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OBČINSKE NOVICE

Zemljevid 
defibrilatorjev 
Na kranjski občini si želijo 
pripraviti zemljevid javno do
stopnih defibrilatorjev, zato 
občane, društva in podjetja 
vabijo, da jim posredujete in
formacije.

Stran 5

ZANIMIVOSTI

Zanima ga 
raziskovanje
Kranjčan Jakob Škarabot je 
med študijem spoznal, da si 
želi več raziskovalnega dela, 
kot so mu ga omogočili pri 
nas, zato se je odločil za pot 
v tujino.

Stran 8

KULTURA

Prešernovi nagrajenci  
v Prešernovem mestu
Ob slovenskem kulturnem 
pr azniku Kranjčani v svojem 
mestu že tradicionalno go
stimo aktualne Prešernove 
nagrajence. 

Stran 17

KLUBI IN DRUŠTVA

Štirideset  
Sončkovih let
Sonček – Gorenjsko društvo 
za cerebralno paralizo je pra
znovalo štiridesetletnico. Da
nes se vanj vključuje, posre
dno in neposredno, več kot 
petsto ljudi, ki nadaljujejo s 
srčnimi projekti. 

Stran 20

Pri Odbojkarskem klubu Triglav 
Kranj so ponosni na delo z 
mladimi pa tudi na tekmovalne 
uspehe ekip, posebno članskega 
moškega moštva.

Stran 19

Za odbojko je 
veliko zanimanja

Dan za 
krvodajalstvo

Dobro organizirana in dobro 
obiskana je bila nedavna 
terenska krvodajalska akcija 
na Primskovem.

Stran 23

Vilma Stanovnik

Tradicionalna čistilna akcija 
Očistimo Kranj – Kranj ni več 
usran, ki jo organizira Zveza 
tabornikov občine Kranj, bo 
potekala v soboto, 25. marca. 
Začela se bo ob 9. uri na Glav-
nem trgu v središču mesta. 
»Čistila se bodo območja 
mestne občine Kranj, kanjon 
reke Kokre in kanjon reke 
Save. To je okolje, v katerem 
in s katerim živimo vsak dan. 
Vabimo vas, da se udeležite 
akcije in s tem pripomorete 
k čistejšemu okolju, v kate-
rem živite. Če se boste odlo-
čili za čiščenje območja, ki 
obsega vašo krajevno sku-
pnost ali vaše območje delo-
vanja, nam to, prosim, spo-

ročite na elektronski naslov, 
da uskladimo podrobnosti,« 
pravi vodja akcije Klemen 
Markelj.
Organizatorji hkrati prosijo, 
da če imate kakršne koli ideje 
ali predloge za dodatne aktiv-
nosti oziroma čiščenje ka-
kšnih posebnih območij ali 
nesnage, jim to čim prej spo-
ročite. Svojo udeležbo na ak-
ciji potrdite do torka, 7. mar-
ca, vodji akcije Klemenu Mar-
klju na elektronski naslov: 
ocistimokranj@gmail.com. 
Taborniki obljubljajo, da 
bodo ob pravočasni prijavi 
poskrbeli za zaščitna sred-
stva, vrečke za smeti in ma-
lico. Hkrati vam obljubljajo 
zanimiv dan, ki ga boste 
preživeli v njihovi družbi.  

Marca na 
čistilno akcijo
Zveza tabornikov občine Kranj bo tudi letos 
konec marca pripravila čistilno akcijo Očistimo 
Kranj – Kranj ni več usran.

Udeleženci čistilne akcije vedno napolnijo kupe vreč.  
Lani je v Stražišču pri tem pomagal tudi župan Boštjan 
Trilar, ki na akcijo, skupaj s taborniki, vabi tudi letos. 

PRILOGA OD 9. DO 16 STRANI

Vilma Stanovnik

Kljub počitniškemu času bo 
veliko šolarjev v naslednjih 
dneh ostalo doma, kar pa še 
zdaleč ne pomeni, da ne bo 
poskrbljeno za njihovo razve-
drilo in zabavo. Letos bo ta po-
vezana tudi s pustovanjem, saj 
se že jutri ob 11. uri na ulicah 
starega mestnega jedra obeta 
Prešerni karneval za otroke, 
vabijo pa tudi v Layerjevo hišo, 
kjer bo med 10. in 12. uro po-
tekala poslikava obraza.
Pustno obarvan bo tudi pro-
gram počitniških aktivnosti v 
Medgeneracijskem centru 
Kranj, kjer bo v ponedeljek 
dopoldne moč peči krofe, po-
poldne pa pripravljati pustno 
okrasitev. V torek dopoldne 
bodo tam potekale priprave 
na pustno rajanje, popoldne 
pa bo pustno rajanje. V sredo 
se bodo pripravljali že na pre-
senečenja za 8. marec, popol-
dne pa bodo naredili ptičje 
krmilnice. V četrtek se bodo 
učili o pitju čaja in snežaku, v 
petek pa bodo izdelovali gre-
gorčke ter tekmovali v dru-
žabnih igrah. 
V bazenu bo od ponedeljka do 
petka od 10.30 do 12. ure po-

skrbljeno za počitniška čofota-
nja, prav tako pa se bo moč 
udeležiti brezplačnega tečaja 
plavanja, ki ga za učence 
kranjskih osnovnih šol skupaj 
organizirata Plavalni klub Tri-
glav in Društvo prijateljev mla-
dine Kranj. V ledeni dvorani 
Zlato polje bo med tednom od 
10. do 12. ure, v soboto od 
16.30 do 18. ure in v nedeljo 
od 10. ure do 11.30 brezplačno 

počitniško drsanje. Veliko za-
nimivega se bo dogajalo tudi v 
prostorih Škrlovca, kjer bodo 
med drugim poskrbeli za kuli-
narično delavnico s pripravo 
pustnih dobrot pa tudi za bob-
narsko delavnico. Različne po-
čitniške delavnice pripravljajo 
v Mestni knjižnici Kranj, kjer 
bo moč oblikovati različne iz-
delke, se učiti računalništva, 
poslušati pravljice in se zaba-

vati ob družabnih igrah. Tako 
osnovnošolci kot srednješolci 
se bodo med počitnicami učili 
plesa, kranjski taborniki bodo 
poskrbeli za zimovanja, živah-
no pa bo tudi v telovadnicah, 
kjer pripravljajo različne poči-
tniške programe.
Še več o počitniških aktivno-
stih lahko izveste kar pri orga-
nizatorjih ali pri Društvu prija-
teljev mladine.

Letos tudi pustne 
počitnice
Šole, društva, klubi in javni zavodi bodo med počitnicami, ki se bodo za kranjske šolarje začele jutri,  
pripravili vrsto počitniških dejavnosti, letos pa bodo počitnice namenjene tudi pripravam  
na pusta in pustnim norčijam.

V Medgeneracijskem centru se vedno veliko dogaja, naslednji teden pa bo poskrbljeno  
za različne počitniške aktivnosti, tudi priprave na pustovanje in pustno rajanje. / Foto: Tina Dokl
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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
Maja Bertoncelj, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, 
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. 2/let nik III so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 16, ki je iz šel 24. februarja 2017. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko 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 36.M
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V 93. letu starosti se je 9. februarja 2017 za vedno poslovil 
prof. dr. Vladimir Ravnik, predavatelj in raziskovalec slo-
venske flore, pisec poljudnih in strokovnih člankov, ki so ga 
najbolj poznali botaniki. Srečamo pa ga tudi kot ilustra-
torja poljudnih knjig o rastlinah, še zlasti alpske flore. 
Poklicno življenje je posvetil znanosti in pedagoškemu 
delu, od asistenta na botaničnem inštitutu, predavatelja 
na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo do profesorja in 
predstojnika Katedre za botaniko na Oddelku za biologijo 
Biotehniške fakultete in na Pedagoški fakulteti. Upokojen 
je bil kot sedemdesetletnik, v oktobru 1994.
Prof. dr. Vladimir Ravnik je doktoriral leta 1963 z diserta-
cijo, v kateri je obravnaval taksonomsko-horološke razmere 
vrste srčastolistne mračice (Globularia cordifolia). Doka-
zal je, da na območju Jugovzhodnih Apneniških Alp do 
Makedonije uspevajo populacije, ki se sicer razlikujejo v 
več znakih, a ne toliko, da bi lahko razlikovali dve vrsti. V 
izdajah Male flore Slovenije je sodeloval tudi kot ilustrator, 
saj ga je za to nalogo usposabljalo veliko risarsko znanje. 
Leta 1961 je ilustriral knjigo Franca Sušnika in Andreja 
Martinčiča Poznate strupene rastline? Po v naravi nabra-
nih rastlinah je v barvah narisal tabele za slovensko alpsko 
floro, ki pa ni izšla. Del teh ilustracij je pozneje objavil v 
dveh knjižicah, ki sta izšli v zbirki Čebelica. Že kot upoko-
jenec se je posebej izkazal s samostojnim delom Rastlinstvo 
naših gora, ki je leta 1999 izšlo pri Tehniški založbi Slove-
nije. V njem je v akvarelni tehniki res mojstrsko prikazal 
180 vrst slovenske alpske flore, doslej prvi večji in povsem 
slovenski priročnik za alpsko floro.
Mnogo je tudi fotografiral ter z risbo in fotografijo opremil 
svoje številne poljudne prispevke v Proteusu. V njih je pose-
bno pozornost posvečal tujim, pri nas le gojenim rastlinam, 
nekaterim zdravilnim rastlinam in nenavadnim oblikam 
rastlin. Več člankov je posvečenih vsem tedaj znanim sloven-
skim orhidejam, ki jih je prikazal z lastnimi risbami in foto-
grafijami. Za prvo slovensko rastlinsko serijo znamk (1994) 
na temo Cvetje Slovenije je izdelal akvarele kranjskega jegli-
ča, hladnikovke, Blagayevega volčina in Zoisove zvončice. 
Kasneje je narisal še akvarele iglavcev.
Za svoj obsežen znanstveni prispevek na področju botanike 
je leta 2011 prejel naziv častni občan Mestne občine Kranj.

V spomin 

profesorju  
dr. Vladimirju 
Ravniku
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(Tone Pavček)

Kranj postaja vse bolj živah
no, urbano, trajnostno in 
mobilno središče Gorenj
ske. Potem ko bomo v Kra
nju v pomladnih dneh dobi
li sistem prevoza na klic, je 
Mestna občina Kranj 
priprav ljena tudi na zagon 
sistema KRsKOLESOM.
Gre za izposojo koles, ki bo 
prebivalcem pa tudi obisko
valcem omogočala večjo in 
hitrejšo mobilnost, na voljo 
pa bo že od prvih spomla
danskih dni. Na šestih po
stajah (Globus, Center, Pla
nina, Športni park Kranj, 
Šorlijevo naselje in Lekarna) 
je bil do začetka lanskega 
decembra postavljen sistem 
za izposojo koles KRsKOLE
SOM, ki bo polno zaživel 
letos spomladi. Vsaka posta
ja ima po deset ključavnic in 
po pet koles, skupaj trenut
no trideset koles. Gre za prvi 
del investicije, v drugem 
delu pa se načrtujejo tudi 
nove postaje, ki bodo postav
ljene glede na mnenja in 
potrebe uporabnikov. 
»Izposoja koles je že povsem 
konkreten ukrep trajnostne 
mobilnosti. Tako v prakso 
uvajamo aktivnosti, da v na

slednjih petih do sedmih letih 
s sinergijskim učinkom več 
ukrepov dosežemo zmanj
šanje izpustov ogljikovega 
dioksida za 21 odstotkov, da v 
Kranju ne govorimo več o pre
seganju prisotnosti delcev PM 

10, da se vpadnice razbreme
nijo za 35 odstotkov in imamo 
v mestu za 35 odstotkov več 
kolesarjev,« je bil ob vzposta
vitvi samopostrežnih kolesar
skih postaj zadovoljen župan 
Boštjan Trilar.
Ena izmed novosti je tudi 
spletno mesto, namenjeno 
kolesarjem. Slednjim nam
reč v zadnjih letih dajemo 
občutno več pozornosti kot 
pred leti. Poleg označenih in 
novih kolesarskih poti, ki pri
pomorejo k večji varnosti 
udeležencev v prometu, je na 
voljo tudi spletno mesto, ki 

ponuja tako nasvete kot tudi 
obvestila in informacije, 
namenjene kolesarjem. V 
sklopu portala deluje aplika
cija za tako imenovane črne 
točke, kjer lahko uporabniki 
sami opozorijo na odsek, ki 
bi mu morali v mestni upra
vi posvetiti več pozornosti. 
Spletni portal je dosegljiv na 
naslovu www.krskolesom.si. 
Dodatne informacije o 
samem sistemu ter uporabi 
bodo v prvih dneh marca 
dostopne tudi na spletni 
strani www.kranj.si in www.
krskolesom.si. 

Pripravljeni  
na KRsKOLESOM
Potem ko bomo v Kranju v pomladnih dneh dobili sistem prevoza na klic, je Mestna občina Kranj pripravljena  
tudi na zagon sistema KRsKOLESOM.

Nove postaje za izposojo koles bodo na voljo že spomladi.

www.kranj.si
www.krskolesom.si

Pojasnilo Mestne občine 
Kranj glede Odloka o pravilih 
cestnega prometa v mestni 
občini Kranj ne določa obmo
čij in cen dovolilnic, kot se 
napačno pojavlja na družbe
nih omrežjih. Res pa je, da 
ureja območja in parkirišča, 
namenjena parkiranju. 
Poudariti je treba, da je ve
ljaven odlok zastarel, da 
mestni upravi onemogoča 
transparentno delo, na d g ra
d njo sistemov in nadzor. 
Novi odlok pa je zbir predlo
gov in mnenj meščank in 
meščanov, rezultatov anket 

in pobud meščank in meš
čanov preko spletne aplika
cije Kr.povej. Novi odlok 
tako le omogoča vzpostavi
tev treh con, ne pa tudi nji
hovega območja ali cen. 
Mestna občina Kranj bo z 
novim odlokom tako lahko 
uvedla dostavna mesta in 
parkirne dovolilnice na 
nekaterih območjih, kjer se 
bo izkazalo kot potrebno. S 
tem bomo zagotovili, da en 
stanovalec na parkirišču 
nima parkiranih desetih 
osebnih ali dostavnih vozil, 
pač pa le eno oziroma dve. 

Odlok tudi ne določa cen za 
dovolilnice, nikjer tudi ne 
določa, da bo prva dovolilni
ca plačljiva. Obenem odlok 
predvideva možnost nadzo
ra, da se prepreči verižno 
izstopanje iz mestnega sredi
šča. Znano je namreč, da je 
največ kršitev v starem Kra
nju povzročeno z osebnimi 
vozili, ki se zadržujejo v 
območju za pešce na način, 
da mestno jedro zapustijo z 
veriženjem. Obenem nov 
odlok omogoča občutno kraj
ši čas za izdajo dovolilnic, 
kar je bil eden izmed večjih 

očitkov stanovalcev v mest
nem jedru. Ta hip je tudi 
izdano izdatno število dovolil
nic osebam, ki morda do njih 
niti niso opravičene, vendar 
veljavni odlok ne omogoča 
odvzema tovrstne dovolilnice. 
Omeniti velja še, da se bodo 
cone in cene določale v stal
nem stiku z meščankami in 
meščani. Mestna uprava bo 
na podlagi pridobljenih 
mnenj v prihodnosti pripravi
la sklep, ki ga bo sprejel mest
ni svet. Do same vzpostavitve 
novih con tako ne bo prišlo 
čez noč. 

Pojasnilo glede Odloka  
o pravilih cestnega prometa 
V Mestni upravi Kranj so v zadnjem času na družbenih omrežjih zaznali nekaj neresničnih  
in zavajajočih informacij glede novega odloka, ki bo urejal promet v Kranju, zato s ciljem za celovito 
in predvsem resnično sliko dajejo pravilno informacijo glede novega odloka.

Mestna občina Kranj bo predvidoma sredi marca 2017 izve-
dla javno dražbo za prodajo nepremičnin, in sicer nepre-
mičnine v katastrski občini 2134 ŽABNICA, parcela 3065/4 
(ID 2000962). Besedilo javne dražbe s podrobnejšimi poda-
tki bo objavljeno na občinski spletni strani.

Javna dražba nepremičnine
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Vilma Stanovnik

Odlok o urejanju prometa v 
Mestni občini Kranj je še 
pred prvo obravnavo na 
mes tnem svetu sprožil vrsto 
vprašanj in pomislekov. Za-
kaj je potreben in kaj bo z 
njegovo uveljavitvijo bolje?
»Vzrok, da smo se odločili za 
pripravo novega odloka, so 
številne pobude, da je treba 
na področju prometa in par
kiranja v Kranju vendarle na
rediti red. Zato predlagamo 
uvedbo treh con, kar je tudi 
praksa v drugih mestih in 
način za regulacijo prometa. 
Eden glavnih ciljev, ki smo 
ga želeli doseči s tem odlo
kom, je, da bodo imeli stano
valci na parkiriščih več pravic 
od ostalih. Pri tem mislim 
zlasti na coni 2 in 3, kjer je 
največji problem s parkira
njem. To je območje Plani
ne, Huj in Zlatega polja, kjer 
je parkiranje še večji pro
blem kot v centru mesta. Se
daj se namreč dogaja, da na 
teh parkiriščih parkirajo lju
dje, ki za to nimajo pravice. 
To so na primer podjetniki s 
kombiji, preprodajalci avto
mobilov, tisti, ki pridejo v 
službo, in drugi, ki v teh na
seljih ne prebivajo. Za stano
valce oziroma tiste, ki so las
tniki ali najemniki stanovanj 
v blokih, parkirišč zato seve
da zmanjka. Sedanji odlok 
ne omogoča urejanja takšne
ga početja, odlok, ki ga pre
dlagamo, pa bo to omogočil. 
Na nekaterih območjih se bo 
na ta način sprostila tudi do 
četrtina parkirišč in to bo po
menilo zagotavljanje več pra
vic oziroma več parkirišč sta
novalcem.«

Kakšen pa bo nadzor na par-
kiriščih?
»Hkraten ukrep, ki bo omo
gočen z novim odlokom, bo 
seveda uporaba modernih 
tehničnih sredstev za nad
zor. Tako bodo redarji lahko 
nadzor izvajali veliko bolj 
učinkovito.«

Precej skrbi stanovalcem 
povzroča možnost zaraču-
navanja parkirišč. Kakšna 
plačila so predvidena?
»Odlok je res napisan tako, 
da omogoča tudi zaračuna
vanje parkirišč, zato je neka
tere začelo skrbeti, da bodo 
ta parkirišča naenkrat posta
la plačljiva. Lahko zagoto
vim, da bodo ta parkirišča 
tudi v prihodnje brezplačna. 
Sicer pa se bomo v nasled
njih tednih sestali z vsemi 
sveti krajevnih skupnosti, 
kjer se porajajo vprašanja 
glede novega odloka in želi
jo dodatna pojasnila in raz
lago ukrepov.«

V večini mest in tudi v Kra-
nju so parkirišča velik pro-
blem, zato ta ukrep oziroma 
odlok gotovo ne bo edina 
rešitev?
»Seveda vemo, da parkirišč 
še vedno ne bo dovolj, zato 
imamo dolgoročno v načrtu 
še več ukrepov. Trenutno 
zelo intenzivno iščemo mo
žnosti za izgradnjo parkirišč 
ali parkirne hiše zlasti na 
Planini 1, kjer je največ te
žav. Imamo pa že tri mo
žnosti o izgradnji dodatnih 
parkirišč na Planini 2 in 3. 
Poleg tega uvajamo ukrepe 
trajnostne mobilnosti. Tre
nutno se zelo resno pogo
varjamo o uvedbi tako ime
novanega car sharinga ozi
roma možnosti najema in 
uporabe avtomobila po po
trebi. Tak ukrep namreč pri
pomore, da drugi avto v dru
žini postane nepotreben.«

Veliko pripomb na novosti v 
prometu imajo tudi v Krajev-
ni skupnosti Center, kjer ste 
v zadnjem mesecu že uvedli 
nekaj sprememb.
»Glede starega mestnega je
dra lahko rečem, da je odlok 
še posebno pomemben ravno 
zaradi faze nadzora. Po me
stu se namreč vozijo tisti, ki 
tam ne stanujejo in ne živijo. 
Dejstvo je, da je prostora v 
mestu premalo in ga bo pre
malo tudi v prihodnje. Za 
zdaj ni prostorske ali finanč
ne možnosti, da bi pod me
stom zgradili veliko garažo in 
bi se stanovalci in obiskovalci 
do mesta pripeljali z dvigali. 
Tako se v mestu srečujejo 
različni interesi. Eno so inte
resi prebivalcev oziroma las
tnikov in najemnikov, drugo 
so interesi podjetnikov, ki v 
mestu opravljajo svojo dejav
nost, tretji so interesi gostin
cev in trgovcev, četrti pa inte
resi obiskovalcev. Interesi so 
si navzkrižni, namen odloka 
pa je, da sistemsko rešimo 
stvari, in to s čim manj izje
mami. Mi smo odlok zastavili 
tako, da morajo imeti največ 
pravic stanovalci in lastniki, 
kar pomeni, da bo tisti, ki je 
lastnik ali najemnik in ima 
istočasno prijavljeno začasno 
ali stalno prebivališče, dobil 
dovolilnico in se kadarkoli 
pripeljal v mesto in tudi par
kiral, če bo našel parkirno 
mesto. Posebno dovolilnico, 
tako imenovano prevoznico, 
bodo imeli tisti, ki imajo v 
mestnem jedru lastno parki
rišče oziroma garažo.«

Predlagane novosti so tudi 
glede dostave v mesto.
»Uvajamo možnost dostave v 
mesto od 6. do 9. ure, ki je 
brez omejitve. Bodo pa za to 
zarisana dostavna mesta. Za 

tiste, ki imajo posebne potrebe 
in ne morejo poskrbeti za do
bavo v tem času, pa bo potreb
na dodatna plačljiva dovolilni
ca. S tem skušamo destimuli
rati, da bi se dobava zopet raz
širila ne cel dan. Če se bo 
zgodil kakršen koli nepredvid
ljiv dogodek, pa je dežurna 
služba na voljo 24 ur na dan.«

Tudi stanovalci starega Kra-
nja se sprašujejo, kaj bo v 
primeru nepričakovanega 
dogodka. Kakšne so rešitve?
»Seveda smo dobili tudi vpra
šanja, kako naj ukrepajo, če 
spusti voda, če preneha delo
vati centralna naprava in po
dobno. Te primere bomo re
šili tako, da bo vsak imetnik 
dovolilnice imel deset kod in 
bo lahko desetkrat letno v me
sto spustil tistega, ki bi ga po
treboval. Tako je poskrbljeno 
tudi za takšne primere.«

Bo z ukrepi poskrbljeno, da 
ne bo več parkiranih različ-
nih vozil v središču starega 
Kranja, ob vodnjaku?
»Bo, saj je jasno narisano, kje 
so cone, kjer je prepovedano 
parkiranje. Po sedanjem odlo
ku je bilo namreč mogoče, da 
si v mestu parkiral kjerkoli, 
samo da nisi oviral prometa. 
Sedaj bo omogočen tudi nad
zor. Naša želja je, da bi mesto 
čim bolj oživelo, pri čemer je 
že pozitiven trend. Če ga hoče
mo nadaljevati, so ti ukrepi 
nujni. Pred kratkim sem se o 
tem pogovarjal tudi z župa
nom Ljubljane Zoranom Jan
kovićem, ki je na začetku 
uvedbe novega režima v me
stu imel veliko težav in pomi
slekov domačinov, sedaj pa so 
zadovoljni, saj je zanje več par
kirišč, tujci in obiskovalci pa 
razumejo, da bodo šli nekaj 
korakov do mestnega jedra 
peš. Seveda pa je pomembno, 
da okrog mestnega jedra zago
tovimo dosti parkirišč. Še ni
koli jih ni bilo toliko, kot jih je 
sedaj, v proračunu pa imamo 
sredstva za še dodatno parkiri
šče na Likozarjevi na Hujah. 
Tam bo tudi prostor za parki
ranje avtodomov, za car she
ring in tam bo tudi električna 
polnilnica za avtomobile.«

