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Vilma Stanovnik

Kranj – Obeležje na krožišču 
sestavljata tri tone težak se
demmetrski kovinski obod 
in znak za bitcoin, ki je po 
zamislih Selmana Čorovića 
ter društva KRARH nastal v 
delavnici Aleksandra Franče
škina. Obeležje je izdelano iz 
kortena, materiala, ki je od
poren proti korozivnim učin
kom dežja, snega, ledu, me
gle in drugim meteorolo
škim razmeram in bo tudi 
skozi čas ohranil rjast videz 
ter ne bo zahteval posebnega 
vzdrževanja. Ta material je v 
Kranju na objektu Globusa 
že uporabil priznani sloven
ski arhitekt Edo Ravnikar.
»V občini imamo kar nekaj 
uspešnih podjetij, ki delujejo 
na področju visokih tehnolo
gij, tudi na področju block
chaina. Sedež imajo v Kra
nju, delujejo pa po celem 
svetu. Gre za izjemno uspe
šna podjetja, med drugim 
tudi za podjetje, ki je prvo na 
svetu ustvarilo trgovalnico s 
kriptovalutami. Zato se nam 
je zdelo pomembno, da po
kažemo, da je Kranj odprto 
mesto,« je ob priložnosti slo
vesnosti pri novem obeležju 
zbranim domačinom in go
stom povedal kranjski župan 
Boštjan Trilar in dodal, da 
občina spodbuja podjetniš
tvo na različne načine, od 

sodelovne skupnosti, imeno
vane Kovačnica, do laborato
rija za moderne tehnologije, 
tako imenovanega openlaba. 
Kot je tudi pojasnil župan 
Trilar, sta postavitev obeležja 
financirali kranjski podjetji 
3FS in Bitstamp. 
Slovesnosti se je udeležil 
tudi državni sekretar vlade 
RS Tadej Slapernik, ki je 
pou daril, da živimo v času 
izjemnih priložnosti in ko
renitih ter hitrih sprememb 
v poslovnem in zasebnem 

okolju. »Slovenija je vključe
na v globalne razvojne toko
ve in postaja vse bolj prepo
znavna na svetovnem zem
ljevidu. To še posebej velja 
na področju razvoja in upo
rabe tehnologije veriženja 
podatkovnih blokov,« je 
pou daril Tadej Slapernik.
Predsednik društva Bitcoin 
Slovenija Jure Pirc je ob no
vem obeležju povedal, da je 
zanj pomembno predvsem 
sporočilo, da v Sloveniji 
kljub ozemeljski majhnosti 

in zgolj dveh milijonih pre
bivalcev lahko uspemo z 
marsičim, tudi z novimi ide
jami. 
»Morda nam pri realizaciji 
novih idej manjka le malce 
poguma. Če boste kdaj za 
svojo poslovno idejo potre
bovali košček poguma, se v 
Kranju peljite dva ali tri kro
ge okoli prvega svetovnega 
obeležja blockchainu. Ta
krat bo pogum spet na vaši 
strani,« je predlagal Jure 
Pirc.

Obeležje novih tehnologij
Od sredine tega meseca v krožišču na Cesti Staneta Žagarja stoji prvo obeležje, posvečeno tehnologiji 
veriženja podatkovnih blokov oziroma blockchainu. Obeležje je vzbudilo veliko zanimanja tako med 
domačini kot tujci, saj je prvo te vrste na svetu.

Ob novem obeležju v krožišču pri sodišču so v zrak simbolično spustili balone državni 
sekretar vlade RS Tadej Slapernik, kranjski župan Boštjan Trilar in predsednik društva 
Bitcoin Slovenja Jure Pirc. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Festival se že po tra
diciji začenja 27. marca, ob 
svetovnem dnevu gledališča. 
Ob tej priložnosti so prebrali 
poslanici – svetovno Maye 
Zbib, libanonske režiserke, 
igralke in pisateljice, ter slo
vensko režiserja Jerneja Lo
rencija. V nadaljevanju so 
podelili stanovske nagrade 
Zveze društev dramskih 
umetnikov Slovenije: za 
umetniške dosežke v prete
klem letu je bršljanov venec 
prejel igralec Ivan Peternelj, 
priznanji pa Jurij Zrnec in 
Aljoša Ternovšek, član Pre
šernovega gledališča. Drama
turginja Livija Pandur je pre
jela odličje veliki bršljanov 
venec, igralec Andrej Kurent 
pa za življenjsko delo odličje 
Marija Vera. Ob osrednjem 
govorniku ministru za kultu
ro Antonu Peršaku je v ime

nu Mestne občine Kranj 
spregovoril Drago Štefe, ki je 
med drugim dejal: „V Kranju 
ima kultura častno mesto. 
Ponosni smo na domače pro
fesionalno gledališče in ljudi, 
ki ga ustvarjajo.“ Po slove
snem odprtju Tedna sloven
ske drame so izvedli že prvo 
predstavo festivala, dramo 
Zrno soli ali Vse najboljše, 
Marina avtorice in režiserke 
Nede R. Bric, ki je nastala v 
koprodukciji med Narodnim 
gledališčem iz Tuzle in Pre
šernovim gledališčem.
V dvanajstih dneh letošnje
ga festivala se bo skupaj zvr
stilo 17 predstav, tako v tek
movalnem programu kot 
spremljevalnem in medna
rodnem programu. Zadnji 
dan festivala, v nedeljo, 8. 
aprila, pa bodo podelili na
grade za najboljše stvaritve 
ter razglasili prejemnika 
Grumove nagrade.

Zrno soli za začetek
V torek se je z dramo Zrno soli ali Vse najboljše, 
Marina začel 48. Teden slovenske drame. 

Prve goste Tedna slovenske drame je v nagovoru pozdravil 
Drago Štefe iz Sveta zavoda Prešernovega gledališča. 
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Prenova na kegljišču
V januarju in februarju je bila 
opravljena energetska sana-
cija prostorov kegljišča na 
Savski cesti.

stran 2

KULTURA

Kot panji, ki se pnejo  
v nebo
V Galeriji Bala svoj najnovej-
ši slikarski ciklus predstavlja 
akademska slikarka Veronika 
Vesel Potočnik.
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ŠPORT

Priznanja 
najuspešnejšim
Včeraj so zaslužena prizna-
nja prejeli kranjske športni-
ce, športniki, športne delav-
ke in delavci ter športna 
druš tva.
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DRUŠTVA IN KLUBI

Sožitju že petdeset let
Medobčinsko društvo Soži-
tje Kranj letos praznuje jubi-
lej, ki ga bodo počastili 7. 
aprila v Kongresnem centru 
na Brdu pri Kranju. 
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Prejšnji teden je  Gasilsko-
reševalna služba Kranj 
gostila mednarodno 
usposabljanje reševalnih 
ekip.
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Delili so  
si izkušnje 

Za najmočnejšo ekipo 
Kolesarskega kluba Kranj so že 
prve tekme nove sezone, katere 
vrhunec bo tudi letos domača 
dirka v Kranju. 
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Kolesarji so 
začeli sezono

PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, GSM: 041/704 857 
janez.cimzar@g-glas.si

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 3/let nik IV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 26, ki je iz šel 30. marca 2018. 
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 sre-
dišče. 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 36M
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Kranj – Letošnjega januarja in 
februarja je bila izvedena 
energetska sanacija prostorov 
kegljišča na Savski cesti 34 v 
Kranju. Osrednji prostor v 
prvem nadstropju stavbe je 
dvorana z osemsteznim keg
ljiščem in montažno tribuno 
za gledalce ter prostorom s 
pogonskim mehanizmom za 
krogle in postavitev kegljev. 
Zraven so prostor za družen
je, garderobe in sanitarije. 
Dvorana in družabni prostor 
sta bila prenovljena s toplotno 
izolacijo zunanjih sten in 
obstoječega spuščenega stro

pa ter zamenjavo oken. V 
družabnem prostoru je bil 
izveden nov spuščen strop s 
toplotno izolacijo, obenem pa 
je bila zamenjana tudi raz
svetljava. Hkrati je bila v tem 
prostoru dodana zasteklitev 
termopan. Za ogrevanje je 
bila nameščena peč na 
zemeljski plin. Investicija je 
znašala nekaj manj kot 40 
tisoč evrov.
Kegljišče v Kranju je sicer edi
no osemstezno kegljišče v 
gorenjski in osrednjesloven
ski regiji. Za razvoj tekmoval
nega športa so tovrstna keglji

šča velikega pomena, saj 
omogočajo množičnost in 
razvoj kadra, kar posledično 
zagotavlja vrhunske rezultate, 
ki jih ima slovensko kegljanje 
tudi v svetovnem merilu. Prej 
se je kegljišče lahko uporab
ljalo samo za vadbo in tekmo
vanja tekmovalcev kegljaških 
klubov, saj se prostori niso 
mogli primerno ogreti, med
tem ko se po izvedeni sanaciji 
in posodobitvi uporablja lah
ko še za športno rekreacijo 
občanov in prostočasno špor
tno vzgojo otrok in mladine.

Prenova na kegljišču
V januarju in februarju je bila opravljena energetska sanacija prostorov kegljišča na Savski cesti.

Prenovljena dvorana kegljišča

Kranj – Povečala so se sred
stva za področje športa (za 
100.000 evrov) in kulture 
(za 40.000 evrov) v podporo 
kakovosti in številčnosti pro
gramov. Za ostala področja 
pa so ostala nespremenjena. 
Tako je največji delež name
njen športnim organizaci
jam – 1.075.582 evrov, za 
kulturo 331.000 evrov, za 
programe društev s področ
ja socialnega varstva 115.000 
evrov, za programe in pro
jekte mladinskih dejavnosti, 
s področja raziskovalne, izo
braževalne in druge dejav
nosti 57.000 evrov, za pro
grame s področja upokojen
skih društev 13.000 evrov in 
za programe s področja voj
nih veteranskih organizacij 
5.000 evrov.
Sredstva so bila dodeljena 
188 organizacijam (društva, 
klubi in združenja) za 244 
programov. Na področju 
športa sredstva sofinancira
nja prejme 56 športnih 
organizacij, na področju 
kulture 50 društev (združu
jejo okoli 10.000 članov) za 
129 programov, na področ
ju sociale 34 društev za 35 
programov, na področju 
mladih 36 društev za 53 
programov oziroma projek
tov, pet upokojenskih druš
tev za 18 programov in na 
področju vojnih veteranov 

sedem društev oziroma 
združenj za devet progra
mov. 
Na področju športa je dobra 
polovica sredstev sofinanci
ranja namenjena društvom 
in klubom, nekaj več kot 
četrtina sredstev gre za upo
rabo športnih objektov, sko
raj četrtina za delo štirinajs
tih trenerjev, preostanek 
sredstev za sofinanciranje 
izvedbe petnajstih večjih 
športnih prireditev, manjši 
znesek pa je namenjen še 
izobraževanju strokovnih 
kadrov. V tem okviru so sofi
nancirane največje občinske 
panožne športne šole (delo 
trenerjev) v naslednjih špor
tih: nogomet, moška in žen
ska košarka in odbojka, 
hokej, vaterpolo, atletika, 
plavanje, kolesarjenje, smu
čarski teki, smučarski skoki, 
nordijska kombinacija in 
tenis. V te panoge je vključe
nih več kot 80 odstotkov 
vseh aktivnih udeležencev v 
športnih programih. Prav 
tako te panoge dajejo največ 
kategoriziranih športnikov 
in odličnih rezultatov. Vsa
koletna sredstva so namen
jena za programe od pred
šolskih športnih programov 
preko prostočasnih dejavno
sti za otroke, mladino do 
rekreacije za najstarejše. 
Najbolj številni pa so pro

grami otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport, in so njegov 
temelj. Tako je v Kranju 
možno spremljati boje za 
prva mesta na državnem 
prvenstvu v nogometu, moš
ki odbojki, hokeju, vaterpo
lu, ženski košarki v kolektiv
nih panogah, v individual
nih pa v vseh.
Omenjeni programi se izva
jajo pretežno v objektih v 
upravljanju Zavoda za šport 
Kranj (športni centri in par
ki, dvorana Planina, Pokriti 
olimpijski bazen in letno 
kopališče, skakalnice), kot 
tudi objektih v upravljanju 
klubov oz. društev (kegljiš
če, balinišča ipd.). Prav tako 
so v uporabi tudi telovadni
ce v osnovnih in srednjih 
šolah po Kranju in okolici.
Na področju kulture se sofi
nancira redna dejavnost kul
turnih društev s področja 
ljubiteljske kulture na pod
ročjih glasbene dejavnosti, 
folklorne dejavnosti z glas
benimi zasedbami, plesna, 
gledališka, lutkovna, likov
na, fotografska, literarna, 
filmska in video dejavnost. 
Prav tako se sofinancira 
delovanje zvez društev in 
projekti na javnih površi
nah. Društva se udeležujejo 
mednarodnih tekmovanj 
(na tekmovanjih so zelo 

uspešna) in tudi za to se jim 
namenijo sredstva. V času 
poletja pa se v mestu odvija
jo festivali, Teden mladih, 
koncerti. Društvena dejav
nost na področju kulture je 
raznovrstna za vse starostne 
skupine. Prav kulturne pri
reditve prispevajo k živah
nosti starega Kranja, pripo
morejo k prepoznavnosti 
mesta kot središča gorenj
ske regije. Društva z organi
ziranjem kulturnih dogod
kov ustvarjajo, posredujejo 
in ohranjajo kulturne vred
note. 
Pričakovano število uporab
nikov programov na področ
ju socialnega varstva je okoli 
5300, programe pa društva 
izvajajo tudi z okoli 600 
prostovoljci. Pri programih 
za mlade se pričakuje 3500 
sodelujočih in 22.000 ude
ležencev. Upokojenci aktiv
nosti izvajajo pretežno za 
člane društev, ki jih je nekaj 
več kot 4600, dogodki pa so 
odprti za vse, ki jih pritegne
jo vsebine. Podobno je pri 
vojnih veteranih, programi 
so namenjeni članom druš
tev (skoraj 6000), ostali 
dogodki oziroma projekti pa 
tudi vsem ostalim zaintere
siranim.
Nekaj društev je sredstva 
prejelo že v marcu, večina 
pa jih bo v aprilu 2018.

Denar družbenim dejavnostim
Mestna občina Kranj je za dejavnosti in programe organizacij s področja družbenih dejavnosti  
v letošnjem letu z javnim razpisom namenila 1,6 milijona evrov.

Kranj – Mestna občina Kranj 
je prejšnji mesec prejela 
sklep o odobritvi 300.000 
evrov sofinanciranja za ure
ditev in opremo prostorov v 
Zdravstvenem domu Kranj, 
ki bodo namenjeni preventi
vnim programom v primar
nem zdravstvu. Delež nepo
vratnih sredstev deloma 
zagotavljata Evropska unija 
in Ministrstvo za zdravje.
Investicija zajema preuredi
tev prostorov bivšega bazena 
v ZD Kranj, ki ne obratuje 
več, v večnamenske prostore 
za izvajanje preventivnih 
programov v primarnem 
zdravstvu ter nakup opre
me. Ocenjena vrednost celo
tne investicije je 444.640 
evrov. Razliko med končno 

vrednostjo investicije in pri
dobljenimi nepovratnimi 
sredstvi bo zagotovilo Osno
vno zdravstvo Gorenjske. 
V letu 2018 se bodo izvedla 
gradbena dela (preureditev 
prostorov) v predvideni viši
ni 424.316 EUR, preostalih 
19.684 EUR pa se bo name
nilo za nakup opreme v letu 
2019. Investicija bo pome
nila prispevek k razvoju na 
nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, zmanjšanju 
neenakosti pri zdravstve
nem statusu, spodbujanje 
socialne vključenosti z 
lažjim dostopom do družbe
nih, kulturnih in rekreacij
skih storitev ter prehod z 
institucionalnih storitev na 
skupnostne oblike storitev.

Sofinanciranje prostorov 
v zdravstvenem domu

Kranj – Od 16. marca 2018 je odprt javni razpis za spodbu-
janje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj 
v letu 2018. Višina razpisanih sredstev je 40.000 evrov. 
Intenzivnost dodeljene pomoči znaša do 50 odstotkov upra-
vičenih stroškov. Višina sredstev, ki se dodeli posamezne-
mu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja preje-
tih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev ter višine raz-
položljivih sredstev. Najnižji znesek dodeljene pomoči zna-
ša 100 evrov, najvišji znesek pa 10.000 evrov na upravičen-
ca. Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega 
razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vrednotenje, vzo-
rec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na voljo na splet-
ni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika 
Javni razpisi, naročila). Informacije v zvezi z javnim razpi-
som lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospo-
darstvo in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. 
št. 04/2373 130, kontaktna oseba je Barbara Čirič, e-pošta 
barbara.ciric@kranj.si. Rok za oddajo vloge je 25. maj 2018.

Razpis za socialno podjetništvo 

Kranj – V soboto, 7. aprila, bo ob 10. uri pri spomeniku NOB 
na Planici nad Crngrobom tradicionalna spominska sloves-
nost ob 76. obletnici preboja Selške čete Cankarjevega bata-
ljona iz sovražnikovega obroča in spominu na petnajst 
padlih partizanov. Slavnostna govornica bo Doroteja Oster-
man, predsednica pokrajinskega sveta za Gorenjsko. Kultur-
ni program bodo oblikovali Pihalni orkester Mestne občine 
Kranj, učenci osnovnih šol Staneta Žagarja in Žabnica, 
mešani pevski zbor Kokrški odred Preddvor ter recitatorka 
in mezzosopranistka Darja Resnik Debevc. Dan prej, 6. apri-
la, se bodo ob 10. uri s polaganjem cvetja in kratkim kultur-
nim programom pri spomeniku v kranjski vojašnici spomni-
li obletnice smrti Staneta Žagarja.

Spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom

V družabnem prostoru so novi spuščen strop, luči in konvektorji.
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Vilma Stanovnik

Ob uvedbi novega prome-
tnega režima v starem delu 
Kranja je bilo slišati pomi-
sleke glede parkiranja. Kako 
je to sedaj urejeno?
"Ko smo omejili promet v 
mestu, se je velikokrat po
stavilo vprašanje, kje je moč 
najbliže brezplačno parkira
ti. Naš namen je namreč, da 
bo mesto čim bolj živahno, 
zavedamo pa se, da vsi do 
Kranja ne morejo priti peš 
ali s kolesom. Naj pa povem, 
da sem bil presenečen, ko 
sem se pogovarjal z ljudmi, 
ki živijo ali delajo v mestu in 
ne vedo, da je parkiranje na 
bližnjih parkiriščih določen 
čas brezplačno. Tako je kar 
dve uri brezplačno moč par
kirati na parkirišču pri Če
belici in na Hujah. Ker je 
parkiranje brezplačno tudi 
po 19. uri, lahko prideš do 
mesta na primer ob 17. uri 
in je nato parkiranje brez
plačno. Glede na to, da par
kirišče na Hujah širimo, 
mislim, da bo na tem delu 
mesta parkiranje za obisko
valce rešeno. Pojavilo pa se 
je vprašanje brezplačnega 
parkiranja na drugi strani 
mesta, kjer vemo, da je novo 
parkirišče Stara Sava. To 
parkirišče ni v lasti občine, 
ampak je lastnik Zavaroval
nica Triglav, najemnik in 
upravnik parkirišča pa je 
Komunala Kranj. Zato smo 
se sedaj z odgovornimi pri 
Komunali Kranj dogovorili, 
da bo od 31. marca naprej 
tudi na zgornjem parkirišču 
Stara Sava moč dve uri par
kirati brezplačno. Ker je na 
Sejmišču parkiranje ves čas 

brezplačno, je sedaj z vseh 
koncev moč priti do mesta 
brez plačila parkirnine. Mi
slim, da dve brezplačni uri 
za večino opravkov zadošča
ta. Rad pa bi se zahvalil po
budnikom za dveurno brez
plačno parkiranje na Stari 
Savi, ki so z utemeljenim 
predlogom prišli k nam na 
občino, in seveda smo jim 
pri tem prisluhnili. Veseli 
smo konstruktivnih pobud 
in tega, da je z dobro voljo 
moč marsikaj rešiti."

V letošnjem letu ste se odlo-
čili staro mestno jedro Kra-
nja oživljati z nekaterimi 
novimi projekti. Že nekaj 
časa otroke in družine vabi-
te v mesto ob torkih popol-
dne, v zadnjem mesecu je 
zaživel projekt Četrtki ob 

vodnjaku, zadnja pobuda pa 
je plačevanje s kuponi ob 
sredah. Kakšni so odzivi obi-
skovalcev?
"Kranj je dobil predznak 
mesta, ki je prazno. Zato 
smo začeli razmišljati, kako 
bi v mesto znova privabili 
obiskovalce. Dejstvo je sicer, 
da je vsak začetek težak, ve
deli pa smo, da obiskovalce 
v mesto privabijo dogodki, 
še posebno dogodki za otro
ke. Tako smo sklenili, da 
bomo najprej poskrbeli za 
otroke in družine, in pripra
vili smo projekt, ki smo ga 
poimenovali S Krančkom v 
mestu. Seveda smo si želeli, 
da bi v mesto privabili tudi 
vse ostale generacije. Raz
mišljali smo o zanimivi ku
linarični ponudbi, o različ
nih predstavitvah, družab
nih igrah in podobnem. 
Zato smo začeli s projektom 
Četrtki ob vodnjaku. Da bi 
obiskovalci nato prišli v me
sto še v sredo, smo se odlo
čili, da na stojnicah torko
vim in četrtkovim obiskoval
cem ponudimo brezplačen 
kupon, ki ga v nekaterih lo
kalih lahko unovčijo ob sre
dah, ko si lahko brezplačno 
izberejo napitek ali slaščico 
po želji. V akcijo je trenutno 
vključenih že šest lokalov. 
Seznam lokalov in ponudbo 
bomo sprotno dopolnjevali 
na spletni strani Mestne ob
čine Kranj www.Kranj.si. 
Prvi rezultati oziroma odzivi 
obiskovalcev so zelo dobri, 
čeprav je dejstvo, da veliko 
lepega vremena zadnje te
dne ni bilo. Seveda bomo te 
in morda še druge akcije na
daljevali, dokler mesto ne bo 
res zaživelo."

Eden izmed problemov me-
sta so tudi prevozi s taksiji. 
Pred časom ste obljubili, da 
naj bi se to uredilo. Kako?
"Vemo, da Kranj nima dobro 
urejene taksi službe in tudi 
na občino dobivamo pritožbe 
občanov in občank, da taksiji 

niso vedno na razpolago, da 
so dragi in da jih je težko do
biti zlasti ponoči. Sedaj 
imam dobro novico, saj v 
Kranj s petimi taksiji prihaja 
družba Cammeo Slovenija, 
ki deluje na zelo modernem 
principu. Uporabnik ima na 
pametnem telefonu aplikaci
jo, tako da vedno ve, kje so 
taksiji. Ko odtipka lokacijo, 
kam se želi peljati, ve tudi to, 
koliko ga bo vož nja stala. 
Cammeo obljublja storitev 
taksi prevoza s profesionalni
mi vozniki, urejenimi vozili 
in seveda za stranko dosto
pno ceno. Vsi avtomobili so 
tudi ekološki, na plin. Če bo 
vse po načrtih, bodo novi ta
ksiji začeli voziti 5. aprila, 
vozili bodo 24 ur na dan. Po
leg tega, da jih bo moč spre
mljati preko njihove brez
plačne aplikacije Cammmeo, 
jih bo seveda moč naročiti 
tudi po telefonu."

Obeležje na novem krožišču 
pri sodišču je med domači-
mi v tem mesecu sprožilo 
nekaj polemike. Kaj se vam 
zdi pomembno?
"Ko smo naredili novo kro
žišče zaradi izboljšanja pro

metne varnosti in pretočno
sti, se je pojavilo vprašanje, 
kaj narediti na sredini. Ker 
je navada, da se postavi obe
ležje, ki je povezano z me
stom, smo se odločili, da 
bomo preko socialnega 
omrežja postavili vprašanje, 
kaj naj bi tam bilo. Ena od 
prvih idej je bila, da bi posta
vili obeležje tehnologiji 
blockchain, s katero je Kranj 
tesno povezan. Idejo je dal 
Igor Cej in hitro je bila spre
jeta. V Kranju imamo na
mreč kar nekaj uspešnih 
podjetij, ki delujejo na po
dročju visokih tehnologij, 
tudi na področju blockchai
na. Ko je eden od lastnikov 
takšnega podjetja izvedel za 
pobudo, me je poklical ter 
povedal, da je pripravljen ta
kšno obeležje tudi plačati. 
Na koncu sta obeležji v celo
ti plačali podjetji 3FS in Bit
stamp. Res pa je, da je no
vost, saj je obeležje prvo te 
vrste na svetu, vzbudila veli
ko zanimanja, saj smo imeli 
na obisku tudi tuje tiskovne 
agencije. Seveda pa tudi ver
jamem, da obeležje prav 
vsem ni všeč, saj 'imajo vsa
ke oči svojega malarja' in 
mnenja so vedno deljena."

Blizu novega obeležja je 
tudi stara ekonomska šola, 
ki naj bi jo vendarle začeli 
temeljito prenavljati. Kakšni 
so načrti in kdaj naj bi se 
prenova začela?
"Imamo veljavno gradbeno 
dovoljenje, v mesecu aprilu 
pa pričakujemo od Službe 
vlade RS za razvoj in evrop
sko kohezijsko politiko pri
dobitev odločitve o podpori 
za ta projekt. Prav tako priča
kujemo v mesecu aprilu od 
Ministrstva za okolje in pro
stor 'zeleno luč' za objavo 
javnih naročil. Če bomo 
zgornja dokumenta prejeli 
pravočasno, predvidevamo 
konec aprila objavo javnih 
naročil na portalu za javna 
naročila. Ob izpolnitvi nave
denih pogojev in če bodo 
prejete ponudbe finančno 

sprejemljive in ne bo pri
tožb, pričakujemo začetek 
gradnje jeseni, trajala pa naj 
bi približno eno leto. Prido
bili bomo dvanajst novih od
delkov, v začetku jih bo osem 
namenjenih šoli in štirje vrt
cu, po potrebi pa se bo to lah
ko spreminjalo. Zelo po
membno je tudi, da bo v ce
loti urejena tudi okolica. 
Tudi parkirni režim bo spre
menjen, zato da bodo starši 
otroke lahko varno pripeljali 
do šole oziroma vrtca."

Z evropskimi sredstvi naj bi 
se letos začela tudi dela pri 
prenovi nekdanje gradbene 
šole. Kdaj?
"V mesecu marcu smo s 
strani Upravne enote Kranj 
prejeli gradbeno dovoljenje. 
Z njegovo pravnomočnostjo 
bo občina pristopila k izvedbi 
javnega naročila za izbor iz
vajalca. Predvideva se, da bi 
se dela lahko začela septem
bra. Obnova zajema sanacijo 
celotnega objekta, od pritli
čja, prvega in drugega nad
stropja, podstrešja, vgrad njo 
dvigala, delno izdelavo novih 
stopnic na podstrešje, zame
njavo strešne konstrukcije, 
zamenjavo opeke, sanacijo 
ovoja, zamenjavo vseh oken 
ter nakup opreme."

Obeta se tudi gradnja kole-
sarskega poligona, tako ime-
novanega pumptracka v Bri-
tofu. Zakaj ste se odločili za 
takšen poligon?
"To je v zadnjem času zelo 
popularen način, kako nav
dušiti ljudi, zlasti mlade, da 
bi se čim več gibali v naravi. 
Kar precej pobud smo dobi
li, da bi pumptrack zgradili 
nekje v občini. Odločili smo 
se, da bo pri nogometnih 
igriščih v Britofu. Če bo vse 
po načrtih, naj bi ga začeli 
graditi že aprila. Nad tem so 
navdušeni tudi kolesarji."

Med kolesarji je popularen 
tudi sistem KRsKOLESOM. 
Novost, ki ste jo obljubljali 
za letos, so električna kole-
sa. Kdaj se bo moč peljati 
tudi z njimi in koliko jih bo?
"Po zimskem odmoru je od 
včeraj sistem spet na voljo. 
Trenutno je dvanajst postaj 
s po desetimi kolesi, do kon
ca maja pa naj bi postavili še 
tri postaje. Do takrat bo na 
razpolago tudi trideset elek
tričnih koles. Nekaj bo no
vih, nekaj obstoječih pa bo 
nadgrajenih. Za to smo do
bili evropska sredstva. Ob 
tem se želim zahvaliti tudi 
donatorjem, MOLu, Elek
tru Gorenjska, Domplanu, 
Slovenskim železnicam in 
Eurospinu, ki so prispevali 
za postavitev postaj. S tem 
podpirajo naše ukrepe traj
nostne mobilnosti in upam, 
da bo ob lepem vremenu 
čim več občanov in občank 
sedalo na kolo."

