občine Kranj

Fantje in dekleta, stari med 15. in 28. let, ste 
vabljeni k aktivni vključitvi v projektni pevski 
zbor. Potek: petek, 6. 10. 2017, od 18. do 21. 
ure; sobota, 7. 10. 2017,  od 9. do 13. ure in 
od 17. do 21 ure; nedelja, 8. 10. 2017, od 16. 
30 do 18. 30 ure. Prijave na: www.zkd-kranj.
si/projektni-zbor-mladih/. Več informacij na 
zkd.kranj@gmail.com ali 031 685 548. Pevsko 
ali glasbeno predznanje ni obvezno.
19.30 Vinko Möderndorfer: Tri ženske
 Prešernovo gledališče

SOBOTA, 7. OKTOBER
16.00 Odbojka v mestu, Glavni trg
20.00 Komedija BRADE: Pižama, Perica  
 Jerković & Gašper Bergant
 Bazen Kranj
21.00 Koncert: Stroj Machine
 Trainstation SubArt

NEDELJA, 8. OKTOBER
11.00 Kostanov piknik
 Besnica pri Kranju

PONEDELJEK, 9. OKTOBER
17.00 Šola odprtih vrat: Sitotisk   
 delavnica
 Trainstation SubArt

Sitotisk je več stoletij stara tehnika nanašanja 
barve, ki naj bi izvirala iz Japonske. Na zahodu 
je tehnika doživela pravi razcvet v šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Na delavnici se boste 
naučili celotnega postopka sitotiska. Prijave 
na subart.kud@gmail.com.
18.00 Ogled Prešernovega gaja
 Prešernov gaj

TOREK, 10. OKTOBER
16.30 6. mednarodni festival likovnih   
 umetnosti 2017: vodstvo 
 po razstavah in arhitekturnih   
 znamenitostih kranja
 Vodnjak na Glavnem trgu

Organizatorji si pridružujejo pravico 
do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije
o novembrskih dogodkih oddate do 10. oktobra 

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

turizem in kulturo Kranj.

19.00 Literarni večer s Tadejem   
 Golobom
 Mestna knjižnica Kranj
19.30 Vinko Möderndorfer: Tri ženske
 Prešernovo gledališče

SREDA, 11. OKTOBER
18:00  Ko cvetim jaz, cveti moja   
 družina, predavanje
 KS Bratov Smuk 
19.00 Primož Trubar - prvi slovenski   
 Evropejec
 Mestna knjižnica Kranj
19.30 Vinko Möderndorfer: Tri ženske
 Prešernovo gledališče
 
ČETRTEK, 12. OKTOBER

9.00 19. slikarska delavnica 2017
 Staro mestno jedro
16.30 6. mednarodni festival likovnih   
 umetnosti 2017: vodstvo po   
 razstavah za Gimnazijo Kranj   
 in posameznike
 Vodnjak na Glavnem trgu 
18.00 Pogovor z mag. Francom   
 Planinškom
 Mestna knjižnica Kranj
19.30 Vinko Möderndorfer: Tri ženske
 Prešernovo gledališče

Tri ženske je igra o iskanju sreče v nakupo-
valnih centrih in o absurdnosti potrošništva 
kot novodobne religije. Drama je ostra kritika 
družbe in neoliberalističnega sistema, ki načr-
tno ustvarja potrošniške odvisnike, da bi jih 
lažje nadzorovala ter obvladovala.
21.00 Klubski maraton RŠ: 7AM, Lynch
 Trainstation SubArt

PETEK, 13. OKTOBER
19.30 Vinko Möderndorfer: Tri ženske
 Prešernovo gledališče

SOBOTA, 14. OKTOBER
9.30 Mednarodno odprto prvenstvo   
 lokostrelskega prvenstva
 Športna dvorana Planina
19.30 Vinko Möderndorfer: Tri ženske
 Prešernovo gledališče
23.00 Nočni šiht with Veztax
 Bazen Kranj

NEDELJA, 15. OKTOBER
11.00 Kostanov piknik
 Besnica pri Kranju
19.00 Vid Valič: Tvoj bodoči bivši mož
 Dom krajanov Primskovo

PONEDELJEK, 16. OKTOBER
18.30 Literarni klub Mons na obisku
 Dom krajanov Primskovo
20.00 Asher Kravitz: Judovski pes 1   
 Stolp Škrlovec

TOREK, 17. OKTOBER
9.30 6. mednarodni festival likovnih   
 umetnosti 2017: vodstvo po   
 razstavah za Kranjske vrtce in   
 posameznike
 Vodnjak na Glavnem trgu 
19.00  Kinofobija: Kranj, mesto na skali
 Trainstation SubArt
19.00 Komorni zbor De Profundis:   
 Koncert vokalne glasbe
 Dom krajanov Primskovo
20.00 Asher Kravitz: Judovski pes 2   
 Stolp Šklovec

SREDA,  18. OKTOBER
19.00 Striparski večer: Dr. Horowitz in   
 mister Horjak
 Mestna knjižnica Kranj

Neznansko ustvarjalen, produktiven, odbit in 
duhovit avtor ter angažiran aktivist in stripo-
vski pedagog. Ker je zelo iskriv, iskren, zaba-
ven in čustven (so)govornik, se obeta pogovor, 
ki ne bo zanimiv zgolj za ljubitelje stripa.

19.00  Kinofobija: Buldožer
 Trainstation SubArt 
20.00 Glasbena delavnica: Pojemo z   
 Metko Štok
 Gostišče Arvaj 

ČETRTEK, 19. OKTOBER
10.00 6. mednarodni festival likovnih   
 umetnosti 2017: vodstvo po   
 razstavah za Gimnazijo Kranj   
 in posameznike
 Vodnjak na Glavnem trgu  
18.00 Potopisno predavanje: Zambija   
 2017 - Delo in življenje
 Dom krajanov Primskovo
18.00 Improvizirana predstava:   
 Improlončnica #7
 Mestna knjižnica Kranj
20.00  Dvocikel: Širom&Joshio    
 Machinda, Layerjeva hiša

PETEK, 20. OKTOBER
18.00 Okrogla miza: Kriminalistična   
 služba v osamosvojitveni vojni
 Ullrichova hiša
20.00 Barbara Vidovič: 50 odtenkov   
 ženske, Prešernovo gledališče Kranj
22.00 Electro Sendvič: Zwook &   
 SkokniPaLokni
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 21. OKTOBER
9.00 3. pohod »Po poteh žitnih polj«
 Dom krajanov Primskovo
10.00 Slovenski poročni sejem Brdo
 Brdo pri Kranju
10.00 Živa knjižnica Kranj - Evropska   
 unija, Mestna knjižnica Kranj

Europe Direct Gorenjska v sodelovanju z Me-
stno knjižnico Kranj organizira tematsko živo 
knjižnico – Evropska unija. Na inovativen na-
čin se boste lahko informirali o Evropski uniji 
in njenih programih ter se z živimi knjigami 
pogovarjali o njihovih izkušnjah z Evropsko 
unijo.
21.00 Koncert: Brkovi
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Šank Rock, KluBar

NEDELJA, 22. OKTOBER
10.00 Slovenski poročni sejem Brdo
 Brdo pri Kranju

PONEDELJEK, 23. OKTOBER
19.30 Po motivih Janoša Hercega:   
 Gogoland, Prešernovo gledališče

TOREK, 24. OKTOBER
16.30 6. mednarodni festival likovnih   
 umetnosti 2017: vodstvo po   
 razstavah za skupine    
 in posameznike
 Vodnjak na Glavnem trgu 

SREDA, 25. OKTOBER
16.30 6. mednarodni festival likovnih   
 umetnosti 2017: vodstvo po   
 razstavah za skupine    
 in posameznike
 Vodnjak na Glavnem trgu 

18.00 Razvoj otroka od spočetja do šole  
 malo drugače, predavanje
 KS Bratov Smuk

ČETRTEK, 26. OKTOBER
10.30 6. mednarodni festival likovnih   
 umetnosti 2017: vodstvo po   
 razstavah za skupine    
 in posameznike
 Vodnjak na Glavnem trgu 
18.00 Predstavitev knjige Pod gorami  
 - Folklorne in spominske 
 pripovedi iz krajev pod Dobrčo,   
 Kriško goro, Ullrichova hiša

Knjiga je po obrokih nastajala skoraj trideset 
let in vsebuje 526 folklornih in spominskih 
pripovedi iz krajev pod Dobrčo, Kriško goro, 
Storžičem in vse tja do Krvavca, zato je 
spontano dobila naslov Pod gorami.
19.00 Humanitarni koncert: Oto   
 Pesner, Športna dvorana Planina

19.00 Glasbeni večer: Astronomi   
 (Martin Ramoveš) 
 Mestna knjižnica Kranj
20.00 Koncert: Darla Smoking
 Trainstation SubArt

PETEK, 27. OKTOBER
10.00  počastitev spomina na Simona   
 Jenka, Prešernov gaj
19.00  Podelitev Jenkove nagrade
 Gasilski dom Mavčiče 
19.30 Vinko Möderndorfer: Tri ženske
 Prešernovo gledališče Kranj
21.00 Koncert: Kaoz, Big Bad Wolf
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 28. OKTOBER
21.00 Koncert: Nina Pušlar, KluBar

NEDELJA, 29. OKTOBER
16.00 Misijonska tombola
 Šmartinski dom Stražišče
20.00 Koncert: Severa Gjurin in Miha   
 Kraker, Stolp Škrlovec

PONEDELJEK, 30. OKTOBER
9.00 Aktivne jesenske počitnice:   
 Odprimo vrata za vse
 Akademija gibanja in veščin

Program bo potekal v času jesenskih počitnic 
od 30. 10. 2017 do 2. 11. 2017 v dopoldan-
skem času od 9. do 12. ure in v popoldanskem 
času ob rednih terminih vadbe.  Vsak dan se 
bo izvedel program andokai aiki jiu jitsu kot 
osnovni program, v nadaljevanju pa bodo vse-
bine prilagojene starosti. Vsakodnevno se bo-
ste spoznali z različnimi športnimi rekviziti in 
se zabavali ob različnih športnih igrah.
16.00 Noč čarovnic za odrasle - 
do 22.00 Slepa ulca 
 Rovi pod starim Kranjem 

TOREK, 31. OKTOBER
16.00 Noč čarovnic za odrasle - 
do 22.00 Slepa ulca  
 Rovi pod starim Kranjem 
21.00 Tradicionalni čarovniški večer s   
 skupino Joške vn
 Bazen Kranj
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ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Se tudi tebi zdi, da je mesec september kar švignil mimo? Tako sem se 
zabaval, da je kar naenkrat pred vrati oktober! Skupaj z otroki sem šel 
na pustolovsko Mamutovo pot, obiskal sem Mestno knjižnico in zganjal 
norčije na Festivalu športa. A leto je naokoli in spet je tu čas, da v svoj 
dom v Rove pod starim Kranjem povabim svoje prijateljčke. Ali lahko 
ugibaš, kaj pripravljamo na zadnje oktobrske dni?
Stari prijatelji pajki bodo po rovih napletli mreže, sramežljivi sosedje ne-
topirji pa bodo skrbeli za dobrodošlico. Rove bodo namreč spet obiskale 
čarovnice, med njimi tudi čarovnica Alja, ki pravi, da že močno pogreša 
otroški smeh. Si že uganil? Noč čarovnic! 
Na pustolovščino v rove gremo 20., 21., 22., 27., 28. in 29. oktobra ob 
16., 17. in 18. uri. Komaj čakam! 
Da pa bodo začetki tedna še bolj pisano obarvani, te vabim, da ponedelj-
kove popoldneve preživiš zunaj, na svežem zraku. Pridi na doživljajsko 
igrišče, za katerega skrbi Naturo, kjer boš spoznal radovedne prijatelje, 
ustvarjal in se igral. Družabne urice potekajo vsak ponedeljek od druge 
pa do šeste ure. Le kam, se sprašuješ? Gozdiček se skriva ob stari cesti 
med naseljem Planina in Čirče, a ne skrbi, proč od prometne ceste in 
skrit pred očmi mimoidočih. Le pridi!
En škratovski objem. 