Prihranki v javnih zavodih
Denarja za različne novosti 
v občini je vedno premalo, 
večkrat pa je bilo slišati očit-
ke, da bi marsikaj lahko pri-
hranili z učinkovitejšim de-
lom javnih zavodov. Je pri 
tem v zadnjih dveh letih 
kak šen napredek?
»Res je bilo nekaj očitkov, da 
zavodi niso dovolj gospodarni. 
Optimizacije smo se lotili na 
način, da smo pogledali struk
turo stroškov v posameznih 

zavodih. Nato smo z upravo 
naredili oceno, na katerih po
dročjih in koliko bi bilo moč 
prihraniti. S tem smo seznani
li direktorje zavodov in ukrepe 
tudi uspešno izpeljali. Prav 
tako smo poskrbeli, da so se 
direktorji srečevali in si izme
njali izkušnje, kje bi bilo moč 
kaj prihraniti. Tako smo v lan
skem letu, v primerjavi z le
tom 2014, stroške na zavodih 
zmanjšali za deset odstotkov. 
V tem letu računamo, da se 
bodo zmanjšali še za štiri od
stotke. Lahko povem, da je bil 
največji prihranek pri nabavi 
materiala in pri raznih tiskovi
nah.«

Je še kaj možnosti zmanjša-
nja stroškov?
»Naslednji korak, ki nas čaka, 
so energetske prenove stavb. 
Gre seveda za investicije, kjer 
pa imamo dobro prakso. Prav 
tako bomo skupaj s sveti za
vodov pogledali, kje še lahko 
zmanjšamo stroške pri pro
gramih. Pri tem seveda ne bo 
smelo biti zmanjšanja kvalite
te programov.«

Nove investicije in načrti
Kljub zmanjševanju stro-
škov zaključujete tudi neka-
tere investicije ...
»V naslednjih dveh mesecih 
bo res zaživelo nekaj novosti. 
Tako bomo marca odprli Faj
digovo ambulanto za osebe 
brez zdravstvenega zavarova
nja. Bo pa na drugi lokaciji, 
kot smo sprva načrtovali, in 
zato se je odprtje tudi zavle
klo. Našli smo namreč res 
dober prostor, in sicer poleg 
zdravstvenega doma, v bivši 
metadonski ambulanti. Ta se 
obnavlja in bo primerna za 
lep humanitarni projekt, ki 
ga resnično podpiram. Prav 
tako bomo v marcu v mestu, 

v nekdanji Šifrerjevi gostilni, 
odprli javno stranišče, ki ga 
bomo poimenovali Vstrani
še. Blei weis je namreč že v 
Rokodelskih novicah zapisal, 
da Slovenci za stranišče upo
rab ljamo ime straniše. Po 
desetih letih bomo konec 
marca dali v uporabo vodo
vod Javornik. Trenutno še 
čakamo uporabno dovolje
nje. V začetku aprila bo zaži
vela nova ponudba, KRsKO
LESOM. Še pred tem bo šti
rinajst dni potekalo testiranje 
sistema.“

Pripravljate se tudi na neka-
tere načrtovane investicije ...
»Med njimi je največja za
gotovo Gorki – II. faza oziro
ma komunalna infrastruk
tura Britof–Predoslje–Mla
ka. Imamo soglasje Ministr
stva za okolje za financira
nje, čakamo pa še potrditev 
razpisne dokumentacije. 
Takoj, ko dobimo potrditev, 
bomo objavili razpis in pri
čakujemo, da se bo jeseni 
začela gradnja. Lani smo 
zgradili zadrževalnik na 
Bantalah, v drugi polovici 
letošnjega leta pa bomo ure
dili potok Trenča. To je dru
gi pomemben ukrep proti 
poplavam na tem območju. 
Prav tako pomembna no
vost bo gradnja krožišča pri 
sodišču, ki naj bi bilo tudi 
zgrajeno že letos. Letos naj 
bi začeli tudi z gradnjo telo
vadnice Stražišče, zelo verje
tno pa tudi pri Osnovni šoli 
Staneta Žagarja. Med poči
tnicami načrtujemo prenove 
v nekaterih šolah, od nove 
kuhinje na Osnovni šoli Ja
koba Aljaža, novih sanitarij 
na Osnovni šoli Franceta 
Prešerna do nove fasade na 
glasbeni šoli. Letos bosta 
nova tudi prehod za pešce 
pri Tušu in vojašnici.«

Nameravali ste začeti tudi z 
urejanjem kanjona Kokre.
»Zavedamo se, da je kanjon 
Kokre eden velikih potencia
lov Kranja, ki ga moramo isto
časno tudi zaščititi. Idej o tem, 
kaj vse bi lahko naredili s ka
njonom, je veliko, predpogoj 
urejanja pa je izdelava podrob
nega prostorskega načrta. Do
kler tega ni, je tam prepoveda
no delati karkoli, celo spreha
jalne poti. Že decembra smo 
zato pripravili dve delavnici, 
saj želimo, da se o vsem po
svetujemo z domačini in druš
tvi. Dobili smo nekaj idej in 
naslednji korak je, da zberemo 
strokovne podlage in pridobi
mo ključna soglasja. Teh bo 
potrebno veliko, od Zavoda za 
varstvo narave, Zavoda za kul
turo, Zavoda za varstvo kultur
ne dediščine, Direktorata za 
vode, Zavoda za varstvo goz
dov, Ministrstva za okolje in 
drugih. Že leta 2008 je bil na
rejen arhitekturni natečaj za 
ureditev kanjona Kokre, ki je 
za nas zavezujoč. Se bo pa ure
jal kanjon od mosta pri Arvaju 
do izliva Kokre v Savo. Naredi
le naj bi se nove brvi čez Ko
kro, novi dostopi do kanjona, 
več namenskih površin za re
kreacijo, začasni pomoli in 
kabine za kopalce in večna
menski servisni objekt. Ob 
tem bomo usklajevali različne 
želje, pri čemer se nam zdi po
membno, da okoliška naselja 
povežemo s potjo do kanjona. 
Da bomo sprejeli podrobni 
prostorski načrt, ocenjujem, 
da bo trajalo leto in pol, nato 
pa bomo delali po fazah. Mar
sikaj bo odvisno od zahtev po 
sanaciji brežin pa tudi od iska
nja sredstev oziroma javnoza
sebnih partnerstev. Najbolj 
pomembno pa se mi zdi, da 
smo začeli z izdelovanjem 
prostorskega načrta, kar je 
predpogoj za vse ostalo.«

Za stanovalce bodo parkirišča  
še naprej brezplačna
V zadnjih dneh je bilo v Kranju veliko pogovorov in dilem zlasti glede Odloka o urejanju prometa, zato sva se z županom Boštjanom  
Trilarjem pogovarjala zlasti o vprašanjih, povezanih s prometom in parkiranjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Pred vodenjem Urada za 
družbene dejavnosti ste bili 
vodja Kabineta župana, 
izkušnje pa imate že tudi iz 
pisarne za pridobivanje 
evropskih sredstev in proje-
ktov, vodenja službe za inve-
sticije in vodenja medobčin-
skega inšpektorata. Kakšne 
so vaše prve izkušnje pri 
vodenju tega urada?
»Vodenje Urada za družbene 
dejavnosti sem prevezel 
namesto Daše Meglič, ki je 
odšla v službo na Ministrstvo 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. 
Lahko rečem, da sem prišel v 
zelo urejeno okolje, med stro
kovno zelo podkovane sode
lavce, ki se spoznajo vsak na 
svoje področje dela in delo 
tudi dodatno opravljajo brez 
težav. Področja dela v našem 
uradu so zelo široka, saj se 
ukvarjamo tako s področjem 

športa, kulture, socialnimi 
zadevami, mladimi, starejši
mi, z zdravstvom, pa s pred
šolsko vzgojo oziroma vrtci in 
izobraževanjem, kamor poleg 
šol spada tudi Ljudska univer
za. To so res zelo raznolika 
področja in zato različnih 
izzivov nikoli ne zmanjka.«

Zlasti vrtci in šole pomenijo 
za občino ne le veliko skrb, 
pač pa tudi velik strošek.
»Res največje izzive za nas 
predstavljajo vrtci in osnovne 
šole, kjer imamo največje 
zakonske obveze. Poleg tega 
so to še šport, kultura in soci
ala, saj so obveznosti občine 
velike, reševati pa jih skuša
mo po najboljših močeh. Tre
nutno je še kar nekaj skrbi pri 
pomanjkanju prostora v vrt
cih, vendar pa se bo to v nas
lednjih letih spremenilo, saj 
bo vedno več otrok v šolah, v 
vrtcih pa se bo problematika 
zmanjševala. Tako se bo teža

va pomanjkanja prostorov iz 
vrtcev preselila v šole in tega 
se dobro zavedamo ter v 
danih razmerah že sedaj sku
šamo narediti vse, kar je 
mogoče, da bomo na to pri
pravljeni.«

Zadnja leta je bilo že nekaj 
načrtov glede ureditve bivše 
ekonomske šole, ki bi rešila 
tako pomanjkanje prostorov 
v vrtcih kot šolah. Ste kaj bli-
že nadaljevanju projekta?
»Ureditev prostorov za šolo 
in vrtec bo res pomenila velik 
del reševanja problematike, 
ki je trenutno najbolj pereča 
prav na Osnovni šoli Simona 
Jenka. S projektom se bo 
občina prijavila za sredstva 
CTN (celostne trajnostne 
naložbe). Prvi poziv se predvi
deva, da naj bi bil spomladi, 
in pričakujemo, da bomo s 
projektom uspeli. Če bo vse 
po načrtih, naj bi bila šola 
narejena že v šolskem letu 

2018/2019, zanesljivo pa v 
šolskem letu 2019/2020.«

Na področju kulture je bilo 
nekaj polemik glede sofi-
nanciranja Prešernovega 
gledališča. Kako kaže?
»Občina Prešernovo gledališ
če sofinancira res v izdatni 
meri, kar pomeni 80 odstot
kov. Le 20 odstotkov prispeva 
država. Konec lanskega leta 
so bili že pogovori na ministr
stvu, da bi se razmerje spre
menilo in bi država gledališče 
sofinancirala v večjem dele
žu, kar bi nam veliko pomeni
lo. Materialna sredstva so 
seveda omejena tudi za delo 
knjižnice, muzeja in drugih, 
vendar skušamo pomagati na 
vse načine in lahko rečem, da 
sem z vsemi našel dialog, s 
katerim bomo poiskali čim 
boljše rešitve. Naj povem, da 
sem se ob prihodu na to delo
vno mesto odločil, da bom 
obiskal vse direktorice oziro

ma direktorje javnih zavodov, 
ki jih pokriva naš urad, in 
sedaj sem praktično že pri 
koncu obiskov. Povsod sem 
naletel na izredno dober 
odziv in vsi so bili zadovoljni, 
da smo začeli s korektnim 
sodelovanjem.«

Kar nekaj je potreb za grad-
njo novih objektov, če spo-
mnim samo na že dolgo 
načrtovan športni center ...
»Jasno je, da potrebujemo 
nov oziroma posodobljen 
športni center. Je pa še vpra
šanje, kakšen bo. Poziv pro
motorjem smo imeli, nihče 
se ni javil in dejstvo je, da bo 
treba nekaj spremeniti in s 
tem pritegniti zasebne vlaga
telje. Prav tako je dejstvo, da 
je v občini še kar nekaj špor

tnih objektov, ki bi bili potre
bni prenove. Bi pa v zvezi s 
tem opozoril, da se je na 
vseh področjih, ne le na po
dročju športa, še preden pri
de do novih investicij, treba 
vprašati, kaj v resnici potre
bujemo in v kakšnem obse
gu ter tudi, koliko bo potem 
stalo vzdrževanje. Tudi ti 
stroški nato bremenijo 
občinski proračun. Zagovar
jam sicer to, da imamo po
trebno infrastrukturo, ven
dar v obsegu, ki pokriva 
zakonsko določene obvezno
sti in ne nadstandarda. Za 
nadstandard pač morajo pri
makniti denar akterji, ki ima
jo za to lastna finančna sred
stva, ali pa jih mora vložiti 
zasebni investitor, ki bo v 
tem videl interes.«

Velika skrb  
za vrtce in šole
Janez Rakar je od lanskega oktobra vodja Urada za družbene dejavnosti, dolgoletne izkušnje  
iz vodenja različnih oddelkov na kranjski občini pa mu pri tem še kako koristijo.

Janez Rakar, vodja Urada za družbene dejavnosti 

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Rodil sem se v Kranju, sem 
poročen in živim na Oreh
ku. Po osnovi šoli sem obis
koval gostinsko šolo, nato pa 
nadaljeval univerzitetni in 
magistrski študij na pravni 
fakulteti v Ljubljani. Najprej 
sem služboval v gostinstvu, 
nato pa na različnih delov
nih mestih v državni upravi. 
Poslovna pot me je peljala 
na področje organizacij, ki 
delujejo v javnem interesu, 
in nato v gospodarstvo, kjer 
sem deloval na področju 
gradbeništva in industrije 
gradbenih materialov, nato 
pa sem se preusmeril na 
področje energetike, kjer 
delujem še danes. Za dušo 
pa še predavam upravni 
postopek in upravni spor, se 
ukvarjam s kinologijo, kole
sarim in potujem z motor
jem in avtodomom.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Svetnik sem peto leto in 
dobil sem že kar nekaj izku
šenj. Pripadam svetniški 
skupini SMC. Kar sem ugo

tovil do sedaj, je dejstvo, »da 
tudi v lokalni politiki ni lju
bezni ne sovraštva, so zgolj 
interesi«. Mandat smo zače
li v koaliciji z županom ter 
sprejeli kar nekaj zavez, 
predvsem etično delovanje 
svetnikov, transparentno 
kadrovanje s kompetentni
mi člani v zavode, katerih 
ustanoviteljica je MOK, pou
darek smo dali razvojni stra
tegiji. Hitro se je pokazalo, 
da so bile te zaveze na papir
ju, in po nepravilnostih pri 
podžupanu, ki pripada 
županovi stranki, in nekom
petentnih kadrovanjih se je 
koalicija razletela. Sledila je 

županova prometna nesreča 
in odstop častnega razsodiš
ča. S tem se je sodelovanje 
med strankami in listami 
upočasnilo. To pa pomeni, 
da Kranj ne deluje v peti 
prestavi, ampak zopet stopi
ca na mestu.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»V tem mandatu mi je uspe
lo uresničiti kar nekaj pred
logov, in sicer: da MOK vsa
ko leto nameni nekaj sred
stev za nadarjene učence v 
osnovnih šolah, da je MOK 
skupaj z državo pristopila k 
izgradnji križišča na Ljub
ljanski cesti na Orehku, ki je 
bila črna točka, in uspel mi 
je predlog, da se naredi ana
liza delovanja vseh vrtcev v 
Kranju, ki mestni proračun 
stanejo okoli 8 milijonov ev
rov.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Vsekakor bi bil uspeh, da 
se za leto 2018 naredi občin
ski proračun, ki bo razvojno 
naravnan in ki bo lahko 
Kranj približal bolj uspeš
nim mestnim občinam, s 
tem pa bi imeli več od tega 
tudi vsi občani.«

Nov razvojno  
naravnan proračun
Ta je želja Andreja Šušteršiča, ki v kranjskem mestnem svetu pripada 
svetniški skupini SMC.

Andrej Šušteršič

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Živim na Golniku, sem po
ročen in oče dveh sinov. 
Zaposlen sem v lastnem 
podjetju. Nekateri se boste 
morda spomnili, da sem bil 
na začetku mandata tudi 
podžupan MOK, vendar me 
je župan zaradi razhajanj 
med mojim in njegovim 
pogledom na transparent
nost in zakonitost delovanja 
mestne uprave razrešil s te 
funkcije. Po izobrazbi sem 
magister državnih in evrop
skih znanosti. Izobraževal 
sem se tudi na Fakulteti za 
organizacijske vede, smer 
management, imam licenco 
za člana nadzornih in uprav
nih odborov družb in medi
atorja. Mestni svet mi je 
zaupal vlogo člana sveta 
zavoda v porodnišnici Kranj, 
kjer se zavzemam, da storit
ve, ki jih nudi ta ustanova, 
za naše občanke za zdaj 
ostajajo na enakih standar
dih, v prihodnje pa, da se 
izboljšajo.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?

»Kljub temu da se z vlogo 
svetnika v tem mandatu sre
čujem prvič, opravljam vlo
go vodje svetniške skupine 
SMC. V pomoč pri delu mi 
je predvsem do sedaj pridob
ljeno strokovno znanje s 
področja javne uprave. 
Vodenje svetniške skupine 
pomeni usklajevanje stališč 
znotraj svetniške skupine 
kot tudi med ostalimi svet
niškimi skupinami. Glavno 
vodilo svetniške skupine 
SMC je transparentno in 
zakonito delovanje občine.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Glede na to, da v tem man
datnem obdobju županu ni 
uspelo oblikovati svoje trdne 
koalicije, je možnost posa
meznega svetnika, da z 
nekaj politične spretnosti 
prodre s svojimi predlogi, 
precej večja kot sicer. 
Pomembno je, da so predlo
gi dobri in da jih tudi ostali 
svetniki prepoznajo kot do
bre za skupnost. V tem 
mandatu nam je v svetniški 
skupini SMC uspelo uvelja
viti že več takih predlogov.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?

»Za uspeh ob koncu man
data bi si štel, da bi bilo 
delovanje mestnega sveta 
Kranjčanom v ponos in ne 
obratno. Pa tudi, da bi v 
aktivno vključevanje sous
tvarjanja naše prihodnosti 
pritegnil čim več pozitivno 
in družbeno odgovorno 
naravnanih ljudi – in to na 
način, da ti podajajo kons
truktivne predloge, mnen
ja, ne da se vključujejo šele, 
ko so odločitve že sprejete, 
pa jim te niso pogodu. Naj 
ob tem še enkrat poudarim, 
da smo v SMC odprti za 
pobude in vse zainteresira
ne vabimo k soustvarjanju 
skupne prihodnosti.«

Želi čim več dobrih 
predlogov
Vodja svetniške skupine SMC Primož Terplan je mestni svetnik  
prvi mandat, želi pa si čim več sodelovanja z občani.

Primož Terplan
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Z dvema predstavitvama so 
začeli tudi program Entrepre
neurship for you, ki ga orga
nizirajo v sodelovanju z med
narodno študentsko organi
zacijo AIESEC. Program je 
namenjen mladim, ki si želi
jo po znanje in izkušnje v tu
jino. Izbirajo lahko med sode
lujočimi mladimi podjetji iz 
Irana, Romunije in Srbije. 
Projekt traja 14 tednov in je 
sestavljen iz treh sklopov. V 
prvem sklopu se udeleženci v 
tednu dni pripravijo za pot v 
tujino. V Kovačnici jih opre

mijo z vsemi potrebnimi in
formacijami za potovanje, 
pripravijo za življenje v tujini 
in predstavijo podjetje, s kate
rim bodo sodelovali. Drugi 
sklop traja osem tednov in ga 
kandidati preživijo v tujini, 
sodelujejo s podjetjem, ki so 
si ga izbrali, in si nabirajo iz
kušnje. Tretja faza pa se na
daljuje po vrnitvi domov, ko v 
Kovačnici udeležence projek
ta v petih tednih pripravijo na 
nastop na trgu dela ali pa jim 
pomagajo pri prodoru na trg 
z njihovo lastno idejo. Več in

formacij o projektu je na sple
tni strani www.kovacnica.si 
ali na elektronskem naslovu 
info@kovacnica.si.
V Kovačnici se najde znanje 
za prav vse okuse. 14. februar
ja so se z Nikom Klanškom 
učili zakonitosti množičnega 
financiranja in spoznali delo 
Startup Studia, v okviru kate
rega se lahko mlada podjetja 
potegujejo za financiranje do 
kar 50.000 evrov. Niko Klan
šek je širši slovenski javnosti 
poznan predvsem po številnih 
uspešnih kampanjah množič
nega financiranja na spletnem 
portalu za zbiranje tovrstnih 
sredstev Kickstarter, v okviru 
katerega je zbral že več kot mi
lijon evrov sredstev, ki so mu 
pomagala predvsem pri laž
jem zagonu proizvodnje.
Ker je javno nastopanje v so
dobnem svetu nujna vrlina, 

so 16. februarja začeli tudi z 
intenzivno delavnico javnega 
nastopanja, v okviru katere 
se bodo udeleženci v štirih 
četrtkih naučili zakonitosti 
javnih nastopov, pravilne go
vorice, drže in si tudi izdelali 
ter izvedli svojo predstavitev. 
Delavnice vodi Mojca Jago
dic, ki med drugim organizi
ra tudi izjemno popularne 
dogodke TEDxKranj, kjer 
prav tako bdi nad tekočimi 
nastopi vseh govorcev.
Ker se hitro bliža stresni čas 
vseh podjetnikov, ki morajo 
še urediti svoje letne bilance, 
so 21. februarja v Kovačnici 
pripravili delavnico osnov ra
čunovodstva. Kaj so prispev
ki? Kako jih izračunamo? 
Kako je videti pravilno izstav
ljen račun? Kako je z DDV
jem? Kdaj postati zavezanec 
za DDV? Kdo so mini zave
zanci za DDV? Kakšne so 
mesečne obveznosti? Kako 
poslovati in izstavljati račune 
v tujino? Na ta in še mnoga 
druga vprašanja so odgovori
li predstavniki računovod
skega podjetja Moj računo
vodja.
V marcu pa v Kovačnici zače
njajo s serijo dogodkov, na
menjenih izpopolnjevanju 
znanja z vseh področij. Prva 
izmed tematik bo 7. marca 
marketing, 21. marca pa do
godek na temo poslovnega 
bontona in komunikacije.

Po znanje in napotke  
v Kovačnico
Letošnji program v Kovačnici je bil v januarju odprt s potopisnim 
predavanjem potepa po Indoneziji, predstavitvijo projekta Evropa za 
državljane in predavanjem o osebnostni rasti ter premagovanju ovir,  
ki jih srečujemo tudi v podjetništvu.

Kovačnico lahko spremljate tudi vi preko spleta 
na www.kovacnica.si in Facebooka Kovačnica 
Kranj, na vprašanja in pobude pa odgovarjajo 
tudi po elektronski pošti info@kovacnica.si in 
na telefonski številki 031 338 270.

Po pripravah nove opreme v 
sodelovanju s podjetjem L
TEK sta bili uspešno izvede
ni osnovna in nadaljevalna 
delavnica Arduino in inter
net stvari za učitelje srednjih 
in osnovnih šol. Udeleženci 
so bili navdušeni in so pre
dlagali dodatne aktivnosti. 
V nadaljevanju bodo v Open
Labu razdelali model, kako 
elemente »interneta stvari« 
prek izobraževanja učiteljev 
in tekmovanj razširiti med 
učence, dijake in študente 
ter jih motivirati, da na tej 
platformi ustvarjajo nove re
šitve in storitve za »pametno 
skupnost«. Gorenjski model 
je lahko tudi odličen zgled za 
aktivnosti po vsej Sloveniji.
Poleg mentorstva, veliko 
praktičnega dela, prikazov de

lovanja, eksperimentiranja, 
sodelovanja in tekmovanja v 
OpenLabu vedno izpostavlja
jo možnosti uporabe sodob
nih tehnologij v praksi. To so 
področja, ki jih mladi pozna
jo, kot npr. povezovanje teh
nike z medicino, zeleno ener
gijo, estoritvami, zabavo, 
mobilnostjo, kulturo ipd. 
Tako skozi vse leto tečejo tri 
popoldanske delavnice na 
temo multimedije, interneta 
stvari ter spletnih in mobilnih 
aplikacij. Udeleženci delavnic 
se vključujejo tudi v samo iz
vedbo aktivnosti (pomagajo 
pri izvedbi delavnic, pripravi 
opreme in raznih predstavi
tvah). Več na www.openlab.si.
OpenLab v sodelovanju z 
MO Kranj napoveduje že dve 
novi brezplačni ekskurziji za 

učitelje v podjetje Dewwsoft 
(http://www.dewesoft.com/) 
v marcu in v podjetje Mikro
pis (http://www.mikropis.si/
in https://www.24alife.com/

home). Prijavite se lahko na 
info@openlab.si. Veseli bo
do novih ustvarjalnih predlo
gov ter aktivnega sodelovanja 
v projektu TIP.

Aktivnosti v OpenLabu
OpenLab je skupaj z Mestno občino Kranj ključni pobudnik in soorganizator projekta TIP (Talenti – 
Inovativnost – Podjetnost) na Gorenjskem, v okviru katerega so poleg delavnic za mlade tudi 
delavnice in ekskurzije za učitelje. Med zimskimi počitnicami se pripravlja delavnica Zimski video 
izziv v sodelovanju z Zvezo tehnične kulture Slovenija.