Marsikje je parkiranje brezplačno
Za obiskovalce središča Kranja je bilo že do sedaj parkiranje do dve uri ponekod brezplačno, po novem pa bo dve uri brezplačno moč parkirati tudi na 
parkirišču Stara Sava. Tudi o tem sva se pogovarjala s kranjskim županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Na pobudo občanov, zlasti mladih, bo v Britofu poligon za 
kolesarje, tako imenovani pumptrack. / Foto: Klemen Humar

Parkiranje

Stara Sava  
1 €/uro | pon.–pet. 7.–20. ure | sob. 7.–13. ure   
2 uri brezplačno od 31. marca dalje

Huje   
0,60 €/uro | pon.–pet. 7.–19. ure | 2 uri brezplačno

Čebelica  
0,60 €/uro | pon.–pet. 7.–19. ure | 2 uri brezplačno

Sejmišče  
brezplačno

Pred Mestno upravo Kranj (do 2 uri)  
1 €/uro | pon.–pet. 7.–19. ure | sob. 7.–13. ure  
1 uro brezplačno s kartico MO Kranj

Ploščad Mestne uprave Kranj (do 2 uri)  
1 €/uro | pon.–pet. 7.–19. ure | sob. 7.–13. ure  
1 uro brezplačno s kartico MO Kranj

Globus (do 2 uri) 
1 €/uro | pon.–pet. 7.–19. ure | sob. 7.–13. ure

Jelenov klanec 
0,60 €/uro | pon.–pet. 7.–19. ure

Likozarjeva cesta 
0,60 €/uro | pon.–pet. 7.–19. ure

Parkirnina se ne zaračunava ob izteku delovnega časa,  
ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih.



4

Občinske novice

Kranjske novice, petek, 30. marca 2018

Kranj – Že 3. aprila ob 18. 
uri so na podjetniški dogo
dek Komunikacija z mediji 
vabljeni samostojni podjet
niki, ki želijo svoje podjetje 
ali blagovno znamko še bolj 
približati javnosti, manjša 
podjetja, ki nimajo profesio
nalno zaposlenih predstav
nikov za odnose z javnostjo, 
in mladi ustvarjalci, ki si 
šele utirajo pot v svet podjet
ništva ali pa jih zanima delo
vanje medijev.
Če bi tudi vi oddajali sobo 
ali stanovanje, vas iz Kovač
nice vabijo, da se jim pridru
žite 10. aprila ob 18. uri, ko 
bodo odgovarjali na vpraša
nja glede legalizacije in po
slovanja Airbnb: kaj sploh je 
Airbnb in kako deluje, kako 
postaviti pravo ceno, poseb
nosti njegove mobilne apli
kacije, kako doseči najboljšo 
pozicijo prikazovanja v 
iskalniku, katera dovoljenja 
so potrebna, kakšne so dav
čne obveznosti v Sloveniji in 

kakšne pri poslovanju s tuji
no. Skratka, vse, kar morate 
vedeti, da postanete strokov
njak za Airbnb.
V okviru projekta Služba je 
družba bo v tednu med 16. 
in 20. aprilom potekal Boot 
Camp za mlade do 29. leta 
iz gorenjske regije, ki si želi
jo preko družbe priti do slu
žbe. 
Tisti, ki imate malo umetni
ške žilice ali pa si jo želite 
razviti, se Kovačnici pridru
žite 24. aprila ob 18. uri na 
delavnici Canva, kjer se bo
ste lahko naučili uporabljati 
to preprosto brezplačno sple
tno orodje za oblikovanje in 
z njim oblikovati slikovne 
materiale za splet in tisk. 
Canva, ker vsi potrebujemo 
lepe materiale, nismo pa vsi 
strokovnjaki Photoshopa. 
Vsi »sveži« podjetniki in 
tisti, ki razmišljate, da bi se 
podali na podjetniško pot, 
ste 8. maja ob 18. uri vablje
ni, da se udeležite delavnice 

Kako uporabiti vse svoje 
potenciale. Nenad Vladić, 
avtor knjižne uspešnice Od 
talenta do uspeha, bo na 
delavnici predstavil nasled
nje teme: kaj vse so potenci
ali, metode odkrivanja 
potencialov, umestitev na 

trg dela, kako uporabiti 
potenciale, določitev kora
kov in uresničitev ciljev.
V Kovačnici vas čaka cel kup 
zanimivih in uporabnih 
dogodkov, poskrbite le, da 
se nanje pravočasno prijavi
te.

Pomlad v Kovačnici
Čeprav zima še kar vztrajno kaže zobe, je v Kovačnici vseeno vroče od vsega dogajanja. V aprilu in 
maju se bo odvilo kar nekaj dogodkov, ki bodo zanimivi tako za mlade kot malo manj mlade.

Pomladna ponudba Kovačnice

Kranj – Boot Camp pomeni 
naporno vojaško urjenje. 
Sliši se malo strašljivo, ven
dar ni. 
V okviru projekta Služba je 
družba bo v tednu med 16. 
in 20. aprilom v sodelovni 
(coworking) skupnosti 
Kovačnica na Žagarjevi 22 v 
Kranju potekal prvi del Boot 
Campa. Druženje bo vklju
čevalo delavnice mehkih 
veščin. V prvem sklopu so 
to delavnice s področja reto
rike in javnega nastopanja, 
kreiranja osebnostnega 
načrta, poslovne komunika
cije, osnov marketinga in 
prodaje in ne nazadnje tudi 
sama izdelava življenjepisa, 
profila LinkedIn ter simula
cija razgovora. V drugem 
sklopu se bodo prilagodili 
udeležencem, lokalnemu 

okolju in zaposlitvenim žel
jam ter izvajali tiste delavni
ce, ki jih udeleženci najbolj 
potrebujejo. Temu bo sledil 
osrednji sklop, ki so ga poi
menovali delovna vaja. Sku
paj z mentorji bodo udele
ženci delovno vajo najprej 
načrtovali, nato pa s pomo
čjo mentorja ali izbranega 
delodajalca opravili zadano 
nalogo. Namen projekta je 
delo z mladimi kot posame
zniki z veliko neizkorišče
nega potenciala, posebnost 
izvedbe pa je predvsem 
individualno delo in oseben 
pristop do vsakega posame
znega udeleženca. Izmenja
va izkušenj med mladimi 
ter med podjetniki in mla
dimi iskalci zaposlitve vodi 
do končnega cilja: zaposlit
ve.

Za koga? Za vse mlade do 
29. leta starosti z območja 
Gorenjske, ki si želijo teore
tičnega in praktičnega izo
braževanja z namenom viša
nja kompetenc za uspešen 
nastop na trgu delovne sile.
Kaj boste počeli? Prvi dan bo 
posvečen retoriki in javnemu 
nastopanju, ko bodo udele
ženci prejeli globlji vpogled v 
strukturo in pripravo na na
stope ter spoznali osnove 
neverbalne komunikacije. 
Drugi dan se boste ukvarjali 
z osebnostnim in kariernim 
načrtom, saj je dobro sestav
ljen in uresničljiv načrt klju
čen za doseganje ciljev. Tretji 
dan bo namenjen poslovni 
komunikaciji, ker je poslov
na komunikacija mnogo več 
kot npr. klepet z življenjskim 
partnerjem, sodelavcem, pri

jateljem ipd. Četrti dan boste 
posvetili marketingu in pro
daji, ker sta za uspeh potre
bna oba. Peti dan boste ure
jali, pisali in popravljali živ
ljenjepise, profile LinkedIn 
in simulirali razgovor. Delav
nice bodo potekale vsak dan 
med 16. in 21. uro, razen v 
sredo, 18. aprila, ko bodo 
potekale med 13. in 18. uro.
Sledila bo 14dnevna delov
na praksa, kjer bodo udele
ženci lahko preverjali na 
novo pridobljena znanja, 
zatem pa še ponovitev Boot 
Campa z delavnicami po 
meri udeležencev. Izkušnje 
in znanje boste med seboj 
delili tudi na zaključnem 
pikniku. 
Se vam sliši zanimivo? 
Potem ne odlašajte s prijavo, 
saj je število mest omejeno.

Vabljeni na podjetniško 
urjenje – Boot Camp

Kranj – Mestna občina Kranj 
se tudi letos pridružuje akciji 
Slovenske filantropije Dan za 
spremembe. Akcija je nastala 
z namenom spodbujanja lju
di, da se aktivno odzovejo na 
potrebe posamezne skupno
sti in prispevajo k izboljšanju 
življenja v skupnosti. Letoš
nji že 9. Dan za spremembe 
nosi podnaslov Povezujemo 
skupnost. 
V okviru povezovanja skup
nosti bo Mestna občina 
Kranj pripravila tri dogodke, 

namenjene invalidnim 
organizacijam, stroki in 
zainteresirani javnosti. V 
ponedeljek, 16. aprila, ob 18. 
uri bo v Avli občinske stav
be, Slovenski trg 1, strokov
no predavanje z naslovom 
Kvaliteta življenja in pomen 
gibanja za invalide. Predava
nje bo namenjeno vsem, ki 
se srečujejo oziroma delajo 
z gibalno oviranimi oseba
mi. Predavanje priporočajo 
tako zaposlenim v invalid
nih organizacijah kot star

šem invalidnih oseb, prosto
voljcem, ki delajo z invalid
nimi osebami, oziroma 
vsem zainteresiranim. Pre
davanju, ki ga bo vodila Tja
ša Filipčič, izredna profeso
rica, se bo pridružila tudi 
Mojca Tomažin, vrhunska 
športnica Zveze za šport 
invalidov Slovenije. Po pre
davanju bo sledilo druženje 
in tudi nekaj presenečenj za 
vse udeležence. Za udeležbo 
na predavanju bo potrebna 
predhodna potrditev. Infor

macije glede prijave udelež
be ter več o predavanju bo 
objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Kranj v zače
tku aprila. 
V drugi polovici aprila za 
vse invalidne organizacije 
pripravljajo filmski večer z 
dokumentarnim filmom 
Tonija Cahunka, ki bo v Avli 
občinske stavbe. V juniju bo 
sledil piknik in motivacijsko 
srečanje varovancev invalid
nih organizacij s kranjskimi 
taborniki. 

Povezovanje skupnosti v Kranju

Suzana P. Kovačič

Kranj – Kapelica sv. Križa – 
Znamenškovo znamenje na 
poti proti Ilovki je iz druge 
polovice 19. stoletja in je vne
sena v register kulturne 
dediščine kot sakralna stav
bna dediščina. Poslikal jo je 
Franc Petrič leta 1982. Sana
cija kapelice je bila zaradi 
zelo slabega stanja nujna, 
tudi freske je bilo treba resta
vrirati, na kar so že opozarja
li sosedje in župnik, potem 
pa so se po pomoč obrnili na 
krajevno skupnost. Pred pe
timi leti so se začele aktivno
sti sveta Krajevne skupnosti 
(KS) Kokrica, da se s kapeli
co nekaj naredi, je povedal 
predsednik sveta KS Kokrica 
Milan Klemenčič na blago
slovu obnovljene kapelice v 
nedeljo, 18. marca. 
Najprej so podrli že bolno 
lipo, ki je na kapelici povzro
čala precejšnjo škodo. Pri
dobili so potrebno doku

mentacijo, sredstva za obno
vo so bila zatem zagotovlje
na iz občinskega proračuna. 
Klemenčič se je zahvalil 
vsem, ki so sodelovali pri 
tem, da je kapelica danes 
spet takšna, kot mora biti. 
Kranjski podžupan Boris 
Vehovec je poudaril, da 
kapelica kaže pomembnost 
krščanstva na tem območju 
in da se nam le, če bomo 
delovali složno in verjeli v 
dobro, za prihodnost ni tre
ba bati. Obnovljeno kapelico 
je blagoslovil kokriški žup
nik Jože Klun, ki je pojasnil, 
da se je pri kapelici nekdaj 
ustavil pogrebni sprevod na 
stari poti od Kokrice do far
ne cerkve v Predosljah in da 
je bil to lep običaj, ko je 
eden od vaščanov pri kapeli
ci prosil odpuščanje, da se z 
molitvijo pozabijo napake in 
zamere. Blagoslov obnovlje
ne kapelice je obogatil na
stop Župnijskega mešanega 
pevskega zbora Kokrica.

Kapelico rešili 
propadanja
Sanacija kapelice sv. Križa na poti proti Ilovki je 
bila zaradi zelo slabega stanja nujna, za obnovo 
sta posluh pokazali Krajevna skupnost Kokrica in 
Mestna občina Kranj. 

Obnovljeno kapelico so blagoslovili v nedeljo, 18. marca. 

Kranj – Naftna družba MOL 
Slovenija bo predvidoma 
junija v Kranju odprla nov 
bencinski servis. Bencinski 
servis MOL v Kranju bo že 
47. bencinski servis MOL v 
Sloveniji in prvi v gorenjski 
prestolnici. Gre za še eno 
investicijo zasebnega podje
tja na območju mestne obči
ne Kranj. 
Servis v Kranju bo nasproti 
nakupovalnega središča na 
Smledniški cesti. Ponudba 
za jeklene konjičke bo poleg 
goriv vrhunske kakovosti 
MOL EVO vključevala tudi 
avtoplin in avtopralnico ter 
trgovski del. Nov bencinski 
servis bo nudil priložnost za 
delo ekipi predvidoma osmih 
novih sodelavk in sodelavcev.
»Lokacija v Kranju nam 
pomeni velik korak k izpolni
tvi zastavljenih ciljev nadalj
nje širitve naše maloprodaj
ne mreže v regijah, kjer še 

nismo prisotni. Kranj je eno 
izmed največjih mest v Slo
veniji, zato se veselimo, da 
bomo lahko s svojo ponudbo 
kmalu pozdravili tudi svoje 
stranke v tem mestu,« so 
sporočili iz MOL Slovenija. 
Podjetje MOL Slovenija je 
članica Skupine MOL, ki z 
ekipo več kot 25.000 zapos
lenih posluje v več kot 30 
državah, od tega ima kar v 
10 državah po Evropi mrežo 
več kot 2000 bencinskih 
servisov. Skupina MOL ima 
v lasti tudi štiri rafinerije in 
dva petrokemična obrata. V 
Sloveniji so prisotni vse od 
leta 1996, tako na velepro
dajnem kot maloprodajnem 
področju, svojo maloprodaj
no mrežo pa ves čas širijo. 
Podjetje MOL Slovenija je v 
letu 2017 prebivalcem Kra
nja darovalo postajo KR
sKOLESOM s šestimi kolesi 
na Zlatem polju v Kranju. 

Junija bogatejša izbira 
naftnih derivatov
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Suzana P. Kovačič

Kokrica – V dvorani Kultur-
nega doma na Kokrici je bil 
v nedeljo, 18. marca, dobro-
delni glasbeno-gledališki do-
godek za obnovo hiše na 
Mlaki. Prireditev je organi-

ziralo Gledališko društvo 
Gardelin z namenom, da 
vsaj malo pomagajo mami 
in hčerki Ivanki in Suzani 
Šenk, ki sta ob eksploziji v 
hiši konec januarja ostali 
brez strehe nad glavo. Večer 
je minil v veselem vzdušju, 

ob dobri volji, odličnem od-
zivu nastopajočih in polni 
dvorani obiskovalcev; prav 
vsak je dodal kamenček v 
mozaik, da je prireditev na 
Kokrici več kot uspela. Suza-
na Šenk se je iskreno zahva-
lila vsem in vsakemu pose-

bej, imenovanim in neime-
novanim, ki so si na nedelj-
ski večer vzeli čas zanju in 
prišli v dvorano Kulturnega 
doma na Kokrici: »S prije-
tnim presenečenjem ugotav-
ljam, koliko ljudi imava oko-
li sebe, ki nama stojite ob 
strani. Marsikdo, sploh veči-
na nastopajočih, naju ne po-
zna, pa ste nesebično pri-
skočili na pomoč. To daje 
človeku novo upanje in moč, 
da gre lahko naprej.« Nasto-
pili so Kvatropirci, Klapa 
Gallus, Kostanarji, Vokalna 
skupina Kokrčan, ansambel 
Ideja, humorist Peška, Sta-
ne Vidmar in gardelinovci s 
skečem. Turistično društvo 
Kokrica je poskrbelo za hra-
no in pijačo za nastopajoče.
Gardelinovec Jaka Šuštar je 
povedal, da so na prireditvi 
zbrali nekaj več kot tri tisoč 
evrov, ki bodo šli v obnovo 
hiše, in dodal: »Organizator-
ji smo zelo veseli ogromne-
ga števila obiskovalcev. Še 
enkrat bi se radi zahvalili 
vsem nastopajočim in vsem 
donatorjem, ki so omogočili 
prireditev."

Povezani v dobrodelnosti
Ivanka in Suzana Šenk z Mlake sta konec januarja ostali brez strehe nad glavo po eksploziji v domači hiši na Mlaki. Sokrajani in tudi drugi so jima 
priskočili na pomoč na različne načine, tudi z organizacijo nedavne dobrodelne prireditve. 

Ansambel Ideja s Suzano Šenk Polna dvorana obiskovalcev / Foto: Tina Dokl

Nastopili so tudi Kvatropirci. / Foto: Tina Dokl
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Suha – Predstavitev knjige o 
Suhi v KUD Predoslje s kul-
turnim programom in odpr-
tjem razstave starih fotografij 
vaščanov bo 14. aprila ob 20. 
uri. V aprilu bodo podelili 
tudi glinene tablice s hišnimi 
imeni. Za 26. maj napovedu-
jejo tematsko tržnico Suhe v 
Kranju, na kateri bodo sode-
lovali vaščani s svojimi do-
mačimi izdelki in gostilna 
Krištof. Na praznični 25. ju-
nij bodo pripravili piknik z 
družabno-kulturnim sreča-
njem za vse vaščane in bivše 
vaščane z družinami, 30. ju-
nija bo sledilo odprtje razsta-
ve na temo »Suha 730 let« v 
kranjski knjižnici; na ogled 
bo vse poletje. Za julij načrtu-
jejo gledališko predstavo 
KUD Predoslje. Na semanjo 
nedeljo, 26. avgusta, bo bla-
goslov restavriranega gotske-
ga kipa sv. Marije z Jezusom 

v cerkvi na Suhi. Oktobra je v 
Gorenjskem muzeju predvi-
deno tematsko predavanje o 
baročnih oltarjih v cerkvi sv. 
Štefana. Praznično leto bodo 
konec decembra zaključili s 
Zoisovimi dnevi in pohodom 
z baklami od Predoselj do 
Suhe ter obiski kolednikov.
Kot piše Alenka Erzar Žepič 
v publikaciji Suha skozi sto-
letja (1992), je domneva, da 
je vas nastala ob kolonizaci-
jah v 9. in 10. stoletju s krče-
njem gozdnih površin ter 
tako s pridobivanjem rodovi-
tne zemlje. Suha je obstaja-
la, ko okoliških vasi še ni 
bilo. V 12. stoletju je bila 
Suha ortenburška posest. V 
tem času je obsegala 17 kme-
tij. Da je bila vas Suha že 
zgodaj obljudena in naselje-
na, kaže listina iz leta 1288, 
kjer zasledimo, da je goriški 
grof Manjhard podaril neko 

hišo na Suhi, ki je s tlačani 
vred prešla v lastništvo grofu 
Udariku Heunburgu. Suha 
je v tem obdobju spadala 
pod nakelski urad. Leta 1418 
so Ortenburžani izumrli, 
tako da je večina zemljiških 
gospostev severno od Save 
prešla v roke Celjskih gro-
fov. Kmečki stan se je v tem 
času krepil, ker so bili kme-
tje oproščeni vsake tlake 
(ročne, vozne in tovorne). Po 
smrti zadnjega Celjana Ulri-
ka II. leta 1456 pa so se stva-
ri začele obračati na slabše. 
Celjsko dediščino je prevzel 
Habsburški cesar Friderik 
III., ki je območje nakelske-
ga urada dal v zakup rodbini 
Egkh, ustanoviteljici brdske-
ga gospostva. Že leta 1484 so 
se podložniki bridko pritoži-
li, kako brezsrčno jih novi 
gospodje gonijo na tlako. 
Kmetom so povišali dajatve 

in zopet zahtevali vse vrste 
tlake. Vaščani so do 16. sto-
letja po vodo hodili v reko 
Kokro. Jurij pl. Egkh je v pr-
vih letih 16. stoletja zgradil 
velik grad Brdo. Prav tako je 
uredil vse tri ribnike na 
Brdu. Zvezati je dal potok 
Vršek, ki je tekel v neposre-
dni bližini gradu Brdo, s sis-
temom Belce na severu. To 
so naredili tako, da so v bliži-
ni Bele napravili jez in pre-
kopali zvezo proti Suhi, tako 
da je Belca poganjala takra-
tne mline in stope. Suha je v 
16. stoletju imela 13 hub. Su-
šani so skozi stoletja doživeli 
visoko starost, marsikdo sto 
let, število prebivalcev pa se 
je gibalo vedno okrog dvesto. 
Prav tako pa je imela Suha 
svojo knjižnico in vaščani so 
prirejali gledališke predsta-
ve. Nekateri vaški običaji so 
se ohranili vse do danes.

Na Suhi bodo praznovali 
Suha bo vse letošnje leto praznovala 730. obletnico prve omembe vasi v prvih pisnih virih leta 1288. Kranj – Potem ko se je v Be-

snici in na Drulovki do zime 
2017 zaključila prva faza 
urejanja obeh otroških 
igrišč, se bodo dela za uredi-
tev druge faze otroških 
igrišč začela v aprilu in bodo 
predvidoma zaključena do 
konca letošnjega maja. V 
Besnici se bo izvedla horti-
kulturna ureditev igrišča z 
zasaditvijo novih dreves in 
grmovnic, nameščeni bosta 
dve dodatni igrali z varnos-
tno podlago in urejena do-
datna pot okrog igral. Na 

Drulovki bodo prav tako za-
sajena nova drevesa in gr-
movnice, urejena bo krožna 
pot, namenjena igranju in 
tekanju, postavljeno bo več-
namensko igralo z varnos-
tno podlago.
Drugi del ureditve otroških 
igrišč (v Besnici in na Dru-
lovki) bo izvedlo podjetje 
Flora Sport iz Medvod, iz-
brano z javnim razpisom. 
Za igrišče v Besnici vrednost 
del znaša nekaj manj kot 
30.600 evrov, na Drulovki 
pa 34.600 evrov. 

Ureditev otroških igrišč 
v Besnici in na Drulovki

Na nezaseden del otroškega igrišča v Besnici (na sliki) 
bodo postavljena nova igrala.

Kranj – V akciji, ki je potekala 
od 27. februarja do 13. marca, 
je bilo na podlagi sporočil ob-
čanov na območju mestne 
občine Kranj odvzetih 51 za-
puščenih mačk, kar je izvedlo 
Zavetišče Perun. Od teh je 

bilo v pogodbeni veterinarski 
ambulanti Medicovet, d. o. o., 
35 steriliziranih, 15 kastrira-
nih in ena evtanazirana. Živa-
li so bile po oskrbi vrnjene 
nazaj v okolje. Naslednja akci-
ja bo izvedena letos septem-

bra. Seveda pa bo za zapušče-
ne živali ustrezno poskrblje-
no tudi v vmesnem obdobju. 
Lastnike živali ponovno prosi-
jo, da odgovorno skrbite za 
svoje živali. Obenem dodaja-
jo, da še vedno poteka preven-

tivna akcija sofinanciranja 
sterilizacije in kastracije las-
tniških mačk v vseh treh 
kranjskih veterinarskih am-
bulantah. Večina namenjenih 
sredstev za ta ukrep je namreč 
še vedno na razpolago.

Poskrbeli so za zapuščene mačke
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V družbi Savatech, d. o. o., 
proizvajamo in tržimo 
visoko kakovostne gume-
notehnične izdelke in pne-
vmatike. Za okrepitev svo-
je proizvodne ekipe vabi-
mo k sodelovanju novega 
sodelavca/sodelav ko za 
delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH 
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo 
gumenih izdelkov po teh-
noloških predpisih ter za 
pripravo orodij, naprav in 
ustreznih polizdelkov.

Zaželeno: I, II., III. ali IV. 
stop nja izobrazbe, delov-
ne izkušnje v proizvodnji, 
pripravljenost na delo v 
več izmenah (III- ali IV-iz-
mensko delo), vestnost, 
veselje do dela, pripad-
nost, odgovornost.

Nudimo zanesljivo zapo-
slitev (določen čas z mož-
nostjo podaljšanja) in red-
no plačilo.

Svoje prijave nam posre-
dujte na e-poštni naslov 
zaposlitev@savatech.si ali 
spelca.klancar@trelleborg.
com ali po redni pošti na 
naslov Savatech, d. o. o., 
Kadrovski sektor, Škofjelo-
ška 6, 4000 Kranj.

Vilma Stanovnik

Kranj – V Gasilsko-reševalni 
službi Kranj se trudijo za 
izboljšanje pripravljenosti 
prebivalcev in profesional-
nih enot s področja zaščite 
in reševanja, zato so se pri-
družili tudi evropskemu 
projektu DIRECT (Disaster 
Resilient Communities and 

Towns oziroma Postanimo 
odporni na nesreče). Partne-
rice v tem projektu so tudi 
gasilska enota Moravsko-šle-
zijska regija iz Češke, Češka 
asociacija gasilskih častni-
kov in Ministrstvo za notra-
nje zadeve Črne gore. 
Njihovi predstavniki so prej-
šnji teden prišli v Kranj, kjer 
so pripravili tridnevno uspo-

sabljanje, za zaključek pa so 
minuli četrtek pripravili 
zanimivo zaključno vajo 
reševanja iz višjih nadstropij 
stavbe Mestne občine Kranj. 
»Projekt DIRECT deluje na 
treh različnih nivojih: izobra-
ževanju mlajših, predvsem 
šolske mladine, izobraževa-
nju prebivalcev lokalnih sku-
pnosti, pa tudi izobraževanju 

profesionalnih enot, ki se 
morajo odzivati na večje 
naravne ujme in ostale 
dogodke s področja zaščite in 
reševanja. Vsi sklopi profesi-
onalnega dela izobraževanja 
so razdeljeni na različne 
teme, tokrat pa je glavna 
pozornost našega izobraže-
vanja namenjena reševanju z 
uporabo vrvne tehnike. Na 
vaji so prisotni gorski reše-
valci in nekateri drugi, ki so 
usposobljeni za delo z vrvno 
tehniko. Z nami sodeluje 
tudi enota poklicnih gasilcev 

in reševalcev Moravsko-šle-
zijska regija iz Češke in črno-
gorski kolegi,« je v imenu 
kranjskih gasilcev povedal 
Miran Štular in pojasnil, da 
so v treh dneh delali na več 
deloviščih, pri čemer so lah-
ko testirali različne tehnike 
reševanja z uporabo vrvne 
tehnike. »Bili smo na delovi-
ščih v kamnolomu pri Besni-
ci, delali smo na območju 
hotela Creina, zaključno vajo 
pa smo naredili kot evakuaci-
jo občinske zgradbe,« je tudi 
povedal Miran Štular.

Delili so si izkušnje 
Prejšnji teden je Gasilsko-reševalna služba Kranj gostila mednarodno usposabljanje reševalnih ekip, saj so se domačim 
gasilcem pridružile ekipe iz Češke in Črne gore. Štiriintrideset udeležencev usposabljanja je posebno pozornost posvetilo 
reševanju iz globin in višin z uporabo vrvne tehnike.

Mednarodno usposabljanje reševalnih ekip je vodil Miran 
Štular. / Foto: Tina Dokl

Med vajami so izvedli tudi reševanje z dvigi in spusti ponesrečencev na nosilih iz globin in 
višin z uporabo vrvne tehnike. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Trstenik – Na občnem zboru 
Gasilske zveze Mestne obči-
ne Kranj (GZ MOK), ki je 
letos potekal na Trsteniku, 
so predstavniki vseh sedem-
najstih gasilskih društev na 
območju MOK za predsed-
nika zveze vnovič izvolili 
Jožeta Derlinka iz PGD 
Stražišče, za podpredsedni-
co pa Jano Potočnik iz PGD 
Podblica. Novi občinski 
gasilski poveljnik je postal 
Jakob Likozar iz PGD Kokri-
ca, njegov namestnik pa 
Andraž Šifrer (oba PGD 
Kokrica). Predsednik nad-
zornega odbora je še naprej 
Viljem Tomat iz PGD 
Kranj-Primskovo.
Ob koncu petletnega man-
data je dosedanje vodstvo 
prejelo razrešnico, predsed-
nik GZ MOK Jože Derlink 
pa se je zahvalil vsem, ki so 
pripomogli k uspešnemu 
delu in razvoju gasilstva v 
kranjski občini. »Vse naše 
delo je prostovoljno, ne 
dobivamo plačila, niti ga ne 
zahtevamo, niti ga ne priča-
kujemo. Naša največja 
nagrada je, da smo nekomu 
uspešno pomagali v nesre-
či,« je poudaril. 
Dosedanji dolgoletni povelj-
nik gasilske zveze Tomaž 
Vilfan, ki naj bi postal novi 

poveljnik GZ Gorenjske, je 
v poročilo za leto 2017 zapi-
sal, da so bila gasilska druš-
tva lani aktivirana 105-krat v 
52 intervencijah, na katerih 
je sodelovalo 873 gasilcev in 
so opravili skoraj tri tisoč 
delovnih ur. Med večjimi 
intervencijami je naštel 
marčevski požar gospodar-
skega poslopja v Stražišču, 
aprilske poplave na širšem 
območju Kranja, junijski 
požar v Qlandii in julijski 
požar na objektu v Čirčah. 
Gasilci so posredovali tudi 
ob vetrolomu in iskalnih 
akcijah, trikrat pa tudi kot 
prvi posredovalci za upora-
bo AED.
GZ MOK je imela sicer lani 
skoraj 280 tisoč evrov pri-
hodkov oziroma skoraj deset 
odstotkov manj kot v letu 
2016, večino sredstev pa je 
prispevala Mestna občina 
Kranj. Dve tretjini sredstev 
so porabili za nakup opreme 
in vozil po društvih, obnovo 
gasilskih domov in popravi-
lo opreme. Do zdaj so po 
programu opremljanja, ki 
teče od leta 2008, z novimi 
vozili opremili že deset 
gasilskih društev. Lani so 
novo gasilsko vozilo GV-V1 
dobili v PGD Suha, delno pa 
je občina financirala tudi 
nakup vozila GVM-1 v PGD 
Bitnje. 