VSAK PONEDELJEK
14.00  Igralni popoldnevi
 Doživljajsko igrišče Naturo
16.15 Ponedeljkove ustvajalne »Čačkarije«
 Otroški stolp Pungert

VSAK TOREK
16.15 Torkove ustvarjalnice s teto   
 Jadrnico, Otroški stolp Pungert
17.00  Glasbene urice z Urško, 
 OKC Krice Krace
17.30  Ustvarjanje iz gline z Ajo Stelan
 OKC Krice Krace

VSAKO SREDO
16.15  Sredine risarije in igrarije Malo   
 po svoje, Otroški stolp Pungert

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
PONEDELJEK, 2. OKTOBER

16.15 Delavnica plastičnega    
 maketarstva, Otroški stolp Pungert

TOREK, 3. OKTOBER
17.00 Tačkova urica
 Mestna knjižnica Kranj
17.00 Družimo se ob družabnih igrah
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 4. OKTOBER
16.00  Mali mestni detektiv
 Otroški stolp Pungert
17.30  Pravljična sredica
 Mestna knjižnica Kranj
18.00  Slovenske narodne v kvintnem   
 krogu, Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 5 OKTOBER
17.00  Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 6. OKTOBER
17.30  Tika Taka, Kaličopkovo gledališče
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 7. OKTOBER
10.00  Sobotna matineja: Veveričke   
 posebne sorte, Kaličopkovo   
 gledališče, Prešernovo gledališče
10.30 Angleška pravljica za otroke
 Mesna knjižnica Kranj

SREDA, 11. OKTOBER
17.00  Beremo s tačkami
in 17.30 Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 13. OKTOBER
17.30 Polž Vladimir gre na štop,   
 Lutkovno gledališče Tri
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 14. OKTOBER
10.00 Sobotna matineja: Butalci,   
 Kulturni zavod Kult
 Prešernovo gledališče

PONEDELJEK, 16. OKTOBER
16.15 Delavnica plastičnega    
 maketarstva 3/1
 Otroški stolp Pungert

SREDA, 18. OKTOBER
17.30 Pravljična sredica
 Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 19. OKTOBER
17.00 Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj

VSAK ČETRTEK
16.15 Četrtkove Stolpove kvačkarije
 Otroški stolp Pungert
17.00  Glasbene urice z Urško, Krice Krace
 
VSAK PETEK

16.15 Petkove glasbene igrarije
 Otroški stolp Pungert
17.30 Petkove prireditve, Krice Krace

VSAKO SOBOTO
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein
10.30 Stolpove sobotne Pravljične   
 ustvarjalnice, Otroški stolp Pungert
11.00 Eko pod zeleno smreko z 
 Natalijo Herlec, OKC Krice Krace
17.00 Stolpove pripovedovalnice
 Otroški stolp Pungert

   

PETEK, 20. OKTOBER
17.30  Kamišibaj festival 2017,    
 otvoritev, OKC Krice Krace
17.30 O dveh kozah, LG Tri in LG   
 Bobek
 OKC Krice Krace
16.00 Noč čarovnic za otroke
17.00 Rovi pod starim Kranjem
18.00

SOBOTA, 21. OKTOBER
10.00 Sobotna matineja: Glasbena hiša,  
 opera za otroke, KUD cona 8
 Prešernovo gledališče Kranj
11.00  Kamišibaj festival 2017, nastop   
 otrok, Otroški stolp Pungert
16.00 Noč čarovnic za otroke
17.00 Rovi pod starim Kranjem
18.00
17.00  Kamišibaj festival 2017,    
 kamišibaj za otroke
 Otroški stolp Pungert
20.00  Kamišibaj festival 2017,    
 kamišibaj za odrasle
 Otroški stolp Pungert

 NEDELJA. 22. OKTOBER
16.00 Noč čarovnic za otroke
17.00 Rovi pod starim Kranjem
18.00 

SREDA, 25. OKTOBER
17.00 Beremo s tačkami
in 17.30 Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 26. OKTOBER
18.00 Pravljice z besedo in glasbo :   
 Afrika, Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 27. OKTOBER
10.00 Igramo se z lesenimi igračami
 Mestna knjižnica Kranj
16.00 Noč čarovnic za otroke
17.00 Rovi pod starim Kranjem
18.00
17.30 Čarovnica Mija,
 Lutkovna skupina Sanjača
 OKC Krice Krace

SOBOTA,   28. OKTOBER
10.00  Sobotna matineja: Anica in   
 grozovitež, Založba
 Muck Blažina
 Prešernovo gledališče Kranj
16.00 Noč čarovnic za otroke
17.00 Rovi pod starim Kranjem
18.00 

NEDELJA, 29. OKTOBER
16.00 Noč čarovnic za otroke
17.00 Rovi pod starim Kranjem
18.00

TOREK, 3. OKTOBER
17.00 6. Mednarodni likovni festival   
 (FLU) 2017: Glavna otvoritev,   
 pohod po galerijah festivala
 Glavni trg
• Mestna knjižnica Kranj
• Gorenjski muzej, Mestna hiše, Prešernova 

hiše
• Galerija Kranjske hiše, kavarna Khislstein 

12.56
• Mala galerija
• Galerija Prešernovih nagrajencev
• Galerija Bala
• Etno galerija Desetnica
• Cafe galerija Pungert
• Galerija Janez Puhar (stolp Škrlovec)
• Layerjeva hiša
• Mergentalerjeva ulična galerija
• Galerija Ceneta  Avguština (ZVKDS, OE 

Kranj)
• Razstavni paviljon Jugovic (Bitnje)

SREDA, 4. OKTOBER
18:00  odprtje razstave Maje Bojanič: K   
 nam naj nazaj se vrnejo
 Mergentalerjeva ulična galerija

PETEK, 6. OKTOBER
19:00  odprtje razstave Maruše Mazej:   
 Svetovi, galerija Mahlerca

TOREK, 17. OKTOBER
18.00 Odprtje razstave Kdo pravi, da so  
 pravljice samo za otroke?
 Galerija MOK

Fotografska zgodba o Zlatorogu in Ajdovski 
deklici v fotokolažih Mihe Mallyja z naslovom 
Kje? zrcali nauke ter njihove kulturne in druž-
bene vrednote. Samo klikni in… www.vpravlji-
cah.si

ČETRTEK, 19. OKTOBER
18.00  Odprtje razstave V roki puškica,   
 doma pa ljubica -Leto 1917 na   
 soški fronti in v zaledju
 Gorenjske, Grad Khislstein

ODPRTJE RAZSTAV RAZSTAVE STALNI DOGODKI
VSAK DAN

7.30 Jutranja telovadba 1000 gibov
 Prešernov gaj

VSAK TOREK IN PETEK 
17:00  Podzemna pot, Kranjska hiša

VSAK PETEK
14:00  Ambasada dobrot
 Glavni trg, Prešernova ulica

VSAKO SOBOTO
9.00 Ambasada dobrot
 Glavni trg, Prešernova ulica

VSAKO SOBOTO IN NEDELJO 
10.00 Podzemna pot
 Kranjska hiša

VSAK ČETRTEK
16.00 Ekološka tržnica na Glavnem trgu   
 Glavni trg

VSAKO SOBOTO
8.00 Sobotni sejem
 Glavni trg

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
Razstava akademskega slikarja, nagrajenca 
Prešernovega sklada Bojana Gorenca z 
naslovom Slikovne premene (na ogled do 
25.11.2017)
Razstavljena so dela avtorja iz različnih obdobij 
njegovega ustvarjanja, poudarek pa je na no-
vejšem slikarskem opusu. Avtor se odlikuje po 
svojevrstnem, zelo izvirnem pristopu. Gorenec 
se ni nikoli posvečal ponazarjanju in ponavlja-
nju modernističnih predpisov o samozado-
stnosti slike in nalogam izpostavljanja bistva 
medija. Izognil se je tudi mimetičnim zagatam 
naivnega posnemanja realnosti ali izpostavlja-
nju nebrzdane, pogosto naivne ekspresije.

GRAD KHISLSTEIN
• Razstava del Jožeta Stražarja - 

medalje, plakete in mala plastika
         (na ogled do 30.10.2017)
• Razstava Mostovi mesta Kranja
         (na ogled do 30.10.2017)
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Letno gledališče Khislstein, Večeri pod grajsko 
lipo in filmski večeri na Vovkovem vrtu
Petra Žibert in Srečko Štagar, Zavod za turizem in kulturo Kranj
V Letnem gledališču Khislstein smo v rekordni sezoni po številu obiskovalcev in 
dogodkov gostili vrhunski program, ki je privabil obiskovalce iz vseh koncev Slo-
venije in tudi tujine. V bolj intimnih večerih pa so obiskovalci uživali v Glasbenih 
večerih pod grajsko lipo ali na filmskih večerih na Vovkovem vrtu. Sezona presež-
kov nam daje nov zagon za še boljši program in z željo, da obiskovalci vzamejo 
kompleks Khislstein za svojega.  

Poletje na Maistrovem trgu
Manca Pogačar, Kavka Bar
Poletje na Maistrovem trgu smo letos začeli že konec maja z novim festivalom 
Kavka maja in ga v septembru zaključili prijetno in intimno. Na našem malem 
odru se je zgodilo petnajst koncertov. Dobrega obiska smo bili zelo veseli. 

Poletje s Prešernovimi nagrajenci
Marko Arnež, Galerija Prešernovih nagrajencev
Poletje s Prešernovimi nagrajenci je letos potekalo prvič. Raznovrstnost dogod-
kov, predvsem pa njihova visoka umetniška vrednost potrjujejo, da se je Kranj 
poistovetil s Prešernovimi lavreati. 

Kolesarski praznik v Kranju
Matjaž Zevnik, Kolesarski klub Kranj
Letošnji Kolesarski praznik v Kranju je minil v znamenju praznovanja šestdeset- 
letnice Kolesarskega kluba Kranj. Kolesarske dirke smo nadgradili še z razstavo 
ob obletnici in koncertom Andreja Šifrerja. Letos je bilo na startu več kot petsto 
kolesarjev, dogodek pa si je ogledalo okoli sedem tisoč obiskovalcev.

Večeri z okusom
Klemen Malovrh, Klubar
Vsako soboto čez celo poletje smo uživali ob živi glasbi na polni terasi KluBara. 
Skupaj z vami smo preživeli in doživeli marsikaj! Hvala vsem, ki ste nas obiskali 
in lepa hvala tudi okoliškim stanovalcem za strpnost, saj je bilo vmes nekaj gla-
snejših koncertov. 

Jazz kamp Kranj
Gregor Grašič, Jazz kamp Kranj
Že 14. Jazz kamp Kranj je bil s strani mentorjev in udeležencev ter nastopajočih 
mednarodno obarvan. Ponujal je jazzovske in pop delavnice, večerni koncertni 
program, fotografsko razstavo, jazz kuhinjo ter pokušino vin. 

Rovi pod starim Kranjem

za odrasle

20. - 23. in 27. - 29. oktober
ob 16., 17. in 18. uri

30. - 31. oktober
od 16. do 22. ure

za otroke

www.visitkranj.si

NOC_CAROVNIC_UTRIP_4.indd   1 20. 09. 2017   09:52:38

v rovih pod starim Kranjem

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Več kot 30 degustacijskih točk

november
10. 11. in

petek sobota

17. 18. in

petek sobota

www.visitkranj.si

VINSKAPOT_UTRIP.indd   1 20. 09. 2017   09:08:59
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KAKŠNO JE VAŠE  MNENJE O UTRIPU?
Ali redno prebirate Utrip? Kakšen se vam zdi? Kaj najraje berete? Bi kaj spreme-
nili? Običite www.visitkranj.com in izpolnite spletno anketo ter nam pomagajte 
biti še boljši. Med vsemi, ki boste izpolnili anketo, bomo izžrebali tri posamezni-
ke, ki bodo prejeli ličen darilni paket Visit Kranj.