Aktivnosti v OpenLabu / Foto Teja Klanšek

Mestna občina Kranj ima odprt javni razpis za dodelitev po-
moči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, goz-
darstva in podeželja v mestni občini Kranj v letu 2017 v sku-
pni višini 153.400 evrov. Obsega ukrepe na področju pride-
lave kmetijskih proizvodov (pomoč za naložbe v opredme-
tena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodar-
stvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za 
zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za nalož-
be za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospo-
darstvih), ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvo-
dov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (pomoč za nalož-
be v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora 
investicijam za varno delo v gozdu) ter ostala ukrepa (pod-
pora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in 
gozdarskih programih, podpora delovanju društev s podro-
čja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja). Razpisna 
dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v času 
uradnih ur in na spletni strani Mestne občine Kranj http://
www.kranj.si/ (rubrika Javni razpisi, naročila). Informacije 
lahko dobite tudi po telefonu 04 2373 130, kontaktna oseba 
je Barbara Čirič, e-pošta barbara.ciric@kranj.si. Vloge s 
predpisano dokumentacijo morajo biti oddane: za ukrepe 
pod točkami II, IV, V, VI (naložbe v primarno proizvodnjo, 
ohranjanje kulturne dediščine, naložbe v dopolnilne dejav-
nosti, investicije za delo v gozdu) najkasneje do 14. 4. 2017, 
za vse preostale ukrepe pa najkasneje do 12. 9. 2017.

Odprt razpis za kmetijstvo

Po obilnem deževju lani novembra, ki je sprožilo kar  
dva zemeljska plazova na območju kranjske občine, je 
mes tna uprava že začela sanacijo plazu v Podblici. Na no-
vembrski seji mestnega sveta so bila zagotovljena sred-
stva, kmalu za tem pa tudi sproženi postopki javnega na-
ročila za izbor izvajalca del. Elaborat za izvedbo sanacij-
skih del je izdelalo podjetje Geotrias iz Ljubljane, v postop-
ku javnega naročila pa je bil s pogodbeno vrednostjo do-
brih 22.000 evrov (z vključenim DDV) izbran tudi izvajalec 
del Vodnogospodarsko podjetje Kranj. Za strokovni nadzor 
del, ki naj bi bila zaključena v aprilu, bo poskrbelo podjetje 
Domplan Kranj.

Sanacija plazu v Podblici

Se kdaj vprašate, kako bi se od
zvali, če bi se pred vami kdo 
zgrudil in obležal brez znakov 
življenja? Bi se znali pravilno 
odzvati in pomagati? In kaj, če 
se to zgodi prav vam? 
Nenadni srčni zastoj se lahko 
namreč zgodi vsakomur, kjer
koli in kadarkoli. Gre za najur
gentnejše stanje v medicini, ki 
se v polovici primerov pojavi 
popolnoma nepričakovano in 
pri ljudeh, ki prej niso imeli 
nikakršnih težav. Nenadni srč
ni zastoj se ne »zgodi le dru
gim«, temveč se lahko že jutri 
pripeti nam ali našim bližnjim 
doma, v pisarni, trgovini ali na 
poti. Četudi ne moremo vna
prej vedeti, kdaj se lahko zgodi 
zastoj srca, pa se nanj lahko 
dobro pripravimo. Prave infor
macije – tudi lokacije najbliž
jega defibrilatorja – lahko od
ločajo o preživetju. Prav zato 
se je v Kranju mestna uprava 
odločila, da skupaj z občani, 
podjetji in društvi pripravi 
zem ljevid javno dostopnih de
fibrilatorjev na območju obči
ne in jih skupaj z osnovnimi 

ključnimi informacijami ter 
napotki objavi v obliki zgiban
ke, ki jo bodo prejela vsa go
spodinjstva. Mestna uprava 
zato poziva in do sredine mar
ca prijazno vabi, da se pozani
mate, kje v vaši bližini je javno 
dostopen defibrilator, ter in
formacijo posredujete na ko
municiranje@kranj.si. 
V letu 2016 so bili kompleti 
defibrilatorjev posredovani 
prostovoljnim gasilskim 
druš tvom Besnica, Golnik, 
Goriče, Podblica in Žabnica. 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Jošt je prejelo dva kompleta, 
in sicer enega za gasilsko vo
zilo in drugega za vrh Jošta, 
prostovoljni gasilci v Mavči
čah pa so prejeli le dodatno 
opremo, saj so aparat s pomo
čjo donacije dobili že prej. 
Tudi v stavbi mestne občine 
na Slovenskem trgu 1 je v 
preddverju nameščen defibri
lator, ki je javno dostopen v 
času poslovnega časa občine 
in upravne enote oziroma 
tudi kasneje, v času prisotno
sti varnostnika. 

Zemljevid defibrilatorjev 

Na kranjski občini si želijo pripraviti zemljevid 
javno dostopnih defibrilatorjev, zato občane, 
društva in podjetja vabijo, da jim posredujete 
informacije.

V današnjem Uradnem listu RS je predvidoma objavljen jav-
ni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v 
mestni občini Kranj v letu 2017. Sicer pa objavo pričakujemo 
v naslednjem tednu. Višina razpisanih sredstev je 40.000 
evrov. Intenzivnost dodeljene pomoči znaša do 50 odstot-
kov upravičenih stroškov. Višina sredstev, ki se dodeli posa-
meznemu upravičencu, je odvisna od rezultatov ocenjeva-
nja prejetih popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev ter 
višine razpoložljivih sredstev. Najnižji znesek dodeljene 
pomoči znaša 100 evrov, najvišji znesek pa 10.000 evrov na 
upravičenca. Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo 
javnega razpisa, prijavni obrazec, izjavi, merila za vrednote-
nje, vzorec pogodbe in zahtevek, je upravičencem na voljo 
na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ 
(rubrika Javni razpisi, naročila) od dneva objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS. 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 po tel. 
št. 04/2373 130, kontaktna oseba je Barbara Čirič, e-pošta 
barbara.ciric@kranj.si. Rok za oddajo vloge je 5. maj 2017. 

Razpis za socialno podjetništvo 
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VRTEC Naslov Telefon Spletna stran E-naslov

KRANJSKI VRTCI

Ulica Nikole Tesle 2, Kranj 04 20 19 200

http://www.kranjski-vrtci.si/

kranjski.vrtci@guest.arnes.si 
marija.justin@guest.arnes.si 
andreja.pungartnik@guest.arnes.si 
anja.stipanovic@guest.arnes.si

Svetovalna služba 04 20 19 210 
04 20 19 219 
04 20 19 212 
031 768 144 
031 768 248 
031 374 245

Enota Najdihojca, Ulica Nikole Tesle 4, Kranj
Enota Mojca, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj
Enota Janina, Kebetova ulica 9, Kranj

Enota Živ žav, Jernejeva ulica 14, Kranj

031 768 340
031 768 279
031 768 061
031 768 144
031 768 336

VVE pri OŠ Franceta Prešerna Cesta na Brdo 45a, Kranj 04 20 10 370 https://sites.google.com/site/vrteckokricaosfpkr/ vrtec@sfpkr.si

VVE pri OŠ Orehek Zasavska cesta 53a, Kranj 04 20 19 500 http://www.osorehek-vrtec.si suzana.delavec@osorehek.si
polona.bogataj@osorehek.si

VVE pri OŠ Predoslje Predoslje 17a, Kranj 04 28 10 400
04 28 10 415

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/ projekt2.skrpre@guest.arnes.si 
sasa.pesrl@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Simona Jenka Cesta XXXI. divizije 7a, Kranj 04 25 59 700 http://www.osjenka.si darja.ahacic@guest.arnes.si 

VVE pri OŠ Stražišče Šolska ulica 2, Kranj 04 231 44 94
04 270 03 24

http://www.o-strazisce.kr.edus.si/ os.strazisce@guest.arnes.si
vanjatrcek@gmail.com

Zasebni vrtec Dobra teta, d. o. o. PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, Kranj
PE Pri Dobri Tinci, Partizanska cesta 10, Kranj
PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska cesta 24d, Kranj

030 293 419
031 202 530 http://www.dobrateta.si/ info@dobrateta.si

Buan, d. o. o. PE Zasebni vrtec Pod mavrico,  
Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj

040 235 558 
040 800 621 
031 582 115

http://pod-mavrico.si/ vrtec@pod-mavrico.si

       

Vpis predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2017/2018
Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od srede, 1. marca 2017, do petka, 10. marca 2017, v času uradnih ur.
Podatki za vpis v vrtec so objavljeni na spletnih straneh posameznih vrtcev. V spodnji tabeli so navedeni kontakti z telefonskimi številkami in e-naslovi.
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Slovenci z določenim časovnim 
zamikom stopamo po poti, ki so jo 
prehodili v razvitih evropskih drža-
vah. To  velja tudi za  razvoj promet-
nih politik posameznih dežel, ki so 
pred nami spoznale, da pretirana 
uporaba avtomobilov vodi v bolj 
onesnažen zrak in pomanjkanje 
prometnih površin, tako cest kot 
parkirišč. 
Jeseni sem se v okviru projekta 
»Trajnostna mobilnost v praksi« 
udeležil ekskurzije v italijanski Bol-
zano. Tam smo si ogledali primere 
dobrih praks s področja trajnostne 
mobilnosti in načrtovanja prome-
ta, ki bi jih lahko prenesli tudi v naš 
prostor. In imeli smo kaj videti. Že na 
prestopni železniški postaji v Veroni 
smo opazili zanimivo varovano 
pokrito kolesarnico za stotine koles. 
Mesto Bolzano nas je kljub živahne-
mu vrvežu presenetilo z neverjetno 
umirjenim prometom. Mestni 
možje so nam predstavili rezultate 
njihove prometne politike, s katero 
so v nekaj letih dosegli zmanjšanje 
deleža motornega prometa v mes-
tu s 40 na 25 odstotkov in poveča-
nje deleža kolesarjev iz 17 na 30 
odstotkov. Na vstopih v zaprto 
območje so postavili kamere, ki 
zabeležijo vozila, ki kršijo njihov 
odlok, in lastnikom avtomatsko 
pošiljajo kazni. Izvedeli smo še, da je 
pri uvajanju načel trajne mobilnosti 
najcenejši ukrep izboljšanje kole-
sarske infrastrukture. Učinkovit in 
uporaben sistem javnega avtobus-
nega transporta je bistveno dražji. 

To opažamo tudi v Kranju, kjer mes-
tna občina iz proračuna za povpreč-
no 9,5 potnika v avtobusu mestne-
ga prometa letno nameni milijon 
dvesto tisoč evrov subvencije. 
Ukrepom, ki so v Bolzanu in drugih 
evropskih mestih izboljšali kvaliteto 
življenja, počasi sledimo tudi v Kra-
nju. V dveh letih delovanja Komisije 
varno kolesarim smo uspeli zagoto-
viti majhen delež varnih kolesarskih 
povezav, obenem pa pomembno 
prispevali k projektu Kr-s-kolesom. 
Sistem izposoje koles na šestih loka-
cijah v Kranju bo začel delovati 
takoj, ko bodo vremenski pogoji to 
omogočali. V okviru projekta CPS 
(Celostna prometna strategija) pri-
pravljamo projektno dokumentaci-
jo za celovit pristop k urejanju kole-
sarskih povezav v mestni občini 
Kranj. Ukrepom trajne mobilnosti  
sta naklonjena tudi župan Boštjan 
Trilar in mestna uprava, ki je vzpore-
dno pripravila tudi nekaj drugih 
ukrepov. Mestni svet je na februar-
ski seji v prvi obravnavi sprejemal 
Odlok o urejanju prometa v MOK, 
sklep o uvedbi prevoza na klic pa je 
sprejel že na januarski seji. Gre 
namreč za električno vozilo s petimi 
sedeži, ki bo vozilo znotraj starega 
mestnega jedra Kranja. Uporabnik 
ga bo lahko poklical na mobilno 
številko ali pa ustavil z dvigom roke. 
Z novim Odlokom o urejanju pro-
meta v Kranju sta si  župan in mest-
na uprava naložila zahtevno nalo-
go. Cilj novega odloka je zmanjšati 
nered na javnih parkirnih površi-
nah v večstanovanjskih naseljih, v 
starem Kranju pa uvesti večji nad-
zor nad vstopi v zaprto območje in s 
tem izboljšati kvaliteto življenja v 
mestu.
Ko se odpravljam v Ljubljano na 
kulturno prireditev ali k zdravni-
ku, uporabim javni mestni avto-
bus iz Medvod. Zakaj? Zato,  ker 
so me ukrepi pri parkiranju v 
centru Ljubljane naučili, da se to 
splača.

Marjan Bajt, mestni svetnik NSi

Trajnostna mobilnost tudi v Kranju

Novi ukrepi za prijaznejši Kranj

Simon Šubic

Kranj – Za 50 let poslovne 
poti sta jubilejno priznanje 
Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Kranj (OOZ) prejeli 
podjetji Humer (Monika in 
Lovro Humer) in Precisium 
(Ludvik Kavčič), za 40 let pa 
Pletenine Oblak (Marko 
Oblak). Priznanja za 30-letni-
co je prejelo 9 članov, 20-let-
nico 39 obrtnikov in podjetni-
kov, za desetletnico pa 21 čla-
nov zbornice. Ob tej priložno-
sti so še spomnili, da je pred-
sednik skupščine OOZ Kranj 
in šenčurski gostinec Anton 
Magdič (Gostilna Ančka) 
konec lanskega leta prejel 
prestižno priznanje Obrtne 
zbornice Slovenije – zlati 
ključ za dolgoletno uspešno 
delo na področju gostinstva 
in turizma, posebno priznan-
je ob 80-letnici delovanja pre-
vozniškega podjetja SIGR pa 
je lani prejel tudi njihov član 
Sašo Bizjak.
Ludvik Kavčič je z obrtno 
dejavnostjo v lastni kleti 
začel leta 1967, ko birokrat-
ske ovire še niso bile takšne 
kot danes. »Najbolj se spom-
nim inšpektorja, ki je prišel 
na pregled prostorov za izda-
jo dovoljenja in mi je rekel, 
da imam nizke strope, bom 
pa zato verjetno gledal, da se 
čim prej selim v boljše pros-
tore. In tako se je tudi zgodi-
lo,« se spominja Kavčič. 
»Danes so za podjetnike in 
obrtnike zares zahtevni časi, 
saj je velik pritisk na cene, ob 
tem pa moraš zagotavljati 

najboljšo kakovost in dosega-
ti postavljene roke. Če vse to 
zmoreš, potem pa je posla 
kar dovolj,« je še povedal.
Lovro Humer je pred 50 leti 
kot obrtnik začel z orodjars-
tvom in predelavo plastičnih 
mas v Šenčurju, kasneje so 
podjetje selili v Kranj, kjer 
so se začeli ukvarjati tudi s 
trgovino, uvedli so tudi last-
no proizvodnjo za gostinsko 
opremo, med prvimi v Slo-
veniji so začeli izdelovati 
tudi plastična novoletna dre-
vesca. »Zdaj se žal počasi 
pripravljamo, da bomo pod-
jetje zaprli. Tega mi je žal, 
vzrok za takšno odločitev pa 

je med drugim tudi v veletr-
govcih, ki postavljajo vedno 
bolj nemogoče pogoje,« je 
napovedal. 
Ludvik Kavčič, ki je tudi 
predsednik OOZ Kranj, je v 
nagovoru zbranim jubilan-
tom izpostavil predvsem 
težave slovenskih podjetij in 
obrtnikov zaradi zaostrenih 
pogojev za poslovanje tujih 
podjetij v Avstriji. Poudaril je 
še, da se obrtna zbornica 
danes sooča s številnimi izzi-
vi za omogočanje čim boljših 
pogojev za delo podjetnikov 
in obrtnikov, pri čemer je 
prepričan, da so v svojih pri-
zadevanjih lahko uspešni le, 

če bodo ostali povezani.   
Direktorica kranjske zbornice 
Daniela Žagar je poudarila, 
da se zavedajo omejitev, ki jih 
ima majhna država, zato se 
trudijo tudi sami svojim čla-
nom odpirati vrata v svet. 
Pred dvema letoma so začeli 
preko šolskih krožkov mlade 
intenzivneje spodbujati k 
podjetniškemu razmišljanju, 
k samostojnosti in h kreativ-
nosti. Kranjski župan Boš-
tjan Trilar pa je med drugim 
povedal, da občina skuša 
gospodarstvu pomagati v 
okviru zakonskih možnosti, 
kot je na primer sprejetje 
ustreznih prostorskih aktov. 

Jubilanti med obrtniki
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Kranj so konec januarja dvainsedemdesetim članom  
podelili jubilejna priznanja. 

Prejemniki najvišjih jubilejnih priznanj (z leve) Vesna in Marko Oblak, Monika in Lovro 
Humer ter Ludvik Kavčič (skrajno desno) v družbi direktorice OOZ Kranj Daniele Žagar 
(druga z desne) / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Kranj – Ministrica za obram
bo Andreja Katič je dan pred 
evropskim dnevom številke 
za klic v sili 112 (11. februar) 
obiskala Regijski center za 
obveščanje v Kranju. Ob 
tem je poudarila, da je Slo
venija kot druga evropska 
država uvedla klic na števil
ko 112 in kot prva eCall sis
tem avtomatskega klica iz 
poškodovanega vozila. No
silna tema letošnjega evrop
skega dneva številke 112 je 
bilo sicer natančno sporoča
nje lokacije kličočega oz. ne
sreče ob klicu v sili. Ker je 
zelo pomembno, da ljudje, 
ki delujejo v tem sistemu, 
dobro poznajo lokalni teren, 
je ministrica zagotovila, da 
bodo ohranili vseh trinajst 
regijskih centrov za obvešča
nje. V njih se soočajo tudi s 

pomanjkanjem operaterjev, 
zato je napovedala, da bodo 
skušali zapolniti nezasede
na sistematizirana mesta. 
Tudi vodja Regijskega cen
tra za obveščanje v Kranju 
Robert Skrinjar, ki je trenu
tno tudi v. d. vodje kranjske 
izpostave Uprave RS za za
ščito in reševanje (URSZR), 
je povedal, da trenutno 
manjkata dva operaterja. 
»Problem je tudi, ker so za
posleni vsako leto starejši, 
zaradi uporabe najsodobnej
še tehnike pa bi si želeli 
mlajših sodelavcev,« je ra
zložil. 
»Vsaka sekunda, ki jo v re
gijskem centru porabijo za 
določitev natančne lokacije 
kličočega na 112, je lahko od
ločilna, ali človek preživi ali 
ne. Zato si želimo krepiti 
zavedanje občanov, da bi, še 
preden se jim kaj zgodi, raz

mišljali, kje se nahajajo,« je 
poudaril Jernej Hudohmet, 
novi direktor Urada za ope
rativo na URSZR. Pri dolo
čanju lokacije si sicer opera
terji v zadnjih letih že lahko 
pomagajo tudi s sodobno 
tehnologijo, je dodal. »Če so 
še pred dobrim desetletjem 
v regijskem centru domne
vali, da je klic verjetno prišel 
iz njihove regije, pa nam da
nes tehnika že toliko poma
ga, da z večjo verjetnostjo 
vidimo, s katerega območja 
je prišel klic v sili,« je poja
snil. 
Boštjan Tavčar, vodja Cen
tra za obveščanje RS, je po
jasnil, da operaterji uporab
ljajo tudi slovensko aplikaci
jo SmartLocator, ki po že 
opravljenem klicu na 112 na 
podlagi povratnega SMS
sporočila določi makroloka
cijo pametnega telefona, s 

katerim je bil klic v sili 
oprav ljen. Še naprednejši je 
britanski sistem AML, ki 
makrolokacijo določi že 
med klicem, a ne deluje pri 
vseh telefonih. Slovenija so
deluje tudi v evropskem pro
jektu I_HeERO, katerega 
cilj je dokončna uvedba sis
tema eCall v vsej EU in raz

širitev uporabe sistema na 
motornih kolesih in v vozi
lih za prevoz nevarnih sno
vi. Sodelujemo tudi v pro
jektu Nexes, katerega na
men je razvoj aplikacije, ki 
bi poleg določitve makrolo
kacije omogočila tudi prido
bitev drugih pomembnih 
podatkov o klicatelju, npr. o 

njegovem zdravstvenem sta
nju. 
V regijskih centrih za obve
ščanje so lani prejeli 481.230 
klicev, od tega v Kranju sko
raj 43 tisoč. Na 90 odstotkov 
klicev so se operaterji odzva
li v manj kot šestih, sedmih 
sekundah, na večino klicev 
pa v treh sekundah. 

Pri klicu v sili zelo 
pomembna lokacija
Nosilna tema letošnjega evropskega dneva številke 112, ko je ministrica za 
obrambo Andreja Katič obiskala kranjski center za obveščanje, je bilo 
natančno sporočanje lokacije kličočega oz. nesreče ob klicu v sili. 

Ministrici za obrambo Andreji Katič in namestniku generalnega direktorja URSZR  
Branku Dervodelu je center za obveščanje v Kranju predstavil njegov vodja Robert  
Skrinjar (desno). / Foto: Gorazd Kavčič
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Uporabniki komunalnih storitev na 
področju Mestne občine Kranj lahko 
od 1. 3. 2017 naročate odvoz ko-
sovnih odpadkov iz gospodinjstev 
preko spletnega obrazca, ki ga naj- 
dete na www.komunala-kranj.si.  
 Vsako gospodinjstvo, ki je uporab-
nik komunalnih storitev v Mestni 
občini Kranj, lahko v tekočem letu 
naroči brezplačen odvoz do dveh 
kubičnih metrov kosovnih odpad-
kov. Odvoz kosovnih odpadkov na-
ročite, ko to potrebujete. 

Tisti uporabniki, ki nimajo dostopa 
do interneta ali možnosti naroča-
nja preko spleta, pa lahko:

 pokličete na telefonsko številko 
04 28 11 305 in naročite obrazec 
Naročanje odvoza kosovnih odpad-
kov, ki ga prejmete po pošti, 

 sporočite svoj naslov in naročite 
tiskani obrazec Naročanje odvoza 
kosovnih odpadkov, na elektronski 
naslov kosovni@komunala-kranj.si, 
ki ga prejmete po pošti ali preko 
elektronske pošte,

 se oglasite na sedežu Komunale 
Kranj osebno in na blagajni pre-
vzamete tiskani obrazec.

Tiskani obrazec naročnik izpol-
ni in podpisanega vrne: po pošti, 
preko elektronske pošte oziroma 
prinese na sedež Komunale Kranj.
V roku treh tednov naročnika po-
kličemo in se dogovorimo za dan 
odvoza. Na dogovorjeni dan od-
padke pripravite na vaše odjemno 
mesto, to je mesto, kjer imate za-
bojnike za komunalne odpadke 
oziroma mesto, kamor običajno 
pripravite odpadke v času redne-
ga odvoza. Če boste pripravili več 
kot kubični meter odpadkov za en 
odvoz, bomo vsak nadaljnji kubič-

ni meter odpadkov zaračunali po 
veljavnem ceniku.
Pravočasno pripravljene kosovne 
odpadke naložimo neposredno 
na vozilo. Zabojnika pri individu-
alnih naročilih ne dostavljamo, 
zadostuje, da odpadke pripravite 
na dostopno mesto. V primeru, 
da stanovalci v večstanovanjskih 
objektih skupaj zberete najmanj 5 
m³ odpadkov, brezplačno dostavi-
mo 5 m³ zabojnik. 
Z odvozom pričnemo ob 6. uri 
zjutraj. Z enim naročilom lahko 
naročite odvoz kosovnih odpad-

kov iz gospodinjstev, med katere 
sodijo kosi pohištva, sanitarna 
oprema, odpadna električna in 
elektronska oprema (gospodinj-
ski aparati, hladilne naprave, 
računalniška oprema ...), vzme-
tnice, preproge, vrtna oprema, 
kolesa, smuči ... Odvoz kosovnih 
odpadkov ni namenjen odvozu 
gradbenega materiala, odpadkov, 
ki vsebujejo azbest (salonitnih 
plošč in cevi), avtomobilskih de-
lov, nevarnih odpadkov (akumu-
latorjev, kemikalij, barv, odpadnih 
olj …), pnevmatik, okenskih okvir-
jev s steklom, zelenega odreza 
(vej, grmičevja, štorov…), poginu-

lih živali, klavničnih in kuhinjskih 
odpadkov ter odpadkov iz proi-
zvodne dejavnosti.
Uporabniki komunalnih storitev 
z območja občin Jezersko, Naklo, 
Pred dvor in Šenčur pa lahko pri-
peljete kosovne odpadke v lokalne 
zbirne centre.
Za dodatne informacije glede naroča-
nja odvoza kosovnih odpadkov pokli-
čite telefonsko številko 04 28 11 305. 
Lahko nam tudi pišete na elektronski 
naslov kosovni@komunala-kranj.si.