Izvolili novo vodstvo
Na občnem zboru Gasilske zveze Mestne občine 
Kranj na Trsteniku so potrdili novo vodstvo.

Simon Šubic

Radovljica – Med 38 letošnji-
mi gorenjskimi prejemniki 
priznanj Civilne zaščite (CZ) 
je tudi devet posameznikov 
in organizacij iz Kranja. Naj-
višje priznanje je od Kranjča-
nov prejel Robert Anžič iz 
Kluba vodnikov reševalnih 
psov Kranj. Zlati znak CZ so 
mu podelili na državni slove-
snosti ob dnevu CZ na Brdu 
pri Kranju. Kot so obrazloži-
li, je Robert doslej kot reševa-
lec aktivno sodeloval na več 
kot dvestotih intervencijah 
doma in v tujini. Vodnik 
reševalnega psa je že dvajset 
let, v kranjskem klubu pa je 
postal pomemben člen pri 
povezavi z ostalimi enotami 
ter službami, kar se odraža v 
lažji organiziranosti vaj in 
akcij. Leta 2000 je pomagal 
pri sestavi regijske ekipe CZ 
za reševanje na vodi in iz 
vode ter postal vodja enote, 
ki jo vodi še danes. Enoto je 
vodil na več intervencijah 
doma in v tujini, prav tako pa 
je organiziral več mednarod-
nih vaj, na katerih je bil ope-
rativni vodja. Sodeluje tudi 
pri razvoju in izobraževanju 
reševalcev na vodi in iz vode. 
Je dolgoletni podpredsednik 

Jamarske zveze Slovenije, 
vodja njene službe za jam-
sko in tehnično potapljanje 
ter operativni član Jamarske 
reševalne službe, kjer je vod-
ja potapljaške skupine za 
reševanje izza sifonov. Lani 
so ga izvolili tudi za vodjo 
jamskih potapljačev reševal-
cev izza sifonov pri Evropski 
jamarski reševalni zvezi 
(ECRA).
Na regijski prireditvi ob dne-
vu CZ v Radovljici sta član 

štaba CZ Slovenije Stanislav 
Lotrič in vodja kranjske izpo-
stave Uprave RS za zaščito 
in reševanje Robert Skrinjar 
srebrni znak CZ podelila 
tudi jamarskemu reševalcu 
Marku Zakrajšku, vodniku 
reševalnih psov Mihu Kova-
čiču in Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Mavčiče 
ob 110-letnici društva, brona-
sti znak pa so prejeli Stani-
slav Kalan iz kranjskega 
Rdečega križa, vodnika reše-

valnih psov David Pogačnik 
in Andrej Žunič ter za uspe-
šno vodenje iskalnih akcij 
tudi kranjska policista Dani-
lo Šenk in Štefan Žagar, sle-
dnji sicer iz občine Šenčur. 
Predstavniki Gasilske reše-
valne službe Kranj pa so bro-
nasti znak za pomoč pri 
gašenju požara v vrhniškem 
Kemisu maja lani, kjer so 
poskrbeli za dekontaminaci-
jo gasilcev, prevzeli na ljub-
ljanski prireditvi.

Letos devet priznanj
Zlati znak Civilne zaščite je letos prejel tudi vodnik reševalnih psov in jamarski reševalec Robert 
Anžič, priznanja pa je prejelo še osem posameznikov in organizacij iz Kranja. 

Del kranjskih prejemnikov priznanj Civilne zaščite / Foto: Tina Dokl
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Ko smo pred leti v 
Kranju sprejeli strate
gijo razvoja turizma in 
kulture ter ustanovili 
enovit zavod,  so bila 
pričakovanja precej 
velika. Svetniki smo 
namreč prepoznali  v 
turizmu v povezavi 
s kulturo tisto go
spodarsko panogo, 
ki  lahko z relativno 

majhnimi vložki pritegne v mestno občino Kranj 
veliko turistov in drugih obiskovalcev. Odlična 
lega starega Kranja, njegova  več kot 6000letna 
zgodovina in čudovite naravne danosti mesta 
in okolice so tisto, kar privablja domače in tuje 
turiste. Čeprav sem osebno naklonjena tudi  živi 
kulturi, delovanju glasbenih skupin, gledališču,  
likovnim umetnikom, pa menim, da v MOK vse 
premalo izkoriščamo zgodovinske potenciale, ki 
jih ponuja naše staro mesto. Zavedati se mora
mo, da je kulturna dediščina infrastruktura tu
rizma, ki je ena najhitreje rastočih gospodarskih 
panog na svetu. Turistično razvite države so to 
spoznale že davno in tam turizem financira kul
turno dediščino.
V lanskem letu smo se razveselili novice, da se je 
mesto Kranj pojavilo na spletni platformi Lonely 
Planet med dvanajstimi destinacijami, ki jih ve

lja obiskati. Osebno sem pričakovala, da bodo 
odzivi podobni, kot so bili v občini Bled, ki je bila 
tudi »must see« destinacija. Tam so se namreč 
pristojne službe takoj odzvale in turizmu zago
tovile dodatna proračunska sredstva za promo
cijo.  Nekaj podobnega sem v proračunu MOK za 
leto 2018 pričakovala tudi sama, a sem se uštela.  
Zato sem  predlagala, naj se v proračunu zago
tovijo dodatna sredstva za promocijo turizma in 
konkretno predlagala projekt »Kulturne poti po 
obzidju«. Z njim bi lahko obiskovalcem starega 
Kranja preko vsega leta predstavili edinstveno 
pot po obzidju, ki bi potekala od dvorišča gradu 
Khislstein, preko severnega obzidja ob letnem 
kinu, skozi stavbo Gorenjskega muzeja, preko 
Knedlovega vrta do stolpa Škrlovec in Layerjeve 
hiše. 
Večina navedenih objektov je že obnovljenih, 
zato bi njihova spojitev v tematsko pot te objek
te predstavila obiskovalcem tudi z druge strani. 
Pot bi bila zanimiva ne le za  turiste, temveč udi 
za domačine in pa seveda šolske skupine.  
Ker je  Zavod za turizem in kulturo  prejel dodat
nih 23.000 evrov za promocijo turizma, namera
vam budno spremljati, kako jih bo kar najbolj 
ekonomično porabil za dodatno turistično po
nudbo mesta. Upam, da sredstva ne bodo poni
knila brez konkretnih učinkov.

Vlasta Sagadin, mestna svetnica NSi

Vlasta Sagadin

Kultura in turizem z roko v roki

6000 LET KRANJA – NEIZKORIŠČENA PRILOŽNOST

Vesele in
blagoslovljene 

VELIKONOČNE 
PRAZNIKE!

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden so v 
kranjski občini začeli novo ak-
cijo oživljanja starega mestne-
ga jedra. Mestna uprava je na-
mreč v sodelovanju z gostinci 
uvedla posebno plačilno sred-
stvo, vrednostni bon. Z njim 
bodo obiskovalci mestnega je-
dra lahko v določenih lokalih 
ob sredah plačali napitek. 

Brezplačen bon bodo dobili 
na stojnicah mestne uprave 
ob torkih, ko v starem Kra-
nju poteka projekt za otroke 
S Krančkom v mestu, in ob 
četrtkih, ko se obiskovalci 
starega Kranja družijo ob 
vodnjaku. 
Tako imenovani akciji Sre-
de brez evra se je za zdaj 
pridružilo šest lokalov, to 
pa so: bar Mitnica, kavarna 

in slaščičarna Evropa, ka-
varna Carniola, bar Mayr, 
Cafe galerija Pungert in 
Klubar.
Kot pravijo na kranjski obči-
ni, bodo seznam lokalov in 
ponudbo, v kateri  je več kot 
dvajset napitkov in nekatere 
sladice, sprotno dopolnjeva-
li ter objavljali na spletni 
strani Mestne občine Kranj 
www.Kranj.si.  

V mesto tudi  
med tednom
Po uspešnih projektih S Krančkom v mestu in Četrtki ob vodnjaku v stari 
Kranj vabijo tudi z zadnjo akcijo, ki so jo poimenovali Srede brez evra.

Od tega meseca naprej so v starem Kranju bolj živahni tudi četrtki, ko je poskrbljeno za 
različne dejavnosti, na stojnici mestne uprave pa je po novem moč dobiti tudi vrednostne 
bone za Srede brez evra. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Zgornja Besnica – "Niso po-
mišljali. Takoj so se postavi-
li v bran domovini, ki so jo 
ljubili." S temi besedami so 
se poklonili sedmim talcem 
(Jožetu Grilju, Cirilu Grin-
tovu, Ivanu Fajfarju, Jožetu 
Lavrinu, Ivanu Lavrinu, 
Emilu Štravsu in Ivanu Zu-
panu), ki so umrli za to, da 
danes živimo v svobodni do-
movini. V knjigi Pomniki 
NOB v občini Kranj je zapi-
sano: "Talci v Besnici so bili 
ustreljeni zato, ker je bil 21. 
januarja 1943 likvidiran 
nemški učitelj Hans Sturm, 
kočevski Nemec, ki je bil po-
slan v Besnico, da bi ponem-
čeval slovenske otroke." 
Franc Berce, rojen 1931, je 
bil kot še ne dvanajstletni 
fantič priča žalostnega do-
godka, streljanja talcev pred 
njegovo hišo, kjer stoji spo-
minsko obeležje. Prizor je 
bil grozljiv, se spominja 
Franc, kot bi bilo to včeraj. 
Spominsko slovesnost so 
pripravili Krajevna organi-
zacija Združenja borcev 
(KO ZB) NOB Besnica - 

Podblica, ZB NOB Kranj, 
Krajevna skupnost Besnica, 
Podružnična šola Besnica 
in Kulturno društvo Jože 
Papler. Osrednji govornik 
prof. dr. Miran Hladnik je 
pozornost namenil strategi-
jam preživetja majhnih in 
velikih narodov tudi skozi 
literarno izkušnjo Prešerno-
vega Črtomira in Jurčičeve 
povesti Jurij Kozjak, sloven-
ski janičar. Po Hladniko-
vem Slovenci že ne moremo 
biti majhen narod, kajti 
majhni narodi se ne delijo 
radi na polovico, v vojnem 
času na tiste, ki se odločajo 
za upor, in na tiste, ki se 
raje ne bi upirali. In kaj 
imajo vse preživitvene stra-
tegije, o katerih je razpredal 
Hladnik, opraviti s spome-
nikom v Besnici in imeni 
sedmih talcev na njem? 
"Spomenik priča o uporu 
okupatorjevim nameram, 
da napravi to deželo nem-
ško. Ob visoki obletnici se 
lahko spominjamo njihove 
smrti, in to v slovenščini, ki 
je bila obsojena na izbris, 
zato lahko rečemo, da se je 
upor posrečil. Za čuda, saj 

Slovenci prav veliko dobrih 
izkušenj z upiranjem v zgo-
dovini niso imeli. Sklenemo 
lahko tudi, da je imel zma-
goviti upor okupatorju viso-
ko ceno. Ne samo teh se-
dem revežev, starih komaj 
kaj čez 20 let, ki so jih pri-
peljali sem pobit, ampak še 
desettisoči partizanov, akti-
vistov, mobilizirancev v 
nemško vojsko, taboriščni-
kov, domobrancev, okupa-
torjevih vojakov, skupaj sko-
raj 100 tisoč mrtvih. So ob-
stajale kakšne manj krvave 
možnosti? Najbrž da, ven-
dar med njimi nikakor nista 
ne podreditev ne spreneve-
danje in ne večno čakanje." 
Miran Hladnik verjame v to, 
da nekoč v prihodnosti oble-
tnice, kot je tale, ne bodo več 
priložnost za ostrenje čuječ-
nosti in za vzbujanje 
obrambnih instinktov, am-
pak bodo samo še trpek spo-
min na čase, ki se ne bi sme-
li več ponoviti: "Držimo pe-
sti, da v svetu prevladajo 
ideali sožitja in sobivanja, 
ne pa merjenja moči, iska-
nja prvenstva in zmage na 
račun poraza drugega."

Ostaja trpek spomin,  
a tudi novo upanje
Pred staro osnovno šolo v Zgornji Besnici je bila spominska slovesnost ob 
75. obletnici streljanja talcev. Osrednji govornik je bil dr. Miran Hladnik.

Govornik Miran Hladnik, ob njem še nekateri sodelujoči na spominski slovesnosti
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ODVOZ 
KOSOVNIH 
ODPADKOV

Redni odvoz odpadkov se izvaja po urnikih odvoza, 
ki so objavljeni na zadnji strani računov, vsak mesec 
na računu ali na spletni strani Komunale Kranj.
Ločevanje na domu je razdeljeno na mešane  
komunalne odpadke (zeleni), embalažo (rumeni)
in biološke odpadke (rjavi zabojnik ali kompostnik).

Kar je za nekoga odpadek, je za
drugega morda uporaben izdelek. Prinesite 
predmete, ki bi sicer končali kot odpadek in s 
predelavo ali obnovo bodo znova postali uporabni. 
Zbiranje le-teh poteka v sodelovanju s socialnim 
podjetjem, Fundacijo Vincenca Drakslerja.

Ekološki otoki so namenjeni dodatnemu
ločevanju odpadkov iz gospodinjstev.
Odpadke vedno odložimo v zabojnik. 
Odlaganje poleg zabojnikov je 
prepovedano in kaznivo. 

Nevarne odpadke lahko oddate v manjših
količinah v okviru akcije zbiranja nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev ali jih pripeljete
v zbirne centre. Oddaja odpadkov je 
brezplačna.

Vsako gospodinjstvo, ki je uporabnik
komunalnih storitev v: Mestni občini
Kranj, Šenčur, Naklo in Preddvor, lahko v
tekočem letu naroči brezplačen odvoz do
2 m³ kosovnih odpadkov.

plastenke
pločevinke

steklopapir

V zbirne centre lahko pripeljete dodatne
količine odpadkov iz gospodinjstev.
Vsako gospodinjstvo vključeno v sistem
ravnanja z odpadki, lahko brezplačno odda
do 1 m³ odpadkov mesečno, največ pa
3 m³ na dan (plačljivo).

Nasveti uporabnikom za ravnanje z odpadki. 
Na območju, kjer Komunala Kranj izvaja gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov, vsak prebivalec v povprečju 
ustvari preko 30 kg odpadkov na mesec, letno zberemo skoraj 27 tisoč ton odpadkov. V želji, da bo odpadkov manj 
in bodo pravilno razvrščeni na izvoru, smo za uporabnike pripravili nekaj koristnih nasvetov.

POMOČ PRI RAVNANJU 
Z ODPADKI

ZBIRNI CENTRI

AKCIJA
ZBIRANJA 
NEVARNIH
ODPADKOV

ZBIRANJE UPORABNIH
IZDELKOV

REDNI 
ODVOZ 
ODPADKOV

EKOLOŠKI OTOKI

Pri zaščiti zabojnikov (80, 120 in 240 l) pred umazanijo si lahko pomagamo z 
biorazgradljivimi vrečkami. Kupite lahko tudi  mini zabojnike (7 l) za zbiranje 
bioloških odpadkov v gospodinjstvu in biorazgradljive vrečke (7 l). V primeru 
občasnega povečanja količin odpadkov lahko pri naši blagajni kupite vrečke 
za mešane komunalne odpadke ali odpadno embalažo, označeno z logotipom 
Komunale Kranj. Na dan rednega odvoza vrečko odložite poleg zabojnika.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55

»isto je lepo.

KRN-2007/18

Kranj – V Bolnišnici za gine
kologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj so februarja 
začeli obnavljati porodni 
blok. Obnova naj bi trajala 
do začetka julija. »V tem 
času smo za potrebe porod
nega bloka preuredili del 
ginekološkega oddelka. Po
skrbljeno je tako za naše 
ginekološke pacientke kot za 
porodnice, ki so in bodo 
deležne enako strokovne in 
prijazne obravnave kot ve
dno. Bo pa v času gradbenih 
del občasno prihajalo do 
večjega hrupa v bolnišnici, 
zaradi česar se pacientkam 
opravičujemo in jih prosimo 
za razumevanje,« je sporoči
la v. d. direktorice BGP Kranj 
Polona Podnar. Obnovo 
porodnega bloka je vlada 
pred dobrim letom dni ume
stila v Načrt razvojnih pro
gramov (NRP) za obdobje 
2017–2020. Porodni blok je 
star več kot petdeset let, 
temeljni namen investicije 
pa je zagotoviti potrebne, 
zahtevam sodobnega časa 
in dejavnosti primerne pro
storske pogoje in opremo za 
varno in učinkovito izvajanje 
porodniške dejavnosti in 
nego porodnic ter novoro
jencev v BGP Kranj. Vred
nost investicije po NRP zna
ša skoraj 630 tisoč evrov, od 
tega bo ministrstvo za zdrav
je za izvedbena dela zagoto
vilo večino denarja, preosta
lo pa bolnišnica.

Poleti že obnovljen 
porodni blok

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je v 
prostorih kranjske občine 
potekala delavnica o privlač
nosti prostora, ki jo je pripra
vil Geodetski inštitut Sloveni
je, tema pogovora pa je bila 
trajnostna mobilnost z vidika 
primerov dobrih praks, 
mobilnost ranljivih skupin v 

praksi pa tudi prikaz podrob
nejših kazalnikov poselitve v 
kranjski občini. "Področje, ki 
ga obravnavajo te delavnice, 
je zelo interdisciplinarno in 
je izziv tudi za našo občino," 
je povedal vodja urada za gos
podarstvo in gospodarske jav
ne službe Miha Juvan. 
V imenu Geodetskega inšti
tuta Slovenije je zanimiv 

projekt Privlačno Podonavje 
predstavil Blaž Barborič, ki 
je povedal, da se je projekt 
začel lani in se ukvarja s pri
vlačnostjo prostora in z iska
njem potencialov, zanimi
vih za razvoj prostora in 
privabljanje različnih sku
pin ljudi. 
"Gre predvsem za način, 
kako omogočiti kvalitetno 

podatkovno spremljanje 
odločitev o prostoru. Ukvar
jamo se z enajstimi država
mi, ki so vključene v projekt 
Privlačno Podonavje, " je 
pojasnil Blaž Barborič ter 
dodal, da je namen projekta 
spodbuditi sodelovanje med 
različnimi organizacijami, 
ki načrtujejo izvajanje pro
storske politike.

O prostorskih odločitvah

Projekt Privlačno Podonavje so odgovorni iz Geodetskega 
inštituta predstavili tudi v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Na torkovi seji Sveta 
zavoda Bolnišnice za gine
kologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj je bila soglasno 
za direktorico BGP Kranj 
izbrana dosedanja vršilka 
dolžnosti direktorice Polona 
Podnar, dr. med. Bila je edi
na prijavljena kandidatka na 
javnem razpisu za direktor
ja, njeno imenovanje mora 
potrditi še vlada.

Soglašali o imenovanju 
Polone Podnar

Kokrica – Turistično društvo 
Kokrica in Mercator vabita 
na Odprto prvenstvo v seka
nju pirhov na velikonočni 
ponedeljek z začetkom ob 9. 
uri pred Mercatorjem na 
Kokrici. Za obiskovalce bodo 
pripravili različne igre – zbi
janje pirhov, valicanje pirhov 
po perivniku in grabljah ... 
Tisti, ki se bodo odrezali naj
bolje, bodo nagrajeni.

Odprto prvenstvo  
v sekanju pirhov
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Po dolgi lepi beli zimi, ki se je še malo potegnila v pomlad, 
je zdaj zares čas, da zadihamo s pomladjo, daljši dnevi pa 
so še dodaten opomnik, da je zimskega spanja prav zares 
konec. 
Mali traven začenjamo z velikonočnimi prazniki, ki jih 
spremljajo tudi običaji, ki so ob teh praznikih družili naše 
prednike. Na sekanje pirhov, valicanje ter obujanje starih 
ljudskih šeg ste vabljeni na Kokrico. Čar praznikov pa je 
tudi čas za skupno ustvarjanje, druženje in osebna dožive-
tja. Vzemite si čas zanje in praznujte življenje.
Letošnji velikonočni vikend obljublja pestro dogajanje 
tudi na Krvavcu, kjer se bo odvila že 13. izvedba Luže. 
Pričakujete lahko spektakularne skoke, domiselne kostu-
me in odgovor na večno vprašanje – komu bo letos uspelo 
premagati 25 - metrsko lužo?
Na trge in ulice Kranja se vrača Kranjska kuhna, ki bo na-
menjena okušanju tradicionalne slovenske pa tudi med-
narodno raznolike kuhinje in bo postala stalnica druženj 
ob dobri hrani in v prijetni družbi.

Otroci se bodo ob ponedeljkih lahko ponovno igrali, 
ustvarjali in se prepustili svoji domišljiji v doživljajskem 
igrišču Naturo v gozdičku, ob torkih pa se preizkušali na 
trampolinu, pravi skakalnici in številnih družabnih igrah 
ob vodnjaku, kamor jih vabi škrat Kranček.
Mestne ulice bodo oživele tudi ob četrtkih s pestro se-
jemsko ponudbo lokalnih pridelkov in drugih kulinaričnih 
dobrot, ob sredah pa ste s kuponom, ki si ga priskrbite 
na druženju ob torkih ali četrtkih, vabljeni na brezplačno 
pijačo v nekatere mestne kavarne. Medtem ne pozabite 
preveriti ponudbe kranjskih trgovinic, kjer dobite lo-
kalno pridelano hrano in ročno oblikovane izdelke, ki so 
usmerjeni trajnostno in oplemeniteni s sodobnim pridi-
hom. V malih butičnih trgovinah v mestu najdete vse, kar 
potrebujete, prihranite pa dragocen čas, ki ga lahko izko-
ristite za prijetno druženje ali oddih v pomladni naravi. 

Pomlad pa v mesto prinese tudi osrednji festival sloven-
ske dramatike. Dogodek je tu, drama je v mestu! Teden 
slovenske drame nam ponuja 18 vrhunskih predstav! 
Kranj, Prešernovo mesto, je spet kulturno srce Slovenije.

   Sekanje pirhov, ponedeljek, 
   2. april, ob 9. uri na Kokrici
   pred Mercatorjem

APRILSKA MAVRICA
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V Kranju je živelo veliko velikih mož in eden izmed njih je bil tudi legendarni zdravnik dr. Božidar Fajdiga. Zdravnik, ki je dobra 
štiri desetletja imel svojo ambulanto na današnjem Glavnem trgu, je vse do danes ostal zasidran v spominu starejših Kranjčanov. 
Zgodbe o delu z bolniki in njegovem zanimivem značaju so prerasle v anekdote, ki so bile pred leti zbrane v knjižici, v Mestni hiši 
pa si od 12. aprila lahko ogledate spominsko razstavo. Dr. Fajfiga je bil zdravnik, ki je najbolj revnim preglede opravljal brezplačno, 
zato so po njem v Kranju poimenovali tudi brezplačno ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Več kranjskih zgodb in 
znamenitosti lahko spoznate tudi na brezplačnem vodenem ogledu Kranja, ki se mu lahko pridružite v soboto, 7. aprila, ob 11. uri. 
Naj se vam Kranj zapiše v srce.

Te dni v Kranju poteka 48. Teden slo-
venske drame (TSD), vsakoletni vr-
hunski gledališki dogodek. V tekmoval-
nem, spremljevalnem in mednarodnem 
programu se nam obeta kar 18 predstav, 
najboljših uprizoritev slovenskih dram-
skih besedil v preteklem letu. Direkto-
rica Prešernovega gledališča Kranj 
Mirjana Drnovšček, pravi, da so pred 
nami iskrivi, duhoviti ter presunljivi tre-
nutki, v katerih bomo lahko ugledali tudi 
lastno podobo. Bi katero predstavo iz 
letošnjega festivala še posebej radi iz-
postavili?
Vsaka predstava, ki je uvrščena v pro-
gram festivala, je vredna pozornosti, 
težko bi katero posebej omenila, saj bi 
naredila krivico drugim. Že to, da jih je 
selektorica izbrala v program, pomeni, 
da so dobre. 

Na festivalu gostujejo tudi gledališča 
iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, In-
dije, Izraela in Rusije. Kako pride do 
tega, da se tuja gledališča odločijo 
uprizoriti dela slovenskih avtorjev in 
jih predstavijo na festivalu?
Zadnja leta se veliko posvečamo promo-
ciji slovenske dramatike v tujini, kar se 
kaže tudi v vedno večji produkciji sloven-
skih dram na tujih odrih, po drugi strani 

pa k temu pripomorejo tudi avtorji sami, 
ki po svojih kanalih promovirajo svoje 
drame v tujini.

V okviru festivala potekajo tudi 
dramske delavnice, ki jih vodijo znani 
dramatiki iz tujine in Slovenije. Nam 
poveste, kako potekajo te delavnice 
in komu so namenjene?
Delavnice so namenjene vsem, ki jih za-
nima pisanje dramatike. To je nekoliko 
specifično in ima svoje zakonitosti, ki jih 
je nekako treba usvojiti. Delavnice pote-
kajo v okviru festivala že dobrih 15 let, 
vodijo jih priznani domači in tuji drama-
tiki in vsak ima svoj način dela. Ni neke-
ga vzorca ali predpisanega pravila. Neka-
teri učijo strukturo pisanja drame, drugi 
se ukvarjajo s konkretnimi besedili itd.

Radi rečete, da je od Kranja do Lju-
bljane zelo blizu, od Ljubljane do Kra-
nja pa zelo daleč. To gotovo ne velja 
za TSD? Ima TSD zvesto publiko?
Da, res rada to rečem, ker tako večina 
ljudi iz prestolnice tudi misli. (smeh) Ve-
liko klicev dobim glede naših predstav, 
kdaj bomo gostovali v Ljubljani, kot da bi 
bila do Kranja najmanj ura vožnje, pa je 
včasih manj, kot človek porabi, da pride 
od enega konca Ljubljane do drugega. Za 
TSD pa vsi vedo, da pridejo v Kranj pred-
stave z vseh koncev in da so odigrane na 
našem odru. Da, festival ima svojo zve-
sto publiko, moram reči, da so predstave 
dobro obiskane. 

Kako je sicer z obiskom gledališča? 
Kako pritegnete mlade?
Zadnja leta opažamo, da ljudje vedno 

manj kupujejo abonma in vedno bolj 
posamezne vstopnice, čeprav pa ravno 
abonmajski sistem ljudi nekako zaveže – 
ali pa recimo raje – opomni, da redno za-
hajajo v gledališče. Glede mladih pa pri-
znam, da še nismo našli pravih vzvodov, 
kako jih pritegniti v širšem krogu, čeprav 
imamo vrhunske predstave, ki govorijo 
tudi njim. Za eno od nalog svojega dru-
gega mandata sem si zadala tudi to, da 
naredimo na tem področju korak naprej, 
in prav sedaj smo v intenzivnih iskanjih 
novih poti.

Kaj nam v gledališču pripravljate v 
prihodnje?
Na kratko: vznemirljive in sodobne pred-
stave. Mislim, da že nekaj let dokazuje-
mo, da smo gledališče prepoznavnega 
obraza in dobrih predstav; kakorkoli, če 
pogledam nazaj na svojih sedem let di-
rektorovanja, sta v vsem tem obdobju 
samo dve predstavi, ki jih ne omenjam 
rada, čeprav je »zdrs« v gledališču (kot 
povsod drugje) prav tako nujno potre-

ben kot odlične predstave. Na napakah 
se učimo. Žal mi je le, da zaradi zmanj-
šanja sredstev ne moremo vsako leto 
narediti predstave za otroke. Jo bomo pa 
letos, eno mojih najljubših pravljic Kdo 
je napravil Vidku srajčico? Poleg tega 
se bomo spomnili Cankarja, saj je letos 
njegovo leto, pravkar je za nami uprizo-
ritev svetovno znane drame Naš razred, 
čakata pa nas še dve manjši uprizoritvi 
– Venera v krznu in Prerok, ki jo bomo 
uprizorili v Stolpu Škrlovec.

Ste Primorka in dejavnost, ki vas po-
mirja, je tudi potapljanje. Nam zau-
pate, kako in kje se »izklopite« na Go-
renjskem, v Kranju?
Da, potapljanje … Priznam, da zadnja 
tri leta zaradi spleta okoliščin nisem bila 
pod vodo, jo pa pogrešam in vem, da bom 
prej ali slej spet vdihnila tisto pomirjujo-
čo tišino. Sedaj se »izklapljam« predvsem 
na sprehodih s psom. Pokrajina in sploh 
vse tukaj mi je zelo blizu, saj prihajam iz 
Soške doline, ki jo tudi obdajajo hribi.