KRANJ IMA
DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE

KRANJ POTREBUJE
VAŠ GLAS!

Turistična zveza Slovenije tudi letos prireja tekmovanje 
Moja dežela – lepa in gostoljubna. Slovenska mesta in 
kraji tekmujejo v urejanju in varstvu okolja, v kakovosti 
turistične ponudbe ter gostoljubju prebivalcev. Kranj se 
za zmago poteguje v kategoriji najlepše in najgostoljub-
nejše večje mesto. Državna strokovna komisija je naše 
mesto že ocenila, zdaj pa smo na vrsti mi, Kranjčani. Lan-
sko leto je Kranj prav z vašo pomočjo zasedel prvo mesto 
v spletnem glasovanju in končno tretje mesto. S skupni-
mi močmi in glasovi ciljajmo še više – želimo osvojiti 
naziv najgostoljubnejšega večjega mesta v Sloveniji. 

Povezavo do glasovanja najdete na spletnih straneh 
www.visitkranj.si in na: www.turisticna-zveza.si/
glasovanje-2017. Glasovanje poteka do 4. oktobra. 
Svoj glas lahko oddate enkrat dnevno vsak dan.

Kranjčanka Maja Zupan, doma iz Bri-
tofa, je 9. septembra postala nova miss 
Slovenije. Maja je blestela že na izboru 
za miss Gorenjske, ki je potekal mar-
ca v Rovih pod starim Kranjem. Ker 
je bilo regionalno tekmovanje lokalno 
obarvano in namenjeno predstavitvi 
Gorenjske, so takrat kandidatke pred-
stavljale Kranj kot mesto kulture in 
doživetij ter kot prestolnico slovenskih 
Alp. Maja je z drugimi dekleti sodelo-
vala na dogodku Gregorjevo, predsta-
vljale so najboljši gorenjski gurmanski 
tandem, kranjsko klobaso in Kranjsko 
pivo. Predvsem pa so promovirale 
brezčasno lepoto kulturne dediščine. 
Tako je na predizboru za miss Slove-
nije tekmovalke krasil nakit iz obdobja 
zlate dobe Karnija, ki so ga nosile te-
danje gospe visoke družbene elite. Re-
plike sponk, obeskov, verižic in uhanov 
iz kranjskih arheoloških najdišč, ki so 
zaljšale dekleta, so na voljo v Kranjski 
hiši.

MISS SLOVENIJE JE 
KRANJČANKA MAJA ZUPAN

V Kranju pod okriljem Društva Natu-
ro v gozdičku v bližini nekdanjih go-
renjskih mlekarn nastaja Doživljajsko 
igrišče. Kot nam je zaupal predsednik 
društva Gregor Rožanc, je glavni na-
men igrišča, da si otroci sami ustvarijo 

prostor, kjer se bodo svobodno igrali, 
ustvarjali, spotoma pa spletli prijatelj-
stva in ustvarjali nepozabne spomine.
Naturovci zagotovijo orodje in materi-
ale, s katerimi otroci ustvarjajo igrišče 
po svoji meri. Žagajo, zabijajo žeblje, 
lepijo, barvajo, plezajo po drevesih, 
si pod drevesi ali na njih delajo hišice 
ali pa se žogajo, kurijo ogenj, družijo 
in pogovarjajo. Igra na takem igrišču 
spodbuja otroško domišljijo in otroke 
nauči odgovornosti in skrbi za lastno 
varnost. Pri kreativnosti otroke usmer-
jajo strokovno usposobljeni naturovci, 
ki vas na igrišče vabijo vsak ponedeljek 
od 14. do 18. ure. Obisk je brezplačen. 
Več na www.naturo.si. 

Maja bo Slovenijo predstavljala na Ki-
tajskem, želimo ji veliko uspeha. Nami-
gnila pa nam je, da bo z veseljem in s 
ponosom predstavljala tudi naš Kranj.

Posestvo Brdo pri Kranju bo 21. in 22. 
oktobra gostilo Slovenski poročni se-
jem, kjer bodo vodilni strokovnjaki za 
poročne storitve predstavili najnovejše 
trende. Odvijal se bo pester program s 
predavanji, seminarji, modnimi revija-
mi, manjkal pa ne bo niti otroški koti-
ček z varuškami. Videti bo možno tudi 
stare slovenske poročne običaje. Orga-
nizatorji tako zagotavljajo zanimiv, za-
baven in prijeten dan za vse tiste, ki jih 
zanimajo izdelki in storitve za poroke. 

Na sejmu se bo med drugimi razsta-
vljavci predstavila tudi destinacija 
Kranj, ki parom ponuja kar nekaj ro-
mantičnih kotičkov in številne mo-
žnosti za izvedbo poroke. Zavod za 

KRANJ, ROMANTIČNA POROČNA KULISA
turizem in kulturo Kranj, Hiša Layer in 
Upravna enota Kranj bodo na svojem 
razstavnem prostoru ponujali nasvete, 

kje in kako lahko mladoporočenci pre-
živijo najpomembnejši in najlepši dan 
svojega življenja.

6. MEDNARODNI FESTIVAL
LIKOVNIH UMETNOSTI
KRANJ - ZDSLU 2017

SIMBOL
ZNAK
BARVA

Glavna otvoritev
v TOREK, 3. OKTOBRA 2017,

ob 17. uri, Glavni trg, Kranj

28. september - 5. november 2017 likovnodrustvo-kranj.weebly.com/festival-2017.html

K SOSEDOM PO DOBRE PRAKSE
Kranjski trgovci, gostinci, ponudniki 
namestitev in turistični delavci smo 
se v torek, 26. septembra, odpravi-
li na obisk k sosednjim Avstrijcem in 
Nemcem. Na strokovni ekskurziji, v 
organizaciji Zavoda za turizem in kul-
turo Kranj in sodelovanju s turistično 
agencijo Ines tours ter hotelom Actum, 
smo si ogledali nekaj primerov dobrih 
praks, se družili in navezovali medse-
bojne stike. 

Prva postojanka je bilo pobrateno me-
sto Beljak. Njihove prakse so še pose-
bej pritegnile našo pozornost, saj to, 
nekoč zaspano mesto, danes beleži 
2.600.000 nočitev na letni ravni. Pot 
nas je nato zanesla v informacijsko 
točko »Haus ber Berge« v Nemčiji. To 
ni le običajna informacijska točka, je 
interaktivni muzeju, kjer smo se v 
dveh nadstropjih seznanili z Nacional-
nim parkom Berchtesgaden, s tam ži-

večimi živalmi in ljudmi. Za konec smo 
se ustavili še v avstrijski vasici Wer-
fenweng, kjer si prizadevajo za turizem 
brez avtomobila. Gostom ponujajo od-
dih od avtomobila in jim ponujajo al-
ternativne oblike mobilnosti. V Kranj 
smo se vrnili polni novih idej, delovne-
ga zagona in medsebojnih poznanstev. 
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ZA KLOBUK DOL VZET!  6. Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 2017

Umetnostna kritičarka, kustodinja, pre-
davateljica, publicistka, turistična vodni-
ca, alpinistka … Vse to in še več je Petra 
Vencelj, ki je predstavila že več kot tristo 
domačih in tujih likovnih ustvarjalcev. Z 
njo smo se pogovarjali o 6. Mednarodnem 
festivalu likovnih umetnosti v Kranju. Že 
5. leto zapored je del ekipe, ki ustvarja ta 
obsežen projekt mednarodnih razsežnosti. 

Med 28. septembrom in 5. novembrom 
Kranj gosti Mednarodni festival likov-
nih umetnosti. Gre za mednarodni fe-
stival, na katerem sodelujejo odlični 

tuji in domači ustvarjalci. Kaj tak fe-
stival pomeni za Kranj, njegovo prepo-
znavnost in kam ga umešča v umetni-
škem prostoru?
Nedvomno gre za velik projekt v organiza-
ciji Likovnega društva Kranj pod vodstvom 
Klavdija Tutte, na katerem se predstavlja 
131 likovnikov iz 21 držav. Tak dogodek 
mesto vsekakor umešča visoko na medna-
rodno likovno prizorišče. To je promocija 
za Kranj tako v likovnem kot tudi turistič-
nem smislu. Tak festival veča prepoznav-
nost mesta v Sloveniji, zaradi mednarodne 
udeležbe pa tudi v tujini. Za selekcijo del je 
poskrbela Mojca Grmek z ministrstva za 
kulturo. Pri selekciji se je podrobneje se-
znanila z gorenjskimi avtorji, kar nam daje 
priložnost, da postanemo v umetniškem 
smislu prepoznavnejši v prestolnici. 

Kje kot umetnostna kritičarka vidite 
največji potencial festivala?
V mednarodnosti. Avtorji ne prihajajo 
samo iz Evrope, ampak z vsega sveta. Če-
prav se danes informacije zaradi interneta 
hitro širijo in umetnost lahko spremljamo 
prek digitalnih medijev, nam festival omo-
goča ogled mednarodno prepoznavnih 
imen iz sveta likovne umetnosti v živo. 

Kaj obiskovalci lahko pričakujejo od le-
tošnjega festivala?

V Kranju se radi pohvalimo, da smo Prešer-
novo mesto, saj sta pesnikovo življenje in 
delovanje pri nas mestu pustila neizbrisen 
pečat. Vendar to ni edini slovenski pesnik, 
ki je dodajal kamenčke v mozaik kulturnega 
razvoja mesta. Simon Jenko se je v slovensko 
literarno zgodovino vpisal kot eden izmed 
najpomembnejših pesnikov v obdobju med 
romantiko in realizmom. Kako je povezan s 
Kranjem, pa lahko preberete v tem nasvetu 
za izlet.
Deset kilometrov iz Kranja ob reki Savi in na 
robu Sorškega polja leži majhna vas – Podre-
ča. Tu se je v revni kmečki hiši rodil Simon 
Jenko. Družina se je kasneje preselila v Praše, 
kjer je Jenko tudi preživel mladost, njegova 
rojstna hiša v Podreči pa je leta 1865 zgorela. 
Šestdeset let po pesnikovi smrti so njegovi 
rojaki na tem mestu postavili spomenik, ki ga 
tam najdete še danes. 
Jenku pogosto pravimo pesnik Sorškega po-
lja in ena izmed njegovih bolj znanih pesmi 
iz narave opeva prav Sorško polje. Danes so 
tam urejene rekreacijske poti in polje s svo-
jimi lepotami kar vabi na različne aktivnosti 
v naravi v vseh letnih časih. Ko boste tam, se 
spomnite na Jenka in si preberite njegovo pe-
sem Na Sorškem polji.
Med letoma 1864 do 1866 je Jenko živel v 
Kranju in opravljal pisarniško delo pri no-

Obeta se šest mednarodnih prizorišč. 
Stebriščna dvorana v Gorenjskem muze-
ju predstavlja osrednje prizorišče, kjer bo 
predstavljenih 78 avtorjev. V Etno galeriji 
Desetnica bodo razstavljene krpanke, ki 
so delo izredno zanimivih mednarodnih 
avtoric, o katerih pišem tudi v katalogu. 
V Razstavnem paviljonu Jugovic se bodo 
predstavili Avstrijci, v Kranjski hiši bodo 
razstavljali Zagrebčani, na Pungertu ima-
mo vrhunske japonske avtorje, v stolpu 
Škrlovec pa bodo razstavljali nagrajenci iz 
prejšnjih treh festivalov. Ne smemo pa po-
zabiti še na druge razstavne prostore, kot 
so Galerija Prešernovih nagrajencev, Me-
stna knjižnica, Gorenjski glas kjer bo tudi 
nagovor ob odprtju, v kavarni Khislstein pa 
se bomo vrteli okoli Plečnika. Zastopane so 
vse zvrsti likovne umetnosti, od kiparstva, 
slikarstva, video objektov do krpank in pa 
seveda arhitekture. Lahko smo ponosni, da 
se to dogaja v Kranju. Delo za klobuk dol 
vzet!