Odlaganje kosovnih odpadkov po-
leg zabojnikov in pred dogovorje-
nim rokom odvoza ni dovoljeno. 

Nov način naročanja odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

Prenavljate stanovanje in imate večje 
količine kosovnih odpadkov?

Nudimo najem zabojnikov različnih velikosti, za 5, 7, 10, 12, 15, 20 in 30 
kubičnih metrov odpadkov. Zabojnik lahko najamete za več dni. Pri tem 
lahko uveljavite naročilo kosovnega odvoza odpadkov in si s tem znižate 
stroške. Obiščite nas na Savski loki 33 v Kranju, kjer boste podpisali naro-
čilnico. Za dodatne informacije pokličite telefonsko številko 04 28 11 303.
Kosovne odpadke lahko oddate tudi v zbirnih centrih Tenetiše in Zarica. 
Brezplačno lahko kosovne odpadke oddate enkrat na mesec, vendar ne 
več kot 3 m³. Ob obisku prinesite osebni dokument in položnico za obra-
čun komunalnih storitev, s katerim boste potrdili, da ste vključeni v sistem 
rednega odvoza odpadkov na območju Mestne občine Kranj.
Še uporabne stvari lahko oddate v prostorih ponovne rabe v zbirnem  
centru Zarica. Kar je za vas odpadek, je morda za drugega uporabno.
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Vilma Stanovnik

Danes 25-letni Kranjčan 
Jakob Škarabot je vse življe-
nje povezan s športom, ta pa 
ga spremlja tudi med študi-
jem in raziskovalnim delom. 
Pred dvema letoma in pol se 
je odpravil v tujino, najprej 
na Finsko, sedaj pa svoje 
raziskovalno delo nadaljuje 
v Veliki Britaniji.

Ali lahko poveste nekaj o 
sebi in o tem, zakaj ste se 
odpravili v tujino?
»Celo življenje sem se ukvar-
jal s športom, zato je bila 
moja izbira, vpis na Fakulte-
to za šport, leta 2010 logič-
na. Sicer je bila na začetku 
moja prva izbira medicina, a 
sem jo za las zgrešil. Tega 
danes ne obžalujem, saj sem 
se z vpisom na dodiplomski 
program kineziologije na 
Fakulteti za šport v Ljubljani 
popolnoma našel. Po konča-
nem dodiplomskem študiju 
je prišla na vrsto še ena pre-
lomnica, ko se je bilo treba 
odločiti, kam in kako naprej. 
Skozi dodiplomski študij 
sem vedno bolj čutil potrebo 
po samostojnem raziskova-
nju. Ko sem se prvič v tem 
preizkusil med pisanjem 
diplomske naloge, sem nale-
tel na precej ovir. Predvsem 
zato, ker so bile moje ideje 
označene kot preveč ambici-
ozne. Ne želim posploševati, 
a neambiciozna slovenska 
miselnost je nekaj, kar me je 
pri nas od nekdaj motilo in 
je verjetno glavni razlog, da 
sem se odločil za pot v tuji-
no. Pomemben del odločitve 
je bilo tudi pomanjkanje 
virov za določeno delo. Dru-
gače povedano, želel sem 
več, kot bi mi takrat lahko 
nudil magistrski študij v Slo-
veniji.«

Kje ste študirali?
»Jeseni 2014 sem se odpra-
vil na magistrski študij na 
Univerzo v Jyväskyli v cen-
tralni Finski, eno najboljših 
univerz v Evropi, če ne na 
svetu, za področje športne 
znanosti. Univerza v Jyväs-
kyli je sicer majhna, a je 
zaslovela v 80. in 90. letih 
prejšnjega stoletja zaradi 
raziskovalne ekipe Paava 
Komija, ki je kot prva posne-
la sile v človeškem vezivnem 
tkivu med lokomocijo in 
vivo. To so storili s kirur-
škim vstavljanjem merilcev 
sile v ahilovo tetivo. K sreči 
se je to zgodilo takrat, saj bi 
danes za podoben eksperi-
ment zelo težko pridobili 
etično odobritev. Na progra-
mu športne znanosti v 
Jyväskyli nas je bilo v enem 
letniku vsega enajst študen-
tov z vseh koncev sveta. Po 
koncu prvega semestra smo 
se razdelili na tri usmeritve, 
kondicijska priprava, fiziolo-
gija napora ter biomehanika 

in motorična kontrola. Sam 
sem bil, poleg treh sošolcev, 
del slednje. Majhno število 
študentov je omogočilo izje-
men osebni pristop pri štu-
diju s strani profesorjev, kar 
se je odražalo tudi v našem 
znanju. Celoten študijski 
program je bil zasnovan 
polovično kot izobraževalni 
in polovično kot raziskoval-
ni. Je bil pa izobraževalni 
del zasnovan tako, da smo 
bili izurjeni za raziskovalno 
delo za potrebe magistrske 
naloge. Povedano drugače, 
znotraj predmetnika je bil 
izobraževalni program per-
sonaliziran na podlagi tema-
tike za magistrsko nalogo. 
Za razliko od Slovenije se 
kvaliteta študentovega razis-

kovalnega dela za potrebe 
magistrske naloge močno 
spodbuja, saj je zaželeno, da 
je delo objavljivo v mednaro-
dnih znanstvenih publikaci-
jah. Tako mi je po koncu 
magistrskega študija uspela 
objava dveh člankov v priz-
nani mednarodni znanstve-
ni reviji na področju fiziolo-
gije. Po opravljenem magis-
trskem študiju spomladi 
2016 sem želel svoje razis-
kovalno delo nadaljevati. 
Kljub ponudbam več uni-
verz sem se na koncu odlo-
čil za doktorski študij na 
univerzi Northumbria v 

Newcastlu v Veliki Britaniji, 
ki sem ga začel lani oktobra. 
Trenutno se ukvarjam s flu-
ktuacijami, ki nastanejo pri 
proizvodnji mišične sile, 
predvsem razlikami med 
mladimi in starimi posame-
zniki, saj je proizvodnja sile 
pri slednjih manj stabilna. 
To lahko potem vpliva na 
opravljanje vsakodnevnih 
aktivnosti in potencialno 
vodi do več padcev in podo-
bnih motoričnih tegob sta-
ranja. Specifično se ukvar-
jam z živčno-mišičnimi 
mehanizmi fluktuacij mišič-
nih sil in iščem primerne 
alternativne strategije, kot je 
na primer trening moči za 
izboljšanje stabilnosti proiz-
vodnje mišične sile pri sta-

rostnikih in ljudeh s patolo-
škimi stanji tresljajev, kot je 
na primer tresavica ali Par-
kinsonova bolezen.« 

Kakšne so vaše izkušnje v 
tujini?
»Glede šolanja v tujini je 
odvisno, v kateri državi si. 
Jaz lahko govorim predvsem 
o Finski. Na Finskem se 
močno spodbuja tako ime-
novana akademska svoboda, 
kar pomeni, da si urnik do 
določene mere oblikuješ 
sam, imaš možnost izbire 
določenih predmetov in izva-
janje dodatnih predmetov. 

Veliko več je tudi poudarka 
na samostojnem delu, manj 
pa na izpitih, ki so po mojem 
mnenju večkrat test spomina 
kot znanja. Je pa treba pou-
dariti, da sistem deluje zara-
di kulture na Finskem, nihče 
te namreč ne priganja, da 
izpite opraviš, zato je potreb-
ne več samodiscipline, ki pri 
veliki večini ni problem. Sem 
mnenja, da ta sistem morda 
pri nas ne bi deloval, ker se 
šolski sistem že od osnovne 
šole dalje razlikuje in morda 
ne vzgoji popolnoma istih 
vrednot.«

Kakšni so vaši načrti?
»Moj prvi cilj je zaključiti 
doktorat v roku, ki mi ga 
narekuje pogodba z univer-
zo, do jeseni 2019. Dolgoroč-
ni cilj je ostati v raziskoval-
nem oziroma akademskem 
svetu, bodisi na univerzi 
bodisi na raziskovalnem 
inštitutu. Ali se bom po zak-
ljučku študija vrnil v Sloveni-
jo, težko rečem. Pogodba s 
skladom Ad Futura za šti-
pendiranje slovenskih štu-
dentov v tujini, ki sem jo pre-
jemal za svoj magistrski štu-
dij, me sicer zavezuje, da se v 
naslednjih desetih letih 
zaposlim v Sloveniji vsaj za 
dve leti. Precej bo odvisno od 
priložnosti, ki se bodo ali pa 
ne bodo ponudile po zaključ-
ku študija. V Slovenijo bi se 
vsekakor rad vrnil in predal 
znanje, ki sem ga pridobil v 
tujini, naslednjim generaci-
jam, vendar pa si obenem 
želim določenih pogojev, ki 
bi mi omogočili ustrezno 
raziskovalno delo.«

Zanima ga raziskovanje
Kranjčan Jakob Škarabot je med študijem spoznal, da si želi več raziskovalnega dela, kot so mu ga 
omogočili pri nas, zato se je odločil za pot v tujino. 

Jakob med izvajanjem transkranialne magnetne stimulacije možganov / Foto: arhiv Jakoba Škarabota

V skupnih prizadevanjih za to, 
da bi živeli v čim lepšem in čim 
bolj zdravem okolju želim opo-
zoriti na vsem znano vprašan-
je, kako urediti »vrtičke«, ki so 
na poljih v okolici mesta in jih 
urejajo oziroma obdelujejo 
naši krajani. Nisem nasprot-
nik vrtnarjenja in pridelave 
vrtnin za lastne potrebe, nas-
protno, mislim, da je v teh pre-
cej »čudnih« časih prav, da si 
prebivalci sami pomagamo s 
pridelavo vrtnin za prehransko 
vsako dnevno rabo. Do tu vse 
lepo in prav. Toda ko se ozreš 
na te »naše vrtičke«, te popade 
bes in groza. 
Zakaj? Vrtički so odlagališče 
krame, ki še na komunalni 
odpad ne sodi: plastičnih 
sodov vseh vrst in barv, raztr-
gane plastične folije vseh vrst 
in barv, »kučur«, zgrajenih iz 
odpadlih desk vseh barv, plas-
tičnih bolj ali manj polomlje-
nih miz in stolov itd. Posebno 
poglavje pa so ograje okoli teh 
»parcel«, in da ne naštevam 
naprej, ker bralci to sami vidi-
jo in vedo. Pa še ena pomem-

bna zanimivost je. Namreč, 
skoraj na vseh vpadnicah v 
mesto nas najprej pozdravijo 
»okrašeni vrtički«. Iz Naklega 
proti mestu, enako z Golnika 
oz. Kokrice, da ne govorim o 
obvoznici mimo Tuša itd.  
Obiskovalci dobijo o nas »lep« 
vtis, še preden pridejo v mesto.
Nimam informacij, kaj drugi 
prebivalci mesta mislijo o tej 
zadevi. Mogoče bi bilo dobro 
pridobiti javno mnenje. Če to 
širše javnosti ne moti, potem je 
moje pisanje brezpredmetno. 
Če pa bi ta zadeva dobila širšo 
podporo, potem pa predlagam, 
da MOK imenuje komisijo, ki 
bo pripravila program ureditve 
vrtičkov in koordinirala akcijo, 
izvedbo akcije pa zaupala kra-
jevnim skupnostim. Seveda 
mora za ta namen zagotoviti 
potrebna sredstva. Sveti KS ali 
njihove komisije pa bi v sodelo-
vanju z upravnimi občinskimi 
organi morali izdelali operativ-
ne programe.
Verjamem, da ta »problem« 
lahko rešimo v zadovoljstvo vseh 
nas in še posebej vrtičkarjev.

Jože Kavčič

Vrtički

V soboto, 25. marca, bo v kranjski občini potekala čistilna 
akcija. Mestna občina Kranj bo tudi letos akcijo sofinancira-
la, zato poziva vsa registrirana društva ter lovske in ribiške 
družine, da pošljejo pisne vloge za sofinanciranje na naslov 
Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe, Slovenski trg 1, Kranj. Vloge je treba oddati do 
torka, 14. marca, s kratkim opisom in navedbo približne 
površine območja čiščenja, navedbo števila udeležencev ter 
predvidenega časa trajanja akcije. Obrazec vloge lahko dobi-
te na Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe. 
Za več informacij se obrnite na Martino Jaklič (martina.
jaklic@kranj.si, telefon 04/2373 122).

Prijavite se za sofinanciranje čistilne akcije

PREJELI SMO

V soboto, 25. marca, bo pri spomeniku NOB na Planici nad 
Crngrobom spominska svečanost ob 75. obletnici preboja 
Selške čete Cankarjevega bataljona iz sovražnikovega obro-
ča in spomina na petnajst padlih partizanov. Začela se bo 
ob 10. uri. Dan prej, 24. marca, ob 11. uri se bodo s polaga-
njem cvetja in kulturnim programom pri spomeniku v kranj-
ski vojašnici spomnili obletnice smrti Staneta Žagarja.

Spominska svečanost na Planici 

"Ne želim posploševati, a neambiciozna 
slovenska miselnost je nekaj, kar me je pri nas 
od nekdaj motilo in je verjetno glavni razlog, da 
sem se odločil za pot v tujino."
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          IZLET // 24. MARCA 2017

Cena izleta: 33 EUR
Za otroke do 15 leta v spremstvu staršev 

je cena 13 EUR.

V PLANICO  
SPODBUJAT NAŠE ORLE
To sezono naši smučarski skakalci potrebujejo še več  
spodbude kot preteklo. Zato vas vabimo, da jih v Planici na 
finalu svetovnega pokala v smučarskih poletih skupaj  
pozdravimo in spodbujamo. Izlet bo v petek, ko pod  
skakalnicami ne bo  
velike gneče. 

Cena vključuje:  
prevoz, vstopnino za ogled skokov, organizacijo in DDV. 

Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 9.30, z AP Mercator Primskovo ob 9.50,
z AP Creina Kranj ob 10.05, z AP Radovljica ob 10.30
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite pa tel. št.: 04/201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite 
na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot  
v torek, 22. marca 2017, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 



Kranj, marec 2017

MAREC 2017

BREZČASNA
LEPOTA
Gorenjsko je narava oblikovala 
milijone let. Ledeniki in deroče 
vode so tu vrezovali kanjone, reč-
ne struge in doline. Vanje je pred 
le nekaj deset tisoč leti prvič sto-
pila ženska. Ptice, luna in simbo-
li iz narave so tisočletja zatem v 
obliki nakita zaljšali njen vrat. 
Obudimo tradicijo, zgodovino in 
bogato kulturno dediščino starih 
Slovank! Naj zbrstita v mesecu 
marcu pomlad in ženska, v Kra-
nju pa vse Gorenjke, vsaka v svoji 
svojskosti brezčasno lepa.

Gregorjevo, 11. marca,
ob 18. uri
v kanjonu Kokre
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KRANJSKE TURISTIČNE ZGODBE

Prešernov smenj 2017 se je odvrtel 
nazaj v 19. stoletje. Kako bi opisali 
utrip mesta pred dvema stoletjema?
»Prešernov smenj je letos zares ime-
nitno uspel. Več kot sto ponudnikov 
domače in umetnostne obrti je razsta-
vljalo in prodajalo svoje izdelke vse od 
mestne knjižnice pa do Pungerta. Na 
Glavnem trgu pred vodnjakom in pred 
Prešernovim gledališčem so se vrstile 
recitacije, nastopi folklornih skupin in 
Slovenskega okteta. Vse kulturne hiše v 
Starem Kranju so bile odprte in so imele 
polne roke dela. V Kranj so že v zgodnjih 
jutranjih urah prihajali obiskovalci od 
blizu in daleč, utrip je ostal živahen vse 
do večera. Ocenjujemo, da se je skozi 
Kranj na Prešernov smenj letos spreho-
dilo rekordnih 28.000 ljudi. Ko sem se 
v družbi predsednika vlade in župana 
sprehodil skozi mesto, so nas poleg Kra-
njčanov ustavljali tudi Mariborčani, obi-
skovalci s Ptuja in iz Celja ter Slovenci 
iz Argentine. Kulturni vrhunec je bil kot 
zmeraj zvečer, ko so skupaj z ministrom 
za kulturo prišli v Kranj še letošnji Pre-

šernovi nagrajenci. Kranj je 8. februarja 
cel dan utripal kot kulturna prestolnica 
Slovenije.«

Katerih družinskih izletov se veseli-
te s prvimi daljšimi dnevi?
»Marec je zelo lep mesec za smučanje, 
saj je snežna odeja navadno še dovolj 
debela in mrzla, smuka pa je vedno lep-
ša ob sončnem in toplem vremenu. Ne 
pozabite: brezplačen Smučalimbus vozi 
iz Kranja na Krvavec in nazaj vse do 19. 
marca.

Po smučanju se najbolj prileže sprošča-
nje v toplih bazenih, savna in masaža. 
Izbiram savne, ki lahko zadovoljijo vse 
čute. Prija mi domišljena arhitektura, 
visoka estetska oprema, brezhibna či-
stoča, mir, sproščujoča glasba in prije-
tne vonjave. Takšna je na primer savna 
na Brdu, kjer ponujajo finsko in turško 
savno, masažni bazen, številne masaže, 
kdor želi, pa lahko obisk savne kombini-
ra tudi s fitnesom.«

Začenja se tekaška sezona. Kje so 
najlepše poti za tek, na svetu in v 
Kranju?
»Čeprav sem pretekel tudi že mali ma-
raton, se prištevam med tekače, ki te-
čejo za sprostitev in ohranjanje telesne 
kondicije. Meni so najlepši tereni za 
tek v Rovinju, kjer so ob morju in skozi 
naravni park speljane številne tekaške 
stezice, v zraku pa se izmenjujeta vonj 
po borovcih in vonj po morju. V Slove-

niji so mi najbolj všeč tekaške poti, ki so 
speljane po ljubljanskem Tivoliju in po 
pobočjih Rožnika.

V Kranju še iščem idealne tekaške poti. 
Včasih grem tečt okrog Brda, vendar se 
mi ta krožna pot zdi preveč enolična za 
vsakotedenske teke. Bolje bi se počutil, 
če okrog Brda ne bi bilo ograje in bi lah-
ko prosto tekal tudi po čudovitih poteh 
grajskega posestva.

Všeč so mi tekaške poti ob reki Kokri 
in v Udin borštu, želel pa bi si, da bi te 
poti uredili. Še posebej Udin boršt bi v 
prihodnosti lahko postal za Kranj nekaj 
podobnega, kot je Tivoli za Ljubljano.“

Februarja je bil Visit Kranj predsta-
vljen na sejmu Natour Alpe-Adria. 
Kaj ste predstavili?
»Ekipa Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj je letos naredila imenitno pred-
stavitev Kranja na turističnem sejmu 
Natour Alpe-Adria. Imeli smo odprto 
stojnico v obliki Prešernove hiše, na 
stojnici pa sta se srečevala preteklost 
in sedanjost, narava in kultura. V hiši 
je bilo mogoče srečati Prešerna, kadar 
se ni sprehajal po sejmu in obiskovalce 
nagovarjal, da obiščejo Kranj. Na stojni-
ci smo imeli več organiziranih srečanj z 
novinarji in poslovnimi partnerji, po-
stregli smo jim z Arvajevo kranjsko klo-
baso in s kranjskim pivom.«

Na sejmu Natour Alpe-Adria je Pla-

Mag. Tomaž Štefe,
direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj

Arheološke najdbe iz Kranja nam pripovedujejo zgodbe o zlivanju kultur med Slovani in staroselci. Razlike med 
njimi so se izbrisale konec prvega tisočletja in pognale so kali tistega, čemur danes pravimo slovenska kultura in 
jezik. Oba sta doma v Kranju, vztrajno pa ju negujemo ob dogodkih, vezanih na naše velike pesnike. Na letošnji 
Prešernov dan smo še posebej ponosni, saj je Kranj obiskalo rekordnih 28.000 obiskovalcev. V našem osrednjem 
hramu kulture – Prešernovem gledališču – bo tudi marca živahno. Že 47. leto bodo slovenski jezik pomembno 
brusile gledališke predstave na Tednu slovenske drame. 

ninska zveza Slovenije priznanje za 
življenjsko delo v alpinizmu podelila 
Kranjčanu Andreju Štremflju. Kaj to 
pomeni za razvoj alpinizma in špor-
tnega turizma v Kranju?
»Andreja in Marijo Štremfelj smo že 
vključili v promocijo Kranja, saj sta vpi-
sana v Guinessovo knjigo rekordov kot 
prvi zakonski par, ki je skupaj priplezal 
na Mount Everest, najvišjo goro sveta. 
S Planinsko zvezo Slovenije smo lansko 
leto tudi vzpostavili odlično sodelova-
nje pri organizaciji svetovnega pokala 
v prostem plezanju v Kranju, kjer se že 
več kot dvajset let zbira svetovna ple-
zalna smetana. Andreju Štremflju smo 
za priznanje iskreno čestitali, z zakon-
cema Štremfelj pa smo se dogovorili 
za sodelovanje na področju razvoja ak-
tivnega turizma v naravi: pohodništva, 
gorništva, plezanja in trekingov. Skupaj 
si bomo prizadevali, da bo Kranj postal 
izhodišče za turistične izlete po sloven-
skih Alpah.«

Intervju z Andrejem Štremfljem prebe-
rite na šesti strani.

Foto: Luka Dakskobler
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GREGORJEVO
Na tradicionalni prvi pomladni dan, ko se ptički ženijo, po starem ljudskem običaju po reki Kokri spustimo luči, ki osvetlijo 
celoten kanjon pod mestom. Vabljeni, da si spočijete oči na tem prelepem pogledu! Luči bomo postavili v “gregorčke”, ki jih 
bomo ob 17. uri na delavnicah po mestu v Kranjski hiši, kavarni Khislstein 12.56 in Layerjevi hiši pripravljali z otroki. Ob 
18. uri se v kanjonu Kokre ob pomoči kranjskih gasilcev spuščajo “gregorčki” po reki. Opazujte jih, glasnike pomladi v ka-
njonu, kjer so v Kranju najhitreje vidne sledi novega življenskega cikla narave. Kranjska hiša, Kavarna 12.56 v gradu Khislstein 
in Layerjeva hiša, 11. marca ob 17. uri (delavnice), Kanjon Kokre, pod kokrškim mostom, 11. marca ob 18. uri (spust “gregorčkov”)

FINALNI TURNIR POKALA SLOVENIJE V ODBOJKI
Tridnevni vrhunski športni dogodek bo Kranj gostil prvič. Odvijal se bo med 17. in 19. marcem v Športni dvorani Planina, 
na turnirju bodo izbrali najboljše slovenske ženske in moške odbojkarske ekipe – po štiri v obeh konkurencah. Pri moških 
so že znani vsi udeleženci, ki se bodo pomerili za naslov pokalnega zmagovalca. To so ACH Volley, Calcit Volleyball, Krka 
in domači Triglav Kranj, dekleta pa se še borijo za vstop med najboljše štiri ekipe. Tekme najboljših slovenskih odbojkaric 
in odbojkarjev za pokalno lovoriko bodo popestrili zabavni vložki plesnih skupin in nagradne igre za gledalce v dvorani. 
Navijajmo za naše! Od 17. do 19. marca v Športni dvorani Planina.

OČISTIMO KRANJ – KRANJ NI VEČ USRAN!
V soboto, 25. marca, bo v Kranju potekala že 16. čistilna akcija Očistimo Kranj – Kranj ni več usran! S čiščenjem in spre-
mljevalnim programom na Glavnem trgu ob 9. uri se bo začela akcija v organizaciji Zveze tabornikov občine Kranj. Do 12. 
ure bo Glavni trg zbirališče čistilnih ekip in pestro središče dogajanja. Čistili bomo mestna naselja občine Kranj, kanjon 
reke Kokre in reke Save ter okolico prijavljenih šol in vrtcev. Očistimo Kranj opozarja na skrb za naše mesto, njegove ulice 
in trge, predvsem pa zeleno okolico s kanjonom Kokre. Vse vabi, da se udeležimo čiščenja našega okolja.
Sobota, 25. marca, ob 9. uri na Glavnem trgu.