KRANJSKE ZGODBE
Saša Despot

foto: Tania Mendillo
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DOGODEK JE TU! 48. TEDEN SLOVENSKE DRAME
Pomlad v mesto prinese osrednji festival slovenske dramatike, ki ga vsako leto s podporo Ministrstva za kulturo in Mestne občine Kranj 
organizira kranjsko Prešernovo gledališče. Poleg najboljših dram, uprizorjenih v zadnjem letu, se v okviru festivala odvija še pester 
spremljevalni program, ki postreže z zanimivimi delavnicami, strokovnimi srečanji in še marsičim. Glavni cilj festivala je spodbujanje 
uprizarjanja nacionalne dramatike, njeno ustvarjanje in promocija ter uprizarjanje v tujini. Gledalci se bodo tako potopili v uprizoritve 
gledališč iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Avstrije, Izraela, Indije in Rusije.

Od 27. marca do 8. aprila, različne lokacije

ČETRTKI OB VODNJAKU 
Četrtki ob vodnjaku ponujajo druženje in zabavo na prostem. Obiskovalcem so na voljo različne mojstrske kulinarične degu-
stacije za simbolično ceno, zbrani evri pa gredo v dobrodelne namene. Na trgu vas pričakuje pestra sejemska ponudba lokalnih 
pridelkov in drugih kulinaričnih dobrot ter unikatnih umetniških izdelkov. V sodelovanju z nevladnimi organizacijami se bodo 
ob četrtkih na trgu odvijale plesne predstave, predstave uličnih gledališč, predavanja in delavnice, da bo druženje še lepše. 
Vsak četrtek med 16. in 19. uro, Glavni trg

DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE NATURO
Žiga žaga, poje žaga, rom pom pom kladivo … Doživljajsko igrišče na Planini bo svoja vrata zopet odprlo 9. aprila ob 14. uri. 
Vabljeni na dan proste igre, druženja ob ognju in hrenovkah, ustvarjanja z žagami, kladivi in žeblji, igre s športnimi in cir-
kuškimi rekviziti … Otroci se bodo v gozdičku v družbi ekipe Naturo lahko prosto igrali vsak ponedeljek med 14. in 18. uro. 
Igrišče leži v gozdičku med Cesto 1. maja in Smledniško cesto (v bližini nekdanjih Gorenjskih mlekarn).

SEJEM GRAMOFONSKIH PLOŠČ
Zdi se, da je vinilna gramofonska plošča hkrati glasbeni format preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Na voljo bodo plošče 
iz različnih časovnih obdobij in glasbenih zvrsti. Možna bo tudi menjava, zato izkoristite priložnost in prinesite s seboj 
dobro ohranjene plošče, ki jih ne potrebujete več. Prireditev bo omogočila tudi druženje in izmenjavo izkušenj ljubiteljev 
analognega zvoka. Izkušeni zbiralci vam bodo lahko posredovali tudi informacije o čiščenju plošč in nakupu ustreznega 
pribora za arhiviranje vaše zbirke.
Petek, 6. april, od 10. ure do 19.30, Mestna knjižnica Kranj, Sobota, 7. april, od 8.30 do 13.30, Mestna knjižnica Kranj
Informacije: Roman Pavlin, tel.: 031 545 106, e-naslov: roman.cembrae@gmail.com

KRANSKA KUHNA  
Poleg pomladnega prebujanja narave se bodo konec aprila ponovno prebudile tudi vaše brbončice. V osrčje mesta se k vodnja-
ku vrača slastna znanilka pomladi Kranska kuhna, ki privablja na sproščeno sobotno druženje na svežem zraku ob omamnih 
okusih in dragoceni kapljici. Tokrat bo mestni utrip zagotovo ustvarjalo živahno dodatno dogajanje. Sobote bodo začinjene z 
glasbeno spremljavo, tudi za vaše najmlajše bodo na voljo pestre aktivnosti, od ustvarjalnih delavnic do napihljivih igral. Kuli-
narična tržnica bo potekala vsako tretjo soboto v mesecu na Glavnem trgu oziroma na tradicionalnih prireditvah na različnih 
lokacijah v starem delu mesta.
Med aprilom in oktobrom, od 11. do 19. ure (predvideni termini: 21. april, 19. maj: Urbani piknik; junij: Karavana pivovarjev; julij: Kranfest; 
avgust: Jazz kamp, 15. september, 20. oktober) 
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NEKEGA DNE V KRANJU
Tomas Sport

Po novem greste po športno obutev v 
Kranju lahko v Tomas Sport, eno od vo-
dilnih podjetij na področju prodaje špor-
tne obutve in oblačil za šport in prosti 
čas. V outlet prodajalni na Prešernovi 
ulici ponujajo znižane izdelke priznanih 
blagovnih znamk in strokovno pomoč 
pri izbiri. Ker je pomlad idealni čas za 
številne aktivnosti v naravi, nabiranje 
kondicije in krepitev imunskega sistema, 
jih obiščite in si zagotovite kvalitetno 
obutev po ugodnih cenah.

Simona Kogovšek

Subtilna, a atraktivna; krhka, a praktič-
na; lepa, a udobna; vsestranska, nosljiva 
in brezčasna. To je opis znamke obla-
čil Simone Kogovšek. Začetne pisane 
kreacije so v letih prerasle v prefinjene 
kose oblačil izbranih barv, ki rušijo kli-
še o oblačilih, prešitih s šivi overlock. So 
tehnično dovršene, a še vedno v iskanju 
nadgradnje. Dobro se znajdejo v najra-
zličnejših življenjskih situacijah. V kom-
binaciji z modnimi smernicami Simona 
ohranja prvotni navdih metuljev, ki je 
očitno del nje. Studio ima na Vodopivče-
vi ulici, kjer je možno kupiti že izdelane 
kose iz sezonskih kolekcij ali pa naročiti 
oblačilo, izdelano po meri.

Flamma Stoneware Art

V Layerjevi hiši lahko popijete turško 
kavo iz unikatnih skodelic Flamma izpod 
rok umetnikov Davida Almajerja in Eve 
Berce, ki imata v zgornjem delu hiše svoj 
atelje. Tam potekajo tudi delavnice obli-
kovanja gline pod Davidovim vodstvom. 
Ročno oblikovani izdelki se odlikujejo po 
svoji uporabnosti in kvaliteti materialov 
ter omogočajo vsakodnevno uporabo. 
Kamenina oziroma visokotemperaturna 
keramika je po kvaliteti primerljiva s por-
celanom. Na razstavnih policah najdete 
domiselno oblikovane skodelice, sklede, 
čajnike, krožnike, vaze, pekače, žličke in 
nekaj nakita. Vsak izdelek je plod krea-
tivne misli, vtisov narave, življenjskih iz-
kušenj in pristnega stika z zemljo.

Kivo

Skupina arhitektov pod imenom Kivo 
združuje trgovino s pohištvom s projek-
tiranjem in oblikovanjem. Nudijo sodob-
ne rešitve za dom in vrt, poslovne pro-
store in javne objekte. So zastopniki 
kvalitetnih in prepoznavnih blagovnih 
znamk. Poleg svetovanja  nudijo tudi 
projektiranje objektov, zunanjo ureditev, 
prodajo in montažo pohištva, stenskih 
in talnih oblog, stavbnega pohištva, sve-
til, senčil in dodatkov za dom. Trgovino 
so si uredili v pritličju Globusa, obiščite 
pa tudi njihovo spletno stran.
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V Kranju je živelo veliko velikih mož in eden izmed njih je bil tudi legendarni zdravnik dr. Božidar Fajdiga. Zdravnik, ki je dobra 
štiri desetletja imel svojo ambulanto na današnjem Glavnem trgu, je vse do danes ostal zasidran v spominu starejših Kranjčanov. 
Zgodbe o delu z bolniki in njegovem zanimivem značaju so prerasle v anekdote, ki so bile pred leti zbrane v knjižici, v Mestni hiši 
pa si od 12. aprila lahko ogledate spominsko razstavo. Dr. Fajfiga je bil zdravnik, ki je najbolj revnim preglede opravljal brezplačno, 
zato so po njem v Kranju poimenovali tudi brezplačno ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Več kranjskih zgodb in 
znamenitosti lahko spoznate tudi na brezplačnem vodenem ogledu Kranja, ki se mu lahko pridružite v soboto, 7. aprila, ob 11. uri. 
Naj se vam Kranj zapiše v srce.

Te dni v Kranju poteka 48. Teden slo-
venske drame (TSD), vsakoletni vr-
hunski gledališki dogodek. V tekmoval-
nem, spremljevalnem in mednarodnem 
programu se nam obeta kar 18 predstav, 
najboljših uprizoritev slovenskih dram-
skih besedil v preteklem letu. Direkto-
rica Prešernovega gledališča Kranj 
Mirjana Drnovšček, pravi, da so pred 
nami iskrivi, duhoviti ter presunljivi tre-
nutki, v katerih bomo lahko ugledali tudi 
lastno podobo. Bi katero predstavo iz 
letošnjega festivala še posebej radi iz-
postavili?
Vsaka predstava, ki je uvrščena v pro-
gram festivala, je vredna pozornosti, 
težko bi katero posebej omenila, saj bi 
naredila krivico drugim. Že to, da jih je 
selektorica izbrala v program, pomeni, 
da so dobre. 

Na festivalu gostujejo tudi gledališča 
iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, In-
dije, Izraela in Rusije. Kako pride do 
tega, da se tuja gledališča odločijo 
uprizoriti dela slovenskih avtorjev in 
jih predstavijo na festivalu?
Zadnja leta se veliko posvečamo promo-
ciji slovenske dramatike v tujini, kar se 
kaže tudi v vedno večji produkciji sloven-
skih dram na tujih odrih, po drugi strani 

pa k temu pripomorejo tudi avtorji sami, 
ki po svojih kanalih promovirajo svoje 
drame v tujini.

V okviru festivala potekajo tudi 
dramske delavnice, ki jih vodijo znani 
dramatiki iz tujine in Slovenije. Nam 
poveste, kako potekajo te delavnice 
in komu so namenjene?
Delavnice so namenjene vsem, ki jih za-
nima pisanje dramatike. To je nekoliko 
specifično in ima svoje zakonitosti, ki jih 
je nekako treba usvojiti. Delavnice pote-
kajo v okviru festivala že dobrih 15 let, 
vodijo jih priznani domači in tuji drama-
tiki in vsak ima svoj način dela. Ni neke-
ga vzorca ali predpisanega pravila. Neka-
teri učijo strukturo pisanja drame, drugi 
se ukvarjajo s konkretnimi besedili itd.

Radi rečete, da je od Kranja do Lju-
bljane zelo blizu, od Ljubljane do Kra-
nja pa zelo daleč. To gotovo ne velja 
za TSD? Ima TSD zvesto publiko?
Da, res rada to rečem, ker tako večina 
ljudi iz prestolnice tudi misli. (smeh) Ve-
liko klicev dobim glede naših predstav, 
kdaj bomo gostovali v Ljubljani, kot da bi 
bila do Kranja najmanj ura vožnje, pa je 
včasih manj, kot človek porabi, da pride 
od enega konca Ljubljane do drugega. Za 
TSD pa vsi vedo, da pridejo v Kranj pred-
stave z vseh koncev in da so odigrane na 
našem odru. Da, festival ima svojo zve-
sto publiko, moram reči, da so predstave 
dobro obiskane. 

Kako je sicer z obiskom gledališča? 
Kako pritegnete mlade?
Zadnja leta opažamo, da ljudje vedno 

manj kupujejo abonma in vedno bolj 
posamezne vstopnice, čeprav pa ravno 
abonmajski sistem ljudi nekako zaveže – 
ali pa recimo raje – opomni, da redno za-
hajajo v gledališče. Glede mladih pa pri-
znam, da še nismo našli pravih vzvodov, 
kako jih pritegniti v širšem krogu, čeprav 
imamo vrhunske predstave, ki govorijo 
tudi njim. Za eno od nalog svojega dru-
gega mandata sem si zadala tudi to, da 
naredimo na tem področju korak naprej, 
in prav sedaj smo v intenzivnih iskanjih 
novih poti.

Kaj nam v gledališču pripravljate v 
prihodnje?
Na kratko: vznemirljive in sodobne pred-
stave. Mislim, da že nekaj let dokazuje-
mo, da smo gledališče prepoznavnega 
obraza in dobrih predstav; kakorkoli, če 
pogledam nazaj na svojih sedem let di-
rektorovanja, sta v vsem tem obdobju 
samo dve predstavi, ki jih ne omenjam 
rada, čeprav je »zdrs« v gledališču (kot 
povsod drugje) prav tako nujno potre-

ben kot odlične predstave. Na napakah 
se učimo. Žal mi je le, da zaradi zmanj-
šanja sredstev ne moremo vsako leto 
narediti predstave za otroke. Jo bomo pa 
letos, eno mojih najljubših pravljic Kdo 
je napravil Vidku srajčico? Poleg tega 
se bomo spomnili Cankarja, saj je letos 
njegovo leto, pravkar je za nami uprizo-
ritev svetovno znane drame Naš razred, 
čakata pa nas še dve manjši uprizoritvi 
– Venera v krznu in Prerok, ki jo bomo 
uprizorili v Stolpu Škrlovec.

Ste Primorka in dejavnost, ki vas po-
mirja, je tudi potapljanje. Nam zau-
pate, kako in kje se »izklopite« na Go-
renjskem, v Kranju?
Da, potapljanje … Priznam, da zadnja 
tri leta zaradi spleta okoliščin nisem bila 
pod vodo, jo pa pogrešam in vem, da bom 
prej ali slej spet vdihnila tisto pomirjujo-
čo tišino. Sedaj se »izklapljam« predvsem 
na sprehodih s psom. Pokrajina in sploh 
vse tukaj mi je zelo blizu, saj prihajam iz 
Soške doline, ki jo tudi obdajajo hribi.
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APRILSKI UTRIP 2018 

NEKEGA DNE V KRANJU
Tomas Sport

Po novem greste po športno obutev v 
Kranju lahko v Tomas Sport, eno od vo-
dilnih podjetij na področju prodaje špor-
tne obutve in oblačil za šport in prosti 
čas. V outlet prodajalni na Prešernovi 
ulici ponujajo znižane izdelke priznanih 
blagovnih znamk in strokovno pomoč 
pri izbiri. Ker je pomlad idealni čas za 
številne aktivnosti v naravi, nabiranje 
kondicije in krepitev imunskega sistema, 
jih obiščite in si zagotovite kvalitetno 
obutev po ugodnih cenah.

Simona Kogovšek

Subtilna, a atraktivna; krhka, a praktič-
na; lepa, a udobna; vsestranska, nosljiva 
in brezčasna. To je opis znamke obla-
čil Simone Kogovšek. Začetne pisane 
kreacije so v letih prerasle v prefinjene 
kose oblačil izbranih barv, ki rušijo kli-
še o oblačilih, prešitih s šivi overlock. So 
tehnično dovršene, a še vedno v iskanju 
nadgradnje. Dobro se znajdejo v najra-
zličnejših življenjskih situacijah. V kom-
binaciji z modnimi smernicami Simona 
ohranja prvotni navdih metuljev, ki je 
očitno del nje. Studio ima na Vodopivče-
vi ulici, kjer je možno kupiti že izdelane 
kose iz sezonskih kolekcij ali pa naročiti 
oblačilo, izdelano po meri.

Flamma Stoneware Art

V Layerjevi hiši lahko popijete turško 
kavo iz unikatnih skodelic Flamma izpod 
rok umetnikov Davida Almajerja in Eve 
Berce, ki imata v zgornjem delu hiše svoj 
atelje. Tam potekajo tudi delavnice obli-
kovanja gline pod Davidovim vodstvom. 
Ročno oblikovani izdelki se odlikujejo po 
svoji uporabnosti in kvaliteti materialov 
ter omogočajo vsakodnevno uporabo. 
Kamenina oziroma visokotemperaturna 
keramika je po kvaliteti primerljiva s por-
celanom. Na razstavnih policah najdete 
domiselno oblikovane skodelice, sklede, 
čajnike, krožnike, vaze, pekače, žličke in 
nekaj nakita. Vsak izdelek je plod krea-
tivne misli, vtisov narave, življenjskih iz-
kušenj in pristnega stika z zemljo.

Kivo

Skupina arhitektov pod imenom Kivo 
združuje trgovino s pohištvom s projek-
tiranjem in oblikovanjem. Nudijo sodob-
ne rešitve za dom in vrt, poslovne pro-
store in javne objekte. So zastopniki 
kvalitetnih in prepoznavnih blagovnih 
znamk. Poleg svetovanja  nudijo tudi 
projektiranje objektov, zunanjo ureditev, 
prodajo in montažo pohištva, stenskih 
in talnih oblog, stavbnega pohištva, sve-
til, senčil in dodatkov za dom. Trgovino 
so si uredili v pritličju Globusa, obiščite 
pa tudi njihovo spletno stran.
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 Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe 
programa. Organizatorje prosimo, da informacije o 

majskih dogodkih oddate do 10. aprila na
www.visitkranj.com ali pa se obrnite na koordinatorko 

kulturnih dogodkov
pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

KAM V MESECU APRILU?
PONEDELJEK, 2. APRIL

9.00 Sekanje pirhov
 Mercator trgovina Kokrica

Kulturna prireditev z obujanjem in ohranjanjem 
starih ljudskih običajev ob velikonočnih prazni-
kih.
17.00 Šola odprtih vrat: Skicirka
 Trainstation SubArt
20.00 48. TSD: Ljudski demokratični   
 cirkus Sakešvili
 Prešernovo gledališče
21.45 48. TSD: Afterparty 2. april
 Prešernovo gledališče

TOREK, 3. APRIL
11.00 48. TSD: Umetniška rezidenca   
 Layerjeve hiše, Scenografija
 Layerjeva hiša 
18.00 Delavnica: Komunikacija z mediji
 Kovačnica
18.00 48. TSD: Bralne uprizoritve   
 dramskih besedil, Stolp Škrlovec
20.00 48. TSD: Človek, ki je gledal svet
 Prešernovo gledališče 

SREDA, 4. APRIL
11.00 48. TSD: Umetniška rezidenca   
 Layerjeve hiše, Scenografija
 Layerjeva hiša
20.00 Koncert: Zvo.Či.Ti So.Und.Ing duo:  
 Mauricio Valdes in Seppo Gründler
 Layerjeva hiša
20.00 48. TSD: Idealna
 Prešernovo gledališče 

ČETRTEK, 5. APRIL
9.00 Dobrodelni dan v Panorami Stara   
 pošta, Panorama Stara pošta

Panorama Stara pošta skupaj z Rotaract klubom 
Kranj organizira dobrodelni dogodek, na katerem 
se bo zbiralo denar za kranjsko družino v stiski. 
Izkupiček od prodaje izbranih pijač in dobrodelni 
prispevki se bodo zbirali ves dan. Vrhunec do-
gajanja pa bo večerni nastop džezovske zasedbe 
DeluxeMen in dueta Tjaše Hrovat ter Uroša Ste-
klasa. 
11.00 48. TSD: Umetniška rezidenca   
 Layerjeve hiše, Scenografija
 Layerjeva hiša
18.00 Kviz znanja, Mestna knjižnica Kranj 
19.00 Iz takšne smo snovi kot sanje, cikel  
 predavanj, Layerjeva hiša
19.00 Muzejski večer ob 65. letnici   
 Gorenjskega muzeja, Ullrichova hiša
20.00 48. TSD: Enajsti planet
 Prešernova hiša
 
PETEK, 6. APRIL

10.00 Sejem gramofonskih plošč
 Mestna knjižnica Kranj 
18.00 48. TSD: Nekje drugje
 Stolp Škrlovec
19.00 48. TSD: Ljudožerci
 Prešernovo gledališče
21.00 Koncert: Stray Train
 Trainstation SubArt
22.00 48.TSD: Afterparty 6. april
 Prešernovo gledališče

SOBOTA, 7. APRIL
8.00 Fox Trophy Slovenia, mednarodni   
 turnir v hokeju, Dvorana Zlato Polje
Na mednarodnem turnirju v hokeju na ledu 
za otroke, ki je posvečen 50 letnici HK Triglav 
Kranj, bodo sodelovale ekipe iz Slovaške, Srbije, 

Madžarske, Avstrije, Italije, Češke in Slovenije. 
Turnir se bo pričel v soboto, 7. 4., ob 8. uri, ter se 
bo končal v nedeljo, 8. 4., ob 16. uri s slavnostno 
podelitvijo medalj in pokalov. 
8.30 Sejem gramofonskih plošč
 Mestna knjižnica Kranj 
9.15 Dan za ščitnico 2018
 Avla Mestne občine Kranj
11.00 48. TSD: Umetniška rezidenca   
 Layerjeve hiše, Scenografija
 Layerjeva hiša
11.00 Brezplačno vodenje: Kranj v vašem   
 srcu, Kranjska hiša 
18.00 48. TSD: Nora Nora, Stolp Škrlovec
20.00 Koncert: XXII. Pevski večer na   
 Kokrici, Kulturni dom Kokrica
20.00 48. TSD: Ljudski demokratični   
 cirkus Sakešvili
 Prešernovo gledališče 
21.00 Koncert: Vlado Kreslin, KluBar 
21.00 Koncert: Tomislav Bralić in Klapa   
 Intrade, Disco Planet Kranj
21.30 48. TSD: Afterparty Same babe
 Stolp Škrlovec
22.00 Koncert: Trance party
 Trainstation SubArt

NEDELJA, 8. APRIL
8.00 Fox Trophy Slovenia, mednarodni   
 turnir v hokeju, Dvorana Zlato Polje 
10.00 48. TSD: 4. strokovno srečanje   
 oblikovalcev maske Slovenskih   
 gledališč, Prešernovo gledališče Kranj

16.00 Henganje: družabne igre
 Trainstation SubArt
20.00 48. TSD: Sklepna slovesnost,   
 predstava Slovenska popevka in   
 podelitev nagrad
 Prešernovo gledališče 

PONEDELJEK, 9. APRIL
17.00 Šola odprtih vrat: Skicirka
 Trainstation SubArt
19.30 Koncert komorne glasbe
 Dvorana GŠ, Trubarjev trg 

TOREK, 10. APRIL
19.00 Literarni večer: Vinko    
 Möderndorfer, Druga preteklost
 Mestna knjižnica Kranj 
21.00 Koncert: Jonas Hellborg Duality   
 feat. Vinx, Trainstation SubArt

SREDA, 11. APRIL
19.00 Poptopis: POTopis Viljema Gogale
 Stolp Škrlovec

Viljem Gogala je v zadnjih 15 letih prehodil naš 
kontinent in del sosednjega. Iz teh poti je nastala 
knjiga, ki bo zanimiva za iskalce notranjih poti, 
morda kot mističen smerokaz, ki kaže stran od 
vihrave prenasičenosti sodobnega sveta.

ČETRTEK, 12. APRIL
19.00 Improvizirana predstava: Od   
 Antigone do Hamleta, KUD Kiks
 Mestna knjižnica Kranj 

V enourni improvizirani predstavi si boste lahko 
ogledali literarnozgodovinsko potovanje od Aj-
shilovih tragedij do Epa o Gilgamešu, od bibličnih 
psalmov do dekameronske novele. No, ne boste 
videli ravno teh, videli boste tisto, kar si boste – 
gledalci – izbrali!

PETEK, 13. APRIL
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče 
20.00 Joga nidra s PromoVito - 
 globinska sprostitev telesa, čustev   
 in uma
 ProMontana &amp; & Jogaline hiša 
20.00 Koncert: Nike Solce z gosti ob izidu  
 nove plošče, Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: Metal Weekend
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 14. APRIL
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
9.00 Seminar: Samoobramba za ženske
 Akademija gibanja in veščin
20.00 Predstavitev knjige: Suha in Sušani
 Kulturni dom Predoslje 
21.00 Koncert: Metal Weekend
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Pop Design, KluBar 

NEDELJA, 15. APRIL
19.00 Šola odprtih vrat: Brejkula
 Trainstation SubArt

PONEDELJEK, 16. APRIL
17.00 Šola odprtih vrat: Skicirka
 Trainstation SubArt

TOREK, 17. APRIL
10.30 Razlika med nemščino in švicarsko   
 nemščino, Švicarska šola
19.00 Filmski večer: Konec
 Mestna knjižnica Kranj 
19.00 Muzejski večer, Predstavitev   
 knjige: Zgodovina zdravstva in   
 medicine na Slovenskem, prof. dr.   
 Zvonke Zupanič Slavec, dr.med, 
 Ulrichova hiša

Enciklopedično spisana monografija zapolnju-
je vrzel v slovenski zgodovini  medicine,  zdra-
vstva in farmacije in ohranja zanamcem izjemen 
trud zdravstvenega osebja in celotne družbe za re-
ševanje življenj in boljšanje zdravstvenega stanja.

SREDA, 18. APRIL
20.00 Glasbena delavnica: Pojemo z   
 Metko Štok, Gostilna Arvaj pri mostu

ČETRTEK, 19. APRIL
17.00 Delavnica: Breja preja
 Mestna knjižnica Kranj 
19.00 Veganska kuhna
 Trainstation SubArt
19.00 Pogovor: 50. mednarodno srečanje   
 pisateljev
 Mestna knjižnica Kranj 

PETEK, 20. APRIL
9.00 in  Mednarodno prvenstvo Kranja 
17.00  2018, Pokrit olimpijski bazen Kranj
16.00 Orientacija ob dnevu tabornikov
 Maistrov trg

Ob dnevu Zemlje praznujejo tudi taborniki. V ta 
namen so pripravili orientacijo z mislijo na Ze-
mljo za vse starosti, ki vas bo popeljala po Kranju.
17.00 Tečaj tibetanskih vaj PromoVita
 ProMontana &amp; Jogaline hiša 

21.00 Koncert: Let 3
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 21. APRIL
9.00 in  Mednarodno prvenstvo Kranja 
17.00  2018, Pokrit olimpijski bazen Kranj
19.30 66. letni koncert Akademske   
 folklorne skupine Ozara
 Kulturni dom Primskovo
21.00 Koncert: Los Ventilos & Fed Horses
 KluBar 
21.00 Koncert: Hard Unity - Slander
 Trainstation SubArt

NEDELJA, 22. April
9.00 in  Mednarodno prvenstvo Kranja 
17.00  2018, Pokrit olimpijski bazen Kranj
9.45 Dan Zemlje: čistilna akcija in   
 gledališka predstava Ta čudovita   
 Zemlja, Dom krajanov Primskovo
16.00 Henganje: družabne igre
 Trainstation SubArt

SREDA, 25. APRIL
7.00 Krvodajalska akcija
 Gasilsko reševalna služba Kranj

Na terenski krvodajalski akciji boste kri lahko da-
rovali med 7. in 13. uro.
19.00 Predstavitev knjige: Jože Plečnik.   
 Arhitektura večnosti
 Mestna knjižnica Kranj 
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 26. APRIL
19.00 Glasbeni večer: Zlatko Kaučič, 40   
 let ustvarjanja
 Mestna knjižnica Kranj 

PETEK, 27. APRIL
22.00 Koncert: Fršlus vol.6 (techno   
 party), Trainstation SubArt

SOBOTA, 28. APRIL
21.00 Koncert: The easy walkers
 Trainstation SubArt

NEDELJA, 29. APRIL
19.00 Šola odprtih vrat: Brejkula
 Trainstation SubArt
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ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Tako sem vesel, da je tu april! Poln dogodivščin in vragolij na svežem zraku. 
Pravimo mu najbolj muhasti mesec v letu, a to je tudi čas, ko ozelenijo drevesa, 
pomlad pa je v polnem razcvetu! Zimskega spanca je sedaj zagotovo konec in 
zopet se prično dogodivščine, ki so pozimi zimovale. Torkovi popoldnevi bodo 
tako še lepši, le pridruži se zabavi! Na Glavnem trgu te počakam vsak torek od 
16. ure naprej.
Svoja vrata odpira tudi najbolj ustvarjalen gozdiček na koncu mesta. Za to 
doživetij polno igrišče skrbi Naturo, ki bo polepšal ponedeljkove popoldneve. 
Pomladno odprtje bo v ponedeljek, 9. aprila, ob 14. uri. April pa ni samo po-
mladansko deževen, temveč je letos tudi poln dobrot. Komaj čakam, da se po-
sladkam s slastno velikonočno potico. Velika noč je praznik, ob katerem pride 
na plano tudi naša ustvarjalna stran. Barvanje pirhov, rečemo jim tudi pisanice, 
je vedno zabavno. Pobarvaš jih lahko kar z naravnimi barvami. To pomeni, 
da za barvilo uporabiš rastline, ki imajo močen pigment. Številni ljudje pirhe 
barvajo s čebulnimi olupki, ki jajca obarvajo rjavo ali temno rdeče. Na modro 
jih lahko pobarvaš z borovnicami, če bi raje vijoličaste, pa kar z rdečo peso. 
Zanimivo, kajne?
Vse to in še več nas čaka ta mesec. Ustvarjaj, zabavaj se, pojdi na zrak in ne 
pozabi dežnika! 