Leopold Layer, France Prešeren, Janez 
Puhar, Simon Jenko … Kranj je že od 
nekdaj dom umetnikom z veliko zače-
tnico. Kako bi opisali sodobno kranj-
sko umetniško sceno? Ob delu katerih 
kranjskih umetnikov vam zaigra srce?
V Kranju imamo nekaj odličnih likovnikov. 

Franc Vozelj je izstopajoč likovnik s svojimi 
akti, svojim klasičnim pristopom. Saj vemo, 
sodobna umetnost je včasih tudi pika, črta 
in se skrivajo stvari za tem. Včasih tudi ne-
znanje ali provokacije. Slikarjev, ki znajo s 
starimi sredstvi upodobiti lepe umetnosti, je 
vedno manj – in eden od teh je zagotovo Vo-
zelj. Kranjska umetniška scena parira preo-
stalemu slovenskemu krogu. Lahko bi rekla, 
da v določenih pogledih celo izstopa. 

Ljudje se glede umetnosti in kulture de-
lijo na dve skupini – na tiste, ki ju cenijo, 
in na tiste, ki so mnenja, da je to še en 
nebodigatreba, v katerega je nesmiselno 
vlagati. Kako vi odgovarjate takim skep-
tikom?
Jaz pravim, da umetnost vedno kaže izraz 
časa, v katerem nastaja in je nekakšno ogle-
dalo družbe. Če kritizira, kritizira zato, ker je 
tudi kritična. Če govori o nekaterih drugih, 
lahko tudi estetskih vsebinah, govori o času, 
v katerem živimo. Če se podamo v obdobja 
prej, to ni bila samo likovna umetnost, v 
ozadju so bili meceni, botrovala so ji odkri-
tja na področju tehnologije, odkritja novih 
dežel, srečanje z drugimi kulturami … Ve-
dno gre za preplet vsega. Skeptike vabim na 
obisk festivala, ki vas bo z vsemi vsebinami 
prepričal, da umetnost bogati in širi pogled 
na svet.

tarju Jožetu Strgarju. Ponovno se je vrnil v 
Kranj poleti leta 1869 in tu istega leta jeseni 
tudi umrl. Spominska plošča na hiši, v kateri 
je Jenko živel, je v Tomšičevi ulici, Pot na ko-
lodvor 2. Mesto Kranj se je s tem poklonilo 
pesniku. Kaj je na spominski plošči napisano, 
preverite sami.
Za spominsko ploščo na Jenkovi hiši ter za 
pokop in nagrobni spomenik v Prešernovem 
gaju, kjer je Jenko pokopan, je poskrbela te-
danja Kranjska čitalnica. Izdelavo spomenika 
so zaupali znanemu podobarju in kamnose-
ku Janezu Vurniku st., ki za svoje delo ni zah-
teval honorarja. Spomenik iz nabrežinskega 
marmorja je zasnovan v obliki znamenja po 
zgledu Prešernovega nagrobnega spomeni-
ka. Marmorni portretni medaljon pesnika pa 
je delo Vurnikovega sina Janeza Vurnika ml. 
Oktober je pravi čas, da se pobliže spoznate 
z Jenkom in njegovimi pesmimi, saj ta me-
sec obeležujemo tako obletnico njegovega 
rojstva (27. oktober 1835) kot smrti (18. 
oktober 1869). Društvo slovenskih pesni-
kov skupaj z Zavodom za turizem in kulturo 
Kranj pripravljata dva dogodka v njegov spo-
min. V petek, 20. oktobra, bodo Prešernov 
gaj obiskali pesniki, ki se letos potegujejo za 
Jenkovo nagrado. V petek, 27. oktobra, pa se 
v poklon Jenku v Prešernovem gaju zberemo 
vsi ljubitelji poezije in slovenske zgodovine.

NASVET ZA IZLET
V spomin Simonu Jenku Sledite nam na @visitkranj in ne 

pozabite svojih fotografij, ki ste jih 
posneli v Kranju in njegovi okolici, 

označiti z značko #visitkranj.

INSTAGRAM

Leena Jerončič - PhotoSI / Instagram @stellap0laris

Dejan Hudoletnjak

NAGRADNA IGRA 
Noč čarovnic za odrasle 

in za otroke
Zadenite brezplačne vstopnice 

za Noč čarovnic!

Otroci, izdelajte in fotografirajte svoj ča-
rovniški pripomoček ter se potegujte za 
dve vstopnici za Noč čarovnic za otroke. 
Odrasli pa nam zaupajte, ob ogledu katere-
ga filma ste bili najbolj prestrašeni, in so-
delujte v žrebanju za dve vstopnici za Noč 
čarovnic za odrasle – Slepa ulca. Potek 
obeh nagradnih iger najdete na naši spletni 
strani www.visitkranj.si. Časa imate do 
15. oktobra do 12. ure. Za oba dogodka 
bomo podarili po tri pare vstopnic.
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Maja Bertoncelj

Kranj – Center Kranja je bil 
športno obarvan. Pretekli 
konec tedna se je namreč 
zaključil Festival športa 
Kranj. Letošnji je bil tretji, 
organizatorji pa so zadovolj-
ni tako s spremembami, ki 
jih je prinesel, kot z obi-
skom in dogodki.
Športna tržnica in glavni pri-
reditveni oder s številnimi 
gosti in nastopi, testiranja in 
meritve, Tek za Kranj, tri 
strokovna predavanja (upra-
vljanje v športu, prehrana 
športnikov, regeneracija po 
obremenitvi in vadba za vrni-
tev v šport po poškodbah gi-
bal), program za osnovne 
šole in vrtce, koncert Zlatka 
in zaključna prireditev v gra-
du Khislstein. To je program, 
ki so ga pripravili za letos. 
Zaradi slabega vremena je 
odpadla le mini olimpijada 
za kranjske vrtce. Program je 
bil namenjen vsem generaci-
jam, v ospredju pa so bili 
predvsem otroci, ki so na 
športni tržnici lahko presku-

sili različne športne panoge 
in morda izbrali šport zase. 
Športna tržnica je letos prvič 
potekala v centru Kranja, pr-
vič je potekal tudi Tek za 
Kranj, prav tako so prvič v 
program vključili osnovno-
šolce, ki so imeli 22. septem-
bra v centru Kranja športni 
dan. Bilo jih je več kot 220 iz 
dveh osnovnih šol: OŠ Simo-
na Jenka Kranj in OŠ Predo-
slje. Najbolj pestro dogajanja 
je bilo na zadnji dan festivala, 
23. septembra, ko je v organi-
zaciji Atletskega kluba Tri-
glav Kranj potekal tudi prvi 
Tek za Kranj. Na 3,3 km sta 
bila najhitrejša ambasador 
teka in udeleženec letošnjega 
svetovnega prvenstva Rok 
Puhar (9:32) ter Sara Moho-
rič (12:24), oba iz AK Triglav, 
na 10 km Dino Grbić (Kavar-
na Bazen, 33:19) in Maruša 
Turk (39:53), med štafetami 
pa ekipa Komunale Kranj v 
postavi Uroš Arnež, Klemen 
Čebašek in Mitja Zupan 
(39:48). 
Organizatorji Festivala športa 
Kranj so zadovoljni. »Festival 

je uspel še bolje od pričako-
vanj. Dogodki so bili dobro 
obiskani, vključno s športno 
tržnico, na kateri so se na 
skoraj štiridesetih stojnicah 
aktivno predstavila številna 
športna društva in klubi. Po-
gled na center Kranja je bil 
res lep, saj je bil poln otrok, ki 
so se preizkušali na različnih 
poligonih in v različnih špor-
tnih aktivnostih. Mislim, da 
nam je uspelo dokazati, da je 
športni festival dogodek, ki 

ima mesto v samem centru 
Kranja,« je povedal Tadej Pe-
ranovič, predsednik Športne 
zveze Kranj.
Na zaključni prireditvi Festi-
vala športa Kranj so se spo-
mnili dveh klubov, ki že vr-
sto let delujeta na športnem 
področju v mestu. Podelili 
so priznanje za 60 let delo-
vanja Kolesarskega kluba 
Kranj ter priznanje za 70 let 
delovanja Plavalnega kluba 
Triglav Kranj. 

Festival razgibal Kranj
Tretji Festival športa je v Kranj privabil številne obiskovalce. S športom in zabavo je popestril 
dogajanje v centru mestu.

Festival športa je bil v prvi vrsti namenjen otrokom. 
Utrinek s športnega dne osnovnošolcev. / Foto: Primož Pičulin

Na športni tržnici so se predstavljali številni športni klubi 
in društva. / Foto: Primož Pičulin

V sklopu festivala je potekal tudi Tek za Kranj. Deset 
kilometrov je najhitreje pretekel domačin Dino Grbić. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Pod geslom Združi-
mo moči, delimo si prevoz 
je prejšnji teden potekal le-
tošnji Evropski teden mobil-
nosti, ki se je v petek zaklju-
čil z dnevom brez avtomobi-
la. Teden mobilnosti je tra-
dicionalna evropska pobu-
da, ki lokalne skupnosti 
spodbuja k uvedbi in pro-
mociji trajnostnih prome-
tnih ukrepov. Gre za priza-
devanja za človeku in okolju 
prijaznejše načine mobilno-
sti, ki vsako leto poveže na 
tisoče sodelujočih mest po 
Evropi. Letos je akcija pote-
kala že šestnajsto leto zapo-
red, v njej pa je med sedem-
desetimi slovenskimi obči-
nami aktivno sodelovala 
tudi kranjska. 
Čeprav je bil program zaradi 
slabega vremena malce okr-
njen (kolesarnico na Oreh-
ku ter prehod za kolesarje in 
pešce pri prečkanju Lju-
bljanske ceste na Sorško po-
lje so odprli šele včeraj), pa 
so obiskovalci Slovenskega 
trga in Glavnega trga lahko 

spoznavali nove kranjske 
pridobitve: od sistema KR-
sKOLESOM do Kranvaja in 
rikše oziroma E-kolesa. Po-
skrbljeno je bilo za kolesar-
sko vadbo pa tudi za spozna-
vanje aktivnosti za zdravo 
telo. »V tem tednu nam je 
malce ponagajalo vreme, 
vendar verjamem, da bomo 
ves načrtovani program iz-
vedli v naslednjih dneh. Le-
tošnje geslo Združimo 
moči, delimo si prevoz je v 
Kranju še kako živo, saj smo 
najprej uvedli sistem KR-
sKolesom, zaživel je Kran-
vaj, v zadnjem mesecu pa 
tudi že izposoja avtomobi-
lov. Prav tako smo te dni 
predstavili rikšo, ki je del 
projekta LENA, ki ga je pri-
dobila BSC Gorenjske. Od-
ziv občanov je bil pozitiven, 
vsi zagovarjajo trajnostno 
mobilnost. Seveda pa se pri 
početju še nismo veliko 
spremenili. Nekateri pravi-
jo, da se stvari pomikajo pre-
počasi, pomembno pa je, da 
se pomikajo v pravo smer,« 
je v imenu organizatorjev 
povedal Andrej Zalokar.

Delimo si prevoz

V dneh med 16. in 22. septembrom vsako leto 
poteka Evropski teden mobilnosti, tudi v kranjski 
občini pa so potekale številne aktivnosti.