47. TEDEN SLOVENSKE DRAME
Osrednji festival uprizoritev slovenskih dramskih besedil v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj prinaša osem upri-
zoritev v tekmovalnem programu, ki ga spremljajo mednarodne in netekmovalne gledališke predstave. Festival spodbu-
ja uprizarjanje nacionalne dramatike, njeno ustvarjanje in promocijo ter uprizarjanje v tujini. Na ta praznik gledališke 
ustvarjalnosti v zaključku v kranjskem gledališču podelijo nagrado Rudija Šelige za najboljšo uprizorjeno dramo in nagrado 
Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko besedilo.
Prešernovo gledališče Kranj in stolp Škrlovec, od 27. marca do 8. aprila

IZBOR MISS GORENJSKE ZA MISS SLOVENIJE 2017 V ROVIH
Rovi pod starim Kranjem bodo marca prizorišče predizbora za najlepšo Slovenko. Letošnji izbor namenja močne poudarke 
slovenskim regijam in njihovih lokalnim zgodbam, tako se bo v Kranju lepota deklet povezala z lepoto Gorenjske in njene 
zgodovine. Brezčasna lepota kulturne dediščine bo prikazana skozi zgodovino poznorimskega obdobja, preseljevanja ljud-
stev in obdobja naseljevanja Slovanov. Zlata doba Karnija je gostila omikano družbeno elito, kjer so dekleta nosila drobne 
okraske in zlat nakit. Replike sponk, obeskov, verižic in uhanov bodo postale sopotnice tekmovalk za prelepo Gorenjko.
Rovi pod starim Kranjem v soboto, 18. marca, ob 18. uri

KONCERTNI NAPOVEDNIK
Zabavni večeri vam ne uidejo, če boste četrtke in petke v marcu obiskovali KluBar, na bolj koncertno obarvane sobote pa 
prisluhnite pevki Alyi (4. 3.), skupini Rock’n’band (11. 3.)., irski glasbi z Beer Belly za St. Patrick’s Day (18. 3.) in pre-
kmurskemu kantavtorju Vladu Kreslinu (25. 3.). Trainstation SubArt marec začenja z elektronskim večerom (4. 3.), 
nadaljuje z metalskimi koncerti zasedb Panikk, Carnifliate in Black Reaper (11. 3.) in dviguje s Pankčino – serijo pan-
kovskih dogodkov, 17. 3, z bandi Clockwork Psycho, Gužva u Bajt in Grable. Layerjevo hišo bosta obiskali zasedbi 
Čadahuči (8. 3.) in Haiku Garden (17. 3.), ljubitelji kabareta pa boste prišli na svoj račun v glasbeno-gledališki predstavi 
Grand pok, virtuozni kabaret (16. 3.).

POMLADNI UTRIP 2017 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU

Od Globusa nas spomladanski 
sprehod popelje po Koroški cesti, 
na številki 14 se ustavimo v Optiki 
Optimist. Slej ko prej bomo na iz-
letih po naravi in mestu potrebovali 
zaščito pred soncem, zato si vzemi-
mo čas in si izberimo takšna sončna 
očala, da bomo imeli kar “najlepši 
pogled na Kranj”, kakor vabijo v 
optiki, ki poleg sončnih ponuja tudi 
korekcijska očala ter kontaktne leče 
in okulistične storitve.

V skladu z načeloma racionalne 
rabe in okoljske ozaveščenosti de-
luje trgovina Iz roke v roko, ki je 
svoje prostore našla v nekdanjih 
prostorih Knjižnice Kranj. Pri njih 
najdete pestro izbiro malo ali nikoli 
nošenih oblačil iz naravnih materi-
alov za vse starosti in okuse, in to 
po izredno ugo-
dnih cenah. 
Marčevski ar-
tikel meseca 
je tunika, obi-
ščite jih, pre-
den zmanjka 
najbolj unika-
tnih kosov!

Mimo knjižnice jo mahnite proti 
mestu. Na Maistrovem trgu stoji 
Mladinska knjiga, mestna knji-
garna in papirnica, ki ponuja bogat 
pisarniški prodajni program ter 
knjige za otroke in odrasle. Izbiraj-
te med najbolj popularno knjižno 
ponudbo, kjer prednjačijo Piža-
ma s sLOLvenskimi klasiki, Harry 
Potter, Žižkovi vici, Kahnemanovo 
Razmišljanje, hitro in počasno ter 
Guinessova knjiga rekordov 2017.

S knjigo pod roko pa v mesto na 
kavo! Ali pa raje nad mesto. S 30. 
januarjem je priljubljena Stara po-
šta ponovno odprla svoja vrata. 
Zdaj kot Panorama Stara pošta 
z najvišjega nadstropja hiše na 
Maistrovem trgu ponuja 180-sto-
pinjski razgled na stari Kranj. Med 
razgibanim interierjem, mešanico 
uporabljenih materialov in obilom 
rastlinja se med pitjem kave, srka-
njem vina in okušanjem tapasov 
počutimo, kot da smo v naravi sredi 
mesta.

Narava se prebuja, z njo pa naša špor-
tna žilica ali vsaj želja po rekreaciji. 
Za aktivni turizem specializirana in s 
predlogi za manjše kolesarske in po-
hodniške avanture opremljena je Tu-
ristična agencija Chebul. Obiščimo 
jo v Globusu in si oglejmo kolesarske 
poti po Dalmaciji, okoli Balatona na 
Madžarskem, po Nizozemski ali po 
Sardiniji v Italiji. Z njihovimi izku-
šenimi vodniki 
s p o z n a j m o 
pohodniške 
poti po Do-
lomitih, pla-
ninah Sarajeva 
in avstrijskih 
gorah ter tre-
king v Braziliji.
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KAM V MESECU MARCU?
 SREDA, 1. MAREC
18.00 Petje ljudskih pesmi
 Medgeneracijski center

 ČETRTEK, 2. MAREC
20.00 Ingmar Villqist: Helverjeva noč
 Stolp Škrlovec
21.00 Četrtek by night: DJ Grega
 KluBar

 PETEK, 3. MAREC 
7.00 Preventivne meritve in    
 svetovanja, Dom upokojencev Kranj
9.45 Predavanje o Ikigaj: Japonski   
 umetnosti življenja
 Dom upokojencev Kranj
19.30 Avtorski projekt : Stenica 
 Prešernovo gledališče Kranj
21.00 Video Karaoke
 KluBar

 SOBOTA, 4. MAREC
11.00 Vodenje: Kranj v vašem srcu
 Kranjska hiša
21.00 Koncert: Alya, KluBar

22.00 Koncert: Frschlus vol.1 with   
 Dejan Miličevič (SRB), Veztax,
 Rabak, Prio, Trainstation SubArt

 NEDELJA, 5. MAREC 
19.30 Potopisno predavanje: Treking   
 Iran, KluBar
Potovanje po Iranu, ki diši po orientalskih 
začimbah, skrivnostni perzijski zgodovini in 
sodobni kulturi, ki je tako drugačna od naše. 
Izidor Furjan bo predaval o avanturi, na kateri 
se je skupina pohodnikov povzpela na mistič-
no goro Irana – 5671 m visok Damavand.

 PONEDELJEK, 6. MAREC  
17.00 Od Layerjeve hiše do stolpa na   
 Pungartu, Medgeneracijski center

 TOREK, 7. MAREC 
18.00 Ustvarjalna delavnica: Izdelava   
 darila za dan žena
 Medgeneracijski center

 SREDA, 8. MAREC
10.00 Medkulturno v Kranju
 Medgeneracijski center
10.00 8. marec v Gorenjskem muzeju
 Mestna hiša

Ob njihovem prazniku mestna hiša vabi dame 
in žene na delavnico z akademskim kiparjem 
Petrom Abramom, ki bo tudi vodil po svoji 
pregledni razstavi ob 35-letnici ustvarjanja. 
Umetnik s Krasa za svoje ustvarjanje porabi 
zgolj peščico potez in aktivno išče obstoj pra-
oblik.
19.30 Daniel Glattauer: Vsakih sedem   
 valov
 Prešernovo gledališče Kranj

Organizatorji si pridružujejo pravico 
do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije
o aprilskih dogodkih oddate do 10.

marca na www.visitkranj.com ali pa 
se obrnite na koordinatorko kulturnih 

dogodkov pri Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj.

20.00 Koncert Čedahuči
 Layerjeva hiša

Sedemčlanska skupina Čedahuči prinaša v 
Kranj nekaj nove glasbe, prežete z vplivi se-
vernoameriške indie-rokovske in folk glasbe, 
spomladanske koncerte pa so simbolično po-
imenovali Na poti k Svetilniku, saj so trenu-
tno v studiu HAD, kjer snemajo tretji album 
Svetilnik.

 ČETRTEK, 9. MAREC 
18.00 Muzejski večer Elektrika kot   
 orožje v osamosvojitveni
 vojni leta 1991, Ullrichova hiša
19.00 10. veganska kuhna
 Trainstation SubArt
21.00 Četrtkanje: Retro party
 KluBar

 PETEK, 10. MAREC 
18.00 Potopisno predavanje: Čarobni   
 Maroko, Medgeneracijski center
21.00 Videomix by Klemen Kozjek
 KluBar

 SOBOTA, 11. MAREC 
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
19.30 Avtorski projekt : Stenica 
 Prešernovo gledališče Kranj
21.00 Metal koncert: Panikk,    
 Carnifliate, Black Reaper
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Rok’n’band
 KluBar

 NEDELJA, 12. MAREC 
19.30 Potopisno predavanje: Mehika
 KluBar

 PONEDELJEK, 13. MAREC
8.00 do Mednarodni plavalni miting
19.00  Pokrit olimpijski bazen Kranj

 TOREK, 14. MAREC
8.00 do Mednarodni plavalni miting
19.00  Pokrit olimpijski bazen Kranj

 SREDA, 15. MAREC
10.00 Medkulturno v Kranju
 Medgeneracijski center

 ČETRTEK, 16. MAREC
18.00 Muzejski večer Bohinj in Bohinjci  
 v drugi svetovni vojni
 Ullrichova hiša
19.30 Barbara Vidovič: 50. odtenkov   
 ženske, Prešernovo gledališče Kranj
20.00 Glasbeno gledališka    
 predstava: Grand pok, virtuozni   
 kabaret, Layerjeva hiša
Predstava, polna humorja, glasbe iz muzika-
lov, duhovitih monologov in dialogov z občin-
stvom, ki bo v stolpu Škrlovec pričarala pravo 
kabarejsko vzdušje.

21.00 Koncert Volkswagen Rocks Kranj:  
 Enjoy Your Privacy, Fierine,
 Le Serpentine, Monsun, Prelude   
 in Supersunset, KluBar

 PETEK, 17. MAREC
20.00 Koncert: Haiku Garden
 Layerjeva hiša
Mlada ljubljanska zasedba, ki je  osvežil a  do-

mačo sceno s svojimi zidovi lebdečega kitar-
skega ruženja, spevnimi melodijami in prele-
pimi atmosferami.

20.00 Paul Dewandre: Moški so z
 Marsa, ženske so z Venere
 Prešernovo gledališče Kranj
21.00 St. Pstrick’s day & Videomix by   
 Klemen Kozjek, KluBar
21.00 Koncert Pankčina: Clockwork   
 Psycho, Gužva u Bajt, Grable
 Trainstation SubArt

 SOBOTA, 18. MAREC
20.00 Izbor Miss Gorenjske za Miss   
 Slovenije
 Rovi pod starim Kranjem
21.00 Koncert: Beer Belly St.Patrick’s   
 Saturday, KluBar

 NEDELJA, 19. MAREC
19.30 Potopisno predavanje: Kuba
 KluBar

 ČETRTEK, 23. MAREC 
18.00 Predstavitev knjige Dragocenosti  
 starih mestnih jeder
 Ullrichova hiša
19.00 11. Veganska kuhna
 Trainstation SubArt

 PETEK, 24. MAREC
19.30 Spiro Scimone: Dol
 Prešernovo gledališče Kranj
20.00 Ingmar Villqist: Helverjeva noč
 Stolp Škrlovec
21.00 Videomix by Klemen Kozjek
 KluBar

 SOBOTA, 25. MAREC
9.00 16. čistilna akcija Očistimo Kranj –  
 Kranj ni več usran! Glavni trg
9.00 do FIS Pokal Kranja - superveleslalom
14.00   in alpska kombinacija
 Smučišče Krvavec
21.00 St. Pstrick’s day & Videomix by   
 Klemen Kozjek
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Vlado Kreslin
 KluBar

 NEDELJA, 26. MAREC
9.00 do FIS Pokal Kranja - superveleslalom
14.00   in alpska kombinacija
 Smučišče Krvavec
19.30 Potopisno predavanje: Kazahstan
 KluBar

 PONEDELJEK, 27. MAREC
19.00 Kinofobija: art kino
 Trainstation SubArt
Kinofobija je projekt, s katerim v Trainstation 
SubArtu želijo javno predvajati družbeno kri-
tične teme, ki jih na televizijskih ekranih težko 
ali pa sploh ne zasledimo.

20.00 47. TSD – Slovesno odprtje 47.   
 Tedna slovenske drame in
 podelitev nagrad Združenja   
 dramskih umetnikov Slovenije,   
 sledi predstava Dominik Smole:
 PLOVEMO
 Prešernovo gledališče Kranj

 TOREK, 28. MAREC
10.00 47. TSD – Delavnica dramskega   
 pisanja
 Prešernovo gledališče Kranj
21.00 47. TSD –  Slavko Grum: Dogodek  
 v mestu Goga
 Dvorana Primskovo
10.00 47. TSD: Delavnica dramskega   
 pisanja
 Prešernovo gledališče Kranj

 SREDA, 29. MAREC 
20.00 47. TSD – Emil Filipčič-Marko   
 Derganc: Butnskala
 Prešernovo gledališče Kranj

 ČETRTEK, 30. MAREC
10.00 47. TSD – Delavnica dramskega   
 pisanja
 Prešernovo gledališče Kranj
18.00 Predstavitev knjige Bučar: gostja  
 bo avtorica dr. Rosvita Pesek
 Ullrichova hiša

Rosvita Pesek je v svoji tretji knjigi v zbirki 
Kako so gradili državo orisala vlogo dr. Fran-
ceta Bučarja od rojstva do smrti. Za časa ži-
vljenja se je v javnem življenju pojavljal v raz-
ličnih vlogah, bil pa je tudi eden od avtorjev 
57. številke Nove revije. Bil je prvi delegat de-
mokratično izvoljenih v skupščino, ki je ustva-
rila pogoje za samostojno Slovenijo. O očetu 
naše ustave, Velikem Slovencu in prepričanem 
Evropejcu, bo spregovorila avtorica zbirke Ro-
svita Pesek.
20.00 47. TSD – Žanina Mirčevska:   
 Žrelo
 Prešernovo gledališče Kranj
21.00 Četrtek by night: DJ Grega
 KluBar

 PETEK, 31. MAREC
17.00 47. TSD – Damir Avdić: Mefisto 
 Stolp Škrlovec
21.00 Videomix by Klemen Kozjek
 KluBar

STALNI 
DOGODKI
PODZEMNA POT
Vodenje po rovih pod starim Kranjem. Zbor in 
nakup vstopnic v Info centru Kranjska hiša

vsak torek in petek ob 17.00 uri
vsako soboto in nedeljo ob 10.00 uri

EKOLOŠKA TRŽNICA NA GLAVNEM TRGU 
vsak četrtek ob 16.00 uri

SOBOTNI SEJEM
vsako soboto ob 8.00 uri
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RAZSTAVE

ZA OTROKE

ZDRUŽENJE
ZGODOVINSKIH 
MEST SLOVENIJE

 VSAK ČETRTEK
16.00  Četrtkova mini bralna srečanja Na  
 obisku…
 Otroški stolp Pungert

 VSAK PETEK
16.00 Petkova mala domišljijska urica   
 Leti, leti… Otroški stolp Pungert

 VSAKO SOBOTO
10.00 Stolpove sobotne Pomladne   
 pravljice
 Otroški stolp Pungert

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Prihaja mesec, ko se po ljudskem izročilu ženijo ptički – tudi oni imajo svoj dan 
zaljubljenih. Na predvečer gregorjevega se ohranja običaj, da otroci in starši v 
vodo spuščajo razsvetljene hišice in barčice. Na ta način pozdravljamo prihod 
sonca in pomladi. V Kranju boš zato lahko 11. marca v Kranjski hiši izdelal svo-
jega gregorčka in ga nato spustil po reki Kokri. Jaz že komaj čakam, da izdelam 
in v Kokro spustim svojega! Gregorčki bodo pomagali, da bo še hitreje prišla 
pomlad, z njo pa tudi lepo in sončno vreme. Zopet se bomo lahko zunaj igrali, 
skrivali in lovili ob prijetnem žvrgolenju ptičkov.

25. marca pa bomo poskrbeli, da bo Kranj ponovno čisto mesto. Vabim te, da 
se tabornikom pridružiš na letos že 16. čistilni akciji Očistimo Kranj – Kranj ni 
več usran. Z njihovo pomočjo bomo po različnih lokacijah pospravljali in ure-
jali naše mesto. Prebujajoča čebelica Banči mi je prišepnila na uho, da se boste 
lahko čistilci tudi letos posladkali z okusnimi palačinkami in čajem, ki ju bodo 
za vas pripravili kranjski taborniki. Obišči nas in preveri, kaj vse se bo ta dan 
dogajalo v starem mestnem jedru Kranja!

 PETEK, 3. MAREC
17.30 Janko in Metka, Lutkovno   
 gledališče Kranj
 OKC Krice Krace

 SOBOTA, 4. MAREC 

10.00 Zvočna kuhna, Peter Kus
 Prešernovo gledališče

10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein

 10.00 Likovna delavnica za otroke
 Medgeneracijski center

11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

 17.00 To sem jaz, Alja Kump
 Otroški stolp Pungert

 PETEK, 10. MAREC 

17.30 Čarodej Toni, Toni Mežan
 OKC Krice Krace

 SOBOTA, 11. MAREC
10.00 Cirkus Ganibilo
 Prešernovo gledališče

11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

17.00 Delavnica izdelovanje gregorčkov
 Kranjska hiša, Kavarna Khislstein   
 12.56, Layerjeva hiša

17.00 Pravljice iz rokava, Tina Oman
 Otroški stolp Pungert

18.00 Spuščanje gregorčkov po reki   
 Kokri
 Kanjon reke Kokre

 PETEK, 17. MAREC 

16.00 Taborniki na obisku
 Škrlovec 2

 17.30 Veveriček posebne sorte    
 Kaličopkovo gledališče
 OKC Krice Krace

 SOBOTA, 18. MAREC 

10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein

10.00 Trije pujski, Lutkovno gledališče   
 Fru Fru, Teater Kuglica
 Prešernovo gledališče

11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

 17.00 Motovilka, Tadeja Murn
 Otroški stolp Pungert

 SOBOTA, 25. MAREC 

10.00 Otroška delavnica Bidermajer   
 šopek za mojo mamo!
 Grad Khislstein

10.00 Afriško sonce, Gledališče    
 MalihVelikih
 Prešernovo gledališče

11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

17.00 Pravljice za mamice, Mojca Pavlič   
 Drnovšek
 Otroški stolp Pungert

17.30 Ptič, Petra Stare
 OKC Krice Krace

VSAK PONEDELJEK
16.00 Ponedeljkove ustvarjalne   
 čačkarije
 Otroški stolp Pungert

VSAK TOREK
16.00  Torkovi spretni prstki delajo
 Otroški stolp Pungert

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

 GALERIJA KRANJSKE HIŠE
Razstava na temo obrti v Kranju (do 5. marca) 

 GRAD KHISLSTEIN
Stalna razstava Prelepa Gorenjska
Stalna razstava doniranih del Poldeta Oblaka
Razstava Gorenjska 1991 - 2016; v luči muzej-
skega gradiva (do 31.5.2017)
Razstava V blesku kovinske oprave - poznoan-
tična lamelna oklepa iz Kranja (do nadaljnjega)

 MESTNA HIŠA
Stalna arheološka razstava Železna nit 
Stalna etnološka razstava Ljudska umetnost 
na Gorenjskem 
Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja

 PREŠERNOVA HIŠA
Stalna razstava Dr. France Prešern - življenje 
in delo  
Razstava Prešernove gerlice (do 3. aprila)

 MUZEJ HAFNER
Stalna etnografska in motociklistična razstava

STALNI OTROŠKI DOGODKI

PETEK, 3. MAREC
19.30 Večer ljudskih pesmi: Od   
 veselja do nebes
 Kulturni center Tržič

ČETRTEK, 9. MAREC
18.00 Piazzoleky in Ana Bezjak
 Dom kulture Slovenske Konjice
 Saturday, 11/ March 
17.30 Gregorjevo - Vuč u vodo
 Staro mestno jedro Tržič

ČETRTEK, 16. MAREC
19.00 Abonma komedije: Večno  
 mladi, SNG Maribor
 Dom kulture Slovenske Konjice

SOBOTA, 19. MAREC
19.00 An fletn večer
 Dvorana tržiških olimpijcev

TOREK, 21. MAREC
19.00 Razvitje obnovljenih   
 sokolskih praporov
 Mestna galerija Riemer,   
 Slovenske Konjice

Kranj je ponosen član ZZMS.

 SREDA, 1. MAREC
18.00 Prisotnost geometrije
 Mestna knjižnica Kranj

19.00 Odprtje razstave Going Places   
 umetnice Tanje Pađan
 Stolp Škrlovec

 ČETRTEK, 2. MAREC
18.00 Odprtje razstave del Petra   
 Abrama, Mestna hiša
V Galeriji Mestne hiše v Kranju je na ogled 
pregledna razstava akademskega kiparja Petra 
Abrama, ki je v preteklem letu praznoval svoj 
60. življenjski jubilej in 35-letnico ustvarjanja. 
Slikar, kipar, ilustrator in likovni pedagog živi 
in ustvarja na Krasu, kar se z uporabo kamna 
kaže tudi v njegovem ustvarjanju. Za svojo 
likovno pripoved najraje uporablja le malo 
potez in le nekaj barvnih odtenkov in tako s 
svojimi deli nakazuje svet miselnih praoblik.