S Krančkom v mestu vsak torek od 16. ure dalje

Škrat Kranček vas 1x mesečno 

pozdravlja na youtube kanalu 

visitkranj in na FB visitkranj

ZA OTROKE
TOREK, 3. APRIL

17.00 Delavnica: Tačkova ulica
 Mestna knjižnica Kranj 

SOBOTA, 7. APRIL
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Prešernova hiša

SREDA, 11. APRIL
17.00 ali Delavnica: Beremo s Tačkami
17.30 Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 17. APRIL
17.00 Mali mestni detektiv: Arhitektura   
 in mesto po naši meri
 Otroški stolp Pungert

PETEK, 20. APRIL
17.00 Delavnica: Gibanje s pravljicami
 Mestna knjižnica Kranj 

SOBOTA, 21. APRIL
10.00 Pravljična urica: Pravljično   
 popotovanje po Evropski uniji
 Mestna knjižnica Kranj 
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Mestna hiša

PONEDELJEK, 23. APRIL
18.00 Noč knjige 2018
 Otroški stolp Pungert

TOREK, 24. APRIL
17.30 Predstava: Maček Muri išče kroniko
 Mestna knjižnica Kranj 

RAZSTAVEODPRTJE RAZSTAV

VSAK DAN
• Družinsko branje, Mestna knjižnica Kranj 
• Sinje galebji kviz, Mestna knjižnica Kranj 
• Svetlanin hudomušni kviz, Mestna 

knjižnica Kranj 
• Uganka meseca aprila, Mestna knjižnica 

Kranj 
• Z dobro družbo v nove pustolovščine, 

Mestna knjižnica Kranj

VSAK PONEDELJEK 
16.00  Ponedeljkove delavnice Plastičnega  
 maketarstva, Otroški stolp Pungert

VSAK TOREK
16.00 S Krančkom v mestu, Glavni trg
16.00 Torkove risarije in igrarije malo po   
 svoje, Otroški stolp Pungert

VSAKO SREDO
10.00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj 
16.00 Sredine ustvarjalnice s teto   
 Jadrnico, Otroški stolp Pungert

VSAK ČETRTEK
10.00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj 
16.00 Četrtkovi spretni prstki
 Otroški stolp Pungert
17.00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj 

VSAK PETEK
10.00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj 
16.00 Petkove glasbene igrarije
 Otroški stolp Pungert

VSAKO SOBOTO
10.30 Stolpove sobotne ustvarjalnice 
in 17.00  Otroški stolp Pungert
11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace 
17.00 Stolpove pripovedovalnice
 Otroški stolp Pungert

   

www.zgodovinska-mesta.si

ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

Kranj je ponosen
član ZZMS

SREDA - NEDELJA, 4.- 8. APRIL 
Triglav Trophy in narcisa Cup – 
mednarodno tekmovanje v umetnostnem 
drsanju , Jesenice

SOBOTA, 7. APRIL
8.00 V Krakovski gozd po Resslovi poti
 Kostanjevica na Krki
10.00 Čas je zdaj, Slovenske Konjice
16.00 Tek po ulicah Tržiča, Tržič

TOREK, 10. APRIL
Meteorita, Jesenice 

SOBOTA, 21. APRIL
10.00 21. Jurjevanje in 2. Jurijev festival   
 kulinarike in domačih obrti
 Slovenske Konjice

PONEDELJEK, 23. APRIL
 Svetovni dan knjige in avtorskih   
 pravic, Slovenske Konjice

GALERIJA KRANJSKE HIŠE
• Fotografska razstava Mie Mihelich z 

naslovom Oda svetlobi (do 8. aprila)

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
• Razstava Primorski umetniki iz zasebnih 

zbirk (na ogled do 4. aprila)
• Fotografska razstava Toneta Stojka 

''Portreti Prešernovih nagrajencev 2018'' 
(na ogled do 4. aprila)

GRAD KHISLSTEIN
• Stalna razstava Prelepa Gorenjska
• Stalna razstava del Poldeta Oblaka
• Razstava V blesku kovinske opreme - 

poznoantična lamelna oklepa iz Kranja
• Razstava V roki puškica, doma pa ljubica 

- Leto 1917 na soški fronti in v zaledju 
Gorenjske (do septembra 2018)

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

umetnost na Gorenjskem
• Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja

PREŠERNOVA HIŠA
• Stalna razstava Dr. France Prešeren - 

življenje in delo
• Razstava: Lojze Spacal (do 16. aprila)

STOLP PUNGERT
• Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino in 

stolp Pungert

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
• 100 let slovenske slikanice 
• Risarske muhe
• Likovni zapisi Lojzeta Kalinška

TOREK, 3. APRIL
19.00 Odprtje razstave: Lepota in   
 skladnost 
 Mestna knjižnica Kranj 

TOREK, 10. APRIL
18.00 Odptje razstave: Pripoved linije v   
 figuri in En korak na dolgi poti
 LD Kranj, Mala galerija
19.00 Odprtje razstave: Blagoslovljeni in   
 prekleti, Mestna hiša

SREDA, 11. APRIL
18.00 Odprtje likovne razstave: Mirande   
 Rumine in Tine Pavlin z naslovom   
 Med velikani, Kranjska hiša 

ČETRTEK, 12. APRIL
19.00 Odprtje razstave: Zdravnik Božidar  
 Fajdiga in njegova ambulanta
 Mestna hiša

Zdravnik Božidar Fajdiga je dobra štiri desetletja 
imel svojo ambulanto na današnjem Glavnem 
trgu in je vse do danes ostal zasidran v spominu 
starejših Kranjčanov. Zgodbe o delu z bolniki in 
njegovem zanimivem značaju so prerasle v anek-
dote, ki so bile pred leti zbrane v knjižici. 

PETEK, 13. APRIL
19.00 Odprtje razstave Lene Lekše:   
 Zgodbe z otoka, Layerjeva hiša

SREDA, 18. APRIL
19.00 Odprtje razstave Turbo galerija:
 3 Platna, Trainstation SubArt

ČETRTEK, 19. APRIL
18.00 Odprtje pregledne razstave slik   
 in akrilov na papirju akademskega   
 slikarja Franca Novinca
 ob njegovi 80-letnici
 Galerija Prešernovih nagrajencev
19.00 Odprtje razstave: Dela Franca   
 Novinca, Prešernova hiša

SREDA, 25. APRIL
19.00 Odprtje razstave: Nejc Zajec, U377
 Layerjeva hiša

PETEK, 27. April
11.00 Dan upora proti okupatorju
Slovenske Konjice
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 Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe 
programa. Organizatorje prosimo, da informacije o 

majskih dogodkih oddate do 10. aprila na
www.visitkranj.com ali pa se obrnite na koordinatorko 

kulturnih dogodkov
pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

KAM V MESECU APRILU?
PONEDELJEK, 2. APRIL

9.00 Sekanje pirhov
 Mercator trgovina Kokrica

Kulturna prireditev z obujanjem in ohranjanjem 
starih ljudskih običajev ob velikonočnih prazni-
kih.
17.00 Šola odprtih vrat: Skicirka
 Trainstation SubArt
20.00 48. TSD: Ljudski demokratični   
 cirkus Sakešvili
 Prešernovo gledališče
21.45 48. TSD: Afterparty 2. april
 Prešernovo gledališče

TOREK, 3. APRIL
11.00 48. TSD: Umetniška rezidenca   
 Layerjeve hiše, Scenografija
 Layerjeva hiša 
18.00 Delavnica: Komunikacija z mediji
 Kovačnica
18.00 48. TSD: Bralne uprizoritve   
 dramskih besedil, Stolp Škrlovec
20.00 48. TSD: Človek, ki je gledal svet
 Prešernovo gledališče 

SREDA, 4. APRIL
11.00 48. TSD: Umetniška rezidenca   
 Layerjeve hiše, Scenografija
 Layerjeva hiša
20.00 Koncert: Zvo.Či.Ti So.Und.Ing duo:  
 Mauricio Valdes in Seppo Gründler
 Layerjeva hiša
20.00 48. TSD: Idealna
 Prešernovo gledališče 

ČETRTEK, 5. APRIL
9.00 Dobrodelni dan v Panorami Stara   
 pošta, Panorama Stara pošta

Panorama Stara pošta skupaj z Rotaract klubom 
Kranj organizira dobrodelni dogodek, na katerem 
se bo zbiralo denar za kranjsko družino v stiski. 
Izkupiček od prodaje izbranih pijač in dobrodelni 
prispevki se bodo zbirali ves dan. Vrhunec do-
gajanja pa bo večerni nastop džezovske zasedbe 
DeluxeMen in dueta Tjaše Hrovat ter Uroša Ste-
klasa. 
11.00 48. TSD: Umetniška rezidenca   
 Layerjeve hiše, Scenografija
 Layerjeva hiša
18.00 Kviz znanja, Mestna knjižnica Kranj 
19.00 Iz takšne smo snovi kot sanje, cikel  
 predavanj, Layerjeva hiša
19.00 Muzejski večer ob 65. letnici   
 Gorenjskega muzeja, Ullrichova hiša
20.00 48. TSD: Enajsti planet
 Prešernova hiša
 
PETEK, 6. APRIL

10.00 Sejem gramofonskih plošč
 Mestna knjižnica Kranj 
18.00 48. TSD: Nekje drugje
 Stolp Škrlovec
19.00 48. TSD: Ljudožerci
 Prešernovo gledališče
21.00 Koncert: Stray Train
 Trainstation SubArt
22.00 48.TSD: Afterparty 6. april
 Prešernovo gledališče

SOBOTA, 7. APRIL
8.00 Fox Trophy Slovenia, mednarodni   
 turnir v hokeju, Dvorana Zlato Polje
Na mednarodnem turnirju v hokeju na ledu 
za otroke, ki je posvečen 50 letnici HK Triglav 
Kranj, bodo sodelovale ekipe iz Slovaške, Srbije, 

Madžarske, Avstrije, Italije, Češke in Slovenije. 
Turnir se bo pričel v soboto, 7. 4., ob 8. uri, ter se 
bo končal v nedeljo, 8. 4., ob 16. uri s slavnostno 
podelitvijo medalj in pokalov. 
8.30 Sejem gramofonskih plošč
 Mestna knjižnica Kranj 
9.15 Dan za ščitnico 2018
 Avla Mestne občine Kranj
11.00 48. TSD: Umetniška rezidenca   
 Layerjeve hiše, Scenografija
 Layerjeva hiša
11.00 Brezplačno vodenje: Kranj v vašem   
 srcu, Kranjska hiša 
18.00 48. TSD: Nora Nora, Stolp Škrlovec
20.00 Koncert: XXII. Pevski večer na   
 Kokrici, Kulturni dom Kokrica
20.00 48. TSD: Ljudski demokratični   
 cirkus Sakešvili
 Prešernovo gledališče 
21.00 Koncert: Vlado Kreslin, KluBar 
21.00 Koncert: Tomislav Bralić in Klapa   
 Intrade, Disco Planet Kranj
21.30 48. TSD: Afterparty Same babe
 Stolp Škrlovec
22.00 Koncert: Trance party
 Trainstation SubArt

NEDELJA, 8. APRIL
8.00 Fox Trophy Slovenia, mednarodni   
 turnir v hokeju, Dvorana Zlato Polje 
10.00 48. TSD: 4. strokovno srečanje   
 oblikovalcev maske Slovenskih   
 gledališč, Prešernovo gledališče Kranj

16.00 Henganje: družabne igre
 Trainstation SubArt
20.00 48. TSD: Sklepna slovesnost,   
 predstava Slovenska popevka in   
 podelitev nagrad
 Prešernovo gledališče 

PONEDELJEK, 9. APRIL
17.00 Šola odprtih vrat: Skicirka
 Trainstation SubArt
19.30 Koncert komorne glasbe
 Dvorana GŠ, Trubarjev trg 

TOREK, 10. APRIL
19.00 Literarni večer: Vinko    
 Möderndorfer, Druga preteklost
 Mestna knjižnica Kranj 
21.00 Koncert: Jonas Hellborg Duality   
 feat. Vinx, Trainstation SubArt

SREDA, 11. APRIL
19.00 Poptopis: POTopis Viljema Gogale
 Stolp Škrlovec

Viljem Gogala je v zadnjih 15 letih prehodil naš 
kontinent in del sosednjega. Iz teh poti je nastala 
knjiga, ki bo zanimiva za iskalce notranjih poti, 
morda kot mističen smerokaz, ki kaže stran od 
vihrave prenasičenosti sodobnega sveta.

ČETRTEK, 12. APRIL
19.00 Improvizirana predstava: Od   
 Antigone do Hamleta, KUD Kiks
 Mestna knjižnica Kranj 

V enourni improvizirani predstavi si boste lahko 
ogledali literarnozgodovinsko potovanje od Aj-
shilovih tragedij do Epa o Gilgamešu, od bibličnih 
psalmov do dekameronske novele. No, ne boste 
videli ravno teh, videli boste tisto, kar si boste – 
gledalci – izbrali!

PETEK, 13. APRIL
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče 
20.00 Joga nidra s PromoVito - 
 globinska sprostitev telesa, čustev   
 in uma
 ProMontana &amp; & Jogaline hiša 
20.00 Koncert: Nike Solce z gosti ob izidu  
 nove plošče, Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: Metal Weekend
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 14. APRIL
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
9.00 Seminar: Samoobramba za ženske
 Akademija gibanja in veščin
20.00 Predstavitev knjige: Suha in Sušani
 Kulturni dom Predoslje 
21.00 Koncert: Metal Weekend
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Pop Design, KluBar 

NEDELJA, 15. APRIL
19.00 Šola odprtih vrat: Brejkula
 Trainstation SubArt

PONEDELJEK, 16. APRIL
17.00 Šola odprtih vrat: Skicirka
 Trainstation SubArt

TOREK, 17. APRIL
10.30 Razlika med nemščino in švicarsko   
 nemščino, Švicarska šola
19.00 Filmski večer: Konec
 Mestna knjižnica Kranj 
19.00 Muzejski večer, Predstavitev   
 knjige: Zgodovina zdravstva in   
 medicine na Slovenskem, prof. dr.   
 Zvonke Zupanič Slavec, dr.med, 
 Ulrichova hiša

Enciklopedično spisana monografija zapolnju-
je vrzel v slovenski zgodovini  medicine,  zdra-
vstva in farmacije in ohranja zanamcem izjemen 
trud zdravstvenega osebja in celotne družbe za re-
ševanje življenj in boljšanje zdravstvenega stanja.

SREDA, 18. APRIL
20.00 Glasbena delavnica: Pojemo z   
 Metko Štok, Gostilna Arvaj pri mostu

ČETRTEK, 19. APRIL
17.00 Delavnica: Breja preja
 Mestna knjižnica Kranj 
19.00 Veganska kuhna
 Trainstation SubArt
19.00 Pogovor: 50. mednarodno srečanje   
 pisateljev
 Mestna knjižnica Kranj 

PETEK, 20. APRIL
9.00 in  Mednarodno prvenstvo Kranja 
17.00  2018, Pokrit olimpijski bazen Kranj
16.00 Orientacija ob dnevu tabornikov
 Maistrov trg

Ob dnevu Zemlje praznujejo tudi taborniki. V ta 
namen so pripravili orientacijo z mislijo na Ze-
mljo za vse starosti, ki vas bo popeljala po Kranju.
17.00 Tečaj tibetanskih vaj PromoVita
 ProMontana &amp; Jogaline hiša 

21.00 Koncert: Let 3
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 21. APRIL
9.00 in  Mednarodno prvenstvo Kranja 
17.00  2018, Pokrit olimpijski bazen Kranj
19.30 66. letni koncert Akademske   
 folklorne skupine Ozara
 Kulturni dom Primskovo
21.00 Koncert: Los Ventilos & Fed Horses
 KluBar 
21.00 Koncert: Hard Unity - Slander
 Trainstation SubArt

NEDELJA, 22. April
9.00 in  Mednarodno prvenstvo Kranja 
17.00  2018, Pokrit olimpijski bazen Kranj
9.45 Dan Zemlje: čistilna akcija in   
 gledališka predstava Ta čudovita   
 Zemlja, Dom krajanov Primskovo
16.00 Henganje: družabne igre
 Trainstation SubArt

SREDA, 25. APRIL
7.00 Krvodajalska akcija
 Gasilsko reševalna služba Kranj

Na terenski krvodajalski akciji boste kri lahko da-
rovali med 7. in 13. uro.
19.00 Predstavitev knjige: Jože Plečnik.   
 Arhitektura večnosti
 Mestna knjižnica Kranj 
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 26. APRIL
19.00 Glasbeni večer: Zlatko Kaučič, 40   
 let ustvarjanja
 Mestna knjižnica Kranj 

PETEK, 27. APRIL
22.00 Koncert: Fršlus vol.6 (techno   
 party), Trainstation SubArt

SOBOTA, 28. APRIL
21.00 Koncert: The easy walkers
 Trainstation SubArt

NEDELJA, 29. APRIL
19.00 Šola odprtih vrat: Brejkula
 Trainstation SubArt
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ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Tako sem vesel, da je tu april! Poln dogodivščin in vragolij na svežem zraku. 
Pravimo mu najbolj muhasti mesec v letu, a to je tudi čas, ko ozelenijo drevesa, 
pomlad pa je v polnem razcvetu! Zimskega spanca je sedaj zagotovo konec in 
zopet se prično dogodivščine, ki so pozimi zimovale. Torkovi popoldnevi bodo 
tako še lepši, le pridruži se zabavi! Na Glavnem trgu te počakam vsak torek od 
16. ure naprej.
Svoja vrata odpira tudi najbolj ustvarjalen gozdiček na koncu mesta. Za to 
doživetij polno igrišče skrbi Naturo, ki bo polepšal ponedeljkove popoldneve. 
Pomladno odprtje bo v ponedeljek, 9. aprila, ob 14. uri. April pa ni samo po-
mladansko deževen, temveč je letos tudi poln dobrot. Komaj čakam, da se po-
sladkam s slastno velikonočno potico. Velika noč je praznik, ob katerem pride 
na plano tudi naša ustvarjalna stran. Barvanje pirhov, rečemo jim tudi pisanice, 
je vedno zabavno. Pobarvaš jih lahko kar z naravnimi barvami. To pomeni, 
da za barvilo uporabiš rastline, ki imajo močen pigment. Številni ljudje pirhe 
barvajo s čebulnimi olupki, ki jajca obarvajo rjavo ali temno rdeče. Na modro 
jih lahko pobarvaš z borovnicami, če bi raje vijoličaste, pa kar z rdečo peso. 
Zanimivo, kajne?
Vse to in še več nas čaka ta mesec. Ustvarjaj, zabavaj se, pojdi na zrak in ne 
pozabi dežnika! 

S Krančkom v mestu vsak torek od 16. ure dalje

Škrat Kranček vas 1x mesečno 

pozdravlja na youtube kanalu 

visitkranj in na FB visitkranj

ZA OTROKE
TOREK, 3. APRIL

17.00 Delavnica: Tačkova ulica
 Mestna knjižnica Kranj 

SOBOTA, 7. APRIL
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Prešernova hiša

SREDA, 11. APRIL
17.00 ali Delavnica: Beremo s Tačkami
17.30 Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 17. APRIL
17.00 Mali mestni detektiv: Arhitektura   
 in mesto po naši meri
 Otroški stolp Pungert

PETEK, 20. APRIL
17.00 Delavnica: Gibanje s pravljicami
 Mestna knjižnica Kranj 

SOBOTA, 21. APRIL
10.00 Pravljična urica: Pravljično   
 popotovanje po Evropski uniji
 Mestna knjižnica Kranj 
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Mestna hiša

PONEDELJEK, 23. APRIL
18.00 Noč knjige 2018
 Otroški stolp Pungert

TOREK, 24. APRIL
17.30 Predstava: Maček Muri išče kroniko
 Mestna knjižnica Kranj 

RAZSTAVEODPRTJE RAZSTAV

VSAK DAN
• Družinsko branje, Mestna knjižnica Kranj 
• Sinje galebji kviz, Mestna knjižnica Kranj 
• Svetlanin hudomušni kviz, Mestna 

knjižnica Kranj 
• Uganka meseca aprila, Mestna knjižnica 

Kranj 
• Z dobro družbo v nove pustolovščine, 

Mestna knjižnica Kranj

VSAK PONEDELJEK 
16.00  Ponedeljkove delavnice Plastičnega  
 maketarstva, Otroški stolp Pungert

VSAK TOREK
16.00 S Krančkom v mestu, Glavni trg
16.00 Torkove risarije in igrarije malo po   
 svoje, Otroški stolp Pungert

VSAKO SREDO
10.00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj 
16.00 Sredine ustvarjalnice s teto   
 Jadrnico, Otroški stolp Pungert

VSAK ČETRTEK
10.00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj 
16.00 Četrtkovi spretni prstki
 Otroški stolp Pungert
17.00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj 

VSAK PETEK
10.00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj 
16.00 Petkove glasbene igrarije
 Otroški stolp Pungert

VSAKO SOBOTO
10.30 Stolpove sobotne ustvarjalnice 
in 17.00  Otroški stolp Pungert
11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace 
17.00 Stolpove pripovedovalnice
 Otroški stolp Pungert

   

www.zgodovinska-mesta.si

ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

Kranj je ponosen
član ZZMS

SREDA - NEDELJA, 4.- 8. APRIL 
Triglav Trophy in narcisa Cup – 
mednarodno tekmovanje v umetnostnem 
drsanju , Jesenice

SOBOTA, 7. APRIL
8.00 V Krakovski gozd po Resslovi poti
 Kostanjevica na Krki
10.00 Čas je zdaj, Slovenske Konjice
16.00 Tek po ulicah Tržiča, Tržič

TOREK, 10. APRIL
Meteorita, Jesenice 

SOBOTA, 21. APRIL
10.00 21. Jurjevanje in 2. Jurijev festival   
 kulinarike in domačih obrti
 Slovenske Konjice

PONEDELJEK, 23. APRIL
 Svetovni dan knjige in avtorskih   
 pravic, Slovenske Konjice

GALERIJA KRANJSKE HIŠE
• Fotografska razstava Mie Mihelich z 

naslovom Oda svetlobi (do 8. aprila)

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
• Razstava Primorski umetniki iz zasebnih 

zbirk (na ogled do 4. aprila)
• Fotografska razstava Toneta Stojka 

''Portreti Prešernovih nagrajencev 2018'' 
(na ogled do 4. aprila)

GRAD KHISLSTEIN
• Stalna razstava Prelepa Gorenjska
• Stalna razstava del Poldeta Oblaka
• Razstava V blesku kovinske opreme - 

poznoantična lamelna oklepa iz Kranja
• Razstava V roki puškica, doma pa ljubica 

- Leto 1917 na soški fronti in v zaledju 
Gorenjske (do septembra 2018)

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

umetnost na Gorenjskem
• Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja

PREŠERNOVA HIŠA
• Stalna razstava Dr. France Prešeren - 

življenje in delo
• Razstava: Lojze Spacal (do 16. aprila)

STOLP PUNGERT
• Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino in 

stolp Pungert

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
• 100 let slovenske slikanice 
• Risarske muhe
• Likovni zapisi Lojzeta Kalinška

TOREK, 3. APRIL
19.00 Odprtje razstave: Lepota in   
 skladnost 
 Mestna knjižnica Kranj 

TOREK, 10. APRIL
18.00 Odptje razstave: Pripoved linije v   
 figuri in En korak na dolgi poti
 LD Kranj, Mala galerija
19.00 Odprtje razstave: Blagoslovljeni in   
 prekleti, Mestna hiša

SREDA, 11. APRIL
18.00 Odprtje likovne razstave: Mirande   
 Rumine in Tine Pavlin z naslovom   
 Med velikani, Kranjska hiša 

ČETRTEK, 12. APRIL
19.00 Odprtje razstave: Zdravnik Božidar  
 Fajdiga in njegova ambulanta
 Mestna hiša

Zdravnik Božidar Fajdiga je dobra štiri desetletja 
imel svojo ambulanto na današnjem Glavnem 
trgu in je vse do danes ostal zasidran v spominu 
starejših Kranjčanov. Zgodbe o delu z bolniki in 
njegovem zanimivem značaju so prerasle v anek-
dote, ki so bile pred leti zbrane v knjižici. 

PETEK, 13. APRIL
19.00 Odprtje razstave Lene Lekše:   
 Zgodbe z otoka, Layerjeva hiša

SREDA, 18. APRIL
19.00 Odprtje razstave Turbo galerija:
 3 Platna, Trainstation SubArt

ČETRTEK, 19. APRIL
18.00 Odprtje pregledne razstave slik   
 in akrilov na papirju akademskega   
 slikarja Franca Novinca
 ob njegovi 80-letnici
 Galerija Prešernovih nagrajencev
19.00 Odprtje razstave: Dela Franca   
 Novinca, Prešernova hiša

SREDA, 25. APRIL
19.00 Odprtje razstave: Nejc Zajec, U377
 Layerjeva hiša

PETEK, 27. April
11.00 Dan upora proti okupatorju
Slovenske Konjice
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KRANJ SE JE PREDSTAVIL NA
TURISTIČNI BORZI V BERLINU
Zavod za turizem in kulturo Kranj je v okviru Združenja zgodovinskih mest Slo-
venije od 7. do 11. marca predstavljal mesto Kranj na turistični borzi ITB Berlin, 
enem največjih in najbolj aktualnih turističnih dogodkov na svetu. 

Zgodovinska mesta so se predstavljala na borzi v partnerstvu s Slovensko tu-
ristično organizacijo in pripravila zanimivo sejemsko dogajanje. Na srednjeve-
škem trgu Kranja in Radovljice se je odvijal pravi mestni semenj, na katerem so 
obiskovalce animirali mestni glasnik, kovač in čipkarica, otroci pa so se lahko 
preizkusili v starih igrah. Na sejmu je bil tudi naš predstavnik, Kranjčan Toni 
Cahunek, ki je s kolesom sreče in zabavnimi vprašanji animiral številne obisko-
valce, ki so z navdušenjem spoznavali zgodovinska mesta. 
Na sejmu je Slovenija prejela tudi prestižno priznanje Sustainable Destinations 
2018 Top 100 v kategoriji Best of the Planet – Best of Europe in je s tem ena od 
šestih najboljših destinacij na svetu in najboljša v Evropi. 
V letošnjem letu, ki ga je evropski parlament razglasil za evropsko leto kulturne 
dediščine, Slovenska turistična organizacija pa za leto kulture, bomo na Zavo-
du za turizem in kulturo Kranj v sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest 
Slovenije pripravili vrsto promocijskih aktivnosti. Njihov cilj je povečanje števila 
obiskov in nočitev predvsem tujih kulturno orientiranih turistov ter dvig ka-
kovosti ponudbe kulturnega turizma. Januarja smo se že predstavili na sejmu 
Ferienmesse na Dunaju, turistične promocijske aktivnosti pa nadaljujemo s šti-
rimi študijskimi turami, na katerih bo skupaj sodelovalo trideset predstavnikov 
italijanskih turističnih agencij in novinarjev, ki bodo nabirali vtise in spoznavali 
turistično ponudbo vseh 17 mest članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije. 

KRANJ JE DOBIL NOVE 
TURISTIČNE VODNIKE
V mesecu marcu je Zavod za turizem in kulturo Kranj organiziral tečaj 
za lokalne turistične vodnike. Predavatelj Iztok Bončina je poleg tehnik 
vodenja, bontona, kodeksa vodnikov in nastopanja v javnosti predstavil 
še zgodovino, geografijo, etnologijo in nekatera druga področja, ki so po-
membna za delo turističnega vodnika. Tečajniki so si podrobneje ogledali 
znamenitosti našega mesta in presenečeno ugotavljali, da ima Kranj zelo 
bogato zgodovino. Možnosti za raziskovanje mesta in spoznavanje njego-
vih naravnih in kulturnih lepot je veliko, zato se obiskovalci oz. turisti pri 
nas lahko zadržijo precej več kot en dan. Sprehod po starem mestnem je-
dru, ogled muzejev, galerij in cerkva, oddih v zelenem kanjonu reke Kokre, 
raziskovanje kranjskih rovov, nepozabna kulinarična in družabna dožive-
tja, pester kulturni program in slikovita okolica, ki obdaja naše mesto, so 
dober razlog za obisk. Zavod za turizem in kulturo Kranj je tako dobil nove 
lokalne turistične vodnike, ki bodo vodenja izvajali v slovenskem, angle-
škem, nemškem, hrvaškem, srbskem, ruskem in nekaterih drugih jezikih.
Svečana podelitev licenc bo 10. aprila ob 17. uri v kavarni Khislstein 12.56.