V Kranju je bilo moč preizkusiti tudi rikšo. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Prejšnji teden sta najboljši hrvaški smučar Ivica Ko-
stelić in ekstremni športnik ter biatlonski trener Miha Pod-
gornik pripravila predavanje za dijake Gimnazije Franceta 
Prešerna. Miha, nekdanji dijak te gimnazije, je svoje bogate 
izkušnje z ekspedicij že večkrat delil z dijaki in jim svetoval: 
»Nikoli ne izbirajte lahkih poti, saj je zadovoljstvo ob pre-
magovanju težjih toliko slajše.« Tokrat je z Ivico Kostelićem 
spregovoril o prečenju Islandije in Grenlandije. Lansko leto 
sta namreč na smučeh prečkala Islandijo, letos pa sta odšla 
na 582 km dolgo pot preko Grenlandije. Njuna neverjetna 
fizična in psihična kondicija je bila za dijake motivirajoča. 
Kot je povedala pomočnica ravnateljice Tanja Ahčin, pa je 
tudi za učitelje lepo, ko se njihovi nekdanji dijaki vračajo na 
šolo in ko vidijo, da delajo tisto, kar jih veseli, ter so svoje 
bogate izkušnje pripravljeni deliti. 

Izkušnje sta delila z dijaki

Miha Podgornik in Ivica Kostelić med dijaki Gimnazije 
Franceta Prešerna
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Igor Kavčič

Kranj – Več desetletna tradi-
cija delavnic in tečajev razli-
čnih kreativnih znanj se 
nadaljuje tudi v novem šol-
skem letu. Na voljo je kar 
nekaj zanimivih idej za 
popoldansko in večerno pre-
življanje prostega časa, med 
njimi je tudi nekaj letošnjih 
novosti. Naj najprej omeni-
mo le te. Med novimi delav-
nicami bodo zanimive tri 
delavnice, povezane z likov-
nostjo in oblikovanjem, to 
so Igriva arhitekturna šola z 
mentorji Tino Gradišer, 
Marušo Žemlja in Vidom 
Skrbinškom, Osnove kali-
grafije vas bo učila Monika 
Traven, Osnove grafičnega 
oblikovanja pa bodo v dome-
ni mentorice Tanje Faletič. 
Za vse glasbeno nadarjene 
Pevsko delavnico popularne 
glasbe in jazza pripravlja 
odlična pevka Kristina Ober-
žan, v Osnove glasbene pro-
dukcije pa bo tečajnike od 
srednje šole naprej uvajal 
priznani kitarist Primož 
Grašič.

Že uveljavljena delavnica je 
gledališka. Kulturno druš-
tvo FIGURA v sodelovanju 
s Centrom kulturnih dejav-
nosti Kranj že sedmo sezo-
no izvaja gledališke delav-
nice za otroke, mladino in 
odrasle, in sicer pod umet-
niškim vodstvom Domija 
Vrezca. V lanski sezoni so 
Kranjske čebelice, skupina, 
ki se je oblikovala v okviru 
delavnic, ustvarile svojo že 
šesto gledališko predstavo, 
pametno zgodbo o brezča-
snem prijateljstvu Zip Zap. 
Njena premiera v juniju je 
bila nadvse uspešna. Domi 
Vrezec bo tako ob ponedelj-
kih vodil Začetno gledališ-
ko delavnico za osnovno-
šolce in Gledališko delavni-
co za otroke, ob petkih pa 
Nadaljevalno gledališko 
delavnico za osnovnošolce 
in Mladinsko gledališko 
delavnico. Otroška lutkov-
na delavnica bo tudi letos v 
domeni mentorice Nataše 
Herlec.
Tradicionalni sta tudi delav-
nici krpank, začetna in 
nadaljevalna, vodila pa ju bo 

mojstr ica izdelovanja 
krpank Margareta Vovk 
Čalič. Četrtek bo rezerviran 
za likovno ustvarjanje pod 
mentorstvom Roberta Prim-
ca. Na voljo so tri delavnice: 
Risanje za otroke, Študijsko 
risanje in Risanje za odras-
le. Vpisi v posamezne delav-
nice bodo potekali od 2. 

oktobra naprej oziroma od 
prve ure vsake posamezne 
delavnice, ki bodo tudi letoš-
njo sezono potekale v pros-
torih območne izpostave 
JSKD poleg Prešernovega 
gledališča. Več o terminih in 
ostalih informacijah o posa-
meznih delavnicah pa na 
spletni strani CKD.

Gledališče, petje, lutke, risanje
V Centru kulturnih dejavnosti pri kranjski izpostavi JSKD bo tudi v novi sezoni nekaj zanimivih 
tečajev in delavnic za mlade in odrasle.

Veselo vzdušje Kranjskih čebelic ob letošnji premieri igre 
Zip Zap. / Foto: arhiv Figura

Igor Kavčič

Kranj – Z razstavama članov 
Likovnega društva Kranj v 
Mestni knjižnici Kranj in sli-
karja Bojana Gorenca v 
Galeriji Prešernovih nagra-
jencev se je včeraj začel 6. 
Mednarodni festival likovne 
umetnosti, ki je nedvomno 
največji tovrstni likovni 
dogodek v državi. Že danes 
bosta sledili odprtji še dveh 
razstav, ob enajstih mladih 
arhitektov na temo Plečniko-
vi simboli kot izziv v sodobni 
arhitekturi v Kavarni Khisl-
stein 12.56, zvečer pa bodo v 
Razstavnem Paviljonu Jugo-
vic v Spodnjih Bitnjah odprli 
razstavo avstrijskih likovni-
kov, s svojimi deli pa se bodo 
soočili tudi člani LD Kranj in 
Združenja umetnikov Škofja 
Loka.
Osrednji dogodek bo že tra-
dicionalni sprehod po prizo-
riščih v starem mestnem 
jedru prihodnji teden, v 
torek, 3. oktobra, ob 17. uri, 
zaključil se bo v Galeriji dr. 
Ceneta Avguština na kranj-
ski območni enoti ZVKD. 
Tam bo na ogled razstava del 
Anke Krašna, letošnje dobit-
nice stanovskega priznanja 
Zveze društev slovenskih 
likovnih umetnikov, ter 
podelitev nagrad in priznanj 
festivala. Na festivalu razsta-

vljena dela bo ocenjevala 
mednarodna žirija, v kateri 
bodo tudi člani mednarodne 
organizacije umetniških kri-
tikov AICA. 
V projekt festivala, ki je 
tokrat vezan predvsem na 
razstavišča v starem mest-
nem jedru, so sicer vključe-
ne tako rekoč vse institucije 
in posamezniki v mestu, ki 
se v celoti ali pa vsaj delno 
ukvarjajo z vizualnim, v prvi 
vrsti so to Zavod za turizem 
in kulturo pa Gorenjski 

muzej, Mestna knjižnica 
Kranj, Zavod za varstvo kul-
turne dediščine, Layerjeva 
hiša, Galerija Prešernovih 
nagrajencev, Javni sklad za 
kulturne dejavnosti, Galeri-
ja Pungert, Steklarstvo Jugo-
vic ... Vse razstave se osredo-
točajo na povezovalno temo, 
ki jo narekuje podnaslov 
festivala Simbol, znak, bar-
va. Seveda pa posamezne 
avtorske likovne govorice in 
različni mediji, v katerih 
umetniki udeleženci festiva-

la ustvarjajo, v mestu obeta-
jo številna bogata likovna 
doživetja.
Letošnja novost bo deset 
strokovnih javnih vodenj po 
razstavah za osnovnošolce 
in gimnazijce, tudi za vrtce, 
ter seveda druge skupine in 
posameznike, ki bodo v 
oktobru potekala ob torkih 
in četrtkih, pripravili pa jih 
bodo Klavdij Tutta, umetno-
stna zgodovinarka Melita 
Ažman in vodja programa 
Layerjeve hiše Zala Vidali.

Likovno bogat oktober
Včeraj se je v Kranju začel 6. Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 2017. Na 
sedemnajstih razstaviščih se predstavlja sto enaintrideset likovnih umetnikov iz enaindvajsetih držav.

Sedemnajst razstavišč, večinoma v starem mestnem jedru Kranja, je in bo še prvi teden v 
novembru v znamenju domače in tuje likovne ustvarjalnosti. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Jasmina Pogačnik je 
učiteljica klavirja v Glasbeni 
šoli Kranj. Sama zase pravi, 
da je glasbena šola njen dru-
gi dom, saj otroke igranja na 
klavir uči že 44 let. Svoj pre-
poznaven pedagoški poten-
cial je lani nadgradila z zbir-
ko skladbic Slovenske naro-
dne v kvintnem krogu. Z 
njo dokazuje, da je resno in 
zahtevno poučevanje mla-
dih nadobudnih glasbeni-
kov lahko tudi zabavno, 
predvsem pa je neizčrpen 
poligon za izživljanje ustvar-
jalnosti.
Njena knjižna izdaja, ki ni le 
navaden učbenik, ampak 
prijazen, slikovit in tudi 
matematično natančen, kar 
tonski zapisi od zapisovalca 
in bralca zahtevajo, je kot 
nalašč za učenje igranja na 
klavir, naj gre za mladino ali 
odrasle. Pogačnikova v zbir-
ki združuje tri motive, ki 
vodijo učitelje klavirja: spoz-
navanje slovenske narodne 
pesmi, pojasnjevanje neka-
terih poglavij glasbene teori-
je in trening tehničnih prvin 
klavirske igre. 
Melodija in harmonija slo-
venskih narodnih pesmi sta 
nam nekako domači, mar 
ne. Vanje je avtorica spretno 
zamaskirala niz osnovnih 
klavirskotehničnih prvin, ki 
jih mora v procesu učenja 

obvladati vsak učenec. 
„Namesto da bi glodal suho-
parne prstne vaje, je pač 
bolje, da jih usvoji ob miloz-
veneči pesmi,“ pojasni 
Pogačnikova, da pa pri zbir-
ki ne gre le za pesmice in 
trening klavirskih tehničnih 
veščin, ampak za temelje 
glasbene teorije. Tako kot 
računalniki delujejo v 
nekem operacijskem siste-
mu, kot je recimo Windows, 
tudi glasba deluje v sistemu, 
ki se imenuje funkcionalna 
harmonija. Okvir, v katerega 
je Pogačnikova umestila šti-
riindvajset pesmic, pa je 
kvintni krog. Skozi glasbeno 
učbeniško zgodbo nas pelje 
pajacek Tona. Nadaljevanje 
bo zagotovo zanimalo vse, ki 
so se kdaj učili klavir, pa bi 
svoje znanje obnovili, vse 
tiste, ki se ga učijo zdaj, pa 
tudi za vse tiste, ki jih zani-
ma glasba nasploh. Ob raz-
lagi knjige, njenega koncep-
ta vam bo tudi z igranjem 
narodnih pesmi postregla 
avtorica Jasmina Pogačnik, 
ki je učbenik Slovenske 
narodne v kvintnem krogu 
napisala, priredila skladbe, 
ilustrirala in pobarvala 
„tone“, ki nas vodijo skozi 
glasbeno teorijo, pripravila 
delovne liste in je skratka 
prava oseba, ki nam vse to 
lahko tudi pojasni v živo. 
Prihodnjo sredo v Mestni 
knjižnici Kranj.

Klavir, narodne 
pesmi in ...
V Mestni knjižnici Kranj bo v sredo, 4. oktobra, 
ob 18. uri zbirko priredb za klavir Slovenske 
narodne v kvintnem krogu predstavila avtorica 
Jasmina Pogačnik.

Pajacek Tona, s katerim nas Jasmina popelje po klavirskih 
tipkah.