 SOBOTA, 4. MAREC
11.00 Odprtje razstave umetniških   
 fotografij Mie Mihelič:
 Oda svetlobi
 Mergentalerjeva

 TOREK, 7. MAREC
18.00 Prisotnost geometrije
 Galerija Bala

18.00 Prisotnost geometrije
 Mala Galerija

 SREDA, 8. MAREC
18.00 Odprtje razstave fotografij   
 ženskih članic Fotografskega   
 društva Janez Puhar
 Galerija Layerjeve hiše

18.00 Odprtje razstave likovnih del iz   
 Likovnega ateljeja Varstveno
 delovnega centra Tončke Hočevar   
 v Ljubljani, Kranjska hiša

 ČETRTEK, 9. MAREC
18.00  Odprtje razstave grafik    
 akademske slikarke in nagrajenke  
 Prešernovega sklada Tince
 Stegovec, ki je nastala v    
 sodelovanju z MGLC
 Galerija Prešernovih nagrajencev

 PETEK, 17. MAREC
19.00 Odprtje razstave slik in instalacij   
 Milene Gajić: Positive-Negative
 Stolp Škrlovec

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

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

www.zgodovinska-mesta.si

 PETEK, 24. MAREC
19.00 Odprtje razstave slik Urške   
 Rednak: Razmerja
 Galerija Layerjeve hiše

 PETEK, 31. MAREC 

19.00 Odprtje razstave fotografij Irene   
 Jurca: Morje v meni
 Stolp Škrlovec



www.visitkranj.si6

INTERVJU: ANDREJ ŠTREMFELJ

Enajst let, preden ste se z ženo Mari-
jo povzpeli na Everest, ste prav tako 
pisali zgodovino, ko sta z Nejcem 
Zaplotnikom na vrhu sveta stala 
kot prva Slovenca. Že leta 1977 ste 
preplezali svoj prvi osemtisočak. Kaj 
vam pomenijo ti dosežki?
»Vse v alpinizmu sem vedno počel za-
radi lastne želje in veselja do plezanja. 
To, da sem bil prvi Slovenec (skupaj z 
Nejcem) na vrhu Everesta, niti ni tako 
pomembno, sem pa na to seveda pono-
sen. Pomembneje mi je, da smo splezali 
na Everest po novi smeri in da nama je 
uspel izjemen zadnji dan, ko sva bila 
odvisna sama od sebe in svojih sposob-
nosti ter znanja. Prva himalajska odpra-
va v Pakistan je bila res veliko doživetje: 
po cesti štirinajst dni v eno stran, dolg 
pristop, hiter vzpon na vrh, prvi osem-
tisočak, in to pri vsega dobrih dvajsetih 
letih. Doživetje, ki ga ne moreš pozabi-
ti. Bolj od samega dosežka je pomemb-
no, kaj sem na teh odpravah doživljal, 
kaj sem se spotoma naučil za življenje, 
do katere mere sem potešil motive, ki 
so me in me še ženejo v gore. To pa so 
radovednost in s tem povezano razi-
skovanje, želja po preizkušanju svojih 
sposobnosti, po iskanju svojih meja, 
spoznavanje tujih krajev, uživanje v 
lepotah Stvarstva, doživljanje nenava-
dnih občutkov v skrajno krutih razme-
rah redkega zraka in še kaj.« 

Kaj vas žene v višave? Kako s tako 
visoke distance gledate na življenje 
pri tleh?
»Človeku lastna je želja po spoznavanju 
in odkrivanju novega, neznanega. Oči-
tno mi je bilo plezanje položeno v zibel-
ko in zato sem to človeško hrepenenje 
uresničeval v alpinizmu. To sprejemam 
kot dar, ki sem ga uspel razviti do meni 
skrajnih meja. Plezanje kot vrsta giba-

nja se mi zdi popolno. Sproti rešuješ 
nastale situacije, da ohranjaš ravnotež-
je in se kar najučinkoviteje spopadaš z 
gravitacijo. Položaji telesa, premikanje 
težišča in iskanje najuspešnejših kom-
binacij se nikdar ne ponavljajo, tudi če 
plezaš isto smer, saj so vsakič drugač-
ne okoliščine; temperatura, veter, vla-
žnost in tvoje razpoloženje. Doline so 
ozke in temačne. Višje ko se vzpenja-
mo, več je svetlobe, širše je obzorje in 
počutim se bolj svobodnega. V dolino 
prinesem del te svetlobe, svobode in 
razširjenih obzorij. Na življenje gledam 
bolj pozitivno, nisem suženj material-
nih dobrin.«

Se poleg profesionalnega alpinizma 
ukvarjate tudi z drugimi športi? Kaj 
ponujata Kranj in njegova okolica? 
Kateri vzpon v okolici Kranja vam je 
najljubši? Kje je najlepše?
»Poleg alpinizma sta mi najbolj všeč gor-
sko kolesarjenje in pohodništvo. Kranj 
z okolico je za oboje zelo primeren. Po-
leg tega ponuja tudi številne možnosti 
za druge aktivnosti na prostem in tudi 
številne športne aktivnosti, vezane na 
objekte. Meni je eden najljubših vzpo-
nov vzpon iz Bašlja naravnost na Stor-
žič ali pa krajši in nekoliko bolj zložen 
vzpon do Hudičevega Boršta. Najlepše 
je pa tam, kjer se mi najbolje počutimo 
in doživimo pristen stik z naravo.«

Z ženo Marijo vodita alpinistične 
ture. Kakšno je zanimanje tujcev za 
naše gore?
»Zanimanje tujcev je kar veliko in se mi 
zdi, da bi bilo še dosti večje, če bi bila 
promocija teh aktivnosti boljša. Ljudje 
si vedno bolj želijo miru in s tem pove-
zanega aktivnega oddiha v naravi, kar 
alpinizem in gorništvo nedvomno po-
nujata.“ 

Vaši otroci so vsi športni plezalci 
in gredo radi v gore. Kako vam je z 
ženo uspelo za svoj  šport navdušiti 
tudi njih?
»V to jih nisva nikoli silila, so pa imeli 
veliko možnosti, da to poizkusijo. V le-
tih, ko so odraščali, so nekako z nama 
živeli alpinizem in vse, kar je povezano 
z njim. Na naših plezalnih in gorniških 
počitnicah smo se vedno imeli lepo in 
nikoli nič ni bilo pod prisilo.«

Planinska zveza Slovenije vam je po-
delila priznanje za življenjsko delo v 
alpinizmu. V Sloveniji je relativno 
veliko urejenih smeri, plezanje in 
alpinizem imata veliko privržencev. 
Tudi mladi plezalci so zelo uspešni 
v mednarodnem tekmovalnem oko-
lju. Kakšna je vloga Planinske zveze 
pri popularizaciji tega športa?
»Ločiti moramo športno plezanje in al-
pinizem. Športno plezanje je bolj dosto-
pno, vsaj pol se ga dogaja v dvoranah, 
ponuja možnosti za športna tekmova-

Prva zakonca, ki sta skupaj stala na strehi sveta v Himalaji, sta Kranjčana. Andrej in Marija Štremfelj sta se z vzponom na Everest 1988. 
leta zapisala v Guiennesovo knjigo rekordov. S 40-letnimi izkušnjami še danes vodita plezalne ture v stenah, slapovih in grebenih. Pri 
Planinski zvezi Slovenije so se Andreju Štremflju 2. februarja 2017 poklonili s priznanjem za življenjsko delo.

SOBOTA, 11. MAREC 2017

Ob 18. uri       Spust gregorčkov v kanjonu Kokre

Ob 17. uri       Izdelovanje gregorčkov v Kranjski hiši, 
                         Kavarni Khislstein 12.56 in v Hiši Layer

www.visitkranj.com
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nja in nenazadnje je postalo olimpijski 
šport. Že vse to je velik razlog za po-
pularnost. Veliko je prispevalo tekmo-
vanje za svetovni pokal v Kranju, ki že 
leta v mesto pripelje najboljše svetovne 
plezalce. Ljudje pogosto športnega ple-
zanja ne ločijo povsem od alpinizma. 
Je pa postal alpinizem, vsaj nekatere 
veje, zelo moderna oblika športnega 
udejstvovanja. Recimo ledno plezanje 
in turno smučanje. Od tu do celovite-
ga alpinizma pa ni več daleč. Planinska 
zveza je ogromno naredila za alpinizem 
s samo organizacijo. Imamo enega naj-
boljših in najbolj dostopnih sistemov 
izobraževanja, tako alpinistov kot tudi 
vzgojnega kadra. Poleg tega skrbi za 
umeščenost v državni sistem financi-
ranja. Nenazadnje pa skrbi za medijsko 
prepoznavnost z organizacijo dogod-
kov, kot je na primer vsakoletna razgla-
sitev najuspešnejših alpinistov in letos 
že tretjič podelitev nagrade za življenj-
ske dosežke na področju alpinizma.«

Dan
veselih

ust

25
 februar

11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg
14.00 Pustna povorka 

Maistrov trg - Prešernovo gledališče
23.2. Debeli četrtek / Glavni trg

26.2. Otroško pustovanje / Dvorana Primskovo
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V KRANJSKI HIŠI DO NAKITA, KI 
SO GA NOSILE STARE SLOVANKE

Trgovina s spominki in pokloni, ki ima 
svoje prostore v Kranjski hiši v Turistič-
no informacijskem centru, bo z 19. mar-
cem bogatejša za eminentno kolekcijo 
replik zlatega, srebrnega in keramičnega 
nakita.

Med replikami nakita, ki ga v originalu 
hrani Gorenjski muzej, najdemo srebr-
ne slovanske luničaste uhane, srebrno 
sponko za obleko z motivom prepleta, 
ptice iz keramike ter fibule in uhane iz 
najdbe s kranjskega Lajha. Poleg kolekci-
je dragocenih spominkov, ki so jo pisale 
zgodbe Slovank, Alemank in Germank 

BREZPLAČEN AVTOBUSNI 
PREVOZ VSAK DAN MED 
ZIMSKIMI POČITNICAMI

OB 7.20 IN 8.30 IZ KRANJA TER 
OB 15.00 IN 16.20 S KRVAVCA

SMUČALIMBUS VOZI DO 19. MARCA

VOZNI RED
ODHOD   

PRIHOD  

7:20 8:30 Planina otok 15:35 16:55

7:25 8:35 Globus 
15:30 16:50

7:26 8:36 GL. AVTOBUSNA POSTAJA 15:29 16:49

7:30 8:40 Vodovodni stolp 15:25 16:45

7:32 8:42 Primskovo 15:23 16:43

7:33 8:43 Plinarna 15:22 16:42

  Šenčur
  Cerklje na Gorenjskem

PRIHOD  
ODHOD

7:55 9:05 ŽIČNICA KRVAVEC 15:00 16:20

REKORDEN OBISK PRIREDITVE 
PREŠERNOV SMENJ
Kranj je letošnjega 8. februarja pokal po šivih. Rekorden obisk, 
okoli 28.000 obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine, dokazuje, da 
je Prešernov smenj najbolj prepoznana slovenska prireditev ob 
kulturnem prazniku.
Dogodek, ki že 15 let zapored obuja 
nostalgijo 19. stoletja in spomin na 
Franceta Prešerna, se lahko pohvali z 
več kot 600 nastopajočimi, s 100 raz-
stavljavci domače in umetnostne obr-
ti ter bogatim kulturnim programom. 
Osrednji program, ki je bil prava paša 
za oči, sta dopolnjevala koncert Slo-
venskega okteta ter srečanje Prešer-
novih nagrajencev. Da je Prešernov 
smenj eden izmed osrednjih dogod-
kov ob kulturnem prazniku, potrjuje-
jo tudi obiski najvišjih predstavnikov 
države. Letos je častno pokroviteljstvo 
nad dogodkom prevzel predsednik 
države Borut Pahor, predsednik vlade 
dr. Miro Cerar pa je Prešernov smenj 
slovesno odprl. V slavnostnem nago-
voru se je najprej poklonil umetniške-
mu ustvarjanju dr. Franceta Prešerna 
in Kranju, kjer je pesnik zadnji dve leti 
svojega življenja tudi živel. Čestital je 
tudi Prešernovim nagrajencem: »Za-

vedamo se, da je kulturni praznik le 
skromna zahvala za vse, ki leto in dan 
plemenitite naš prostor z umetnostjo 
in tako plemenitite naša življenja.« Žu-
pan Kranja Boštjan Trilar pa je o Kra-
nju in kulturi povedal: »Če bi bogastvo 
družbe merili v kulturi, bi bila Slove-
nija ena najbogatejših držav na svetu, 
Kranj pa eno najbogatejših mest.«

Organizator prireditve Prešernov 
smenj je Zavod za turizem in kulturo 
Kranj, ki je dogodek soustvaril s šte-
vilnimi folklornimi skupinami in kul-
turnimi društvi iz vse Slovenije, Go-
renjskim muzejem, Mestno knjižnico 
Kranj, Prešernovim gledališčem in 
drugimi skrbniki etnološke dediščine. 
Vsem sodelujočim in vsem obiskoval-
cem se najlepše zahvaljujemo za uspe-
šno izveden dogodek, ki je 8. februarja 
napolnil ulice Kranja in pomaga ohra-
njati Prešernovo dediščino.

KRANJ NA SEJMU ALPE-ADRIA

pred 1500 leti, bo trgovinica v Kranjski 
hiši ponudbo obogatila še z eno lokalno 
zgodbo nakita – interpretacijo arheo-
loških najdb 
Kranja na uni-
katnem ročno 
izdelanem na-
kitu iz brona 
K r a n j č a n k e 
Nataše Dru-
škovič.

Med 1. in 4. februarjem je Zavod za tu-
rizem in kulturo Kranj predstavljal de-
stinacijo Kranj na sejmu Natour Alpe-
-Adria.

To priložnost smo izkoristili za pro-
mocijo turistične ponudbe mesta in za 
promocijo dogodka Prešernov smenj. Z 
nami je bil tudi Marko Arvaj, ki je obi-
skovalce naše stojnice, poslovne par-
tnerje in novinarje gostil z najznačilnej-
šim lokalnim kulinaričnim tandemom: 
kranjsko klobaso in kranjskim pivom. 
Na stojnico sejma Natour Alpe-Adria 
je vabil še en legendarni par, povezan s 
Kranjem. To sta bila France in Julija, ki 
sta se le nekaj dni po turističnem sejmu 
v Ljubljani spet sprehajala na tradicio-

nalni prireditvi Prešernov smenj po Kra-
nju.

Prizorišče Kranjskih kulturno-kulina-
ričnih klepetov v Marmorni dvorani 
Gospodarskega razstavišča je bila Pre-
šernova soba, odeta v novo destinacij-
sko znamko Kranja, ki poudarja in krepi 
identiteto mesta z bogato kulturno po-
nudbo in neokrnjeno naravo, ki ga ob-
daja. 

Da smo s predstavitvijo ljudi prepričali, 
da je Kranj prijetna turistična destinaci-
ja, je bilo opaziti že v času prireditve Pre-
šernov smenj, ki je bila rekordno obiska-
na. Stkali pa smo tudi nekaj pomembnih 
poslovnih poznanstev, s katerimi bomo 
dodatno obogatili turistično ponudbo 
mesta.

 

foto: Gorenjski 
muzej

PRIJAVE do torka, 7. 3. 2017, AKCIJA sobota, 25. 3. 2017



www.visitkranj.si8

V marcu že vsi komaj čakamo na po-
mladni veter, v zraku je že čutiti topli-
no sonca, mika nas, da bi se prepustili 
vandranju. Ampak po dolgih zimskih 
večerih, ki smo jih prečepeli doma, je 
treba začeti počasi, počasi pripravljati 
naše telo na nove spomladanske špor-
tne podvige. Predlagamo krajši kolesar-
ski potep. Kolesarska povezava pod 
Storžičem št. 10a je krajša različica 
poti Kolesarske povezave pod Storži-
čem št. 10, o kateri smo vam že pisali. 
Namenjena je rekreacijskemu kolesar-
jenju in nudi mirne trenutke v naravi, 
čudovite razglede ter oglede različnih 
znamenitosti.

Prva informacijska tabla stoji nasproti 
vhoda v Športni park Kranj, na Parti-
zanski cesti. Na poti do Rupe se boste 
peljali mimo spomenika padlim bor-
cem v Šorlijevem mlinu, naslednja za-
nimivost pa je krožišče med Kokrico in 
Mlako, ki ga krasi kovinska skulptura 
mamuta avtorja Jožeta Volariča. Nato 
se kratek čas peljete po glavni cesti pro-
ti Goričam. A naj vas ne skrbi, vožnja 
ne bo dolgočasna, spremljali vas bodo 
namreč lepi razgledi na hribe, na tam-
kajšnjih travnikih pa je moč opaziti tudi 
kakšno čapljo ali štorkljo. Skozi Goriče 
peljete proti Trsteniku in dalje desno, 

proti Čadovljam. Če ste že žejni in lač-
ni, se lahko tam ustavite na turistični 
kmetiji Markuta. Z veseljem vam bodo 
postregli z jabolčnikom ter s sveže peče-
nimi kruhki in iz domačega sadja nare-
jeno marmelado. Dalje se pot vije skozi 
Hraše in mimo Tatinca proti Bobovku. 
Tu so ob kopanju gline našli ostanke 
mamuta, danes pa so jezerca zanimiva 
tudi zaradi močvirskih rastlin in živali, 
ki so tu našle svoj življenjski prostor. 
Naslednja postaja je posestvo Brdo. Če 
imate čas, sta park Brdo s svojo bogato 
floro in favno in grad Brdo s svojo bo-
gato zgodovino vredna ogleda. Dalje 
odkolesarite proti Ilovki in Rupi. V tem 
koncu si lahko ogledate še del kanjona 
reke Kokre, potem pa ste že na izho-
diščni točki, na Partizanski ulici, tik ob 
vhodu na kranjski stadion.

Pot ni težka in je označena. Ležerno 
kolesarjenje z vetrom v laseh bo, prav 
tako kot pomlad, v vas vzbudilo novo 
energijo.

Dolžina poti:  21,2 km
Vzpon:   185 m
Spust:   472 m
Čas:   približno 2 uri

NASVET ZA IZLET
Z VETROM V LASEH

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 v Info točki Kranjske hiše osebno 
in zaupajte svoje mnenje našim informatorkam.
Utrip Kranja prihaja brezplačno na vsa go-
spodinjstva 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 barih starega 
mesta, v Kranjski hiši, v Mestni knjižnici Kranj 
in na Petrolu.

Kava_na_poti_2016_60x30mm_Kranjsko_obcinsko_glasilo.indd   2 15.7.2016   13:59:23

Sledite nam na @visitkranj in podelite svojim kranjskim 
fotografijam značko #visitkranj!
Razstavo vaših Instagram fotografij si lahko ogledate v 
kavarni Khislstein.

David BoleRok Vižintin

INSTAGRAM

EKIPA ZIMSKEGA UTRIPA KRANJA
Besedila:  Zala Vidali, Manca Strugar,  
Tamara Maržič, Ana Lapanja in Tomaž 
Štefe.
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordina-
cija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Šta-
gar Fotografije: arhiv ZTK Kranj , Matjaž 
Štefančič, Peter Uhan
Zahvala: Eva Pirnat, Tamara Maržič, 
kranjski ponudniki in prireditelji, Gorenj-
ski Glas, Naklada: 38.O00, Mesec: Fe-
bruar 2017, Izdaja: Zavod za turizem in 
kulturo Kranj, zanj direktor mag. Tomaž 
Štefe

Da bi Kranj postal še bolj trajnostno 
mobilen, se v mestu razvija sistem KR-
sKOLESOM, ki bo uporabnikom omo-
gočal izposojo koles med za zdaj šestimi 
postajališči. Občina Kranj želi Kranjča-
ne in obiskovalce Kranja motivirati za 
vožnjo s kolesom po mestu in njegovi 
najbližji okolici ter skrb za okolje.

Med turisti pa se kolesarjenje pojavlja 
kot ena od oblik potovanja iz druge de-
stinacije v Kranj ter kot rekreacija na 
oddihu v mestu. Kolesarski turizem je 
v Sloveniji kot oblika zdravega turizma 
zelo priljubljen, predvsem zaradi razgi-
banega terena, gostoljubnih kmetij in 
urejenih poti. 

KOLESARSKI TURIZEM
Na tri urejene poti s pomladjo vabimo 
tudi z destinacijo Visit Kranj. Idilično 
gorenjsko podeželje, okušanje dobrot 
na turističnih kmetijah in gostilnah, 
sledi in zgodbe preteklosti ter nepozab-
ni razgledi na vrhove Kamniško-Savinj-
skih Alp so navdihi kolesarskih poti, 
ki jih z izkušenim vodnikom organizi-

ramo za skupine. Kolesarski produkti: 
Tatinčeva pot, Rokovnjačeva pot in v 
obliki srca speljan Krog pod Storžičem 
so na voljo na našem rezervacijskem 
sistemu Trekksoft ter po telefonu in v 
živo v Kranjski hiši.
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Igor Kavčič

Po tem, ko na predvečer slo-
venskega kulturnega prazni-
ka v Cankarjevem domu ak-
tualni Prešernovi nagrajenci 
in nagrajenci Prešernovega 
sklada prejmejo dosežke za 
življenjsko delo oziroma vr-
hunske dosežke v kulturi in 
umetnosti, jih naslednji dan 
gostimo v Kranju. Tudi letos 
je bilo tako. Po svečanem 

kosilu na Brdu so se nagra-
jenci v spremstvu predstav-
nikov kranjske občine, mi-
nistra za kulturo Antona 
Peršaka in predsednika 
Upravnega odbora Prešer-
novega sklada Vinka Mö-
derndorferja najprej spreho-
dili po starem mestnem je-
dru. Po nagovoru direktori-
ce Gorenjskega muzeja 
Marjane Žibert so si gostje 
ogledali Prešernovo hišo, v 
nadaljevanju pa so obiskali 
še Galerijo Prešernovih na-
grajencev in si ogledali raz-
stavo njihovih portretov, ki 

jih je letos že enaindvajsetič 
doslej posnel fotograf Tone 
Stojko.
Osrednji dogodek je bil se-
veda tako imenovani Shod 
muz na kranjskem Parnasi, 
na katerem nagrajence v is-
krivem pogovoru izpraša 
novinarka in publicistka Pa-
tricija Maličev. Lavreate in 
občinstvo je v uvodu pozdra-
vil kranjski župan Boštjan 
Trilar, tako kot na osrednji 

proslavi pa je bil tudi v Kra-
nju oster Vinko Möderndor-
fer. Pozdravil je najboljšo 
gledališko publiko v Sloveni-
ji, saj pogosto tudi režira v 
Kranju. Prihodnjo sezono 
ga čaka nova premiera. Da 
ima mesto meščane, ki ima-
jo radi umetnost in jo nad 
vse cenijo. „Je pa treba pove-
dati tudi resnico. Na Sloven-
skem zadnjih petindvajset 
let žal z umetnostjo ne dela-
mo lepo. Moramo si prizna-
ti tudi to, da sta umetnost in 
kultura pravzaprav vse, kar 
še imamo, in da je to edina 

garancija, da bo naš narod 
preživel.“ Z nagovorom je 
sledil kulturni minister An-
ton Peršak, ki je nenaklonje-
nost visoki kulturi in ume-
tnosti pripisal tudi proce-
som globalizacije, ki jo 
spodbuja multinacionalni 
kapital, ki želi svet brez po-
sebnosti.
V nadaljevanju so se Kranj-
čankam in Kranjčanom 
predstavili dobitnik Prešer-

nove nagrade za življenjsko 
delo, prevajalec in pisatelj 
Aleš Berger ter nagrajenci 
Prešernovega sklada sklada-
teljica Nina Šenk, skladatelj 
in klarinetist Boštjan Gom-
bač, pisateljica Mojca Ku-
merdej, skladatelj Mitja Vr-
hovnik Smrekar in arhitekti 
Lena Krušec, Tomaž Krušec 
in Vid Kurinčič iz biroja 
Skupina Arhitektura Kru-
šec. Manjkala sta Prešerno-
va nagrajenka, slikarka in 
grafičarka Metka Krašovec 
in stripovski avtor in karika-
turist Tomaž Lavrič. 
Aleš Berger je o dvojem ure-
dniškem delu med drugim 
dejal, da na svoje tridesetle-
tno uredniško delo gleda z 
zadoščenjem, da je urejal 
dobre knjige. Obsežen pa je 
tudi spisek njegovih prevo-
dov iz francoščine. Všeč mu 
je francoski šanson, italijan-
ska, španska glasba ... Arhi-
tekti so v zadnjih letih bolj 
poredko med nagrajenimi, o 
tem, da mora arhitekt imeti 
čim širši in odprt pogled na 
svet, saj je njihov poklic, po-
vezan z vsakdanjim življe-
njem, pa je med drugim go-
voril Vid Kurinčič. Skladate-
ljica Nina Šenk je povedala, 
da je zdaj že v zrelih sklada-
teljskih letih in je v obdobju, 
ko si upa biti res ona sama. 

„Vedno sem iskala navdih v 
literaturi, v vodi ..., zdaj več 
razmišljam in si upam več 
sama povedati o svojih mi-
slih.“ 
Glasbenik in skladatelj Mi-
tja Vrhovnik Smrekar, ki 
veliko piše glasbo za gleda-
lišče in film, je dejal, da ga 
mora zgodba filma ali bese-
dila za predstavo v gledali-
šču, za katero piše glasbo, 
vselej premakniti, presene-
titi, iritirati ... Na vprašanje, 
kdaj se človek odloči, da bo 
prozo delil z ostalimi in jo 
dal v branje drugim, je filo-
zofinja in pisateljica Mojca 

Kumerdej odgovorila, da 
gre za pogum. Svoj knjižni 
prvenec je namreč izdala 
šele pri sedemintridesetih. 
„Če si ženska, je preboj v 
literaturi še toliko večji.“ 
Kot zadnji je o sebi in svoji 
glasbi spregovoril multiin-
strumentalist Boštjan Gom-
bač. Publiki je povedal, 
kako iz rokerja postaneš 
folkglasbenik, kako se je 
navdušil na irsko, klezmer, 
makedonsko glasbo in kako 
je nabavljal pojočo žago, ki 
je v zadnjem času postala 
zaščitni znak njegovih na-
stopov.

Prešernovi nagrajenci 
v Prešernovem mestu
Ob slovenskem kulturnem prazniku Kranjčani v svojem mestu že tradicionalno gostimo aktualne 
Prešernove nagrajence. Ti so se sprehodili skozi mesto, obiskali Prešernovo hišo, si ogledali razstavo 
svojih portretov v Galeriji Prešernovih nagrajencev, v gledališču, ki prav tako nosi pesnikovo ime, pa 
jim je v javnem pogovoru prisluhnila polna dvorana obiskovalcev.