AR KRANJ – APLIKACIJA, KI OŽIVLJA PODOBE
Kranj se kot prva destinacija v Slo-
veniji lahko pohvali, da uporablja 
tehnologijo obogatene resničnosti 
v turistične namene. Ko se spre-
hodite po starem mestu, lahko z 
aplikacijo AR Kranj, ki jo brez-
plačno naložite na svoj pametni 
telefon, sami skočite v preteklost 
našega mesta, se srečate z dr. Fran-
cetom Prešernom, priklenete na 
sramotilni steber in še kaj. Svoje 
pametne telefone morate usmeriti 
v prave točke v mestu, ki so ozna-
čene na zemljevidu na vašem tele-
fonu. Poleg vizualnih podob, ki se 
vam bodo prikazale, boste lahko 
poslušali še njihove zgodbe. Na poti 
v preteklost pa si lahko ustvarite 

tudi nepozabno fotografijo sebe in 
svojih  prijateljev. Več informacij o 
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ložili na vašo mobilno napravo, 

lahko eno od točk preiskusite že 
kar takoj. Na zemljevidu poišči-
te lokacijo TIC Kranj (Kranjska 

hiša) jo odprite, pritisnite gumb 
ar+ in vašo mobilno napravo 

usmerite v staro fotografijo 
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Trendi oddajanja zasebnih namestitev v turistične namene naraščajo in v letu 
2018 bo tretjina gostov raje rezervirala zasebno namestitev kot hotel. Če ste 
lastnik apartmaja, sobe, hotela ali turistične kmetije in si želite večjega števila 
gostov, hkrati pa nimate časa za komunikacijo z njimi in usklajevanje rezervacij 
ter večjih finančnih sredstev za marketing, vam lahko pomaga podjejte Direct 
Booker, strateški partner Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Ekipa mladih stro-
kovnjakov s področja turizma, marketinga, prodaje in IT-ja se ukvarja s posredo-
vanjem rezervacij med spletnimi rezervacijskimi sistemi (Booking.com, Airbnb, 
Expedia, Trip Advisor ...) in lastniki manjših zasebnih namestitev.
Za lastnike vzpostavijo odlične prodajne profile, skrbijo za usklajevanje razpo-
ložljivosti na vseh kanalih prodaje, so osebni skrbnik za vsakega lastnika objek-
ta, optimizirajo cenovno politiko glede na sezono, profesionalno fotografirajo 
objekte in komunicirajo z gosti do njihovega prihoda, zato se lastniki več časa 
lahko ukvarjajo z gosti oziroma primarno dejavnostjo. 
Prednosti sodelovanja je veliko, rezultat pa veliko zadovoljnih lastnikov in tudi 
gostov. Poslovanje z njimi je transparentno, provizija pa je vezana samo na reali-
zirano spletno prodajo, ne pa na prihode lastnikovih stalnih gostov ali tistih, ki 
pridejo »z ulice«. Sodelovanje z njimi ni ekskluzivno, lastik lahko objekt prodaja 
tudi sam. Nudijo pa partnerstvo z največjimi spletnimi prodajnimi sistemi, več 
prihodov, več ocen, več prihodkov na letni ravni, boljše pozicije na spletnih re-
zervacijskih sistemih, povečano prodajo zunaj sezone, znotraj sistema urejajo 
tudi transferje gostov, izlete, rent-a-car, kar za goste pomeni dodano vrednost in 
višji nivo storitve destinacije.
Za neobvezujoč sestanek in svetovanje se obrnite na Direct Booker oziroma 
predstavnika za Gorenjsko Gregorja Sotoška, tel.: 070 600 732, e-naslov: gregor.
sotosek@direct-booker.com.

Kot smo že pisali v prejšnji številki Utripa, se Kranj pridružuje Zeleni shemi slo-
venskega turizma. Tokrat se bomo posvetili vprašanju, kaj zeleni oz. trajnostni 
turizem sploh je. Predstavljajte si, da se usedete na kolo in prikolesarite v Kranj. 
Oglasite se v turistično-informacijskem centru, kjer dobite informacije, kaj po-
četi, in se peš odpravite na ogled znamenitosti. Sprehodite se po kanjonu Kokre, 
ogledate zanimiv muzej, nato pa si privoščite kosilo v gostilni, kjer vam postre-
žejo z lokalno pridelano hrano, ki vam je tako všeč, da si sestavine v bližnji tr-
govini priskrbite tudi za pripravo doma. Zvečer si privoščite pijačo v lokalu na 
ulici, se pogovarjate s krajani in opazujete utrip mesta. Naslednji dan razisku-
jete okolico, se povzpnete na Sv. Jošt ali Šmarjetno goro ter obiščete turistično 
ali ekološko kmetijo. Zadovoljni in polni prekrasnih doživetij o tem pripovedu-
jete prijateljem.
Če na kratko strnemo v definicijo: zeleni ali trajnostni turizem so okolju prija-
zna potovanja v destinacije, kjer so flora, favna in kulturna dediščina primarne 
atrakcije ter vplivi na podnebje minimizirani. Zelo pomemben dejavnik pa smo 
domačini, ki živimo v destinaciji. Trajnost je odgovornost vsakega od nas in le z 
dobrimi zgledi bomo dosegli želeno obnašanje turistov.

Pišite nam na kristina.sever@visitkranj.si in nam povejte, kako vi razumete traj-
nostno delovanje. Ali kupujete lokalne izdelke? Ali poznate turistično ponudbo 
mestne občine Kranj? Ali imate kot ponudnik namestitvene kapacitete zeleni 
znak? Na kaj pomislite ob besedni zvezi trajnostni razvoj? Vaša razmišljanja in 
izkušnje bomo objavili na spletni strani visitkranj.com.

KRANJ V ZELENI SHEMI 
TRAJNOSTNEGA TURIZMA

MEDNARODNI PLAVALNI
TURNIR PINGVINČEK

Mednarodni plavalni turnir Pingvinček je letos potekal 24. in 25. marca na pokri-
tem olimpijskem bazenu v Kranju. Za prijetno tekmovalno vzdušje je poskrbelo 
520 tekmovalcev in več kot 500 gledalcev iz 8 držav. Domači in tuji tekmovalci 
so bili navdušeni tudi nad Kranjsko klobaso, za katero je pred vhodom v dvorano 
poskrbel Marko Arvaj. Z novim znakom PONOSNI AMBASADOR KRANJA, ki 
bo prisoten na vseh večjih mednarodnih športnih dogodkih, v Kranju ponosno 
podpiramo športnike in njihove dosežke. 



www.visitkranj.si6

KRANJ SE JE PREDSTAVIL NA
TURISTIČNI BORZI V BERLINU
Zavod za turizem in kulturo Kranj je v okviru Združenja zgodovinskih mest Slo-
venije od 7. do 11. marca predstavljal mesto Kranj na turistični borzi ITB Berlin, 
enem največjih in najbolj aktualnih turističnih dogodkov na svetu. 

Zgodovinska mesta so se predstavljala na borzi v partnerstvu s Slovensko tu-
ristično organizacijo in pripravila zanimivo sejemsko dogajanje. Na srednjeve-
škem trgu Kranja in Radovljice se je odvijal pravi mestni semenj, na katerem so 
obiskovalce animirali mestni glasnik, kovač in čipkarica, otroci pa so se lahko 
preizkusili v starih igrah. Na sejmu je bil tudi naš predstavnik, Kranjčan Toni 
Cahunek, ki je s kolesom sreče in zabavnimi vprašanji animiral številne obisko-
valce, ki so z navdušenjem spoznavali zgodovinska mesta. 
Na sejmu je Slovenija prejela tudi prestižno priznanje Sustainable Destinations 
2018 Top 100 v kategoriji Best of the Planet – Best of Europe in je s tem ena od 
šestih najboljših destinacij na svetu in najboljša v Evropi. 
V letošnjem letu, ki ga je evropski parlament razglasil za evropsko leto kulturne 
dediščine, Slovenska turistična organizacija pa za leto kulture, bomo na Zavo-
du za turizem in kulturo Kranj v sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest 
Slovenije pripravili vrsto promocijskih aktivnosti. Njihov cilj je povečanje števila 
obiskov in nočitev predvsem tujih kulturno orientiranih turistov ter dvig ka-
kovosti ponudbe kulturnega turizma. Januarja smo se že predstavili na sejmu 
Ferienmesse na Dunaju, turistične promocijske aktivnosti pa nadaljujemo s šti-
rimi študijskimi turami, na katerih bo skupaj sodelovalo trideset predstavnikov 
italijanskih turističnih agencij in novinarjev, ki bodo nabirali vtise in spoznavali 
turistično ponudbo vseh 17 mest članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije. 

KRANJ JE DOBIL NOVE 
TURISTIČNE VODNIKE
V mesecu marcu je Zavod za turizem in kulturo Kranj organiziral tečaj 
za lokalne turistične vodnike. Predavatelj Iztok Bončina je poleg tehnik 
vodenja, bontona, kodeksa vodnikov in nastopanja v javnosti predstavil 
še zgodovino, geografijo, etnologijo in nekatera druga področja, ki so po-
membna za delo turističnega vodnika. Tečajniki so si podrobneje ogledali 
znamenitosti našega mesta in presenečeno ugotavljali, da ima Kranj zelo 
bogato zgodovino. Možnosti za raziskovanje mesta in spoznavanje njego-
vih naravnih in kulturnih lepot je veliko, zato se obiskovalci oz. turisti pri 
nas lahko zadržijo precej več kot en dan. Sprehod po starem mestnem je-
dru, ogled muzejev, galerij in cerkva, oddih v zelenem kanjonu reke Kokre, 
raziskovanje kranjskih rovov, nepozabna kulinarična in družabna dožive-
tja, pester kulturni program in slikovita okolica, ki obdaja naše mesto, so 
dober razlog za obisk. Zavod za turizem in kulturo Kranj je tako dobil nove 
lokalne turistične vodnike, ki bodo vodenja izvajali v slovenskem, angle-
škem, nemškem, hrvaškem, srbskem, ruskem in nekaterih drugih jezikih.
Svečana podelitev licenc bo 10. aprila ob 17. uri v kavarni Khislstein 12.56.

AR KRANJ – APLIKACIJA, KI OŽIVLJA PODOBE
Kranj se kot prva destinacija v Slo-
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hodite po starem mestu, lahko z 
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plačno naložite na svoj pametni 
telefon, sami skočite v preteklost 
našega mesta, se srečate z dr. Fran-
cetom Prešernom, priklenete na 
sramotilni steber in še kaj. Svoje 
pametne telefone morate usmeriti 
v prave točke v mestu, ki so ozna-
čene na zemljevidu na vašem tele-
fonu. Poleg vizualnih podob, ki se 
vam bodo prikazale, boste lahko 
poslušali še njihove zgodbe. Na poti 
v preteklost pa si lahko ustvarite 

tudi nepozabno fotografijo sebe in 
svojih  prijateljev. Več informacij o 
aplikaciji je na voljo v zloženki, ki jo 
dobite v Turistično informacijskem 
centru Kranjska hiša ali na spletni 
strani visitkranj.com. 
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dobrimi zgledi bomo dosegli želeno obnašanje turistov.
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www.visitkranj.si8

ALI RADI BERETE NAŠE PRISPEVKE? KAJ VAM JE V UTRIPU VŠEČ IN KAJ NE? 
DELITE Z NAMI SVOJE MNENJE. 
Pišite nam na info@visitkranj.si ali pa se oglasite na Info točki Kranjske hiše osebno in zaupajte svoje mnenje našim 
informatorkam.

Utrip Kranja prihaja brezplačno na vsa gospodinjstva v 
kranjski občini. Če k vam ne prihaja, se obrnite na Gorenjski 
glas - pišite na info@g-glas.si ali pokličite na: 
+386 04 201 42 00.
Če Utrip Kranja ne prihaja na vaš naslov skupaj s Kranjskimi 
novicami, si svežo izdajo lahko priskrbite v kavarnah in ba-
rih starega mesta, v Kranjski hiši in v Mestni knjižnici Kranj.

EKIPA UTRIPA KRANJA
Besedila: Urša Erjavc, Katja Kavčič, Ana Lapanja, Eva Pirnat, 
Kristina Sever, Simona Kogovšek
Oblikovanje: Aljaž Primožič
Koordinacija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar,
Tamara Maržič
Fotografije: arhiv ZTKK, organizatorji prireditev, Maruša Bajželj, 
Jure Makovec, Tania Mendillo, Barbara Naglič, Nino Verdnik, 
arhiv STO, David Almajer
Zahvala: kranjski ponudniki in prireditelji, Gorenjski Glas
Naklada: 38.000
Mesec: marec 2018
Izdaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj, zanj direktor
mag. Tomaž Štefe

SEKANJE PIRHOV
Že pred 24 leti so na Kokrici organizi-
rali prireditev Sekanje pirhov, s katero 
so želeli prikazati in ohraniti običaje, 
ki so ob velikonočnih praznikih družili 
naše prednike. Ob druženju za – ko-
likor je bilo mogoče – obloženimi mi-
zami in žlahtni kapljici so se skozi leta 
domislili raznih spretnosti, nagajivosti 
in iger, s katerimi so izrazili človeko-
vo potrebo po tekmovalnosti oziroma 
uveljavljanju. V preteklih letih je prire-
ditev spodbudila številne tekmovalce 
in tekmovalne ekipe iz Kokrice in širše 

Posestvu Brdo bi lahko rekli kar pose-
stvo doživetji, saj na enem mestu zdru-
žuje neokrnjeno naravo, vrhunsko ku-
linariko in doživetja, ki nam za vedno 
ostanejo v spominu. Razlogov, zakaj na 
naslednjem izletu obiskati prav Brdo, je 
nešteto.
Že sam sprehod po parku obiskovalca 
preseneti z bogato floro in favno ter 
nanj prenese svojo umirjenost. Sprehod 
po parku je hkrati sprehod po zakladni-
ci kranjske aristokratske zgodovine, saj 
se sprehajate med mnogimi znameni-
tostmi, med katerimi so tudi grad Brdo, 
nekdanja grajska pristava, stara oranže-
rija, čebelnjak s panjskimi končnicami 
znanih slovenskih slikarjev … Po parku 
se lahko popeljete tudi s kočijo v družbi 
elegantnih lipicancev. Na posestvu pre-
biva kar 12 belih lepotcev. Njihov svet 
lahko spoznate skozi različne programe 
konjeništva. Preizkusite se še v ribolovu 
in fotolovu. Na Brdu je poskrbljeno tudi 
za ljubitelje golfa in za tiste, ki palico 
vihtite prvič. Prav za slednje je igrišče še 
posebno primerno, saj so razdalje med 

luknjami krajše in ne zahtevajo veliko 
golfske kondicije. Če vam pomirjajoča 
atmosfera parka ni dovolj, si sprostitev 
lahko privoščite še v wellnessu Vrelec 
Brdo. Telo in duha razvajajte v turški ali 
finski savni, z masažami in različnimi 
negami telesa. Veliko pozornosti name-
njajo ekskluzivnosti, intimnosti in naj-
manjšim podrobnostim. Greh bi bil, če 
bi posestvo zapustili, ne da bi pokusili 
njihove kulinarične dobrote. Obiščite 
jih ob koncu tedna in razvajajte brbon-
čice s kosilom s štirimi hodi izpod pr-
stov kuharskih mojstrov, ki so kuhali 
za člane kraljevih družin, predsednike, 
diplomate in druge ugledne svetovne 
osebnosti. Za malo drugačno kulinarič-
no izkušnjo pa nikakor ne smete mimo 
piknik košarice! Z električnim vozilom 
za golf raziskujete skrite kotičke par-
ka in si izberete mesto, kjer razgrnete 
odejo in se ob zvokih narave prepustite 
skrbno pripravljeni vsebini košarice. 

Obiščite www.brdo.si in rezervirajte 
svoje doživetje! 

NASVET ZA IZLET
 Posestvo Brdo 

INSTAGRAM

foto: Maruša Bajželj

foto: Barbara Naglič

okolice ter tako postala resnično mno-
žična. Tekmovanje poteka v sekanju 
pirhov, zbijanju pirhov s krivo palico, 
valicanju – trkljanju pirhov po grabljah 
in po perivniku, predšolski otroci pa 
lahko rišejo na pirhe.

Na velikonočni ponedeljek, 2. apri-
la, ste vabljeni na sekanje pirhov 
ter obujanje starih ljudskih šeg na 
Kokrico pred Mercator od 9. do 12. 
ure.

#KranjForCulture
Pridružite se praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine.

Informacijska točka Europe Direct Gorenjska v okviru Evropskega leta 
kulturne dediščine odpira akcijo zbiranja fotografij kulturne 

dediščine Gorenjske.
Natečaju se na Instagramu pridružuje tudi Visit Kranj.

Kako sodelujete? Instagram fotografije, ki zaznamujejo šege, navade, 
delo, praznovanja, kulinariko, oblačila, stavbe, skratka vse, kar sami 

vrednotite kot kulturno dediščino Gorenjske, označite z značko 
#KranjForCulture. Najboljših pet bomo poslali na Europe Direct 

Gorenjska, ki jih bodo objavili na svojem Facebook profilu. Najboljših 
deset pa bo razstavljenih v izložbi Kranjske hiše.

Natečaj poteka do 26. oktobra 2018.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Skozi svojo slikovito 
zgodovino je Fakulteta za 
organizacijske vede (FOV) 
Univerze v Mariboru, ki je 
bila ustanovljena leta 1958 v 
Kranju, prestala marsikate-
ro izkušnjo in ponudila izo-
braževalne programe s po-
dročja organizacije in 
menedž menta. Na temelju 
diplomskega, magistrskega 
ali doktorskega študija je do 
danes fakulteto zaključilo 
več kot dvajset tisoč diplo-
mantov. »Privilegij in čast 
je, da se lahko ozremo nazaj 

in ugotovimo, da so zametki 
današnjih organizacijskih 
ved nastali ravno pod okri-
ljem te izobraževalne insti-
tucije in se razvili v različna 
področja tako v znanstveno-
-raziskovalnem kot izobra-
ževalnem smislu,« je na ne-
davni okrogli mizi na temo 
Retrospektiva FOV povedal 
dekan FOV prof. dr. Iztok 
Podbregar in zagotovil, da 
bo fakulteta prav gotovo sle-
dila tradiciji, po drugi strani 
pa potrebam prihodnosti v 
lokalnem in širšem okolju. 
V poklon jubileju bo letos še 
več dogodkov.

Šestdeset let Fakultete 
za organizacijske vede

Dekan Fakultete za organizacijske vede prof. dr. Iztok 
Podbregar in izr. prof. dr. Polona Šprajc na okrogli mizi
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Mateja Rant

Brdo pri Kranju – Pod sloga-
nom Zlata odpira vrata je sre-
di marca na Brdu pri Kranju 
potekala slavnostna podelitev 
zlatih priznanj programa 
MEPI. Skozi omenjeni pro-
gram pridobljena znanja in 
veščine namreč mladim po-
magajo odpreti marsikatera 
vrata, poudarjajo organiza-
torji. Med letošnjimi preje-
mniki zlatih priznanj je tudi 

26 dijakov Gimnazije Kranj, 
šest dijakov Šolskega centra 
Kranj in dijakinja Gimnazije 
Franceta Prešerna.
Šesti generaciji MEPI zlatni-
kov sta priznanja podelila 
akademik Boštjan Žekš in 
predsednik sveta Zavoda 
MEPI Sandi Češko. Predse-
dnik Republike Slovenije Bo-
rut Pahor, častni pokrovitelj 
programa MEPI, se namreč 
podelitve zaradi bolezni ni 
mogel udeležiti. Program 

MEPI, ki je v Sloveniji lani 
praznoval dvajsetletnico, 
mladim med 14. in 25. letom 
omogoča, da z aktivno ude-
ležbo na štirih področjih, to 
so prostovoljstvo, veščine, 
šport in odprava, odkrijejo, 
razvijejo in uresničijo svoje 
potenciale. Svetovno priznan 
mladinski program je leta 
1956 zasnoval vojvoda Edin-
burški, mož britanske kralji-
ce Elizabete II. Danes je v 
program vključenih že več 

kot devet milijonov mladih iz 
130 držav. V Sloveniji so ga 
prvič predstavili leta 1997, 
leta 2004 so ga začeli izvajati 
po osnovnih in srednjih šo-
lah in doslej se je programu 
pridružilo že več kot 6500 
mladih. Letos je vanj vključe-
nih več kot 1250 udeležencev 
iz 68 organizacij, ki so licenč-
ne izvajalke programa MEPI, 
med njimi javne in zasebne 
šole, zavodi za mlade s po-
sebnimi potrebami in števil-
ne nevladne organizacije. Za 
nemoteno izvajanje progra-
ma skrbi štiristo odraslih 
prostovoljcev, navajajo v za-
vodu MEPI. 
»Danes je ta program še bo-
gatejši, množičnejši in kako-
vostnejši,« je poudarila direk-
torica Zavoda MEPI Andreja 
Anžur Černič in dodala, da 
tudi tako pomagajo soustvar-
jati odprto družbo prihodno-
sti, ki bo temeljila na samo-
zavestnih, samoiniciativnih, 
kreativnih, podjetnih in cilj-
no usmerjenih mladih, ki 
znajo biti tudi empatični in 
so sposobni sodelovanja.

Kranjski "zlatniki"
Med letošnjimi prejemniki zlatih priznanj mednarodnega programa za mlade MEPI so tudi dijaki treh 
kranjskih srednjih šol.

Največ prejemnikov zlatih priznanj MEPI iz kranjskih srednjih šol prihaja z Gimnazije 
Kranj. / Foto: Andrej Tarfila
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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/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

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

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

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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                        + poštnina

EUR

Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17

Jože Marinček

Kranj – Sredi tega meseca so 
se vaterpolisti ŠD Kranj 75 
znova spomnili na pokojne
ga člana Gregorja Koširja, ki 
je bil gonilna sila tega špor
tnega kolektiva in je imel 
največ zaslug, da so se ude
ležili raznih vaterpolskih 
turnirjev in uspešno nasto
pali tudi v tujini. Prijatelji so 
tako v olimpijskem bazenu 
v Kranju znova organizirali 
Memorial Gregorja Koširja, 
na njem pa so se zbrali vete
rani vaterpola iz Rovinja, 
Novega Sada in Kranja. Na 
koncu je zmaga ostala 
doma, saj je ŠD Kranj 75 v 
prvi tekmi z 11 : 5 premagal 
VK Delfin iz Rovinja, v dru
gi pa še VK Vojvodina iz 
Novega Sada z 9 : 7.

Po končanem tekmovalnem 
delu so se udeleženci prese
lili v Dom na Sv. Joštu nad 

Kranjem, kjer je potekala 
tudi razglasitev rezultatov in 
družabno srečanje z obuja

njem spominov, ki jih pri 
vaterpolistih, zlasti pri vete
ranih, nikoli ne zmanjka. 

Zmaga je ostala doma
Vaterpolisti ŠD Kranj 75 so zmagovalci mednarodnega vaterpolskega veteranskega turnirja v spomin 
Gregorja Koširja.

V spomin na Gregorja Koširja so se v kranjskem bazenu pomerili vaterpolisti veterani.
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Vilma Stanovnik

Kranj – "V novo sezono smo 
že v februarju štartali z našo 
člansko ekipo, ki jo sestavlja 
deset kolesarjev, občasno pa 
se nam bo pridružil tudi 
Tadej Valjavec. Tadej sicer 
želi tekmovati predvsem v 
gorskem kolesarstvu, mi pa 
si želimo, da se vključi v 
delo našega kluba, saj ima 
zagotovo veliko dragocenih 
izkušenj. V ekipi imamo 
namreč res zelo mlade kole
sarje in bi nam pomoč tek
movalca, ki je sodeloval na 
največjih dirkah na svetu, 

prišla še kako prav. Sam si 
želim, da bi tako zdajšnji 
profesionalni kolesarji kot 
tudi nekdanji kolesarji, ki so 
športno kariero začeli v 
našem klubu, v prihodnje 
sodelovali v klubu," pravi 
direktor in trener pri Kole
sarskem klubu Kranj Matjaž 
Zevnik, ki ima letos v član

ski ekipi res mlade kolesar
je. Edini, ki sodi v tako ime
novano kategorijo elite in je 
starejši od 23 let, je Matej 
Drinovec. Luka Lakota, Nik 
Čemažar, Luka Kavšek, 
Fran Majoli, Jaka Primožič, 
Luka Čotar, Martin Lavrič, 
Sven Jakopovič in Filip Kva
sina pa so mladi kolesarji, ki 
v članski konkurenci šele 
nabirajo dragocene izkuš
nje. "Upam, da bodo ti mla
di upi pri nas ostali vsaj še 
nekaj sezon, saj se ne sle
pim, da bi jih uspeli zadržati 
vso kariero. Želim pa, da 
bodo šli v nov klub res pri
pravljeni. Mi pa še naprej 
delamo z mlajšimi selekcija
mi, od mladincev do dečkov 
in deklic. Vseh skupaj je 
preko štirideset. Zadovoljni 
smo, da se nam je v letoš
njem letu kot trener naj
mlajših pridružil Bojan 
Ropret. Poleg njega z mladi
mi v klubu delajo še Matej 
Stare, Nace Korošec in 
Tomaž Špendov," pravi 
Matjaž Zevnik, ki ima v klu
bu na skrbi člansko moštvo, 
ki je z dirkanjem začelo že 
prejšnji mesec. "V februarju 
in prvi polovici marca smo 
se udeležili že štirih eno
dnevnih in ene etapne dir
ke. Glede na močno konku
renco ekip z vseh koncev 
Evrope moram biti z rezul
tati zadovoljen. Že na prvi 
dirki v Poreču je bil Jaka Pri
možič četrti, kar je zelo 
spod buden rezultat. Na 
ostalih dirkah smo vozili 
dobro, manjkal je le vrhun
ski rezultat. Podobno je bilo 
na etapni dirki Istrska po
mlad, kjer smo želeli imeti 

svojega tekmovalca v prvi 
deseterici, vendar nam to ni 
uspelo. So pa bili zaostanki 
na dirki v močni konkurenci 
170 kolesarjev zelo majhni. 
Mi smo imeli v prvi četrtini 
tekmovalcev tri kolesarje, 
izmed 27 ekip pa smo bili 
na 13. mestu, kar je zelo soli
dno," je povedal Matjaž Zev
nik, ki že dela načrte za 
nadaljevanje sezone. 
"Sedaj prve dirke čakajo tudi 
mlajše kategorije, lahko pa 
rečem, da imamo letos načr
tovan zelo bogat program. 
Veliko bomo nastopali v tuji
ni, naši tekmovalci pa se 
bodo borili tudi za uvrstitve v 
reprezentanco. Poleg držav
nega prvenstva, ki bo konec 
junija v Mirni Peči, je eden 

naših glavnih ciljev sezone 
uspešen nastop na domači 
kranjski dirki ter državnem 
prvenstvu v kriteriju konec 
julija," pravi Ma tjaž Zevnik 
in dodaja, da bo letos v Kra
nju že petdeseta dirka. Poleg 
dirke za VN Kranja v klubu 
pripravljajo nekaj dirk na dir
kališču, prav tako pa bodo 
tudi letos konec maja organi
zirali Scottov kolesarski dan, 
ki vsako leto privabi več ude
ležencev.
"Želimo si, da bi vendarle 
dobili glavnega sponzorja 
kluba, naš načrt pa je tudi, 
da bi imeli leta 2020 svojo 
žensko člansko ekipo, saj 
imamo v klubu že osem 
deklet, ki pridno trenirajo," 
še pravi Matjaž Zevnik.

Kolesarji začeli sezono
Za najmočnejšo ekipo Kolesarskega kluba Kranj so že prve tekme nove sezone, katere vrhunec bo 
tudi letos domača dirka v Kranju. Moštvu se občasno priključi tudi izkušeni Tadej Valjavec.

Matjaž Zevnik, direktor in 
trener KK Kranj

Jaka Primožič je navdušil že na začetku sezone.
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Obiskali bomo Sabolovo domačijo v Mali Polani in si ogleda-
li, kako pletejo košare, v podjetju Lušt nam bodo prikazali, 
kako gojijo paradižnik. 

                                    Cena izleta je 34 EUR.
Cena vključuje: prevoz, ogled prekmurske domačije, degustacijo 
domače marmelade, ogled proizvodnje paradižnika, degustacija 
paradižnika, kosilo in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju  
ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom,  
zaračunamo potne stroške.  

          IZLET // četrtek, 12. aprila 2018

DOŽIVITE PREKMURJE
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Kranj – Slovenski rekorder v skoku v višino, Kranjčan Rožle 
Prezelj je že zadnja leta opravljal funkcijo varuha športniko-
vih pravic, saj ga je na to mesto izvolila skupščina Olimpij-
skega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Ker v 
športu uživa velik ugled, je ministrica Maja Makovec Bren-
čič, pristojna za šport, vladi predlagala, da ga imenuje za 
varuha športnikovih pravic. Pozitivno mnenje k njegovemu 
imenovanju je dal tudi strokovni svet Slovenije za šport in 
slovenska vlada je na zadnji seji v tem mandatu Rožleta 
Prezlja imenovala za varuha športnikovih pravic. 