Kranj – Po zelo uspešnem preteklem koncertnem letu, v 
katerem so med drugim nadaljevali tudi že utečeno krščeva-
nje novih skladb, ki so jih posebej zanje napisali mladi slo-
venski skladatelji, se bo Gorenjski oktet v soboto, 30. sep-
tembra, ob 19.30 v večnamenski dvorani Gimnazije Kranj 
predstavil na Letnem koncertu. Pričakujejo nas v nekoliko 
prenovljeni zasedbi – pod vodstvom Petre Jerič bodo tokrat 
zapeli Matej Velikonja in Martin Kovačič (prvi tenor), drugi 
tenor prepevata Aleš Leben in Marko Sušnik, baritona sta 
Andrej Arnšek in Tomaž Debeljak, za basovsko podlago pa 
skrbita Job Tišler in Boštjan Jordan. Predstavili bodo razno-
lik program slovenskih skladateljev, med drugim Andreja 
Volariča, Antona Foersterja, Gašperja Jereba, Ambroža 
Čopija, Andreja Makorja. Na odru se jim bo pridružila tudi 
gostja, priznana slovenska mezzosopranistka Irena Yebuah 
Tiran. Pevci Gorenjskega okteta vas vabijo, da se jim pridru-
žite in se prepustite brezčasni lepoti glasbe. Vstop na kon-
cert je prost.

Letni koncert Gorenjskega okteta
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BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE

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

	Ponedeljek, 2. 10. 2017, 16.30–18.00 
  Vadba za zdravo hrbtenico za zaposlene. Vadba za zdravo hrbtenico. 

Za vas smo pripravili vadbo izbranih enostavnih vaj za prožno  
hrbtenico, ki vplivajo na naše telesno in psihično počutje, s katerimi 
bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. 

	Ponedeljek, 2. 10. 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, 3. 10. 2017, 8.00–10.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacija 
za potrebe vsakdanjega življenj. 

	Torek, 3. 10. 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, 3. 10. 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, 3. 10. 2017, 10.00–11.30 
 Telovadba za psiho-fizično ravnovesje. 

	Torek, 3. 10. 2017, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 3. 10. 2017, 16.30–17.30 
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v angleščini na sproščen in  

neformalen način?

	Torek, 3. 10. 2017, 17.00–18.30 
  Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. 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. 

	Sreda, 4. 10. 2017, 10.00–12.30 
  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, 5. 10. 2017, 17.00–19.00 
 Turnir v namiznem tenisu. Turnir v namiznem tenisu za vse generacije. 

	Četrtek, 5. 10. 2017, 17.00–19.30 
  Predavanje: Sam svoj najboljši prijatelj – II. del. Dokler sami sebi 

ne postanemo boljši prijatelji, ob vsaki priložnosti poustvarjamo stres 
in pogosto tudi blokiramo sami sebe. Morda imate navado, da se 
»žrete« na zalogo – za pretekle dogodke – in si delate nepotrebne 
skrbi za prihodnost, namesto da bi čas in energijo uporabili za kon-
struktivne rešitve. Na predavanju se učimo, kako postati sam sebi bolj-
ši prijatelj in kako izboljšati svoj odnos do sebe. 

	Četrtek, 5. 10. 2017, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Četrtek, 5. 10. 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, 5. 10. 2017, 18.00–19.30 
  Predavanje: Zima brez gripe in prehlada. Kako na naraven način 

okrepiti imunski sistem in se izogniti boleznim. Slišali bomo tudi 
uspešne zgodbe in primere. 

	Četrtek, 5. 10. 2017, 19.30–21.00 
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti na 

področju osebnostne rasti. Potekajo v zaključeni skupini. Prijave spre-
jemamo na e-naslov: resitve@luniverza.si (do zasedbe prostih mest). 

	Petek, 6. 10. 2017, 17.00–18.00 
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in krepitev 

trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. 

	Ponedeljek, 9. 10. 2017, 16.30–18.00 
  Vadba za zdravo hrbtenico za zaposlene. Vadba za zdravo hrbtenico. 

Za vas smo pripravili vadbo izbranih enostavnih vaj za prožno  
hrbtenico, ki vplivajo na naše telesno in psihično počutje, s katerimi 
bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. 

	Ponedeljek, 9. 10. 2017, 18.00–19.00 
  Ogled Prešernovega gaja. Zbor je pred vhodom v Prešernov gaj iz 

Partizanske ulice. 

	Ponedeljek, 9. 10. 2017, 18.00–19.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 10. 10. 2017, 8.00–10.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacija 
za potrebe vsakdanjega življenja. 

	Torek, 10. 10. 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, 10. 10. 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, 10. 10. 2017, 9.00–10.30 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresov, se sprostimo in povežemo s seboj. 

	Torek, 10. 10. 2017, 10.00–11.30 
 Telovadba za psiho-fizično ravnovesje. 

	Torek, 10. 10. 2017, 17.00–18.00 
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v nemščini na sproščen in  

neformalen način? 

	Sreda, 11. 10. 2017, 10.00–12.30 
  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. 

	Sreda, 11. 10. 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, 11. 10. 2017, 18.00–20.00 
  Sreda za moške: Moški, ženska, ego in partnerski odnos.  

Predavanje in kratka delavnica o odnosih. Predavatelj bo skozi lastne 
primere in izkušnje predstavil spretnost za pospešeno osebno rast in 
premike v odnosih, ki bi jo moral znati vsak moški. Na predavanju  
boste delček moči te spretnosti lahko občutili tudi sami.  
Več o predavatelju in pristopu izveste na: www.ljubevnik.si. 

	Sreda, 11. 10. 2017, 18.00–19.30 
  Gobe in gobarjenje. Osredotočili se bomo na določanje gob v živo. 

Tudi vi lahko prinesete do 5 različnih gob in jih bomo poskušali  
določiti in povedati kakšno zgodbo o prinešeni vrsti. Prav tako pa  
lahko prinesete svojo literaturo, da vidimo, ali je le ta zastarela  
in neuporabna ali ne. 

	Četrtek, 12. 10. 2017, 17.00–18.00 
  Kako obvladati finance. S finančnimi omejitvami se srečujemo vsak 

dan. Vabljeni ste na tretjo delavnico o denarju. 

	Četrtek, 12. 10. 2017, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Četrtek, 12. 10. 2017, 18.00–19.00 
 Tai Chi. Sprostilna meditativna veščina krepi vitalno življenjsko energijo. 

	Četrtek, 12. 10. 2017, 18.00–19.30 
  Likovno ustvarjanje za mlade. Vabljeni dijaki in študentje, ki imajo 

željo po likovnem ustvarjanju.  

	Četrtek, 12. 10. 2017, 18.00–19.30 
  Predavanje: Zakaj stresi povzročajo bolezni. Stres lahko obvladate, 

ko razumete: zakaj stres povzroča bolezni, kako se učinkovito  
zavarovati pred stresom, vpliv prehrane na stres. 

	Petek, 13. 10. 2017, 17.00–18.00 
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in krepitev 

trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. 

	Petek, 13. 10. 2017, 18.00–19.30 
 Predavanje: Duhovni svet starih kultur 

	Ponedeljek, 16. 10. 2017, 16.30–18.00 
  Vadba za zdravo hrbtenico za zaposlene. Vadba za zdravo hrbtenico. 

Za vas smo pripravili vadbo izbranih enostavnih vaj za prožno  
hrbtenico, ki vplivajo na naše telesno in psihično počutje, s katerimi 
bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. 

	Ponedeljek, 16. 10. 2017, 17.30–20.30 
  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. 

	Ponedeljek, 16. 10. 2017, 18.00–19.30 
  Kvačkanje za mlade do 25. leta. Spretnosti oblikovanja zapestnic, 

brošk, uhanov, ipd.

	Ponedeljek, 16. 10. 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, 17. 10. 2017, 8.00–10.00 
  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 bo vodila Mirjana Debelak. 

	Torek, 17. 10. 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, 17. 10. 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, 17. 10. 2017, 10.00–11.30 
 Telovadba za psiho-fizično ravnovesje. 

	Torek, 17. 10. 2017, 17.00–19.00 
  Kulinarično popoldne. Mesili, valjali in oblikovali bomo piškotke in 

se veselili sladkih dobrot. 

	Sreda, 18. 10. 2017, 10.00–12.30 
  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. 

	Sreda, 18. 10. 2017, 18.00–20.30 
  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.

	Četrtek, 19. 10. 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, 19. 10. 2017, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Četrtek, 19. 10. 2017, 18.00–19.00 
  Tai Chi. Sprostilna meditativna veščina krepi vitalno življenjsko  

energijo. 

	Četrtek, 19. 10. 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, 19. 10. 2017, 18.00–19.30 
  Berimo s srcem. Delile bomo vtise o knjigah, ki jih ni dovolj brati  

le z glavo. 

	Četrtek, 19. 10. 2017, 18.00–19.30
  Predavanje: Vse o hrani, prehranskih dopolnilih in nadomestilih 

brez dlake na jeziku. Predstavljajte si, da vam zdravnik napiše recept 
za brokoli, česen, proseno kašo in maslo. Ob vašem začudenem  
pogledu vam objasni, zakaj je bila prosena kaša najljubša jed Nikole 
Tesle, zakaj je bila včasih margarina roza barve, kako antioksidanti 
preprečujejo raka. 

	Petek, 20. 10. 2017, 17.00–18.00 
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in krepitev 

trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. 

	Petek, 20. 10. 2017, 18.00–19.30 
  Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. 

	Ponedeljek, 23. 10. 2017, 16.30–18.00 
  Vadba za zdravo hrbtenico za zaposlene. Vadba za zdravo hrbtenico. 

Za vas smo pripravili vadbo izbranih enostavnih vaj za prožno  
hrbtenico, ki vplivajo na naše telesno in psihično počutje, s katerimi 
bo vaše telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. 

	Torek, 24. 10. 2017, 8.00–10.00 
  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, 24. 10. 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, 24. 10. 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, 24. 10. 2017, 10.00–11.30 
 Telovadba za psiho-fizično ravnovesje. 

	Torek, 24. 10. 2017, 10.30–11.30 
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v angleščini na sproščen in  

neformalen način? 

	Torek, 24. 10. 2017, 17.00–18.30 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresa, se sprostimo in povežemo s seboj.  

	Torek, 24. 10. 2017, 17.00–18.00 
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v nemščini na sproščen in  

neformalen način?

	Sreda, 25. 10. 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, 25. 10. 2017, 18.00–20.00 
  Sreda za moške: Moški, ženska, ego in partnerski odnos.  

Predavanje in kratka delavnica o odnosih. Predavatelj bo skozi lastne 
primere in izkušnje predstavil spretnost za pospešeno osebno rast in 
premike v odnosih, ki bi jo moral znati vsak moški. Na predavanju  
boste delček moči te spretnosti lahko občutili tudi sami.  
Več o predavatelju in pristopu izveste na: www.ljubevnik.si. 

	Četrtek, 26. 10. 2017, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Četrtek, 26. 10. 2017, 18.00–19.00 
  Tai Chi. Sprostilna meditativna veščina krepi vitalno življenjsko  

energijo. 

	Četrtek, 26. 10. 2017, 18.00–19.30 
  Likovno ustvarjanje za mlade. Vabljeni dijaki in študentje, ki imajo 

željo po likovnem ustvarjanju.  

	Četrtek, 26. 10. 2017, 18.00–19.30 
  Predavanje: Biti ali ne biti - vitamin C . Kronološki pregled uporabe 

vitamina C pri preprečevanju in zdravljenju bolezni. 

	Petek, 27. 10. 2017, 17.00–18.00 
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in krepitev 

trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. 

	Petek, 27. 10. 2017, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

	Ponedeljek, 30. 10. 2017, 16.30–18.00 
  Vadba za zdravo hrbtenico za zaposlene. Vadba za zdravo hrbtenico. 

Za vas smo pripravili vadbo izbranih enostavnih vaj za prožno hrbte-
nico, ki vplivajo na naše telesno in psihično počutje, s katerimi bo 
vaše telo zadihalo in se osvobodilo bolečin. 