Na poti do gledališča so se Prešernovi nagrajenci ustavili tudi v Prešernovi hiši, kjer jih  
je nagovorila direktorica Marjana Žibert. / Foto: Primož Pičulin

Minister za kulturo Anton Peršak se je v Prešernovi hiši 
vpisal v knjigo vtisov. / Foto: Primož Pičulin

Med pogovorom: Prešernov nagrajenec Alež Berger ob 
voditeljici Patriciji Maličev / Foto: Primož Pičulin

Pisateljica Mojca Kumerdej ob glasbenikih Boštjanu 
Gombaču in Mitji Vrhovniku Smrekarju / Foto: Primož Pičulin

do 30%
popust

www.dvorec-jelen.si

T.: 031 660 055, E.: info@dvorec-jelen.si

 Nudimo najboljše 3, 4 in 5 sobne enote, predvsem v najvišjih nadstropjih.
Akcija traja do 31.3.2017

ZNIŽANJE PREOSTALIH 9 STANOVANJ!
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  
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Vilma Stanovnik

Prejšnji teden je na Brdu pri 
Kranju potekala 52. podelitev 
Bloudkovih priznanj. Prizna-
nja so podelili za leto 2016, 
med dobitniki pa sta bila tudi 
dva kranjska občana. 
Tako je najvišje državno pri-
znanje na področju športa, 
Bloudkovo nagrado, za izje-

men prispevek k razvoju slo-
venskega športa prejel Gabri-
el Gros. Jelka ljubiteljem 
smučarskih skokov in pole-
tov seveda ni treba posebej 
predstavljati, saj ga večina 
pozna kot reprezentančnega 
trenerja, ki je sodeloval z več 
generacijami smučarjev ska-
kalcev. Pod njegovim vods-
tvom je Primož Peterka dva-
krat osvojil naslov zmagoval-
ca svetovnega pokala. Gros 

se je odlično znašel v vlogi 
direktorja Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti, tudi 
med njegovim vodenjem pa 
je bil ves čas aktivno vključen 
v smučarske skoke kot član 
komiteja za razvoj smučar-
skih skokov pri Mednarodni 
smučarski zvezi. Bil je tehni-
čni delegat in član žirije, poz-
namo pa ga tudi kot strokov-

nega športnega komentator-
ja. Prav tako ima velike zas-
luge za gradnjo zavoda za 
šport RS Planica, ki ga vodi 
od leta 2009.
Prav tako ljubiteljem športa, 
posebno smučarskega teka, ni 
treba predstavljati dobitnice 
Bloudkove plakete Vesne Fab-
jan. Zaslužila si jo je za 
pomembne tekmovalne dose-
žke, zlasti za olimpijsko meda-
ljo, ki jo je prejela v Sočiju. 

Dve priznanji 
ostali v Kranju
Bloudkovo nagrado je prejel Gabriel Gros, 
Bloudkovo plaketo pa Vesna Fabjan.

Predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj 
Miroslav Cerar in članica Katarina Venturini sta Bloudkovo 
nagrado izročila Jelku Grosu. / Foto: Tina Dokl

V imenu Vesne Fabjan je Bloudkovo plaketo prevezel 
predstavnik TSK Triglav Kranj Viktor Vauhnik. / Foto: Tina Dokl

Jože Marinček

Tisti, ki se spominjajo, kako 
se je igral nogomet v Kran-
ju, si ne morejo zamisliti, da 
v moštvu ne bi bilo nekoga 
od Brezarjevih. Prav prii-
mek Brezar je bil še kako 
vezan tudi na Triglav, saj so 
v moštvu bili kar trije: Stane 
- Bsk kot najstarejši, Marjan 
- Mači kot srednji in Anton 
- Baki kot najmlajši. Živ je le 
še Marjan, ki šteje že 87 
pomladi in je še edini živeči 
nogometaš iz tistih let, ko je 
bil še Triglav Korotan. Mar-
janu Brezarju je pripadla 
tudi čast, da je izvedel začet-
ni udarec na tekmi med 
nogometaši Triglava in zlate 
selekcije Slovenije na tekmi 
ob odprtju prenovljenega 
nogometnega igrišča, pokri-
tega z umetno travo. Z njim 
smo se pogovarjali o kranj-
skem nogometu.

Se še spomnite, kako ste ig r
ali?
»Spomin imam kljub letom 
še kar dober in vem, da smo 
se otroci doma iz Lajha, kot 
pravimo našemu delu Kran-
ja, zelo radi podili za žogo. 
Tako sem se z nogometom 
srečal že pred drugo svetov-
no vojno. Spomnim se tudi 
prve tekme za člansko moš-

tvo Korotana, ki smo jo odi-
grali v Škofji Loki in sem bil 
takrat s šestimi leti najmlajši 
igralec prvega moštva.“

Ste pa eden redkih igralcev, 
ki je igral na mestu branilca, 
se nato preselil na mesto 
vratarja in se ponovno vrnil 
na mesto branilca ...
»Na tekmi proti Krimu v Lju-
bljani so nam domači nogo-
metaši poškodovali vratarja 
Iva Kovačiča. Takrat takih 
menjav, kot jih poznamo 
danes, še ni bilo. Takoj sem 
se javil, da ga zamenjam. 
Morda so takrat opazili, da 
sem lahko vratar, in sem se iz 

obrambnega igralca prekvali-
ficiral v vratarja.«

Niste pa bili samo igralec v 
Kranju?
»Poleg matičnega kluba Tri-
glav sem igral nekaj časa 
tudi za ljubljanski Odred. 
Ponudba je bila dobra in 
izkoristil sem jo.«

Kaj vse ste v svoji bogati 
nogometni karieri osvojili?
»S Triglavom smo postali 
trikrat slovenski prvaki. 
Imam tudi šest nastopov za 
slovensko reprezentanco, v 
kateri sem bil petkrat vratar 
in enkrat igralec.«

Kdaj ste prenehali igrati?
»Igrati sem nehal pri 36 
letih, pa še to zaradi tega, ker 
so me potrebovali kot trener-
ja. Najprej sem treniral 
nogometaše Triglava. Nekaj 
let sem nato delal v Lescah, 
poseben spomin pa me veže 
na treniranje v avstrijskem 
Šentjanžu, kjer sem delal z 
našimi rojaki onkraj Kara-
vank.«

Kakšen nogomet vam je 
všeč?
»Cenim napadalno igro in 
zato mislim, da je bil nogo-
met mojega časa privlačnej-
ši, ker se je igralo odprto in 
napadalno. Tudi zadetek je 
tisto, zaradi katerega pridejo 
gledalci na tekmo.“

Kot gledalec in strasten navi
jač še sedaj spremljate vse 
tekme Triglava na domačem 
igrišču. Česa si najbolj želite?
»Želim si, da bi se Triglav uvr-
stil v prvo slovensko ligo in 
tam ostal za večno. Da bi fan-
tje imeli odlične pogoje za vad-
bo in igranje. Ja, pa še nekaj. 
Igram evropsko loterijo. Če bi 
zadel, bi organiziral sestanek 
pri županu Kranja, kjer bi 
vztrajal, da se naredi res dober 
nogometni stadion, kjer bi 
fantje lahko igrali in trenirali 
ter razvijali športni duh.«

Kranj mora imeti prvoligaša
Tako pravi legenda kranjskega nogometa Marjan Brezar - Mači.

Marjan Brezar je še vedno predan nogometu. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Hraše – Slovenija je pred 
kratkim dobila novo, tretjo 
zmagovalko tekem svetov-
nega pokala v teku na smu-
čeh. Kar dve sta iz TSK Tri-
glav Kranj: Vesna Fabjan in 
Anamarija Lampič. Slednja 
je bila na začetku februar-
ja najboljša v Pjongčangu v 
Južni Koreji, na prizorišču 
olimpijskih iger prihodnje 
leto. Zmagala je v sprintu v 
klasični tehniki, ki je njena 
paradna disciplina. 
»Moj cilj je bila uvrstitev v 
finale. Zmage res nisem pri-
čakovala, zato sem jo bila še 
toliko bolj vesela,« je povedala 
komaj 21-letna smučarska 
tekačica, ki je vodilna v seštev-
ku svetovnega pokala do 23 
let. Njena prva zmaga v sicer 
nekoliko okrnjeni konkuren-
ci je bila suverena in taktično 
izjemna. Po prihodu domov 
so ji v domači občini in kraju 
pripravili sprejem, ki so se ga 
udeležili tudi številni iz TSK 
Triglav Kranj. Prišel je tudi 
njen klubski trener Rok Šolar. 
»Glede na to, kako je stopnje-
vala formo, da je bil sprint v 
klasični tehniki, pogoji zelo 

njej pisani na kožo, smo kar 
pričakovali finale, prvega 
mesta pa ne. Tekmo sem 
spremljal v Združenih drža-
vah Amerike, kjer je bilo mla-
dinsko svetovno prvenstvo. 
Taktično je odtekla odlično in 
po njej bi se lahko zgledovale 
tudi starejše tekmovalke. Vidi 

se, da ima pri tem dobrega 
učitelja, očeta, ki prihaja iz 
kolesarstva, kjer je taktika 
izredno pomembna. V mla-
dinskih kategorijah ni dose-
gla tistega, kar je sposobna, 
tako da se ji sedaj to lahko 
začne vračati. Za klub je to 
nov velik uspeh in upam, da 

bo še naprej šlo tako,« je 
dejal. 
Tekači na smučeh, tudi štir-
je iz TSK Triglav Kranj (Ves-
na Fabjan, Anamarija Lam-
pič, Lea Einfalt in Janez 
Lampič) so trenutno na sve-
tovnem nordijskem prvens-
tvu v Lahtiju na Finskem. 

Anamarija nova junakinja
Anamarija Lampič, smučarska tekačica TSK Triglav Kranj, je kot tretja Slovenka zmagala  
na tekmi svetovnega pokala v teku na smučeh.

Anamariji Lampič so za zmago prišli čestitat tudi mladi tekači iz TSK Triglav Kranj. 

Fo
to

: P
et

er
 K

o
še

n
in

a



Šport

19Kranjske novice, petek, 24. februarja 2017

Gnojilo prvega 
razreda kakovosti!

Digestat iz Bioplinarne Ihan
Digestat je brez dodanih umetnih snovi ter klavničnih odpadkov in je okolju 
prijazno gnojilo. Vsebuje veliko hranilnih snovi in mineralov ter posebno 
mikrobakteriološko floro, zato je odlično nadomestilo mineralnim 
gnojilom, saj povečuje rast in količino pridelka. 

Kako do digestata?
Pokličite 041 934 987
Digestat lahko v bioplinarni prevzamete sami ali pa se dogovorite za dostavo.

Več na www.petrol.si/gnojilo
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Vilma Stanovnik

Pri Odbojkarskem klubu 
Triglav Kranj so se konec 
minulega leta razveselili ve-
like plakete Mestne občine 
Kranj, ki so jo dobili za delo 
z mladimi, pa tudi za orga-
nizacijo številnih prireditev. 
O tem, kaj jim nagrada po-
meni, predvsem pa o načr-
tih kluba sva se pogovarjala 
s podpredsednikom kluba 
Mirom Ambrožičem.

Velika plaketa, ki ste si jo v 
klubu zaslužili, je zagotovo 
nagrada za dolgoletno delo?
»Ko smo v klubu izvedeli, da 
smo med občinskimi nagra-
jenci, smo bili zelo veseli. 
To namreč za nas v klubu 
pomeni, da smo v tem oko-
lju opaženi in da je naše 
delo cenjeno. Nagrado smo 

prejeli za več kot 55-letno 
delo. Hkrati je nagrada veli-
ka motivacija za vnaprej, da 
delo nadaljujemo tako, kot 
smo ga opravljali do sedaj.«

Kakšne selekcije imate tre-
nutno v klubu?
»Prav v tej sezoni je bilo za-
nimanje za vpis v praktično 
vse selekcije še večje kot 
prejšnja leta. To je gotovo 
tudi posledica dobrega dela 
prek poletja, ko smo imeli 
brezplačno šolo odbojke na 
mivki. Ta odbojko smo 
uspeli navdušiti res veliko 
mladih. Tako je v tej sezoni 
v klubu več kot sto petdeset 
mladih, in to tako fantov kot 
deklet. Sicer pa imamo v 
klubu vse selekcije, od mlaj-
ših deklic in dečkov, do sta-
rejših deklic in dečkov, ka-
dete in kadetinje. V ženski 

kategoriji članic še nimamo 
in računamo, da jih bomo 
imeli v dveh letih. Pri fantih 
pa imamo tudi mladince in 
člane. Poleg tega, da prva 
ekipa članov nastopa v naj-
višji, 1. državni ligi, mladi 
nabirajo izkušnje v 3. držav-
ni ligi.«

Članska ekipa ima letos zelo 
dobre rezultate?
»Letos smo res izredno za-
dovoljni, saj je članska ekipa 
v rednem delu državnega 
prvenstva na osemnajstih 
tekmah kar trinajstkrat 
zmagala in bila le petkrat 
poražena. Premagovali so 
vse ekipe, razen ACH Volle-
ya. Tako smo po rednem 
delu tekmovanja osvojili tre-
tje mesto, sedaj igramo v 
modri skupini in ciljamo na 
polfinale oziroma uvrstitev 
med štiri najboljše ekipe v 
državi. Naš cilj ob koncu se-
zone je medalja.«

V marcu ste tudi organiza-
torji zaključnega turnirja 
pokala Slovenije, na kate-
rem bo nastopila tudi vaša 
ekipa?
»Pri Odbojkarski zvezi Slo-
venije smo uspeli s kandida-
turo zaključnega turnirja, 
čeprav takrat še nismo vede-
li, da se bomo uvrstili v pol-
finale. Smo pa v to verjeli – 
in sedaj ko bomo na turnir-
ju nastopili tudi z našo eki-
po, smo še toliko bolj zado-
voljni in prireditev pripra-

vljamo še z večjim veseljem. 
Turnir v dvorani na Planini 
bo potekal od 17. do 19. 
marca, od petka do nedelje. 
Na njem bodo nastopile šti-
ri najboljše ženske in štiri 
najboljše ekipe. V petek bo-
sta polfinalni ženski tekmi, 
prva ob 17.30 in druga ob 
20.30. V soboto bosta oba 
moška polfinala, s tem da 
bomo začeli že ob 14. uri in 
nadaljevali ob 17. uri. V so-
boto ob 20.30 bo na spore-
du ženski finale, v nedeljo 

ob 20.30 pa bo še moški fi-
nale. Obe finalni tekmi bo 
prenašala tudi televizija, mi 
pa imamo v načrtu, da bi 
pred nedeljskim finalom 
pripravili še tekmo repre-
zentantov veteranov. Tega 
še nismo uradno dali v pro-
gram, se bomo pa te dni po-
trudili, da izpeljemo tudi to 
tekmo. Ker si turnir želimo 
narediti čim zanimivejši za 
vse, smo se dogovorili že s 
plesnimi skupinami, prav 
tako pripravljamo tudi na-

gradne igre za gledalce, ki 
jih že sedaj vabimo, da se 
nam pridružijo v dvorani na 
Planini. Če bo lepo vreme, 
bomo spremljevalni pro-
gram, zlasti za otroke, pri-
pravili tudi pred dvorano. 
Mislili smo tudi na žejne in 
lačne, tako da bo poskrblje-
no za vse. Pri pripravi prire-
ditve imamo podporo kranj-
ske občine pa tudi Zavoda 
za turizem in kulturo ter 
Zavoda za šport, kar nam 
veliko pomeni.«

Za odbojko je veliko zanimanja
Pri Odbojkarskem klubu Triglav Kranj so ponosni na delo z mladimi pa tudi na tekmovalne uspehe ekip, posebno članskega moškega moštva, ki je po 
rednem delu državnega prvenstva na tretjem mestu, zagotovili pa so si tudi igranje na finalnem pokalnem turnirju, ki ga bodo organizirali v Kranju.

Podpredsednik Odbojkarskega kluba Triglav Kranj Miro 
Ambrožič / Foto: Tina Dokl

Odbojkarji Triglava v letošnji sezoni igrajo odlično, v domači Športni dvorani Planina pa se 
bodo marca predstavili tudi na finalnem turnirju pokala Slovenije. / Foto: Primož Pičulin

Pri ŠD Proaktiv bodo, v sodelovanju z Mestno občino Kranj 
jutri, v soboto, organizirali mednarodni nogometni turnir za 
otroke, stare od devet do enajst let. Turnir bo potekal na 
dveh lokacijah istočasno, in sicer v Športni dvorani Planina 
in dvorani Gimnazije Franceta Prešerna. Na festivalu nogo-
meta bo sodelovalo več kot trideset otrok iz Slovenije in 
Hrvaške. Več informacij dobite na info@sdproaktiv.si ali po 
telefonu 051 625 485 (Igor).

Mednarodni otroški nogometni turnir

Jože Marinček

Vodilno moštvo v 2. sloven-
ski nogometni ligi, ekipa 
kranjskega Triglava, je v ne-
deljo odpotovala na enote-
denske priprave v Umag. 
»Umag je naša stalna zim-
ska pripravljalna baza, saj 
imamo odlične pogoje za 
delo. Odigrali bomo tudi ne-
kaj pripravljalnih tekem,« je 
pred odhodom povedal teh-
nični vodja članskega moštva 
Miloš Avdič. Prvo tekmo so 
nato v ponedeljek že odigrali, 
nasprotnik je bil kitajski dru-
goligaš Dalianom, rezultat 
pa 3:1 (0:1) za Triglav.

Sicer pa je na priprave odšlo 
štiriindvajset nogometašev, 
med njimi tudi štirje mla-
dinci in dva perspektivna 
kadeta, ki sta tudi člana dr-
žavne kadetske reprezentan-
ce David Zec in Kryeziu Dri-
lon. 
Kot je povedal Miloš Avdič, 
bodo teden dni bivanja v 
Umagu dobro izkoristili in 
se maksimalno pripravili za 
nadaljevanje tekmovanja v 
spomladanskem delu, ki se 
bo začelo 11. marca. Takrat 
bodo nogometaši Triglava v 
derbiju kola gostovali pri 
drugouvrščenem Roltek 
Dobu.

Nogometaši Triglava  
na pripravah v Umagu
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Društva in klubi
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Jubilej so praznovali 
konec januarja v Prešerno-
vem gledališču v Kranju, nas-
tanek Sončka – Gorenjskega 
društva za cerebralno parali-
zo pa seže še nekoliko dlje v 
preteklost, kot je strnila aktu-
alna predsednica društva 
Mojca Velkavrh Žižek: »11. 
decembra 2016 je minilo šti-
rideset let od ustanovitve Son-
čka – Gorenjskega društva za 
cerebralno paralizo, prvega 
društva za cerebralno parali-
zo v Sloveniji. Zgodba Gore-
njcev se je sicer začela že 
nekaj let pred tem datumom, 
s prvo kolonijo v Pineti leta 
1972, vendar je bilo društvo 
uradno ustanovljeno na obč-
nem zboru v dvorani občine 
Kranj 11. decembra 1976. 
Uvodni govor s pozivom k 
ustanovitvi je imela dr. Tatja-

na Dolenc Veličkovič, še 
danes častna predsednica 
društva in častna članica Zve-
ze Sonček. Gorenjsko društvo 
je bilo skupaj z mariborskim 
tudi pobudnik za ustanovitev 
nacionalne organizacije Zve-
ze društev za cerebralno para-
lizo Slovenije v letu 1983. 
Tudi prvi predsednik Zveze je 
bil Gorenjec Adolf Mrak. 
Dejavnost društva je bila v 
prvem desetletju usmerjena 
predvsem v organiziranje 
šole za starše, šole za smuča-
nje, potekali so tudi plavalni 
tečaji, jahanje, šola računal-
ništva, telovadba, plesni tečaji 
... Društvo je tudi zaslužno za 
organiziranje šolske kolonije, 
v katero so otroci odhajali 
brez spremstva staršev. Prav 
tako je že na začetku delova-
nja društva zaživela zamisel o 
fondu igrač, organizirali so 
likovno razstavo del otrok s 

cerebralno paralizo, izdajali 
glasilo društva, se učili raču-
nalništva, plavali z olimpijci 
... Dolgoletno sodelovanje 
med društvom in Razvojno 
ambulanto za Gorenjsko je še 
vedno vzorčen primer za veči-
no ostalih društev.«
Danes se v Sonček na Gorenj-
skem vključuje, posredno in 
neposredno, več kot petsto lju-
di. Vsako leto društvo izvede 
tri šole smučanja, tri šolske 
kolonije, tabor mladostnikov 
in vsaj dve šoli za starše. Lani 
so na različnih lokacijah reali-
zirali več kot tisoč sto dni akti-
vnosti. Poleg tega so vse leto 
organizirana hipoterapija na 
hipodromu pri Medvodah ter 
plesna srečanja za odrasle. Od 
jeseni lanskega leta društvo 
izvaja tudi program osebne 
asistence, ki ga delno financi-
ra ministrstvo za delo, druži-
no in socialne zadeve. 

Velika zahvala vsem, ki 
Sončku stojijo ob strani

Odlično je še vedno sodelo-
vanje med Gorenjci in Šta-
jerci, povabilu na praznova-
nje jubileja se je odzvala 
Lidija Šestak Zorič, predse-
dnica mariborskega društva 
Sonček in podpredsednica 
Zveze Sonček, ki se je Gore-
njcem še posebej zahvalila, 
ker so postavili zametek 
tako pomembne organizaci-
je, ki je danes avtoriteta na 
področju cerebralne parali-
ze. Na odru Prešernovega 
gledališča je nagovorom sle-
dila čudovita predstava Raz-
stava src v izvedbi gledališke 
skupine Sonček Maribor. 
Avtor besedila in režiser gle-
dališke igre je Rok Vilčnik, 
igrali so člani Sončka – 
Mariborskega društva za 
cerebralno paralizo ter upo-

rabniki in zaposleni Zveze 
Sonček – Enote VDC Mari-
bor. K predstavi so prispeva-
li tudi producentka Lidija 
Šestak Zorič, mentorica 
igralske skupine Zlatka 
Ornik, glasbeni opremljeva-
lec Sebastijan Duh ter z 
izvirnimi kostumi in sceno-
grafijo Neva Vrba.
Praznovanje, ki so ga naslo-
vili PRVI(h) 40 LET, je bila 
priložnost za veliko zahvalo 
vsem, ki so sončkom poma-
gali in še vedno pomagajo – 

strokovno, finančno, s pros-
tovoljnim delom in z moral-
no podporo. »Toliko dobre 
volje, smeha, toliko pozitiv-
ne energije je pri vas kljub 
težkim okoliščinam. Drage 
sončice, dragi sončki, izjem-
no ponosen sem na vas,« je 
povedal kranjski župan Boš-
tjan Trilar, ki jih rad obišče. 
Odprtost za drugačnost pel-
je društvo v peto desetletje, 
novim izzivom in uresniče-
vanju srčnih projektov nap-
roti, pa so sklenili sončki.

Štirideset Sončkovih let
Sonček – Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo je praznovalo štiridesetletnico. Danes se vanj 
vključuje, posredno in neposredno, več kot petsto ljudi, ki nadaljujejo s srčnimi projekti ...

»Štirideset let je od imenitne ideje, ki je vzniknila med 
pravimi ljudmi, ki niso ubirali uhojenih poti in ki so  
imeli dovolj širok pogled, da so povezali stroko in  
starše,« je spomin obudila aktualna predsednica društva 
Mojca Velkavrh Žižek. Za predano delo so se ji zahvalili  
s šopkom. / Foto: Tina Dokl

S priznanjem so se zahvalili sodelavki Silvi Bajde,  
ki je zadnjih dvajset let močno zaznamovala delo Sončka – 
Gorenjskega društva za cerebralno paralizo na več 
področjih. / Foto: Tina Dokl

Jubilej so praznovali tudi s čudovito predstavo Razstava src. / Foto: Tina Dokl

Sredi tega meseca sta Plesna šola Urška Kranj in PK Urška 
Ljubljana, v sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije, organizira-
li pokalni turnir v modernih tekmovalnih plesih (hip hop, bre-
ak dance, modern, step in orient). Tekmovanje je potekalo v 
telovadnici Gimnazije Franceta Prešerna. Za uvrstitev na 
državno prvenstvo se je potegovalo več kot 500 plesalcev iz 
cele Slovenije. Urškini plesalci so med drugim dosegli tudi 
odlične uvrstitve v članski kategoriji hip hopa. Miha Jelovčan 
se je uvrstil na 3. mesto v hip hop solu in na 5. mesto v hip 
hop battlu, v paru sta si Miha Jelovčan in Matic Eržen priple-
sala odlično 4. mesto, Kristina Zarić pa si je izmed množice 
deklet priplesala finalno 7. mesto. 

Tekmovanje v modernih tekmovalnih plesih
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Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 041 724 134   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 
Obvezne prijave na dogodke (MCK*) po tel. 041 724 134 ali na 

e-naslov mck-prijava@luniverza.si, če ni označeno drugače.
      
 Sreda,  1. 3. 2017     10.00–11.30       
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

 Sreda,  1. 3. 2017     9.00–10.00       
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaje se razbremenimo 

stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.  
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. Posebej vabljeni upokojenci.

 Sreda,  1. 3. 2017     18.00–20.00       
  Petje ljudskih pesmi. Razvedrimo se ob čudovitih pesmih,  

ki ogrejejo srce!

 Sreda,  1. 3. 2017     18.00–19.30       
  Predavanje: Umetnost prepričevanja. Kako razviti, izpopolniti  

in uporabiti sposobnost prepričevanja, saj z njo lahko dosežemo  
izjemne rezultate. Predava Klemen Globočnik. 

 Sreda,  1. 3. 2017     18.00–19.30       
  Somatski gibi – delavnica učenja pravilnega gibanja  

S predstavitvijo osnov AEQ klinične somatike se bomo učili, kako  
lahko sami odpravimo bolečine v hrbtu, vratu, ramenih in rokah,  
zapestjih. Ozavestili bomo vzroke utesnjenosti krpalnega kanala in  
se učili, kaj sami lahko storimo. Bodite v udobnih oblačilih. S seboj 
prinesite podlogo. Delavnico vodi Irena Jugovic. Število mest je  
omejeno (10). 

 Četrtek,  2. 3. 2017     12.00–13.00       
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija  

Nudimo vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi  
računalnikov in telefonov.

 Četrtek,  2. 3. 2017     17.00–19.30       
  Predavanje s praktičnimi primeri: Upravljanje z osebno energijo 

in časom 
  Naše počutje, zdravje in blagostanje pogosto izhaja iz našega stanja 

osebne energije in zavesti. S tem povezano je samospoznanje,  
samozavedanje in upravljanje s svojo energijo in časom neke vrste 
nuja za posameznikov osebni in poslovni uspeh. Na predavanju dr. 
Kristine Knific bomo spoznali nekaj preprostih načinov in tehnik za 
izboljšanje osebnega stanja in upravljanja s svojo energijo in časom.

 Četrtek,  2. 3. 2017     19.30–21.00       
  Individualni pogovori in svetovanja. Pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – kako laže in hitreje do  
boljših rešitev. Prijave in informacije za individualne pogovore in  
svetovanje (prvi prosti termini zaradi zasedenosti na voljo v aprilu) 
pri dr. Kristini Knific sprejemamo na: resitve@luniverza.si. 

 Petek,  3. 3. 2017     9.45–11.15       
  Predavanje o IKIGAJ – Japonski umetnosti življenja. Predaval bo 

Marko Ogris v jedilnici Doma upokojencev Kranj. Vabljeni vsi.

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

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – kako laže in hitreje do  
boljših rešitev. Prijave in informacije za individualne pogovore in  
svetovanje (prvi prosti termini zaradi zasedenosti na voljo v aprilu) 
pri dr. Kristini Knific sprejemamo na: resitve@luniverza.si. 

 Petek,  3. 3. 2017     18.00–19.30       
  Moj ples. Vabimo vas na ples, ki prihaja spontano iz nas in ne  

potrebuje predznanja, le voljo po prepustitvi. Spremljala nas bo  
nežna glasba in svetloba svečk. Potrebujete udobna oblačila, copate, 
podlogo za sedenje, vodo za pitje in dve svečki. Delavnico bo vodila 
Tannja Yrska, univ. dipl. inž. gozdarstva.

 Sobota,  4. 3. 2017     10.00–13.00       
  Likovna delavnica za otroke. Društvo rojakov Plava in Gusinja Izvor 

– Kranj bo vsako prvo soboto izvajalo likovne delavnice za otroke, 
pod strokovnim vodstvom slikarja in prof. lik. kulture Skenderja  
Bajrovića iz likovne šole SAB iz Ljubljane. Otroci bodo na strukturiran 
način spoznali vse od klasičnih tehnik (risanje, slikanje, tiskanje,  
grafika, ustvarjanje z glino, kiparjenje, grafično oblikovanje).

 Ponedeljek,  6. 3. 2017     18.00–20.00        
  Delavnica za mlade. Namenjena je mladostnikom nad 12 let.  

Ustvarjanje, gibanje, zanimive debate, najstniške teme, druženje  
z vrstniki, pogovori za boljšo samopodobo, razvijanje domišljije,  
krepitev samozavesti in še kaj bo vodila Iris Šober.  

 Ponedeljek,  6. 3. 2017     17.00–18.30        
  Od Layerjeve hiše do stolpa na Pungartu. Zbirališče na parkirišču 

Jelenov klanec.

 Ponedeljek,  6. 3. 2017     17.00–18.30        
  Kvačkanje. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje pomirjata in  

osvobajata duha. S pomočjo kvačkanja boste poskrbeli tudi za boljše 
počutje, izboljšali spretnost in koordinacijo ter spodbudili možgane  
k razmišljanju. Delavnice vodi Tatjana Jerančič.

 Ponedeljek,  6. 3. 2017     18.00–19.30        
  Predstavitvena delavnica čuječnosti. Čuječnost (angl. Mindfulness) 

je ena izmed najbolj obetavnih strategij za ohranjanje in izboljševanje 
duševnega zdravja, učinkovito orodje za osebnostno rast in psihološko 
spoprijemanje s težavami. Razvijanje čuječnosti ima številne koristi 
za posameznika: boljša skrb zase, izboljšanje splošnega počutja,  
večja kvaliteta življenja, občutje notranje mirnosti, zmanjšanje doži-
vljanja stresa, … Izvajalka je mag. Maja Bajt, univ. dipl. psihologinja.

 Torek,  7. 3. 2017     17.30–19.00        
 Ustvarjalna delavnica. Izdelava darila za dan žena.

 Torek,  7. 3. 2017     17.30–19.00        
 Ustvarjalna delavnica. Izdelava lesnih miniatur.

 Sreda,  8. 3. 2017     10.00–11.30       
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

 Sreda,  8. 3. 2017     10.00–11.00       
  Ustvarjalne delavnice za vse generacije. Druženje skupaj  

z najmlajšimi iz vrtca.

 Četrtek,  9. 3. 2017     18.00–20.00       
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

 Četrtek,  9. 3. 2017     12.00–13.00       
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in  
telefonov.

 Petek,  10. 3. 2017     18.00–19.30       
  Potopisno predavanje – Čarobni Maroko. Država na severu Afriške 

celine popotnika očara s svojo barvito pokrajino, čudovitimi razgledi 
na visoka gorovja, slapove, reke, oaze in puščavo. Obiskovalce  
osvojijo živahne medine, okusna hrana, v piramido zložene začimbe, 
svež pomarančni sok in metin čaj. Maroko je za popotnika varna  
država, braniti se je treba le vsiljivih trgovcev, s katerimi je obvezno 
barantanje na številnih pisanih tržnicah.

 Petek,  10. 3. 2017     17.30–18.30       
  Spust gregorčkov. Zbor pred Medgeneracijskim centrom in odhod 

proti kanjonu reke Kokre, kjer bomo skupaj spustili gregorčke  
v vodo.

 Ponedeljek,  13. 3. 2017     17.00–18.30        
  Kvačkanje. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje pomirjata in  

osvobajata duha. S pomočjo kvačkanja boste poskrbeli tudi za boljše 
počutje, izboljšali spretnost in koordinacijo ter spodbudili možgane  
k razmišljanju. Delavnice vodi Tatjana Jerančič.

 Ponedeljek,  13. 3. 2017     18.00–19.30 
  Gobe in gobarjenje, konjiček in rekreacija, utrdite svoje znanje na 

predavanju o gobah. Predaval bo Bojan Arzenšek, gobar,  
amaterski mikolog z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju  
gobarstva, soavtor dveh slovenskih knjig o gobah. 

 Ponedeljek,  13. 3. 2017     18.00–19.30 
 Meditacija – predstavitev. Vodi jo Maja Križnar.
     
 Torek,  14. 3. 2017     8.00–10.00        
  Slovenija moja dežela – za tujce. Brezplačne delavnice za tujce za 

pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Spoznavanje slovenske 
kulture in družbe, pridobivanje praktičnih informacij, potrebnih  
za življenje in delo v Republiki Sloveniji, seznanjanje z upravnimi  
postopki za vsakdanje življenje. 

 Torek,  14. 3. 2017     17.30–19.00        
  Starševstvo – ni panike. Biti starš je poslanstvo. Na srečanju se 

bomo pogovarjali o vzgojnih stilih. Pomoč in podpora staršem pri 
vzgoji. Osvetlili bomo morebitna vprašanja in stiske, ki se nam  
porajajo v vlogi starša. Izmenjevali bom osebne izkušnje, predloge. 
Pogovor bo vodila Nataša Štupar Jarović, univ. dipl. pedagoginja, 
spec. na področju predšolske vzgoje. Hkrati potekajo družabne igre 
za otroke.

 Torek,  14. 3. 2017     17.30–19.00        
 Družabne igre za otroke: Ugani, kdo si.

 Sreda,  15. 3. 2017     10.00–11.30       
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

 Sreda,  15. 3. 2017     17.00–18.00       
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaje se razbremenimo 

stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.  
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. Posebej vabljeni upokojenci. 

 Sreda,  15. 3. 2017     18.00–20.00       
  Petje ljudskih pesmi. Razvedrimo se ob čudovitih pesmih,  

ki ogrejejo srce!

 Sreda,  15. 3. 2017     18.00–20.00       
  Astrološko predavanje. Venera in Mars – ključ do ljubezni.  

Dojemanje moškega in ženskega principa, ljubezenskega in  
partnerskega odnosa. Predavanje Tadeja Šinka.

 Četrtek,  16. 3. 2017     12.00–13.00       
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija  

Nudimo vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi  
računalnikov in telefonov.

 Četrtek,  16. 3. 2017     18.00–19.30       
  Berimo s srcem – bralna skupina. Delile bomo vtise o knjigah, ki jih 

ni dovolj brati le z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše.

 Petek,  17. 3. 2017     18.00–19.30       
  Delavnica gibanja z ritmom šamanskega bobna. Šamanski boben 

nosi globoka sporočila za posameznika, popelje te vase – na srečanje 
z živaljo moči, prostorom, časom in/ali s samim seboj. Zvočna kopel  
s šamanskim bobnom je meditacija in popotovanje vase.  
S seboj prinesite podlogo, dekco in vodo.

 Petek,  17. 3. 2017     18.00–19.30       
  Družabni večer – tombola. Tombola je preprosta igra, kjer pokriva-

mo številke na kartici. Ena pokrita vrstica prinese tretjo nagrado, dve 
pokriti vrstici drugo nagrado in tri pokrite vrstice prvo nagrado. Izva-
ja MD Z roko v roki.

 Ponedeljek,  20. 3. 2017 17.00–18.30     
  Kvačkanje. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje pomirjata in  

osvobajata duha. S pomočjo kvačkanja boste poskrbeli tudi za boljše 
počutje, izboljšali spretnost in koordinacijo ter spodbudili možgane  
k razmišljanju. Delavnice vodi Tatjana Jerančič.

 Ponedeljek,  20. 3. 2017     18.00–20.00        
  Delavnica za mlade. Namenjena je mladostnikom nad 12 let.  

Ustvarjanje, gibanje, zanimive debate, najstniške teme, druženje  
z vrstniki, pogovori za boljšo samopodobo, razvijanje domišljije,  
krepitev samozavesti in še kaj bo vodila Iris Šober.

 Ponedeljek,  20. 3. 2017     18.00–19.30
 Predstavitev knjige:  Zgodba policista. Avtor Ivan Jurgec.         

 Torek,  21. 3. 2017     8.00–10.00        
 Slovenija moja dežela – za tujce (glej opis dne 14. 3. 2017)

 Torek,  21. 3. 2017     17.00–18.30        
 Ustvarjalna delavnica. Izdelava lesnih miniatur.

 Torek,  21. 3. 2017     17.00–18.30        
  Od pogovora k dogovoru. Tema skupinskega dela je namenjena 

učenju dobre in smiselne komunikacije v družini. Učili se bomo  
pogovarjati neposredno, jasno in odprto v enakopravnem odnosu 
do sogovornika. Pogovor bo vodila Nevenka Ropret,  
univ. dipl. soc. delavka.

 Sreda,  22. 3. 2017     10.00–11.30       
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

 Sreda,  22. 3. 2017     10.00–11.00       
  Ustvarjalne delavnice za vse generacije. Druženje skupaj  

z najmlajšimi iz vrtca.

 Četrtek,  23. 3. 2017     12.00–13.00       
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija.  

Nudimo vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi  
računalnikov in telefonov.

 Četrtek,  23. 3. 2017     18.00–20.00       
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

 Četrtek,  23. 3. 2017     18.00–19.30       
  Institucionalno varstvo za starejše. Spoznanje, da nismo več  

sposobni poskrbeti za vse svoje življenjske potrebe lahko pri starem 
človeku ali njegovih sorodnikih povzroči strah in negotovost, kako 
zagotoviti ustrezno oskrbo, največkrat pa vprašanje:  
»Ali bo potrebno oditi v Dom?«. Na vsa ta vprašanja in dileme  
na srečanju in predstavitvi Doma upokojencev Kranj vam bo  
odgovorila socialna delavka Bojana Petrovič.    

 Petek,  24. 3. 2017     17.00–18.30
  Ego – naš navidezni prijatelj – 5. del. O entiteti, ki ima prevladujoč 

vpliv na naše notranje življenje, komajda kaj vemo. Na predavanju 
Zorana Železnikarja bo govora o njegovi naravi, o mehanizmih, ki jih 
uporablja, pasteh, ki nam jih nastavlja in še marsičem.

 Petek,  24. 3. 2017     18.00–19.30        
 Družabni večer – tarok 

 Ponedeljek,  27. 3. 2017     17.00–18.30        
  Kvačkanje. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje pomirja in  

osvobaja duha. S pomočjo kvačkanja boste poskrbeli tudi za boljše 
počutje, izboljšali spretnost in koordinacijo ter spodbudili možgane  
k razmišljanju. Delavnice vodi Tatjana Jerančič.

 Ponedeljek,  27. 3. 2017     18.00–19.30 
  GOBE IN GOBARJENJE, konjiček in rekreacija, utrdite svoje znanje 

na predavanju o gobah. Predaval bo Bojan Arzenšek, gobar,  
amaterski mikolog z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju  
gobarstva, soavtor dveh slovenskih knjig o gobah. 

 Torek,  28. 3. 2017     8.00–10.00        
 Slovenija moja dežela – za tujce (glej opis dne 14.3.2017)

 Torek,  28. 3. 2017     17.30–19.00        
  Starševstvo – ni panike. Biti starš je poslanstvo. Na srečanju se 

bomo pogovarjali o postavljanju meja. Osvetlili bomo morebitna 
vprašanja in stiske, ki se nam porajajo v vlogi starša. Izmenjevali bom 
osebne izkušnje, predloge. Pogovor bo vodila Nataša Štupar Jarović, 
univ. dipl. pedagoginja, spec. na področju predšolske vzgoje. Hkrati 
potekajo družabne igre za otroke.

 Torek,  28. 3. 2017     17.30–19.00        
  Ustvarjalna delavnica: izdelava origami lokvanja  

Origami je japonska umetnost, pri kateri prelagamo papir  
v določeno skulpturo.

 Sreda,  29. 3. 2017     10.00–11.30       
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

 Sreda,  29. 3. 2017     10.00–11.00       
  Ustvarjalne delavnice za vse generacije. Druženje z najmlajšimi  

iz vrtca.

 Sreda,  29. 3. 2017     18.00–20.00       
  Petje ljudskih pesmi. Razvedrimo se ob čudovitih pesmih,  

ki ogrejejo srce!

 Četrtek,  30. 3. 2017     12.00–13.00       
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija  

Nudimo vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi  
računalnikov in telefonov.  

 

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

 



22

Nagradna križanka
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1. nagrada: notranje + zunanje čiščenje vozila
2. nagrada: 5 litrov tekočine za pranje stekel
3. nagrada: dežnik

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po
šlji te do srede, 8. marca 2017, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

AVTOHIŠA KAVČIČ
POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN
SERVISER VOZIL PEUGEOT
DISTRIBUTER REZERVNIH DELOV

info@avtohisa-kavcic.si    www.avtohisa-kavcic.siinfo@avtohisakavcic.si I www.avtohisakavcic.si I t: 04 275 93 00

STAROST

VOZILA

POPUST  

NA DELE

www.peugeot.si

VSAKA STAROST  
IMA SVOJE  
SERVISNE 
PREDNOSTI

MOŽNOST PLAČILA  
DO 24 OBROKOV S KARTICO  
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

Včlanite se v brezplačni program Moj Peugeot, ki vam prinaša številne 
ugodnosti in promocijske ponudbe, odvisne od starosti vašega Peugeota. 
Pokličite 080 26 24 in poslali vam bomo prijavnico ali obiščite www.peugeot.si.

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00
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Mestna občina Kranj bo z 
namenom preprečitve ne
kontroliranega razmnože
vanja zapuščenih mačk in 
širjenja morebitnih bolezni 
od 1. marca do 10. marca 
2017 s pomočjo Zavetišča 
Perun na Blejski Dobravi, 
Branko Pirc, s. p., in veteri
narske ambulante Medico

vet, d. o. o., izvajala pomla
dno akcijo sterilizacije ozi
roma kastracije brezdo
mnih, prostoživečih mačk 
na območju mestne občine 
Kranj. Živali bodo po pose
gu označene. 
Kdor ve za lokacije na ob
močju mestne občine 
Kranj, kjer se zadržujejo 

zapuščene živali, naj to 
sporoči na telefonsko šte
vilko 04 2373 130 (Barbara 
Čirič). 
Problematika zapuščenih 
mačk pa se vsekakor hitreje 
rešuje tudi z odgovornim 
ravnanjem občanov, ki vas 
ponovno prosimo: hranite 
le tiste mačke, za katere ste 

pripravljeni poskrbeti tudi 
sicer (sterilizacija, kastraci
ja, obisk veterinarja); steri
lizirajte in kastrirajte svoje 
živali ter se tako izognite 
rojstvu nezaželenih mladi
čev. Zavedajte se, da imeti 
žival pomeni odgovornost 
in skrb, ki vam bo povrnje
na z ljubeznijo in toplino.  

Sterilizacija in kastracija 
zapuščenih mačk 

Suzana P. Kovačič

V Domu krajanov na Prim
skovem je šestega februarja 
potekala terenska krvodajalska 
akcija v organizaciji Rdečega 
križa Slovenije (RKS), Območ
nega združenja Kranj in Kra
jevne organizacije Rdečega 

križa (KO RK) Kranj. »Skupno 
se je od 7. do 13. ure krvodajal
ske akcije udeležilo 177 krvo
dajalcev, kar je odličen rezul
tat, saj gre za obdobje, ko je 
virusnih in drugih vročinskih 
obolenj precej,« je sporočil 
Marjan Potrata, sekretar pri 
RKS OZ Kranj, in pohvalil 
prostovoljce KO RK Primsko
vo, ki so se ponovno izkazali z 
odlično organizacijo. 
RKS OZ Kranj letos na svo
jem območju sedmim tradici
onalnim terenskim akcijam 
pridružuje tri nove; na Prim
skovem je bila zdaj prvič v fe
bruarju (druga bo 8. junija), 
prvič so jo že izvedli v Domu 
starejših občanov v Preddvo
ru, dodatna terenska krvoda
jalska akcija bo 30. marca 
tudi v Cerkljah. Kot je poja
snil predsednik RKS OZ 
Kranj Marjan Gantar, so te
renske akcije krvodajalci do
bro sprejeli, tudi zato, ker se 
jim ni treba peljati daleč. Je pa 
cilj organizatorjev, kot je še 
poudaril Gantar, spodbuditi h 
krvodajalstvu več ciljnih sku
pin, na primer člane motori
stičnih društev, člane lovskih 
družin, še več mladih ..., kot 
se na primer na tradicionalni 

akciji, ki jo izvedejo v prosto
rih Gasilsko reševalne službe 
Kranj, odzovejo vojska, polici
ja, službe civilne zaščite. Na 
vseh terenskih krvodajalskih 
akcijah za RKS OZ Kranj je 
prisotna ekipa Zavoda za 
transfuzijsko medicino Ljub
ljana. 

Terenske krvodajalske akcije 
na Primskovem se je udeleži
la dvajsetletna Barbara Šink, 
doma iz Cerkelj. »Bližje je 
Kranj, kot če bi se na odvzem 
odpeljala na Zavod za trans
fuzijsko medicino v Ljublja
no. Lepo se mi zdi, da s to 
gesto lahko komu pomagam 
in bom s krvodajalstvom vse
kakor nadaljevala. Zdaj sem 
kri darovala drugič,« je pove
dala. Niko Drole se je pripe
ljal iz Besnice, že več kot pet
desetkrat je daroval kri in 
plazmo in dokler bo lahko, bo 
darovalec. Stojančo Nikolov je 
s krvodajalstvom začel v Ma
kedoniji, od koder prihaja, 
zdaj pa je že devetkrat daroval 
kri tudi v Sloveniji. »Temu 
rečem humanost,« je prepro
sto dejal. Prišel je tudi Prim
skovljan Franc Čeh, ki je kr
vodajalec že več let, in kot je 
tudi on povedal, se je za to 
odločil iz humanih razlogov, 
terenska akcija pa se mu zdi 
odlična ideja, saj jo ima tik 
pred vrati. Manjkal ni niti žu
pan Boštjan Trilar, dolgoletni 
krvodajalec, ki želi s svojim 
zgledom dati spodbudo vsem, 
ki se za krvodajalstvo še niso 
odločili. 

Dan za 
krvodajalstvo
Dobro organizirana in dobro obiskana je  
bila nedavna terenska krvodajalska akcija  
na Primskovem. 

Župan Boštjan Trilar želi biti za zgled in spodbudo vsem,  
ki se za krvodajalstvo še niso odločili. / Foto: Gorazd Kavčič

Od leve: Stane Kalan iz KO RK Primskovo, Marjan Gantar, Vid 
Močnik iz KO RK Cerklje in Marjan Potrata / Foto: Gorazd Kavčič
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste v 
naši avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od sedmih 
daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v  Kranju  
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne avtobusne 
postaje) vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. 
Se vidimo!

Popust in darilo 
veljata le za fizi-

čne osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po 
pošti. Količina 

daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

kava Barcaffe 250 g

Prešernov smenj rekordno obiskan
Ob letošnjem kulturnem prazniku je v Kranj prišlo rekordno število obiskovalcev, saj so jih našteli kar osemindvajset tisoč. Dogodek, ki že 15 let  
zapored obuja nostalgijo 19. stoletja in spomin na Franceta Prešerna, se lahko pohvali tudi z več kot šeststo nastopajočimi, z okoli sto razstavljavci  
domače in umetnostne obrti ter bogatim kulturnim programom. Osrednji program, ki je bil prava paša za oči, sta dopolnjevala koncert Slovenskega 
okteta ter srečanje Prešernovih nagrajencev.

Kranj je 8. februarja pokal po šivih. Rekordno število obiskovalcev iz vse Slovenije  
in tujine dokazuje, da je Prešernov smenj najbolj prepoznana slovenska prireditev  
ob kulturnem prazniku. / Foto: Primož Pičulin

Letos je častno pokroviteljstvo nad dogodkom prevzel predsednik države Borut Pahor, 
predsednik vlade dr. Miro Cerar pa je Prešernov smenj slovesno odprl. Obiskovalce je 
pozdravil kranjski župan Boštjan Trilar, prišli pa so tudi številni gostje. / Foto: Primož Pičulin

Zavod za turizem in kulturo Kranj je dogodek soustvaril s folklornimi skupinami in 
kulturnimi društvi iz vse Slovenije, Gorenjskim muzejem, Mestno knjižnico Kranj, 
Prešernovim gledališčem in drugimi skrbniki etnološke dediščine. / Foto: Primož Pičulin

Obiskovalci so na prireditvi lahko obiskali številne sejemske stojnice, se ob njih okrepčali ali 
izbrali prikupen spominek. Lep spomin na zanimiv dogodek je tudi fotografija dr. Franceta 
Prešerna in Julije, ki jo je lahko vsak naredil s svojo podobo. / Foto: Primož Pičulin