Rožle Prezelj je varuh športnikovih pravic
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Vilma Stanovnik

Kranj – Po tem, ko je komisija 
pregledala prispele vloge za 
športna priznanja, je presodi
la, da si je za lansko leto špor
tne znake Kranja prislužilo 41 
posameznikov in tri ekipe. 
Športni znak si namreč vsako 
leto zaslužijo športniki, ki so 
v mladinski in članski konku
renci osvajali naslove držav
nih prvakov. Poleg njih so bili 
za uspehe z malo športno pla
keto nagrajeni tisti športniki, 
ki so v mladinski kategoriji 
dosegli izjemen rezultat. To 
so bili: Rok Markelj (Atletski 
klub Triglav Kranj), Nuša Baj
želj (Kegljaški klub Triglav 
Kranj), Špela Mičunovič 
(ASK Trigllav Kranj), Jakob 
Špik (SK Alpetour), Lara Ko
zina Bubnič, Eva Prevodnik 
in Maruša Senčar (ŽKK Tri
glav Kranj), Janez Lampič, 
Polona Klemenčič, Živa Kle
menčič, Tais Vozelj, Nina Za

dravec, Alex Cicar (TSK Tri
glav Kranj), Nik Čemažar 
(Kolesarski klub Kranj), Ajda 
Keršič Ahlin (Karate klub 
Kranj), Zala Urh (Šahovski 
klub Stari Mayr), Monika 
Rozman (Šahovska sekcija 
ŠKPD Tomo Zupan Kranj), 
Žiga Jelar (SK Triglav Kranj) 
in Tina Čelik (Plavalni klub 
Triglav Kranj).
Velike športne plakete za mi
nulo leto so si zaslužili: Alpi
nistični odsek pri Planinskem 
društvu Kranj za 70 let uspe
šnega delovanja, Kolesarski 
klub Kranj za 60 let uspešne
ga delovanja, Slavko Cvetano
vič za 30 let dela v športu in 
Viktor Vauhnik za 20 let dela 
v športu. Velike športne pla
kete so prejeli tudi športniki, 
ki so v preteklem letu dosegli 
odličen mednarodni rezultat. 
To so bili: Brigitte Strelec, 
Monika Blagovič (KK Triglav 
Kranj), Skender Tošič (KK 
Shotokan Kranj), Miha Hro

bat (ASK Triglav Kranj), Aleš 
Česen (Alpski gorniški klub), 
Anže Peharec (Planinsko 
društvo Kranj), Urban To
man (OK Triglav Kranj), Re
beka Abramovič (ŽKK Triglav 
Kranj), Anamarija Lampič 
(TSK Triglav Kranj), Tjaša Ri
stič (Karate klub Kranj), Blaž 
Potočnik (ŠD Črni panter), 
Peter in Domen Prevc (SK 
Triglav Kranj), Urška Tolar 
(Judo klub Triglav Kranj) in 
Maja Povšnar (Športni klub 
Rdeči orel).
Posebno zahvalo bodo prejeli 
tudi športniki iz kranjskih 
klubov, ki so sodelovali na le
tošnjih zimskih olimpijskih 
igrah: Miha Hrobat, Vesna 
Fabjan, Janez Lampič, Ana
marija Lampič in Peter Prevc.
Prejemniki velikih in malih 
plaket ter letošnji kranjski 
olimpijci so predstavljeni 
tudi v galeriji na prostem 
pred Mestno knjižnico 
Kranj.

Priznanja najuspešnejšim
Včeraj so zaslužena priznanja prejeli kranjske športnice, športniki, športne 
delavke in delavci ter športna društva.

Vilma Stanovnik

Kranj – Drugi marčevski ko
nec tedna je v Londonu po
tekal najbolj prestižen 
Grand Slam v brazilskem 
jiujitsu. Organizirala ga je 
glavna organizacija v svetu 
brazilskega jiujitsa, UAE
JJF, tekmovanje pa je bilo 
zadnja in najtežja preizkuš
nja pred profesionalnim 
svetovnim prvenstvom v jiu
jitsu, ki bo konec aprila po
tekalo v Abu Dhabiju. Uspe
šno se ga je udeležila tudi 
članica kranjskega Športne
ga društva Rdeči orel.
"Na Grand Slam sem odšla 
dobro pripravljena, saj sem 
se na novo sezono začela pri
pravljati zelo intenzivno z 
borbenimi treningi doma in 
v Zagrebu. Tekmovala sem v 
kategoriji do 62 kilogramov. 
V prvi borbi mi je nasproti 
stala Švedinja, ki sem jo 
ugnala z rezultatom 3:0. V 
naslednji borbi sem se sooči
la s Portugalko, borbo pa 
sem predčasno zaključila s 
tehniko davljenja. V polfina
lu sem dobila izkušeno Itali
janko, ki mi ni bila kos. V fi

nalu sem se nato soočila še s 
Poljakinjo, borbo pa sem v 
prvi polovici zaključila s teh
niko davljenja. To je pomeni
lo zlato medaljo, ki mi je dala 
ogromen zagon za naprej, 
saj me trenutno čaka še ne
kaj tekem, že aprila tudi pro
fesionalno svetovno prven
stvo v brazilskem jiujitsu v 

Abu Dhabiju," je po vrnitvi 
domov svoje nastope in načr
te opisala Maja Povšnar.
Maja je tudi povedala, da bo 
njena športna pot letos lah
ko malo bolj pestra, saj ji je 
v pomoč kot sponzor prisko
čilo podjetje Frankstahl. 
Tako se bo lahko udeležila 
več tekmovanj. 

Za Majo zlato odličje
Maja Povšnar je na Grand Slamu v brazilskem jiu-jitsu v Londonu 
premagala vse tekmice.

Maja Povšnar z zlato medaljo / Foto: arhiv Maje Povšnar

Prijave se odprejo v soboto, 
31. 3. 2018.

Prijavite se lahko na 

www.ZupanovTek.si
in v trgovini

Kr’Piskr, Glavni trg 17, Kranj.

Tečemo za dober namen!

# ČasZaTriglav

Nakup dresa na spletni strani: 
www.nktriglav.si/fan-shop/sportna-oprema

Naročilo dresa po e-pošti: shop@nktriglav.si

AKCIJA V SPOMLADANSKEM DELU  
SEZONE 2017/2018

Postanimo velika #BordoDružina

Z  nakupom novega, originalnega dresa  
NK TRIGLAV si vse domače tekme v 
spomladanskem delu sezone 2017/2018  
lahko ogledate GRATIS*. 

* Ob nakupu novega dresa do 15. 4. 2018  vam 
podarimo sezonsko vstopnico za ogled tekem.

TRIGLAV : MARIBOR
sreda, 11. 4., ob 15. uri

 TRIGLAV : RUDAR
nedelja, 15. 4., ob 13. uri
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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

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

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

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

Mladi orli v reprezentancah Slovenije
Reprezentančni premor je prekinil najmočnejša klubska tekmovanja v državi in veliko 
nogometašev kranjskega Triglava je klubski dres zamenjalo za dres z državnim grbom. V 
reprezentanci do 21 let sta bila igralca članske ekipe Ožbej Kuhar in Kristjan Arh-Česen, 
kasneje pa se jim je pridružil še Dejan Vokič. Mlada reprezentanca Slovenije se bori v 
kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu 2018. Dejavna je tudi mladinska 
reprezentanca nogometašev do 18 let. V Mariboru sta se na pripravljalnem srečanju 
pomerili Slovenija in Švica, domači pa so bili uspešnejši z rezultatom 2 : 1. Igralca članske 
ekipe, David Zec in Egzon Kryeziu, sta odigrala celo tekmo.

Aprila dve pomembni domači tekmi
Po številnih vremenskih nevšečnostih, ki so zaznamovale prehod iz zime v pomlad, je 
zdaj bolj kot ne znan razpored tekem do konca sezone Prve lige Telekom Slovenije. V 
aprilu bodo orli pred domačimi navijači odigrali dve tekmi. Najprej 11. aprila proti NK 
Maribor, aktualnemu državnemu prvaku, s katerim bi se morali srečati že marca, a 
sneženje tega ni dopustilo. Bordo-beli in vijoličasti so se v tej sezoni dvakrat že pomerili, 
poleti v Kranju, ko so orli že vodili z 2 : 0, a na koncu klonili z 2 : 3, in kasneje v Ljudskem 
vrtu, ko je bilo neodločeno 0 : 0. Druga aprilska tekma bo le štiri dni kasneje, 15. aprila, 
ko v Kranju gostuje velenjski Rudar. Knapi so v prvem delu sezone v gorenjski prestolnici 
zmagali z 2 : 1, a so jim varovanci trenerja Siniše Brkiča z enako mero vrnili na gostovanju 
na stadionu Ob jezeru.
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Medgeneracijsko sodelovanje

Kranjske novice, petek, 30. marca 2018

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

»Ko se življenje spremeni in postane težje, spremeni sebe 
in postani močnejši.« (neznan)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE 

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

	Torek, 3. 4. 2018, 8.00–11.00  
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim 

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

	Torek, 3. 4. 2018, 17.00–18.00  
  Jezikam slovensko. Ustvarjalne delavnice za vse otroke  

od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina ni materni jezik. 

	Torek, 3. 4. 2018, 18.00–19.00  
  Razumem, znam slovensko. Ustvarjalne delavnice za vse otroke 

od 11. do 15. leta, ki jim slovenščina ni materni jezik. 

	Torek, 3. 4. 2018, 10.00–11.30  
  Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija. Nudimo 

vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in 
telefonov. Računalnik lahko prinesete s seboj ali uporabljate 
našega. 

	Torek, 3. 4. 2018, 10.30–12.00  
  Vesele urice – NEMŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice  

NEMŠČINE.

	Torek, 3. 4. 2018, 17.00–19.00  
  Kostnica. Začetek kranjske cerkvene zgodovine. Vodi turistični 

vodič Janko Zupan. Zbor pred cerkvijo svetega Kancijana  
ob 17.00. 

	Torek, 3. 4. 2018, 18.00–19.30  
 Gozdna terapija. Vabilo k budnemu sprehodu v gozd. 

	Torek, 3. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Nadnaravna izkušnje in sposobnosti. Osebna izkušnja  

doživetja nadnaravnih izkušenj in sposobnosti, ki so zaznamovale 
življenje za vedno.  

	Sreda, 4. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in 

druge tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

	Četrtek, 5. 4. 2018, 10.00–12.30  
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko in drugo 
folkloro,  predvsem zabavno in koristno preživljamo prosti čas. 

	Četrtek, 5. 4. 2018, 17.00–18.00  
  Delavnica: Izobraževanje za mir - IZBIRA. Namen delavnice je 

pomagati udeležencem, da lahko raziskujejo možnost osebnega 
miru in odkrijejo notranje vire kot oporo. 

	Četrtek, 5. 4. 2018, 17.00–19.30  
  Predavanje: Sam svoj najboljši prijatelj - VI. del.  

Na predavanju se bomo pogovarjali o "osebni filozofiji", predvsem 
o delu, ki jo sestavljajo naša lastna škodljiva prepričanja, stališča 
in sodila, kako jih prepoznati in spremeniti - predvsem na  
področju v življenju, kjer nam "ne gre najbolje od rok". 

	Četrtek, 5. 4. 2018, 18.00–20.00  
  Maketarska delavnica. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite  

s seboj. 

	Četrtek, 5. 4. 2018, 19.30–21.00  
  Skupinski pogovori in svetovanja. Prijave sprejemamo  

na e-naslov: resitve@luniverza.si.

	Petek, 6. 4. 2018, 15.00–16.30  
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za 

osnovno šolo. Prijave so obvezne.

	Petek, 6. 4. 2018, 17.00–19.30  
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

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

	Petek, 6. 4. 2018, 18.00–19.00  
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju Bruna 

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

	Ponedeljek, 9. 4. 2018, 8.00–11.00  
 Slovenija, moja nova država. 

	Ponedeljek, 9. 4. 2018, 10.00–11.00  
  Vesele urice - FRANCOŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice 

FRANCOŠČINE. 

	Ponedeljek, 9. 4. 2018, 14.00–18.00  
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo. 

Prijave so obvezne.

	Ponedeljek, 9. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Kvačkanje za vse generacije. Vabljeni. 

	Ponedeljek, 9. 4. 2018, 18.00–20.00  
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let.  

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

	Torek, 10. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Jezikam slovensko. 

	Torek, 10. 4. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko. 

	Torek, 10. 4. 2018, 9.00–10.30  
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se  

razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo s seboj. 

	Torek, 10. 4. 2018, 10.30–11.30  
 Vesele urice. Vabimo na konverzacijske urice ANGLEŠČINE. 

	Torek, 10. 4. 2018, 17.00–18.30  
 Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija. 

	Torek, 10. 4. 2018, 18.00–19.00  
  Bownova terapija. Predstavitev manualne tehnike Bownove 

terapije. 

	Torek, 10. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Kako si kakovostno podaljšam življenje. Učimo se, kako biti 

srečen. 

	Sreda, 11. 4. 2018, 17.00–18.00  
  Numerologija - izračun za leto 2018. Napoved za 2018 na  

podlagi vaših osebnih rojstnih podatkov. Prijave so obvezne. 

	Sreda, 11. 4. 2018, 18.00–20.00  
  Sestavljam mozaik svoje podobe. »Kdo sem jaz?« se včasih 

vprašamo, ali pa se zamislimo ob vprašanju drugih. To vprašanje 
nas lahko spravi v stisko, saj bi nekako morali vedeti, kdo smo. Pa 
je res tako preprosto? Je moja samopodoba res nekaj dokončno 
izoblikovanega ali je nekaj stalno spreminjajočega se? Na to in na 
druga vprašanja bomo poskušali odgovoriti na predavanju  
Sestavljam mozaik svoje podobe. Precej poudarka bomo dali  
tudi na odnose, v katerih se moja samopodoba razvija in oblikuje. 
O spoznavanju samega sebe bo predavala Janja Frelih Gorjanc. 

	Sreda, 11. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Ogenj duše - energetska delavnica. Ogenj duše je tisti, ki nas 

pelje po življenju. Pridite in prižgali bomo delček tega, kar nas 
vodi, medtem, ko se bo sproščala preteklost. Delavnico vodi 
Tomaž Flegar. 

	Sreda, 11. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Človek kot večdimenzionalno bitje - 2. del. Ezoterični pogled 

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

	Četrtek, 12. 4. 2018, 10.00–12.30  
 Medkulturno v Kranju. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 10.30–11.30  
  Vesele urice - ITALIJANŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice 

TALIJANŠČINE. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 14.00–17.30  
  Brezplačno osebno svetovanje za izbiro Bachove cvetne 

esence. Svetovanje vodi Tannja Yrska. Prijave so obvezne. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 16.00–18.00  
  Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo  

videnja, ... V skupini bomo izmenjevali izkušnje, se pogovarjali  
o izzivih s katerimi se soočamo ter delili svoje misli in čustva. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Delavnica: Izobraževanje za mir – UPANJE. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 17.00–18.30  
  Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Lahko prinesete 

tudi svoj stroj. Prijave so obvezne na e-naslov:  
mck-prijava@luniverza.si. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 17.00–18.30  
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno svojcem, 

ki lahko s seboj pripeljejo osebo z demenco. 

	Petek, 13. 4. 2018, 15.00–16.30  
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za 

osnovno šolo.  

	Petek, 13. 4. 2018, 18.00–20.00  
 Petje ljudskih pesmi. Vabljeni. 

	Petek, 13. 4. 2018, 18.00–19.30  
 Družabni večer - Tarok. Druženje ob igri taroka. 

	Petek, 13. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Predavanje o astrologiji. Na delavnici transformacija moči se 

bomo seznanili z notranjo močjo, izvirnostjo skozi Uran, duhovno 
močjo in prevaro Neptun in globalno preobrazbo skozi Pluton. 
Delavnico vodi Tadej Šink. 

	Ponedeljek, 16. 4. 2018, 14.00–18.00  
 Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo. 

	Ponedeljek, 16. 4. 2018, 16.30–18.00  
  Mamice za mamice. Prek glasbe, skupinskega petja in plesa 

ustvarimo prostor, kjer lahko vsi delimo svoje občutke, kjer se 
počutimo sprejeti in povezani, tako z otroki, drug z drugim in 
sami s sabo. 

	Torek, 17. 4. 2018, 8.00–11.00  
 Slovenija, moja nova država. 

	Torek, 17. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Jezikam slovensko. 

	Torek, 17. 4. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko. 

	Torek, 17. 4. 2018, 10.00–11.30  
 Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija. 

	Torek, 17. 4. 2018, 16.00–17.15  
 Kulinarično popoldne. 

	Torek, 17. 4. 2018, 17.00–18.30  
 Vesele urice. Vabimo na konverzacijske urice NEMŠČINE. 

	Torek, 17. 4. 2018, 17.30–19.30  
  Starševstvo-ni panike! 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. Hkrati bodo potekale družabne igre  
za otroke. 

	Sreda, 18. 4. 2018, 10.00–11.00  
  Vesele urice - RUŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice RUŠČINE. 

	Sreda, 18. 4. 2018, 17.00–20.00  
  Sladke pregrehe: Indijančki. Kulinarično delavnico vodi  

Helena Krišelj. 

	Sreda, 18. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Gobe in gobarjenje. Konjiček in rekreacija, utrdite svoje znanje 

na predavanju o gobah . 

	Sreda, 18. 4. 2018, 18.00–19.30  
 Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. 

	Sreda, 18. 4. 2018, 18.00–20.00  
  Odprta skupina za samopomoč. Skupina, ki jo organizira  

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

	Četrtek, 19. 4. 2018, 9.30–19.30  
  Dan odprtih vrat Medgeneracijskega centra Kranj. Program  

v Medgeneracijskem centru je zaživel, število obiskovalcev se iz 
meseca v mesec povečuje. Četrtek, 19. april, pa bo dan, ko ste 
vabljeni na PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI V MEDGENERACIJSKEM 
CENTRU KRANJ tekom enega leta. Vabljeni ob 9.30, 11.30, 14.30, 
16.30 in 18.30 uri. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 10.00–12.30  
 Medkulturno v Kranju. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 17.00–20.00  
 Kuhajmo z Matejo Reš: Pomen olj v prehrani. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Delavnica: Izobraževanje za mir – ZADOVOLJSTVO. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 17.00–19.00  
 Turnir v namiznem tenisu. Turnir za vse generacije. Vabljeni. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Berimo s srcem. V sproščenem vzdušju bomo ženske vseh  

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

	Četrtek, 19. 4. 2018, 18.00–20.00  
 Maketarska delavnica. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 18.30–20.00  
  Vseslovenski projekt Zemlja pleše. Vse generacije plešemo  

skupaj. Delavnico vodi ARS sensus. 

	Petek, 20. 4. 2018, 15.00–16.30  
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za 

osnovno šolo. 

	Petek, 20. 4. 2018, 17.00–18.30  
  Predavanje: Miselni in duhovni svet starih kultur. Nebesa in 

pekel v različnih duhovnih tradicijah starega in novega sveta.  
Predava Marko Ogris, filozof in sociolog kulture. 

	Petek, 20. 4. 2018, 18.00–19.30  
 Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. 

	Ponedeljek, 23. 4. 2018, 14.00–18.00  
 Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo. 

	Ponedeljek, 23. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice - FRANCOŠČINA. 

	Torek, 24. 4. 2018, 8.00–11.00  
 Slovenija, moja nova država. 

	Torek, 24. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Jezikam slovensko. 

	Torek, 24. 4. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko. 

	Torek, 24. 4. 2018, 17.00–18.30  
 Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija. 

	Torek, 24. 4. 2018, 17.00–18.30  
 Z dihanjem do boljšega zdravja. 

	Torek, 24. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice - ANGLEŠČINA. 

	Četrtek, 26. 4. 2018, 10.00–12.30  
 Medkulturno v Kranju. 

	Četrtek, 26. 4. 2018, 16.00–18.00  
 Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo  
 videnja, … 

	Četrtek, 26. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice - ITALIJANŠČINA. 

	Ponedeljek, 30. 4. 2018, 14.00–18.00  
 Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo.
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druge tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

	Četrtek, 5. 4. 2018, 10.00–12.30  
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 
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folkloro,  predvsem zabavno in koristno preživljamo prosti čas. 

	Četrtek, 5. 4. 2018, 17.00–18.00  
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in sodila, kako jih prepoznati in spremeniti - predvsem na  
področju v življenju, kjer nam "ne gre najbolje od rok". 

	Četrtek, 5. 4. 2018, 18.00–20.00  
  Maketarska delavnica. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite  

s seboj. 

	Četrtek, 5. 4. 2018, 19.30–21.00  
  Skupinski pogovori in svetovanja. Prijave sprejemamo  

na e-naslov: resitve@luniverza.si.

	Petek, 6. 4. 2018, 15.00–16.30  
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za 

osnovno šolo. Prijave so obvezne.

	Petek, 6. 4. 2018, 17.00–19.30  
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

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

	Petek, 6. 4. 2018, 18.00–19.00  
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju Bruna 

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

	Ponedeljek, 9. 4. 2018, 8.00–11.00  
 Slovenija, moja nova država. 

	Ponedeljek, 9. 4. 2018, 10.00–11.00  
  Vesele urice - FRANCOŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice 

FRANCOŠČINE. 

	Ponedeljek, 9. 4. 2018, 14.00–18.00  
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo. 

Prijave so obvezne.

	Ponedeljek, 9. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Kvačkanje za vse generacije. Vabljeni. 

	Ponedeljek, 9. 4. 2018, 18.00–20.00  
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let.  

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

	Torek, 10. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Jezikam slovensko. 

	Torek, 10. 4. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko. 

	Torek, 10. 4. 2018, 9.00–10.30  
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se  

razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo s seboj. 

	Torek, 10. 4. 2018, 10.30–11.30  
 Vesele urice. Vabimo na konverzacijske urice ANGLEŠČINE. 

	Torek, 10. 4. 2018, 17.00–18.30  
 Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija. 

	Torek, 10. 4. 2018, 18.00–19.00  
  Bownova terapija. Predstavitev manualne tehnike Bownove 

terapije. 

	Torek, 10. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Kako si kakovostno podaljšam življenje. Učimo se, kako biti 

srečen. 

	Sreda, 11. 4. 2018, 17.00–18.00  
  Numerologija - izračun za leto 2018. Napoved za 2018 na  

podlagi vaših osebnih rojstnih podatkov. Prijave so obvezne. 

	Sreda, 11. 4. 2018, 18.00–20.00  
  Sestavljam mozaik svoje podobe. »Kdo sem jaz?« se včasih 

vprašamo, ali pa se zamislimo ob vprašanju drugih. To vprašanje 
nas lahko spravi v stisko, saj bi nekako morali vedeti, kdo smo. Pa 
je res tako preprosto? Je moja samopodoba res nekaj dokončno 
izoblikovanega ali je nekaj stalno spreminjajočega se? Na to in na 
druga vprašanja bomo poskušali odgovoriti na predavanju  
Sestavljam mozaik svoje podobe. Precej poudarka bomo dali  
tudi na odnose, v katerih se moja samopodoba razvija in oblikuje. 
O spoznavanju samega sebe bo predavala Janja Frelih Gorjanc. 

	Sreda, 11. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Ogenj duše - energetska delavnica. Ogenj duše je tisti, ki nas 

pelje po življenju. Pridite in prižgali bomo delček tega, kar nas 
vodi, medtem, ko se bo sproščala preteklost. Delavnico vodi 
Tomaž Flegar. 

	Sreda, 11. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Človek kot večdimenzionalno bitje - 2. del. Ezoterični pogled 

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

	Četrtek, 12. 4. 2018, 10.00–12.30  
 Medkulturno v Kranju. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 10.30–11.30  
  Vesele urice - ITALIJANŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice 

TALIJANŠČINE. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 14.00–17.30  
  Brezplačno osebno svetovanje za izbiro Bachove cvetne 

esence. Svetovanje vodi Tannja Yrska. Prijave so obvezne. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 16.00–18.00  
  Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo  

videnja, ... V skupini bomo izmenjevali izkušnje, se pogovarjali  
o izzivih s katerimi se soočamo ter delili svoje misli in čustva. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Delavnica: Izobraževanje za mir – UPANJE. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 17.00–18.30  
  Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Lahko prinesete 

tudi svoj stroj. Prijave so obvezne na e-naslov:  
mck-prijava@luniverza.si. 

	Četrtek, 12. 4. 2018, 17.00–18.30  
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno svojcem, 

ki lahko s seboj pripeljejo osebo z demenco. 

	Petek, 13. 4. 2018, 15.00–16.30  
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za 

osnovno šolo.  

	Petek, 13. 4. 2018, 18.00–20.00  
 Petje ljudskih pesmi. Vabljeni. 

	Petek, 13. 4. 2018, 18.00–19.30  
 Družabni večer - Tarok. Druženje ob igri taroka. 

	Petek, 13. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Predavanje o astrologiji. Na delavnici transformacija moči se 

bomo seznanili z notranjo močjo, izvirnostjo skozi Uran, duhovno 
močjo in prevaro Neptun in globalno preobrazbo skozi Pluton. 
Delavnico vodi Tadej Šink. 

	Ponedeljek, 16. 4. 2018, 14.00–18.00  
 Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo. 

	Ponedeljek, 16. 4. 2018, 16.30–18.00  
  Mamice za mamice. Prek glasbe, skupinskega petja in plesa 

ustvarimo prostor, kjer lahko vsi delimo svoje občutke, kjer se 
počutimo sprejeti in povezani, tako z otroki, drug z drugim in 
sami s sabo. 

	Torek, 17. 4. 2018, 8.00–11.00  
 Slovenija, moja nova država. 

	Torek, 17. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Jezikam slovensko. 

	Torek, 17. 4. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko. 

	Torek, 17. 4. 2018, 10.00–11.30  
 Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija. 

	Torek, 17. 4. 2018, 16.00–17.15  
 Kulinarično popoldne. 

	Torek, 17. 4. 2018, 17.00–18.30  
 Vesele urice. Vabimo na konverzacijske urice NEMŠČINE. 

	Torek, 17. 4. 2018, 17.30–19.30  
  Starševstvo-ni panike! 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. Hkrati bodo potekale družabne igre  
za otroke. 

	Sreda, 18. 4. 2018, 10.00–11.00  
  Vesele urice - RUŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice RUŠČINE. 

	Sreda, 18. 4. 2018, 17.00–20.00  
  Sladke pregrehe: Indijančki. Kulinarično delavnico vodi  

Helena Krišelj. 

	Sreda, 18. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Gobe in gobarjenje. Konjiček in rekreacija, utrdite svoje znanje 

na predavanju o gobah . 

	Sreda, 18. 4. 2018, 18.00–19.30  
 Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. 

	Sreda, 18. 4. 2018, 18.00–20.00  
  Odprta skupina za samopomoč. Skupina, ki jo organizira  

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

	Četrtek, 19. 4. 2018, 9.30–19.30  
  Dan odprtih vrat Medgeneracijskega centra Kranj. Program  

v Medgeneracijskem centru je zaživel, število obiskovalcev se iz 
meseca v mesec povečuje. Četrtek, 19. april, pa bo dan, ko ste 
vabljeni na PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI V MEDGENERACIJSKEM 
CENTRU KRANJ tekom enega leta. Vabljeni ob 9.30, 11.30, 14.30, 
16.30 in 18.30 uri. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 10.00–12.30  
 Medkulturno v Kranju. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 17.00–20.00  
 Kuhajmo z Matejo Reš: Pomen olj v prehrani. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Delavnica: Izobraževanje za mir – ZADOVOLJSTVO. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 17.00–19.00  
 Turnir v namiznem tenisu. Turnir za vse generacije. Vabljeni. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 18.00–19.30  
  Berimo s srcem. V sproščenem vzdušju bomo ženske vseh  

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

	Četrtek, 19. 4. 2018, 18.00–20.00  
 Maketarska delavnica. 

	Četrtek, 19. 4. 2018, 18.30–20.00  
  Vseslovenski projekt Zemlja pleše. Vse generacije plešemo  

skupaj. Delavnico vodi ARS sensus. 

	Petek, 20. 4. 2018, 15.00–16.30  
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za 

osnovno šolo. 

	Petek, 20. 4. 2018, 17.00–18.30  
  Predavanje: Miselni in duhovni svet starih kultur. Nebesa in 

pekel v različnih duhovnih tradicijah starega in novega sveta.  
Predava Marko Ogris, filozof in sociolog kulture. 

	Petek, 20. 4. 2018, 18.00–19.30  
 Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. 

	Ponedeljek, 23. 4. 2018, 14.00–18.00  
 Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo. 

	Ponedeljek, 23. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice - FRANCOŠČINA. 

	Torek, 24. 4. 2018, 8.00–11.00  
 Slovenija, moja nova država. 

	Torek, 24. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Jezikam slovensko. 

	Torek, 24. 4. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko. 

	Torek, 24. 4. 2018, 17.00–18.30  
 Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija. 

	Torek, 24. 4. 2018, 17.00–18.30  
 Z dihanjem do boljšega zdravja. 

	Torek, 24. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice - ANGLEŠČINA. 

	Četrtek, 26. 4. 2018, 10.00–12.30  
 Medkulturno v Kranju. 

	Četrtek, 26. 4. 2018, 16.00–18.00  
 Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo  
 videnja, … 

	Četrtek, 26. 4. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice - ITALIJANŠČINA. 

	Ponedeljek, 30. 4. 2018, 14.00–18.00  
 Brezplačne inštrukcije fizike in matematike za osnovno šolo.
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič

Kranj – Program velikonoč-
nega koncerta Sunrise bo se-
veda sakralno obarvan. 
Osnova je skladba za zbor in 
godalni orkester Sunrise 
mass, poleg te pa so pevci v 
program vpletli še štiri 
Gjeilove a capella skladbe, 
prav tako sakralnega značaja. 
S tem sprva na videz nepove-
zan program povezujejo v 
izvajalsko celoto. Pri obse-
žnem projektu poleg kranj-
skega Komornega pevskega 
zbora Mysterium sodelujejo 
še Komorni moški zbor Ce-
lje, Ženski pevski zbor Petrol 
iz Ljubljane in Učiteljski pev-
ski zbor Slovenije Emil Ada-
mič iz Ljubljane ter komorni 
godalni orkester Mladi lju-
bljanski solisti. Za obsežen 
pevsko-inštrumentalni pro-
jekt pod dirigentskim vod-
stvom zborovodje Lovra Fre-
liha so se pevci štirih zborov 

iz Kranja, Celja in Ljubljane 
ter mladi instrumentalisti 
zbrali že na začetku letošnje-
ga leta. Prve priprave so pev-
ci imeli v Murski Soboti, po-
tem pa so se vaje nadaljevale 
na različnih lokacijah – tudi 
v Kranju.
„Vključeni v projekt verjame-
mo, da bomo s tem pomagali 
dvigniti pomen zborovskega 

petja na višjo raven. V pove-
zovanju v zborovski kulturi 
vidimo priložnost, da se bo 
zborovski svet med seboj za-
čel bolj povezovati, saj različ-
ne zborovske izkušnje pri-
spevajo k razvoju posame-
znega zbora. Ne le petje in 
izvedba projekta, na ta način 
se oblikujejo tudi pevčeva 
glasbeno-estetska občutlji-

vost, kulturna zavest, izraža-
nje, domišljija, ustvarjalnost, 
iniciativnost, strpnost,“ je 
prepričana pevka iz Mysteri-
uma Mateja Arhar. 
Tako obsežni projekti so v 
našem prostoru redki, saj 
zahtevajo veliko organizaci-
je, priprav in logistike, a 
kljub temu zaželeni, ker ne 
povezujejo zgolj izvajalcev, 
pač pa tudi poslušalce iz raz-
ličnih kulturnih okolij. S sle-
dnjim so se v kranjskem zbo-
ru Mysteruim že večkrat sre-
čali, tako doma kot v tujini. 
Večkrat so že sodelovali z 
različnimi zasedbami doma, 
nazadnje so se lani poleti kot 
demonstracijski zbor udele-
žili zborovskega festivala 
Choralp Briançon v Franciji. 
Združeni zbori bodo v apri-
lu izvedli štiri koncerte – na 
Polzeli, Celju, Ljubljani ter v 
nedeljo, 15. aprila, ob 19. uri 
v župnijski cerkvi Marijine-
ga vnebovzetja v Velesovem.

Velikonočni Sončni vzhod 
Kranjski zbor KPZ Mysterium v aprilu pripravlja niz velikonočnih koncertov z naslovom Sunrise, na 
katerem bodo skupaj s še tremi zbori ter komornim godalnim orkestrom pod vodstvom Lovra Freliha 
izvedli edinstvena glasbena dela mladega norveškega skladatelja Ola Gjeila.

V skupni projekt so svoje moči združili pevci treh zborov, 
ki so trenutno sredi intenzivnih vaj. / Foto: arhiv KPZ Mysterium

Igor Kavčič

Kranj – Kakšen kontrast – na-
mreč med naslovom razstave 
likovnih del Veronike Vesel 
Potočnik Izpraznjeni prosto-
ri in likovno ter pomensko 
polnostjo tega, kar si tokrat v 
Galeriji Bala lahko ogledamo. 
Ampak pojdimo od začetka. 
„Prvi vzgib za dela, ki jih to-
krat predstavljam, je bila 
pred tremi leti ideja, da bi na-
slikala nekaj del zgolj v črno-
-beli tonski skali oziroma da 
bi sliko sestavila zgolj iz raz-
ličnih svetlostnih tonov. 
Hkrati s tem me je začelo za-
nimati tudi drobljenje slike 
kot take – fragmentarnost. 

Od tu do sanjskih prostorov, 
imaginarnih svetov, ki nasta-
jajo v naših mislih in še bolj 
domišljiji, potem ni več da-
leč,“ svojo najnovejšo likovno 
pripoved predstavlja Veroni-
ka Vesel Potočnik, ki je na 
plan postavila tisti nezavedni 
Jaz, ki ga posamezniki ves 
čas nosimo s seboj in ga ve-
dno znova potlačimo v sebi. 
Pri tem ni poudarila samo 
pozitivnih stvari, ampak tudi 
vse negativnosti, ki spremlja-
jo človeštvo – tisto, česar si ne 
bi želeli, ampak vendarle ob-
staja, tisto, kar želimo skriti 
pred drugimi in si pogosto 
tudi sami sebi nočemo pri-
znati.

Domišljijska mesta 
človeškega „napredka“
Prva v ciklu je bila slika ve-
likega formata z naslovom 
Strašno šaljive zgodbe, ki 
kar buhti od simbolike. „Tu 
se srečamo s prepletom hi-
bridnih živali, arhitektur-
nih elementov, kot tudi 
bele tehnike in obleke. Za-
nimiv je prikaz dela, ki ob 
pomoči mnogih posame-
znih listov zaokroži celoto. 
Tako bi v tem lahko videli 
praktično vlogo ali pa neko 
zgodovinsko nit oziroma 
razvojno pot mesta. Slednjo 
povezuje z industrializacijo 
in napredkom, ki je botro-
val temu, da so danes dolo-
čena mesta samo še del ar-
hitekturnih nebotičnikov, 
brez tistega simpatično do-
mačega pridiha, ki je nekoč 
veljal za vrednoto in ponos 
človeštva. Tako skozi sesa-
lec teče posesana barvitost 
in življenje iz mest. Pralni 
stroj kot znak centrifuge in 
napredka pa je pretvornik 
barvnega v črno-belo ter ne-
posredna vez s človekom. 
Od slednjega pa je ostala 
samo še bela srajca s črni-
mi črtami, kakršno vidimo 
tudi na dinozavru. Hibri-
dna žival s človeškimi la-
stnostmi v svoji opravi spo-
minja na zapornika in kaže 
odnos, ki ga ima do mesta 

pred seboj,“ ob omenjenem 
delu razmišlja umetnostna 
zgodovinarka Melita Až-
man.
Slika je tako kot še nekatere 
na tokratni razstavi sesta-
vljena iz številnih manjših 
plošč – delov celote. „Začela 
sem slikati na enem kosu in 
potem iz tega sliko razvijala 
naprej v višino in širino. S 
tem sem želela ohraniti sve-
žino v samem procesu dela. 
Seveda imam vselej osnovo, 
ki postavlja okvir slike, am-
pak če jo delam kos za ko-
som, se ne obremenjujem z 
njeno celotno prezenco, 
hkrati pa ves čas ostajam ne-
kako 'v akciji',“ pojasnjuje 
slikarka, ki slika v tehniki s 
tušem na papir, saj pravi, da 
ji je pomembna prav ta ba-
zičnost v risbi, s katero se 
osvobodi vseh ostalih me-
tjejskih tendenc. Na razstavi 
je tudi nekaj akvarelov, ki jih 
je avtorica postavila kot kon-
trapunkt velikim sestavlje-
nim formatom.

Različnost v 
uniformiranem
Pogost pojav na njenih sli-
kah so formacije mest, lah-
ko bi rekli, da na sliko kar 
kopiči blokovska stanovanja. 
„Sama izhajam z vasi, zdaj 
pa z družino živim v večji 

stanovanjski zgradbi, in ko 
sem se preselila v sosesko 
blokov, je bilo to zame nekaj 
novega, neznanega in hkrati 
atraktivnega. Zdi se mi, da 
blokovske strukture delujejo 
kot panji, v katerih živimo, 
nagneteni smo v majhnem 
prostoru, ne da bi poznali 
drug drugega. Množica 
majhnih okenc, balkonov, a 
ima vsaka posamezna stano-
vanjska enota svojo struktu-
ro, vsak si življenje ureja po 
svoje – nekomu z okna visi-
jo oblačila, drugemu rože. 
Zanima me različnost v uni-
formiranosti." 
Ali kot zapiše Ažmanova: 
„Pogled na njena pretekla 
dela razkriva skupno točko, 

v kateri je ujeta bivanjska te-
matika, človek in čas. Člo-
vek ima v risbah in slikah 
Veronike Vesel Potočnik po-
sebno vlogo, je hkrati odso-
ten in prisoten.“ V nadalje-
vanju doda: „Postavimo se 
na mesto opazovalca, ki od 
daleč ali od blizu opazuje 
svet, ob katerem, kot sama 
pravi, spoznava in razkriva 
problematiko prenapolnje-
nega, a po drugi strani iz-
praznjenega urbanega pro-
stora.“ Na sliki Sky Is The 
Limit (Omejitev je nebo) 
stanovanjske enote od spo-
daj navzgor enostavno pre-
hajajo v nebo, kjer je bolj 
svetlo – in prijetneje – kot 
tam spodaj.

Kot panji, ki se pnejo 
v nebo
V Galeriji Bala svoj najnovejši slikarski ciklus predstavlja akademska slikarka Veronika Vesel Potočnik.

Veronika Vesel Potočnik ob sliki Sky Is The Limit (Omejitev 
je nebo) / Foto: Igor Kavčič

Slikarka med sestavljanjem slike / Foto: Igor Kavčič
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Praznujte z nami!
Ponosni smo, da je novi Volkswagen Polo zmagovalec izbora 
Slovenski avto leta 2018. Praznujte z nami in izkoristite 
privlačno ponudbo. Novi Polo s serijskim sistemom Front Assist 
s funkcijo zaznavanja pešcev je zdaj na voljo že za 10.990 EUR*. 
Naj se praznovanje začne!

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 134−98 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,9−3,8 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije 
NOX: 0,0661−0,0131 g/km. Število delcev: 0,00992−0,0000 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. *Akcija vključuje BON avto leta v 
višini 500 EUR z DDV in BON za financiranje in zavarovanje, ki predstavlja bonus v obliki znižanja maloprodajne 
cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV in velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe 
Porsche Leasing SLO d.o.o. ali Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o. in sklenitvijo VW zavarovanja (permanentni 
kasko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica 
Sava d.d.), pod pogoji akcije VWPOLOBON18 (več na www.porscheleasing.si). Akcija traja do 30. 06. 2018.

Novi Polo je  
slovenski avto leta.

Zdaj že za 

10.990 EUR!*

VW_Dilerski_Polo_2018_AvtoLeta_137x198.indd   1 28/02/2018   13:25

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

Alenka Brun

Panorama Stara pošta se 
Kranjčanom predstavlja v 
prenovljeni podobi in piše 
novo zgodbo. Razširjena in 
popolnoma prenovljena tera
sa lokalu z enim najlepših 
razgledov na strehe centra 
Kranja daje še dodaten čar.
Že lani so v Panorami orga
nizirali nekaj dogodkov, letos 
pa so program nadgradili z 
večeri džeza, kjer za glasbo 
skrbi zasedba DeluxeMen. 
Džezu se pridružujejo tudi 
tematsko izbrane pijače, 
večere pa letos načrtujejo še 
10. maja, 7. junija in 30. 
avgusta. Fantom iz omenje
ne zasedbe boste lahko v 
večernih urah prisluhnili 5. 
aprila, ko bodo v Panorami 

ves dan zbirali denar za dru
žino v stiski iz Kranja. Do
brodelni dogodek organizira
jo v sodelovanju z Rotaract 
klubom Kranj, zvečer pa bo 
nastopil tudi duet Tjaša Hro
vat in Uroš Steklasa.
Marca so v stavbi, kjer se 
Panorama nahaja, odprli še 
galerijo, kjer do 15. maja raz
stavljajo člani Likovne sku
pine Leon Koporc KUDa 
Kliničnega centra in Medi
cinske fakultete Ljubljana. 
Galerija je postavljena na 
vseh štirih stopniščih. Dne 
17. maja na galerijsko sto
pnišče prihaja stalna razsta
va fotografa Deana Duboko
viča, ob odprtju pa je predvi
dena tudi degustacija nove
ga letnika malvazije znamke 
Monterosso.

V Panorami Stara pošta 
tudi galerija
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Igor Kavčič

Kranj – Dimniki so nebotič
niki in obratno, nebotičniki 
so dimniki. Zakaj ne? Oboji 
se dotikajo neba. Dimniki 
so prvi kranjski nebotičniki 
je polni naslov razstave 
fotografij, ki so na ogled v 
Mahlerci in jih je v nekaj
dnevnem bivanju v Kranju 
zabeležila mlada fotografi
nja Maria Vittoria Trovato. 
Doma je iz po velikosti Kra
nju primerljivega mesta 
Gela na južni obali Sicilije, 
živi v Berlinu in kot fotogra
finja deluje po vsem svetu. 
Fotografira zgodbe: o življe
nju na naftni ploščadi, 
potovala je z ledolomilcem 
v Severnem morju, beležila 
življenje policistov v Mia
miju, fotografirala je ilegal
ni trg s knjigami, industrij
sko krajino njenega mesta 
Gela … Njen sodelavec João 
Vilela Geraldo je Portugalec 
iz Lizbone, ki v duetu delu
je kot njen producent. „Pos
krbim za vse potrebno, da 
Maria lahko opravlja svoje 
delo.

Ko sta se iz Salzburga z vla
kom peljala proti Kranju, ju 
je sprevodnik vprašal: 
„Zakaj gresta v Kranj?“ 
"Zakaj pa ne?" sta mu odgo
vorila. Da od bivanja v Kra
nju ni pričakovala ničesar, 
saj ima rada presenečenja. 
„Kranj je lepo mesto in v 
sebi skriva duh preteklosti, 
hkrati pa je v njem moč čuti
ti sedanjost Evrope,“ pove 
Maria Vittoria, ki je v deset
ih letih, odkar fotografira, 
pripravila že številne fotoz
godbe, z Joãom pa tokrat 
deluje četrtič. „Kamorkoli 
pridem, iščem predvsem 
zanimive ljudi, nenavadne 
stvari, ki spodbudijo mojo 
fotografsko zgodbo.“
Zgovornejši v ustvarjalnem 
tandemu João Vilela Geral
do se je kot ekonomist s Slo
venijo že ukvarjal v študij
skem smislu, zato ima šte
vilne ideje, kako pri nas 
spodbuditi razvoj. „Vaša 
zgodovina je zelo zanimiva, 
posebna. Navdušuje me 
zgodovina industrije, ki jo 
imate tudi v Kranju. Turi
zem morate graditi na last

nih močeh, na zanimivih 
ljudeh, ne zgolj na naravnih 
lepotah, ki jih vedno znova 
predstavljajo turistični dela
vci v tujini,“ je poudaril João 
ter dodal, da sta za fotozgod
bo iskala Kranjčane z vizijo. 
In sta jih našla: Evo Štrukelj 
v ateljeju Lesna Vesna, 
Branka Djokovića iz trgovi
ne Krajček, umetnika Davi
da Almajerja, slikarko 
Marušo Štibelj, vsestranske

ga Marka Arvaja, oblikoval
ko unikatnih oblačil Tino 
Pavlin in še mnoge druge. 
„Še bova prišla v Kranj in 
nadaljevala fotozgodbo. 
Nekoč bi te zgodbe rada 
izdala v knjigi.“ Kdo ve, 
mogoče se bodo podobe in 
ljudje iz Kranja znašli v kak
šni reviji ali spletnem medi
ju kot del neke zgodbe. Zgo
dbe o dimnikih, ki so bili 
prvi kranjski nebotičniki.

Kranjski nebotičniki
V galeriji Mahlerca je na ogled razstava fotografij Marie Vittorie Trovato, ki je v avtorskem tandemu  
z Joãom Vilelo Geraldom v začetku marca gostovala v ustvarjalni rezidenci Layerjeve hiše.

„Poznava to. Jogurt, mar ne?“ takoj ugotovita Maria 
Vittoria Trovato in João Vilela Geraldo. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – V gorenjskih glasbe
nih šolah so letos gostili 47. 
tekmovanje mladih glasbe
nikov TEMSIG, na vsaki od 
šol so tekmovali učenci raz
ličnih instrumentov in ses
tavov. V Kranju je tekmova
nje potekalo med 6. In 14. 
marcem v disciplinah violi
na (I. kategorija) ter viola in 
violončelo v vseh kategori
jah. V tednu dni se je v pro
storih glasbene šole predsta
vilo skoraj 170 tekmovalcev. 
V vsaki disciplini je tekmo
valce ocenjevala petčlanska 
mednarodno sestavljena 
žirija, po potrebi pa tudi 
nadomestni član.
V Kranju so se tako v največ
jem številu predstavili violini
sti, kljub temu da je tekmova
nje tu potekalo le za prvo od 
treh starostnih skupin. V 
treh dneh je nastopilo kar 90 
mladih violinistov, ki so si 
udeležbo na tekmovanju 
TEMSIG zaslužili že na 
predhodnem tekmovanju, 
februarja v Brežicah. Prav 
tako se je glede na pretekla 
leta močno povečalo število 
tekmovalcev v disciplini vio
lončelo. Tokrat je tekmovalo 
kar 40 tekmovalcev v I. kate
goriji, 18 v II. in sedem v III. 
kategoriji, skupaj torej 65. 
Najmanj tekmovalcev se je 
predstavilo med violisti, vse

ga skupaj le 14. Kot je pove
dala ravnateljica Glasbene 
šole Kranj Petra Mohorčič, je 
bilo v tekmovalnih dneh na 
šoli kot v čebelnjaku: „Sama 
sem spremljala ocenjevanja 
strokovnih komisij in lahko 
rečem, da so te odlično opra
vljale svoje delo. Kdo mogoče 
z rezultatom ni bil zadovol
jen, a so žiranti vselej znali 
tekmovalcem predstaviti tako 
dobre kot slabe trenutke nji
hovih nastopov." Tekmovan
ja so se seveda udeležili tudi 
učenci Glasbene šole Kranj. 
Na domači šoli sta tekmovali 
učenki violončela Manca 
Kukovič in Ana Zajec ter 
dosegli srebrno in bronasto 
priznanje. V Ljubljani v 
Zavodu sv. Stanislava je pote

kalo tekmovanje v disciplini 
orgle, kjer sta Sara Rozman 
in Filip Ošlaj dosegla srebrno 
priznanje. Kitarista Jurij 
Oštir in Nejc Urh sta tekmo
vala v Glasbeni šoli Škofja 
Loka in dosegla bronasti priz
nanji. Posebej se je izkazal 
harfist Jernej Mišič, ki je v 
prostorih Glasbene šole 
Radovljica v svoji 1.c kategori
ji dosegel zlato priznanje in 
drugo nagrado. Letos je pote
kalo tudi tekmovanje iz sol
feggia. V 1.c kategoriji je ble
stel Gaber Avsec, sicer uče
nec klarineta. Edini je dose
gel vse možne točke in si 
tako poleg zlate plakete in 
prve nagrade prislužil tudi 
posebno nagrado za doseže
nih sto točk. 

V Kranju tekmovali godalci 
Glasbena šola Kranj je na letošnjem tekmovanju TEMSIG gostila mlade 
violiniste, violončeliste in violiste. Uspešni tudi kranjski učenci.

Po zaključku tekmovanja so se člani žirije pogovorili s 
tekmovalci in jim podali marsikakšen koristen nasvet. 
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S U Z U K I  V I TA R A
S SISTEMOM ALLGRIP

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO₂: 4,0-5,7 l/100km in 106-131 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0558 g/km, trdi delci: 
0,00024-0,00129 g/km, število delcev: 0,098-3,160 E11/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO₂ iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku 
o varčni porabi goriva in emisijah CO₂, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

U Ž I VA J  V VO Ž N J I

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

VOZILA NA ZALOGI

Suzana P. Kovačič

Kranj – Medobčinsko dru-
štvo Sožitje Kranj, ki deluje 
na območjih Mestne občine 
Kranj ter občin Tržič, Cer-
klje, Šenčur, Preddvor, Naklo 
in Jezersko, je pred desetletji 
odigralo pomembno vlogo 
pri prizadevanjih za ustano-
vitev tako izobraževalnega 
programa kot oddelka za de-
lovno usposabljanje oseb z 
motnjami v duševnem razvo-
ju. Veliko dobre volje in pri-
zadevanj sta v društvo vložili 
Antonija Habjan Križaj in 
ravnateljica osnovne šole 
Anka Zevnik, ki sta si priza-
devali za graditev šole s prila-
gojenim programom in usta-

novitev oddelka za varstvo 
predšolskih otrok z motnjo v 
razvoju, oboje se je v sedem-
desetih letih prejšnjega stole-
tja tudi uresničilo. Prve izku-
šnje pri delu z zmerno in 
težje prizadetimi otroki so 
pridobivali Slavko Šajn, Pa-
vla Ogrizek in Irena Fister. 
Društvo je imelo več predse-
dnikov: Maksa Perkoviča, 
Milana Hafnarja, Janeza Ga-
brona, Romana Grgoriniča 
in od leta 2001 Branko Per-
ne. Že nekdanji predsedniki 
so veliko naredili za to, da je 

društvo pomenilo podporno 
okolje in spodbudo druži-
nam oseb z motnjo v dušev-
nem razvoju. "Uveljavljanje 
in spoštovanje pravic oseb z 
motnjami v duševnem razvo-
ju je bila ves čas našega delo-
vanja pomembna naloga, 
društvo je tako postalo ena-
kovreden partner pri spremi-
njanju zakonodaje s področja 
socialnega varstva," je povze-
la Pernetova. Nekdanji pred-
sednik Grgorinič se je zavze-
mal za ustanovitev novega 
varstveno-delovnega centra, 

ki je leta 2001 v Kranju začel 
delovati kot samostojni za-
vod na novi lokaciji. "Tudi 
Medobčinsko društvo Sožitje 
Kranj je s podporo Mestne 
občine Kranj pridobilo lastne 
prostore. Veliko pozornosti 
namenjamo kakovostnemu 
preživljanju prostega časa, 
naši člani ob različnih vsebi-
nah pridobivajo občutek la-
stne vrednosti, samospošto-
vanja in zaupanja vase," je 
poudarila Branka Perne. Pro-
stočasne dejavnosti so s po-
dročja kulture, ohranjanja 
kulturne dediščine in športa. 
Njihova folklorna skupina s 
plesi popestri različne prire-
ditve, lutkovna skupina je že 

osvojila srebrno plaketo na 
srečanju lutkovnih skupin 
Slovenije. Srečujejo se na bo-
vlingu, delujejo v okviru pla-
ninske in balinarske sekcije, 
nekateri se sproščajo na tera-
pijah z gongi, se udeležujejo 
gibalnih uric in plavanja ... 
"Sodelovanje staršev (skrbni-
kov) je dragoceno, saj tako 
omogočajo našim osebam, 
da se programi, ki so jim na-
menjeni, lahko izvajajo; naj 
gre za prevoze, spremljanje, 
tudi mentorstvo v dejavno-
stih," je izpostavila predse-
dnica društva. Društvo ob 
koncih tedna organizira se-
minarje, na katerih obravna-
vajo področja specifike življe-

nja družin z osebami z mo-
tnjami v duševnem razvoju 
ter novosti s področja uvelja-
vljanja pravic teh oseb ... Or-
ganizirajo letovanja, ekskur-
zije, predavanja, izdajajo gla-
silo Moj svet. Prireditev za 
jubilej bo 7. aprila opoldne v 
Kongresnem centru na Brdu 
pri Kranju, vsak nastop bo 
povezan z dejavnostmi dru-
štva. Nastopili bodo tudi go-
stje MepZ Svoboda Straži-
šče, Tamburaški orkester FD 
Kranj, Otroški pevski zbor 
OŠ Helene Puhar, pevka Eva 
Moškon in kitarist Andrej 
Pekarovič, ansambel ustnih 
harmonik Sorarmonica, lut-
karica Alja Kump ...

V Sožitju že 
petdeset let
Medobčinsko društvo Sožitje Kranj letos praznuje jubilej, ki ga bodo 
počastili 7. aprila v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. "Vseh petdeset 
let smo si prizadevali slediti ciljem in poslanstvu društva, kar je pripomoglo 
h kvalitetnejšemu življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju in nudilo 
oporo njihovim družinam," je poudarila predsednica društva Branka Perne. Skrbijo tudi za telesno aktivnost svojih članov, med katerimi je planinarjenje, ki bo s 

pomladjo spet oživelo. Na izlete povabijo tudi starše oz. skrbnike. /Foto: Uroš Tičar

"V zadovoljstvo nam je, da smo v družbi,  
kjer živimo, videni, slišani in upoštevani." 

Suzana P. Kovačič

Predoslje – Po štirih letih 
premora je Društvo upoko-
jencev Britof - Predoslje na 
ogled postavilo čudovito 
razstavo ročnih del v dvora-
ni Kulturnega doma v Pre-
dosljah. Pravzaprav je letos 
petindvajset let od prve raz-
stave "štrikaric", kot so se 
tedaj imenovale, za bogato 
ustvarjalnost v društvu pa 
ima veliko zaslug Mija Ar-
tač, ki je postavila temelje 
temu delovanju. Danes se 
ljubitelji ročnih del povezu-
jejo v društveno Sekcijo roč-
nih del in se srečujejo vsak 
torek od 17. do 19. ure v Kul-
turnemu domu v Predo-
sljah. Kot je povedala vodja 

sekcije Vera Krč, nekateri 
ustvarjalci, katerih izdelki 
so prikazani na razstavi, na 
torkova srečanja ne prihaja-
jo, a zato z vso vnemo delajo 
doma. Koliko talenta, izvir-
nosti in dediščine so prika-
zali – vzorec rože, ki ga je 
vezla Zofka Kokalj, je star 
blizu sto let, Ančka Lebar pa 
je po izročilu babic pokazala 
ročno narejene punčke iz 
blaga, nič šivane. Na ogled 
so bili kvačkani, pleteni, kle-
kljani, vezeni izdelki pa go-
belini in koliko izraženega 
veselja in odnosa je v izdel-
kih iz keramike, stekla, lesa, 
tekstila, na slikah, izdelkih v 
novejših tehnikah ... Pred-
sednik Društva upokojen-
cev Britof - Predoslje Mirko 

Zelnik je dejal, da sodelujo-
či na razstavi ne izražajo 
samo razpoloženja, spre-
tnosti, lepote izdelkov, am-
pak tudi smisel za ume-
tnost. Navdušena nad raz-
stavo je bila tudi predstavni-
ca Pokrajinske zveze dru-
štev upokojencev Gorenjske 
Marija Skok, ki je ročno 
delo ocenila kot nekaj, kar 
je neprecenljive vrednosti, 
in dodala, da je treba za-
namcem pokazati, kaj znajo 
roke ustvariti. Izdelki pa 
niso samo izpod ženskih, 
ampak tudi moških rok. 
Alojz Sajovic je na ogled po-
stavil lesene miniature ko-
zolcev, Zvone Presek vitra-
že ... Škoda, bi rekli, ker je 
razstava že dala slovo ... 

Nadarjeni za ročna dela
Zanamcem je treba pokazati, kaj znajo roke ustvariti. Prav to so z nedavno 
razstavo storili članice in člani Sekcije ročnih del pri Društvu upokojencev 
Britof - Predoslje. 

Skupinska fotografija sodelujočih na razstavi s predsednikom društva Mirkom Zelnikom
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Čistilna akcija za lepše okolje
Minuli petek in soboto so kranjski taborniki in skavti pripravili 17. čistilno akcijo, ki tradicionalno poteka pod sloganom Očistimo Kranj – Kranj ni več 
usran. Večina lokacij po občini je bila tako očiščena, tam, kjer je bil še sneg, pa bodo akcijo nadaljevali v začetku aprila.

Čistilno akcijo je spremljala vrsta aktivnosti, ko so potekale na Glavnem trgu, kjer se je 
bilo v pobiranju smeti moč preizkusiti tudi v virtualno-resničnostnem šovu podjetja Izstop, 
posladkati se je bilo moč s taborniškimi palačinkami in se seznaniti z delom Komunale Kranj.

Petkovega in sobotnega čiščenja se je udeležilo več kot tri tisoč petsto udeležencev, med 
katerimi so bili tudi osnovnošolci in dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj ter 
Gimnazije Kranj, ki so čistili tako okolico svojih šol kot različne dele mesta.

Akciji čiščenja okolice so se pridružili krajani po številnih krajevnih skupnostih v kranjski 
občini, tudi letos pa so organizatorjem na pomoč priskočile strokovne ekipe, med njimi 
tudi člani Jamarskega društva Carnium, ki vsako leto očistijo težje dostopnejše lokacije.

Na letošnji čistilni akciji so do sedaj zbrali okoli 33 kubičnih metrov komunalnih odpadkov, 
20 kubičnih metrov lesa, pet kubičnih metrov plastike, po deset kubičnih metrov kosovnih 
odpadkov, kovine in mešane embalaže, pa tudi okoli dva kubična metra gume.

Pri organizaciji čistilne akcije so sodelovali štirje kranjski taborniški rodovi: Rod Stane 
Žagar mlajši, Rod Stražnih ognjev, Kokrški rod, Rod Zelenega Jošta in Katoliški skavti iz 
Kranja, dekleta pa so v informacijskem šotoru udeležencem rada postregla z vsemi 
potrebnimi informacijami.

V soboto je potekala tudi akcija Ura za zemljo, ki jo organizira svetovna organizacija za 
varstvo narave (WWF), zato so za obiskovalce osrednjega prireditvenega prostora 
organizatorji kranjske čistilne akcije pripravili spremljajoče aktivnosti.  
/ Besedilo: Vilma Stanovnik, Foto: Tina Dokl