	Ponedeljek, 30. 10. 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 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.  
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                       Cesta talcev 67, 4000 Kranj, TC Lisjak,                              NOV DISKONT, Delovni čas: pon-pet: 8-19h, sob: 8-13h                                    Facebook MegaNatura diskont

1. nagrada: 1 kg AMADORI perutninske hrenovke
2. nagrada: 500g AMADORI piščančja posebna
3. nagrada: 500g AMADORI perutninska hrenovka

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,  
11. oktobra 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.

NOVO V DISKONTNI PRODAJALNI MEGANATURA:
  Makedonska vina   Mastika   Vložnine   Fižol Tetovac   Koćanski riž   Kava Zlata  

džezva  Čaj Uvin   Kajmak Travnički   Paprika, polnjena s kajmakom in sirom   Travnički 
mehki beli sir  Maslo brez GSO  Kisla smetana brez GSO  Bio čokolade brez dodanega  
sladkorja, glutena  Musliji brez sladkorja  Proteinski čipsi  Lešnikov namaz brez sladkorja 

 Sojin čokoladni namaz  Sojin sirni namaz  Sojina majoneza  Sojini jogurti in pudingi  
 Kruh brez glutena  100% sadne marmelade  Marmelade brez dodanega sladkorja  
 Napitki: sojin, ovsen, mandljev, rižev  Bio Kava

AKCIJA: Perutninski izdelki AMADORI
AMADORI perutninske hrenovke (brez glutena) 500 g, (2x250g) cena 1,35€ / kos
AMADORI perutninska posebna HALAL 500g, cena 1,59 € / kos
AMADORI panirani perutninski medaljončki 700 g, cena 4,59 €/kos AKCIJA 1+1 gratis
AMADORI panirani perutninski zrezek 700 g, cena 4,59 €/kos AKCIJA 1+1 gratis
AMADORI Cordon blue 750 g, cena 4,99 €/kos AKCIJA 1+1 gratis

Točimo odprta vina  Hiša vin Emino
AKCIJA: Modra frankinja 2,5 €/l, Virštanjčan 2,2 €/l
Vsak dan sveže: konjske hrenovke, krvavice, pečenice ANTON Meso Kamnik

Artičoka Verbič Ksenija se s pridelovanjem vrtnin ukvarja že 20 let.  Poleg svežih vrtnin vam nudimo tudi vložene vrtnine (paprika, 
ekološka rdeča pesa, ekološki feferoni – pekoči in sladki, ekološka pekoča omaka, paradižnikova mezga ter več vrst domačih mar-
melad (jagoda, marelica, muškatna buča). Na naši vrtnariji predelujemo sveže domače sokove iz vrtnin, ki jih pridelujemo sami. 
Sok korenček in jabolko, ekološki sok rdeča pesa in jabolko, ekološki sok muškatna buča in jabolko. Poleg svežih vrtnin pri nas 
dobite sveže sezonsko sadje. Vsak dan imamo dnevno svež kruh in sveže žemljice, domače rezance in domače sveže piškote ( krhki 
flancati, čajni piškoti, piškoti z marmelado). Vljudno vas vabimo v prodajne prostore Mega Natura na Planino Cesta Talcev 67.

DOBRODOŠLI V DISKONTU MEGANATURA!
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Maja Bertoncelj

Rateče – Enaindvajsetletni 
Kranjčan Luka Kovačič je 
zmagovalec nedavnega teka 
Red Bull 400 na planiško 

velikanko. S časom pet mi-
nut in štiri sekunde je tudi 
postavil rekord prenovlje-
ne letalnice. Tekmovalci so 
prišli iz 15 držav, 898 jih je 
bilo na startu, nekateri so 

štiristometrski klanec z 202 
višinskima metroma in na 
določenih mestih 75-odsto-
tno strmino grizli tudi po 
vseh štirih. Tekmovalo se je 
v moški in ženski kategori-
ji posameznikov, v gasilskih 
štafetah in štafeti 4 x 100 
metrov. Še posebej je bil na-
pet finalni obračun v moški 
konkurenci, proti vrhu je že 
kazalo, da bo Kovačiča pre-
hitel Nejc Kuhar, a je Kova-
čič prednost obdržal. 
»V zgornjem delu sem se 
mogoče malo prehitro vese-
lil zmage in Nejc me je sko-
raj ujel, zato sem moral dati 
v ciljnem sprintu vse od 
sebe. Letošnja Planica je bila 
zato za moje noge tudi naj-
bolj pekoča,« je povedal 
Luka Kovačič, tudi zmagova-
lec nedeljskega Vertikal ki-
lometra na Storžič. 

Najhitreje na velikanko

Luka Kovačič se je veselil svoje prve zmage na velikanki 
(na sliki), v nedeljo je slavil tudi na Vertikal kilometru na 
Storžič. / Foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Vilma Stanovnik

Kotor Varoš – V okviru med-
narodnega sodelovanja se je 
ekipa Mestne občine Kranj 
v začetku septembra ude-
ležila prvega mednarodne-
ga turnirja pobratenih mest 
Kotor Varoša. Kranjsko mo-
štvo je osvojilo tretje mesto, 
poleg tega pa je bil Jaka Kaj-
tazović izbran za igralca tur-
nirja.
Pod vodstvom kapetana, 
podžupana Borisa Vehovca 
je moštvo pokazalo odlično 
igro. Sicer pa so se moštva z 
zahodnega Balkana v boj za 
pokal podala v prijateljskem 
vzdušju, kar je tudi cilj tur-
nirja: negovati dolga prija-
teljstva prebivalcev pobrate-
nih mest ter krepiti medna-
rodni dialog. 
Mestna občina Kranj je sicer 
pobratena s številnimi mesti 
po vsej Evropi. Prav tako je 
ohranila in razvija sodelova-

nje z mesti v državah na ob-
močju nekdanje Jugoslavije. 
Če bi tudi vi radi sodelovali 
in predstavljali Kranj na 
mednarodnih dogodkih v 
pobratenih mestih, vas pozi-

vamo, da spremljate obvesti-
la in povabila na spletni stra-
ni www.kranj.si, multime-
dijskem portalu iKranj ter 
na družbenih omrežjih na-
šega mesta. 

Turnir pobratenih mest

Ekipa kranjskih nogometašev / Foto: arhiv MO Kranj

Vilma Stanovnik

Kranj – V Mariboru je pote-
kalo letošnje državno prven-
stvo v olimpijskem dviga-
nju za kadete, mladince in 
študente. Uspešno sta se ga 
udeležili tudi članici kranj-
skega centra funkcional-
nih vadb X-gym Kranj Man-
ca Florjančič in Lana Uhan. 
Nastopili sta v kategoriji ka-
detinj do 69 kilogramov.
Tekmovanje je potekalo v di-
sciplinah poteg in sunek. 
Lana Uhan je popravila dr-
žavni rekord odlične Petre 
Pavlič, po nastopu Mance 
Florjančič pa je bil ta izbolj-
šam še za nekaj kilogramov. 
Tako je Manca postala dr-

žavna prvakinja, Lana pa je 
osvojila 2. mesto.
Zaradi odličnih dvigov je 
bila Manca Florjančič, sicer 

dijakinja Gimnazije Kranj, 
povabljena tudi v slovensko 
reprezentanco in je nato na-
stopila tudi v Sarajevu.

Odlični Manca in Lana

Manca Florjančič je prvakinja postala z državnim 
rekordom. / Foto: arhiv X-gym Kranj

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

1 tekem18

www.nktriglav.si

   IZJEMNA AKCIJA 

     akcija velja samo s tem kuponom na  blagajni NK Triglav  do 14. oktobra

Oktober bo nogometno obarvan
Prvoligaško tekmovanje v Sloveniji hiti v mesec oktober, tudi globoko v jeseni pa bo 
dogajanje sila zanimivo in razgibano. Po reprezentančnem premoru, ki bo znova ob začetku 
meseca, bodo kranjski orli 14. oktobra v Športnem centru Kranj gostili NK Krško. To bo 
tekma 12. kola, teden dni kasneje pa bodo bordo-beli gostovali v Ljubljani pri NK Olimpija. 
Ob koncu oktobra bodo bordo-beli znova igrali pred domačimi navijači, v Kranju bodo 
gostovali nogometaši NK Celje.

Novinci imajo že pomembne vloge
Poletni prestopni rok je bil razgiban predvsem ob koncu, vsi novinci v dresu NK Triglav Kranj pa 
že nosijo pomembne vloge. Branilec Stefan Kukoljac je zaigral na vseh tekmah, na katerih je 
imel pravico nastopa. Prav tako velja za vezista Davida Tijaniča in napadalca Toma Žurgo, trener 
ekipe pa resno računa tudi na Daniela Vujčiča. Mladi vezist Nejc Pušnik ni le doživel debija v prvi 
ligi Telekom Slovenije, pač pa je  proti Rudarju iz Velenja tudi že dosegel krstni zadetek.

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ
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himno NK TRIGLAV KRANJ

12. krog 

TRIGLAV KRANJ : KRŠKO
14. 10. 2017 

14. krog

 TRIGLAV KRANJ : CELJE
28. 10. 2017

POKAL SLOVENIJE  - ČETRTFINALE

TRIGLAV : ND GORICA 
Sreda, 18. 10.

PRIJATELJSKA TEKMA

NK TRIGLAV: FK BORAC BANJALUKA
Sobota, 7. 10., ob 15. uri, vstop na tekmo je prost!

#ČasZaTriglav
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1. nagrada: kolesarska čelada; 2. nagrada: lučka za kolo; 3. nagrada: orodje za popravilo kolesa; 
4.–10. nagrada: odsevni trak

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, 11. oktobra 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.

Voznik ponoči ali ob slabši vidljivosti opazi pešca s kresničko ali odsevnimi predmeti  
veliko PREJ in na daljši razdalji kot tiste, ki nosijo temna ali svetla oblačila.

2

Logo - osnove

Logotip Javne agencije RS za 
varnost prometa je sestavljen iz 
dveh delov:  imena agencije in 
okroglega znaka, v katerem so 
stilizirane začetnice AVP.

Logo je vektoriziran, torej se 
ga da razširiti na katerokoli 
velikost.

Standardni logo - barve
Krog Pantone
- Pantone 2728 C za vse vrste 
papirja.

Krog CMYK
- 96 % cyan, 69 % magenta,
(uporabiti le, ko Pantone ni 
možen)
- za vse vrste papirja.

Najmanjša dovoljena velikost
- pomembno je, da se ohrani 
berljivost, zato je najmanjša 
dovoljena velikost znaka 10 
mm.

Posveti mi pozornost.

AVP Pesci BB 400x300_M.indd   1 1/23/2012   3:08:26 PM

PRIPOROČILA ZA VEČJO  
VARNOST PEŠCEV:
1. Hodite po pločniku ali drugih površinah za pešce. 
2.  Če ni pločnika, hodite ob levem robu cestišča, da vidite nasprotivozeča vozila. 
3. Cesto vedno prečkajte na označenih prehodih za pešce. 
4.  Pred prečkanjem se vedno ustavite, opazujte promet in se vedno prepričajte  

s pogledom levo-desno-levo, da lahko varno prečkate.
5.   Pred prečkanjem lahko z dvignjeno roko in očesnim kontaktom nakažete  

voznikom svojo namero. 
6.  Na semaforiziranem prehodu prečkajte cesto samo ob zeleni luči in tudi takrat se 

posebej prepričajte. 
7.  Če v bližini ni prehoda, opazujte promet in prečkajte, ko je pot prosta.  

Bodite dodatno pozorni na bližajoča se vozila.
8.  Bodite VIDNI – vozniki vas morajo pravočasno opaziti, da bi lahko ustrezno ravnali. 

Nosite svetla oblačila in odsevnike, tudi v mraku ali dežju. Ponoči lahko uporabite tudi 
baterijo ali lučko na mobitelu. 

9.  Bodite previdni v križiščih, saj vas vozniki, ki zavijajo levo ali desno, hitro spregledajo. 
Podobno je tudi pri voznikih tovornjakov ali avtobusov, ki vas lahko ne vidijo. 

10.  Odrasli vedno držite otroke za roko, ko hodite ob cesti.  
Otroci se ne smejo igrati ob cestišču.

11.  Hoja in alkohol? – alkohol tudi pri pešcih pomembno zmanjšuje sposobnost za 
ustrezno presojo, zaznavne in fizične sposobnosti. Raje uporabite taksi, javni prevoz 
ali se dogovorite s treznim prijateljem. 

12.  Hoja in mobilni telefon? – uporaba mobilnega telefona ali poslušanja  
glasbe pomembno zmanjšuje pozornost in spremljanje prometa, zato ga med hojo  
v prometu ne uporabljajte. 

13. Pešci nimajo absolutne prednosti, zato ravnajte previdno. 
14.  Na avtocesti ne smemo pešačiti ali se zadrževati izven vozila ob cestišču. V primeru 

nesreče uporabimo odsevni telovnik in se umaknimo na varno za zaščitno ograjo. 

AV
P,

 K
O

TN
IK

O
VA

 U
LI

C
A 

19
 A

, L
JU

B
LJ

AN
A



Društva in klubi

23Kranjske novice, petek, 29. septembra 2017

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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Suzana P. Kovačič

Kranj – Društvo Sožitje 
Kranj se je letos preimeno-
valo v Medobčinsko društvo 
Sožitje Kranj, saj je že prej s 
svojim delovanjem pokriva-
lo vse občine, ki so nastale iz 
nekdanje kranjske. Društvo 
s sedežem v Kranju ima 510 
članov in povezuje osebe z 
motnjami v duševnem ra-
zvoju, njihove starše in čla-
ne družin. Prihodnje leto bo 
za društvo še posebej pra-
znično, saj bodo obeležili 
petdesetletnico. V tem času 
pa že začenjajo z jesenskimi 
popoldanskimi prostočasni-
mi dejavnostmi. Ponedeljki 

so namenjeni balinanju na 
balinišču v Čirčah, torkovi 
popoldnevi klubskim dejav-
nostim v Kulturnem centru 
Krice krace v mestnem je-
dru Kranja. Kot je pojasnil 
vodja prostočasnih dejavno-
sti in podpredsednik dru-
štva Uroš Tičar, med klub-
ske dejavnosti prištevajo 
tudi oglede kulturnih prire-
ditev, muzejev in knjižnice, 
praznovanja rojstnih dni, 
bralna srečanja, ustvarjalne 
dejavnosti, kuharske urice 
in sodelovanje pri aktivno-
stih Medgeneracijskega cen-
tra Kranj. Vsako prvo sredo 
v mesecu bodo gongi z Bra-
netom na Zgornjem Brni-

ku, vsako drugo sredo v me-
secu pa bovling pri Marin-
šku v Naklem. »Poskušali 
smo oblikovati čim bolj ra-
znolik program, da vsak lah-
ko izbere, kaj ga najbolj ve-
seli. Predvsem je poudarek 
na spoznavanju dejavnosti, 
ohranjanju veščin in spo-
sobnosti, komunikaciji z ne-
znanci, splošni razgledano-
sti in pridobivanju veščin za 
vsakdanje življenje,« je pov-
zela predsednica društva 
Branka Perne in dodala, da 
so programi lepo sprejeti 
med uporabniki in da stre-
mijo k temu, da jih še nad-
gradijo, v prihodnje najver-
jetneje s tridnevnimi strnje-
nimi cikli glasbenih in likov-
nih ustvarjalnic. Oba sogo-
vornika ugotavljata, da je 
pomembno tudi spoznava-
nje drugih okolij, socialna 
vključenost pa tudi kakšna 
sprostitvena vsebina: »Dru-
ženja in izmenjave izkušenj, 
tudi med društvi, je prema-
lo. Čudovito izkušnjo ima-

mo z obalnim društvom So-
žitje; oni so nas obiskali v 
Kranju na Prešernov dan, 
mi smo jim obisk vrnili na 
morju, ko so se nam pridru-
žili tudi člani društva Sožitje 
Ptuj. Če bo le vreme, bomo 
še to jesen izpeljali tridnev-
ni tabor na Slivniškem Po-
horju; ne gre za hotelske 
usluge, ampak za navajanje 
skrbi za samega sebe. Ne-
kajdnevni tabori so nadgra-
dnja prostočasnih aktivno-
sti, letos smo že bili na Du-
gem otoku.« Aleš Zupan je 
takole strnil vtise z Dugega 
otoka: »Bilo je lepo in vsi 
smo se imeli dobro. Tudi jaz 

sem užival, ker sem veliko 
slikal. Še si želim takih do-
pustov.«
Na društvu se dogovarjajo 
za sodelovanje z Ljudsko 
univerzo Kranj na področju 
izobraževalnih vsebin, kot 
sta pridobivanje veščin za 
vsakdanje življenje in vse-
splošna razgledanost. Orga-
nizirajo tudi pohode, zelo 
dejavna je njihova folklorna 
skupina, ki deluje pod vod-
stvom Anite Pičman. Fol-
kloristi so že nastopili v 
Domu Petra Uzarja v Trži-
ču, v Domu starejših obča-
nov v Preddvoru, sodelovali 
z MePZ DPD Svoboda Stra-

žišče in še drugimi nevla-
dnimi organizacijami. Ne-
kateri njihovi člani pojejo 
pri Mešanem pevskem zbo-
ru Petra Liparja, ki deluje 
pri Društvu upokojencev 
Kranj. Pri Medobčinskem 
društvu Sožitje Kranj vabijo 
k sodelovanju tudi aktivne 
prostovoljce, ki bi se vključe-
vali v njihove prostočasne 
dejavnosti, spremstvo ...
Spomladi bodo petdesetle-
tnico obeležili s slovesnostjo 
na Brdu. V prazničnem letu 
bodo tudi organizatorji 3. 
srečanja folklornih skupin 
odraslih s posebnimi potre-
bami. 

Vstopajo v 
praznično leto
Pri Medobčinskem društvu Sožitje Kranj so že začeli z jesenskimi 
aktivnostmi, malo pa tudi že s pripravami na petdesetletnico, ki jo bodo 
praznovali prihodnje leto. 

Medobčinsko društvo Sožitje Kranj dobro sodeluje tudi z Medgeneracijskim centrom 
Kranj. Pred kratkim so pri njih pod mentorstvom Ule Hribar Babinski pekli piškote. 
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 »Poskušali smo oblikovati čim bolj raznolik 
program, da vsak lahko izbere, kaj ga najbolj 
veseli. Predvsem je poudarek na spoznavanju 
dejavnosti, ohranjanju veščin in sposobnosti, 
komunikaciji z neznanci, splošni razgledanosti 
in pridobivanju veščin za vsakdanje življenje.«

Eva Belčič

Kranj – Nenad Breški je tre-
nutno eden izmed 29 pro-
stovoljcev družabnikov, ki v 
okviru programa tedensko 
obiskujejo starejše na ob-
močju Kranja. Običajno gre 
za starejše, ki so osamljeni, 
socialno izključeni ter po-
trebujejo podporo pri ohra-
njanju socialnih aktivno-
sti, opravkih, po navadi pa 

predvsem le topel človeški 
odnos.
Nenad se je društvu priklju-
čil z letošnjim letom in začel 
obiskovati gospo iz Kranja. 
Ker je povedal, kako prijetna 
so njuna druženja, smo se 
odločili, da se jima na enem 
izmed njih pridružimo. V 
petek sta se z gospo, kot že 
večkrat, s Kranvajem odpe-
ljala na kavo. 
»Greva do Pungerta ali v 
Evropo, se lepo usedeva, spi-

jeva kavo in poklepetava. Ob 
petkih greva potem še na 
obisk tržnice.« Gospa je zelo 
zadovoljna, da ima zdaj ne-
koga za oporo, prej sama ni 
upala po opravkih, pri hoji 
se ni počutila varno. »Zdaj 
imam Nenada. Nanj se ve-
dno lahko zanesem. Zelo mi 
popestri teden in zelo lepo 
se je družiti s tako pozitivno 
osebo. Tistih, ki le tarnajo, 
se človek hitro naveliča,« 
hudomušno pripomni. 

»Veliko se tudi sprehajava, 
Nenad me pospremi do po-
kopališča in po opravkih. 
Zdaj, ko je še Kranvaj, je su-
per … Nam je kar lepo tukaj 
v Kranju, nasploh se ljudje 
preveč pritožujejo – jaz pa 
pravim, da moramo biti kar 
zadovoljni,« še pove urejena 
gospa, ki ji ne manjka opti-
mizma.
Prijetno druženje ob kavi 
zaključimo nasmejani. Ko 
povprašamo o njunih načr-
tih za zimo, odgovorita, da 
jih še nimata, bosta sproti 
videla. »Mogoče bova pa 
igrala Človek ne jezi se,« se 
pošali Nenad. 
Takih in podobnih zgodb je 
med prostovoljci društva še 
več, zato društvo poziva vse 
Kranjčanke in Kranjčane, ki 
so osamljeni in ne morejo 
več sami od doma, ter njiho-
ve svojce, naj se obrnejo na 
društvo – njihovi prostovolj-
ci nudijo brezplačno pomoč 
in s tem v veliki meri pre-
prečujejo zagrenjenost, osa-
mljenost ter socialno izklju-
čenost starejših. V društvu 
so veseli vsakega novega čla-
na. Dodatne informacije 
lahko dobite na spletni stra-
ni društva www.drustvo-zro-
kovroki.si. 

Nam je kar lepo tukaj v Kranju
V Medgeneracijskem društvu Z roko v roki program individualnega družabništva pod 
pokroviteljstvom kranjske občine poteka že osmo leto. 

Nenad je prostovoljec, ki redno obiskuje starejše in jim tudi pomaga. 
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Na plac' smo spet igrali tombolo
Fundacija Vincenca Drakslerja je bila skupaj z Mestno občino Kranj pobudnica prenovljene tombole, mestne igre, ki je bila stalnica dogajanja na 
kranjskem Glavnem trgu že v tridesetih letih prejšnjega stoletja in ki je vrhunec doživela z obrtniškimi tombolami, na katerih so z bogatimi dobitki 
sodelovale kranjske tovarne in podjetja. Tokrat je bila tombola tudi dobrodelna, saj bo izkupiček od kupljenih tablic namenjen zagonskim sredstvom  
nove mestne šiviljske popravljalnice Kr’Zašij v Kr’Štacuni na Maistrovem trgu.

Pobudnik ter glavni pokrovitelj Vincenc Draksler se je tombole udeležil z ženo Margit, 
pridružil pa se jima je tudi župan Boštjan Trilar.

Boben je vrtel Andrej, številke je žrebala Urša, za dobro vzdušje pa je skrbel Toni. Ob odru 
so z glasbenimi točkami navdušili člani skupine Smetnaki.

Tombola je združila domačine in obiskovalce vseh generacij, organizatorji pa so prodali 
562 tablic in za dober namen zbrali 2810 evrov.

Udeleženci tombole so težko čakali vsake nove izžrebane številke, sreča pa je bila enim 
bolj, drugim manj naklonjena. Pomembno pa je bilo tudi druženje.

Zmagovalec tombole, tisti, ki je prvi pokril vseh petnajst številk na tablici, je bil Kranjčan 
Matej Eljon, ki je za darilo dobil prvo nagrado, gorsko kolo.

Ob igranju tombole se je bilo moč posladkati tudi s palačinkami, za katere so poskrbeli iz 
Ljudske kuhinje Zavoda Pod strehco. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin


