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Vilma Stanovnik

Kranj – Tudi letos Mestna 
občina Kranj v sodelovanju z 
Zavodom za šport Kranj, Za-
vodom za turizem in kulturo 
Kranj in Atletskim klubom 
Triglav Kranj pripravila pri-
reditev za Fundacijo Vincen-
ca Drakslerja in njene social-
ne programe. Letos že 18. 
Županov tek bo jutri, 26. 
maja, potekal na posestvu 
Brdo pri Kranju. Ob 10. uri 
bo start teka ali hitre hoje na 
1,4 kilometra, ob 10.30 pa še 
start teka na deset kilome-
trov. Za tek se še danes lahko 
prijavite v trgovini Kr'Piskr v 
Kranju, jutri pa bodo prijave 
mogoče na prireditvenem 
prostoru na posestvu Brdo 
od 8. ure do 9.45.
Absolutna zmagovalca na 
10- kilometrski progi bosta 
dobila pokala, najboljši trije 
v vsaki disciplini bodo preje-
li medalje in praktične na-

grade, vsi, ki bodo plačali 
startnino, pa spominsko 
majico in bon za malico. Za-
bavno druženje z razglasitv-
jo rezultatov bo ob 12.30.
Vzgojiteljice Kranjskih vrt-
cev in člani Atletskega kluba 
Triglav Kranj bodo poskrbe-
li za varstvo otrok do osme-
ga leta starosti. Med 9.30 in 
13.30 pripravljajo tudi pro-
gram s skakalnico Mini Pla-
nica, ob 12. uri pa bo start 
otroškega teka na dvesto 
metrov. Za otroški tek prija-
va ni potrebna.
Zbrana sredstva bodo name-
njena za razvoj socialnih 
programov, za zaposlovanje 
in nakup opreme in orodja 
za delavnice zaposlitvenega 
centra Fundacije Vincenca 
Drakslerja.
Vse dodatne informacije o 
prireditvi lahko dobite na te-
lefonski številki 04/255 12 
18, najdete pa jih tudi na 
www.zupanovtek.si.

Jutri na Županov tek
Na Brdu pri Kranju bo jutri že osemnajstič 
potekal Županov tek.

Tudi 18. Županov tek na Brdu pri Kranju bo, tako kot vsi 
dosedanji, dobrodelen.

Vilma Stanovnik

Kranj – "Prenovljeno keglji-
šče pomeni, da so športniki 
dobili pogoje, ko jih med 
keg ljanjem ne bo več zeblo v 
roke. Kegljišče je bilo na-
mreč do sedaj vedno mrzlo, 
z novo izolacijo in ogreva-
njem na plin pa bo tempera-
tura v prostoru primerna. 
Prav tako so na kegljišču za-
menjani križi, novi so keglji 
in kugle, kar pomeni, da tu-
kaj lahko potekajo vrhunske 
tekme. Mislim, da so si 
kranjski kegljači to zaslužili, 
saj so večkratni državni pr-
vaki, prav tako so med njimi 
svetovni prvaki," je ob odpr-
tju prenovljenega kegljišča 
na Savski cesti v Kranju po-
vedal podžupan Boris Veho-
vec in pojasnil, da je celotna 
obnova stala nekaj več kot 55 
tisoč evrov. "Rad bi se zahva-
lil mestnemu svetu, ki je 
podprl predlog za prenovo, 
prav tako smo nekaj denarja 
dobili na razpisu Fundacije 
za šport," je še dodal podžu-
pan Vehovec, ki si je obnov-
ljeno kegljišče najprej ogle-
dal v družbi ministra za kul-
turo Antona Peršaka, s kate-
rim sta pozdravila tudi slo-
venske reprezentante, ki so 

pred svetovnim prvenstvom, 
ki trenutno poteka v Romu-
niji, na prijateljski tekmi go-
stili reprezentanco Hrvaške.
Pred tekmo je potekala tudi 
priložnostna slovesnost, na 
kateri so trak obnovljenega 
kegljišča simbolično prere-
zali podžupan Boris Veho-
vec, predsednik Kegljaškega 
društva Triglav Kranj Dušan 

Eržen in predsednik Keglja-
ške zveze Slovenije Milan 
Kurelič.
"Po temeljiti prenovi je naše 
kegljišče gotovo najbolj so-
dobno v Sloveniji in upam, 
da bodo na njem doseženi 
tudi novi rekordi," je pouda-
ril Dušan Eržen, Milan Kure-
lič pa je dodal, da je obnovlje-
no kegljišče velika pridobitev 

za kranjsko in slovensko ke-
gljanje. "Vesel sem, da smo 
pridobili sodoben kegljaški 
objekt, ki ga bomo lahko 
uporabljali za tekmovanja, 
prav tako pa želim, da to po-
stane center vzgoje mladih 
kegljačev," je poudaril pred-
sednik Kurelič, naša repre-
zentanca pa je nato hrvaško 
premagala z rezultatom 6 : 2.

V Kranju je 
najsodobnejše kegljišče 
Prejšnji konec tedna so na kranjskem kegljišču pripravili slovesnost ob prenovi prostorov in 
posodobitvi kegljišča, na prijateljski tekmi pa sta se pomerili slovenska in hrvaška reprezentanca.

Trak obnovljenega kegljišča so pred prijateljsko tekmo Slovenije in Hrvaške simbolično 
prerezali podžupan Boris Vehovec, predsednik Kegljaškega društva Triglav Kranj Dušan 
Eržen in predsednik Kegljaške zveze Slovenije Milan Kurelič. / Foto: Gorazd Kavčič

Hokejisti so 
praznovali
Za Hokejski klub Triglav 
Kranj je letošnje leto 
praznično, saj mineva 
pet desetletij od začetka 
organiziranega igranja 
hokeja in ustanovitve 
kluba.

stran 16

Na Jamnik 
po novi 
planinski poti
Krajevna skupnost Podblica 
je pripravila slovesnost  
ob odprtju novih planinskih 
in sprehajalnih poti  
v Podblici.
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OBČINSKE NOVICE

Obnova na 
Maistrovem trgu
Potem ko so že lani zame-
njali del razrahljanih in uni-
čenih tlakovcev, se letos delo 
na Maistrovem trgu v Kranju 
nadaljuje.
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AKTUALNO

Imajo nov gasilski avto
V Prostovoljnem gasilskem 
društvu Suha pri Predosljah 
so kupili novo vozilo, ki so 
ga na začetku meseca sveča-
no predali namenu.
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KULTURA

Kranj gostil ljubiteljski 
praznik 
V Kranju je bilo letošnje od-
prtje 5. Tedna ljubiteljske 
kulture, v okviru katerega se 
je sredi maja po vsej Sloveni-
ji zvrstilo več kot tisoč do-
godkov in prireditev.
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ŠPORT

Selijo se na mivko
Sezona v dvoranski odbojki 
se zaključuje, v Odbojkar-
skem klubu Triglav pa jo 
bodo nadaljevali na mivki, 
saj pripravljajo šolo odbojke 
na mivki.
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Kranj, junij 2018

mag. TOMAŽ ŠTEFE
MBA, direktor Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj 

Poslanstvo Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj 
je razvoj in promocija ce-
lotne turistične ponudbe 

Kranja. Poleg tega v zavodu upravljamo z Ga-
lerijo Prešernovih nagrajencev, organiziramo 
kulturne dogodke na letnem gledališču Khisl-
stein in organiziramo nekatere velike kulturno 
- turistične prireditve.
Za letošnje poletje smo pripravili bogat kultur-
ni program na Letnem gledališču Khislstein. 
Od začetka junija do konca septembra se bodo 
zvrstili koncert Big Foot Mama, Opera Rigol-
leto, koncert Glasbeni svet Sherlocka Holmesa 
s Petrom Milićem in Nuško Drašček, stand up 
predstava Vida Valiča Tvoj bodoči bivši mož, 
reggie poslastica skupine Inner Circle iz Ja-
majke, koncert Svetlane Makarovič Nosil bom 
rdečo Zvezdo, iz Avstralije v okviru Subart 
Festivala prihaja DUB FX, obeta se ruska noč 
z Manco in Benjaminom Izmajlov, za dalma-
tinski melos bosta poskrbela Marko Škugor 
in Klapa Maslina. V okviru Jazz Kampa bomo 
prisluhnili Duetu klavirjev, prihaja tudi skupi-
na Crvena Jabuka. Na sporedu bosta muzikala 
Mamma Mia in Briljantina, sledil bo koncert 
New swing quarteta in Lačnega Franca, za ko-
nec pa še sprehod po zgodovini glasbe z Marto 
Zore in Gojmirjem Lešnjakom Gojcem.
Na Vovkovem vrtu bomo v sodelovanju z 
Layerjevo hišo ob četrtkih zvečer organizirali 
kino pod zvezdami. Na Karavani domačih pi-
vovarjev, na Kranfestu in na Jazz Kampu bo 
prisotna tudi letos osvežena Kranska kuhna.
V sodelovanju z Romano Krajnčan smo pripra-
vil zelo pester program Večerov pod grajsko 
lipo, ki bodo vsako sredo od 4. julija naprej. 
Poleg odlične glasbe se v sodelovanju s Kavar-
no 12.56 in delikateso Figa obeta tudi zanimi-
va kulinarična izkušnja.
Pod vodstvom Marka Arneža letos ponovno 
pripravljamo Poletje s Prešernovimi nagra-
jenci. Glavna zvezda poletja bo kontroverzni 
Kranjčan Marko Pogačnik, uvertura bo po-
novna izdaja znamenite pesniške zbirke OHO, 
uradna otvoritev razstave Marka Pogačnika 
bo 15. junija, prej in kasneje bo Marko izvedel 
številne delavnice in predavanja, 3. julija pa bo 

UTRIP KRANJA
poletni

www.visitkranj.si

predstavil knjigo Slovenija Čudežna. V okviru 
Poletja s Prešernovimi nagrajenci bo konec ju-
nija v Prešernovem gledališču izvedba pred-
stave Borisa A. Novaka Kdo je napravil Vidku 
srajčico, obeta pa se tudi pogovor s fotografom 
Borisom Gaberščikom in še kaj.
Tretji vikend v juliju bomo organizirali že tra-
dicionalni Kranfest s Kranjsko nočjo. Letos 
bo dogajanje nekoliko spremenjeno: večji pou-
darek bo na slovenski glasbi, na dogodek pri-
hajajo lajnarji in poulično gledališče, središče 
dogajanja bo v starem Kranju, k sodelovanju 
pa vabimo vse kranjske gostince, da v tem ter-
minu pripravijo zanimivo glasbeno kulinarično 
ponudbo v celotni občini Kranj.
Več na visitkranj.com.

ZALA VIDALI
vodja umetniškega pro-
grama Layerjeve hiše

Layerjeva hiša bo po-
skrbela, da bo rožnik v 
cvetju. Mestni festival 
Hvala za rože prinaša 

Hišo ilustracij, razstavo Jelke Reichman, Ane 
Zavadlav, Matije Medveda, Ajde Fortuna in 
Janje Kosi. Med 7. in 10. junijem ste vabljeni 
na dogodke Vrtovi za zidovi – med skrivnimi 
vrtovi in atriji se bomo potapljali v glasbo Bo-
risa Madgalenca, Zorana Majstroviča, Jakoba 
Kobala in Samuela Bluesa, predramili nas bodo 
Nesesari Kakalulu, manjkalo ne bo pripovedo-
vanja, celo skritega gledališča. Pianopolis, fe-
stival za mesto in klavir, bo kranjsko skalo 
za nekaj dni spremenil v živahno kompozicijo 
in prinesel 15. in 16. julija na ulice nekaj, česar 
še nismo doživeli, pa smo si vedno želeli. Na za 
promet zaprto ulico pa pridite vsi v soboto, 23. 
junija, ko se razživi ulični festival Živa ulica! 
Pleska, likovno-glasbeni festival, letos ča-
sti tehniko kolaža ter med 29. 6. in 1. 7. go-
sti Antropoloops iz Španije, Niko Perunovič z 
Meto Šolar ter Bordo z gosti in Marušo Štibelj. 
KAOS, festival sodobnega kolaža, bo z več 
kot 40 domačimi in mednarodnimi umetniki, 
kopico razstav in delavnic ustvarjal nepozabno 
poletje v kulturni četrti Kranja. Osrednja raz-
stava se odpira v četrtek, 5. julija, ko se rožnik 
dobro konča in se začenja kaotični mali srpan 
… Pridite kaj na veganske juhice! Še toliko 
vam imamo za povedati.

SONJA MLAKAR
Vodja Cafee galerije
Pungert

Zvest obiskovalec skrajne 
točke starega Kranja mi 
je nekoč rekel: “Pungert 
poleti je kot gosenica, ki 

prileze iz bube in kot pisan metulj lahno poleti 
v poletni dan.” In kam boste z nami lahko po-
leteli letos?
Big band Kranj s plesno glasbo, Pickpocket 
swingers z nalezljivimi ritmi, iskrivimi pogle-
di, v retro opravi in perfektno swing muziko, 
skrivnosten Peter Ugrin s triom in Makalon-
ca s staro ljudsko glasbo bodo naš oder zasedli 
junija. Prekaljeni Big band Bled, Počeni škafi, 
ki so vedno za ples, igrive in glamurozne Jazz 
Ladies, Tržačani The Topix, ki so vdani soulu, 
ter za konec Kranjčan Janez Sagadin s Kla-
ro Lavrišo bodo dobili prostor pod kostanjem 
julija. Obilo vizualnih užitkov si lahko obeta-
te ob ogledu razstav ustvarjalke Kiki Klimt 
in skupine Ustvarjalci likovnih umetnosti. 
Najmlajše razigrance ob sobotah dopoldne do 
sredine julija vabimo na katero izmed številnih 
ustvarjalnic.
Sprehodite se do skrajne točke najlepšega me-
sta na koncert, razstavo, klepet, kavo ali pa kar 
tako, v Kranju je lepo.

Svetovni pokal v 
mountainboardingu
DEJAN PLANINŠEK, 
predsednik K360 Kranj, 
organizator

Konec junija se nam obeta športni dogodek, 
kakršnega na naših tleh še ni bilo! Kranj bo od 
27. 6. do 1. 7. 2018 prizorišče svetovnega pr-
venstva v gorskem deskanju – mountainbo-
ardingu. Proga pod Joštom bo gostila najboljše 
tekmovalce z vsega sveta, ki se bodo pomerili 
v dveh disciplinah: boardercross in freestyle. 
Tekmovanje se bo začelo v četrtek z uradnim 
treningom, sledile bodo petkove kvalifikacije. 
Najboljši tekmovalci bodo napredovali v finale, 
ki bo prava sobotna športna poslastica! Svetov-
no prvenstvo bomo zaključili z vratolomnimi 
triki na povsem prenovljeni stezi za freestyle. 

Čaka nas torej edinstven, adrenalinski športni 
dogodek, ki ga ne smete zamuditi.
Več informacij na: www.wmc2018.si

Evropsko prvenstvo 
v footbagu
LENA MLAKAR 
JEREB, svetovna in 
dvakratna evropska 
prvakinja v footbagu

Društvo Footbag Kranj bo v domačem kraju v 
sodelovanju z Mestno občino Kranj in Zavo-
dom za turizem in kulturo Kranj organiziralo 
20. evropsko prvenstvo v footbagu, prvič v 
Sloveniji, ki bo potekalo med 21. in 23. juni-
jem 2018. Prva dva dneva bodo tekme v disci-
plinah net (na mrežo) in freestyle (prosti slog) 
potekale v Športni dvorani Planina in njeni 
okolici. Glavni dogodek prvenstva bo sobotni 
finalni dan na Glavnem trgu, kjer se bodo sko-
zi ves dan odvijale finalne tekme prvenstva, 
delavnice za otroke pod vodstvom najboljših 
igralcev Evrope, predstavitve footbagu podob-
nih športov ter Kranska kuhna. 
Več o dogodku na www.footbageuros.info.

Letos praznujemo evropsko leto 
kulturne dediščine! V ta namen 
smo na Instagramu pripravili 

natečaj #KranjForCulture, 
kjer skupaj z vami odkrivamo 

kulturno dediščino Kranja. Je to 
arhitektura, kulinarika, morda 

dogodki, prazniki, običaji? Svoje 
fotografije označite z značko 

#KranjForCulture in nam 
pokažite, kaj za vas predstavlja 

kulturno dediščino našega mesta.
Več o natečaju si lahko preberete 

na www.visitkranj.com.

instagram

foto: Žan Varmaz foto: Anita Arneitz
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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, 
Mateja Rant, Vilma Stanovnik

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Kranj – Mestna občina Kranj 
je prva v Sloveniji nedavno 
predstavila novo aplikacijo 
za pametne telefone iKranj 
2.0, ki omogoča boljšo upo
rabniško izkušnjo. Sedaj je v 
novi aplikaciji na voljo več 
interaktivnih zemljevidov, 
ki prikazujejo seznam loka
cij, kjer se opravljajo merit
ve hitrosti, lokacij projektov, 
ki se izvajajo na našem 
območju, in še več. Aplikaci
ja v vsakem trenutku omo
goča vpogled v stanje postaj 
KRsKOLESOM. Tako lahko 
sproti spremljate, kje so na 
voljo kolesa in kje proste 
ključavnice, ažurno so na 
voljo tudi lokacije brezplač
nega brezžičnega omrežja 
KranjOpen. 
Uporabniki lahko vsak tre
nutek dostopajo tudi do 
novic iz Kranja, Slovenije in 
tujine. Pri mobilni aplikaciji 
ste lahko sami urednik pri
kaza novic in informacij. 
Vsakemu uporabniku je na 
voljo izbirnik, s katerim 
določi, katera kategorija se 
bo prikazovala. Če vas na 
primer zanimata samo šport 

in storitev KRsKOLESOM, 
lahko v prikaz vključite 
samo ti dve kategoriji. Ves 
zaslonski prostor bo tako na 
voljo športnim in novicam 
iz sveta zabave. 

Uporaba aplikacije je popol
noma brezplačna in je dosto
pna v trgovinah za pametne 
telefone (Google Play, App 
Store). Uporabnikom aplika
cije iKranj 2.0 so na voljo 

tudi različne nagradne igre. 
Posodobljeno pa je tudi doda
janje predlogov za še lepši in 
bolj urejeni Kranj v sistemu 
KrPovej, ki je zdaj prvič tudi v 
aplikaciji iKranj 2.0. 

Posodobljen iKranj 
Mestna občina Kranj je predstavila posodobljeno brezplačno aplikacijo za pametne telefone iKranj s 
še večjo ponudbo novic.

V novi aplikaciji je na voljo več interaktivnih zemljevidov, ki prikazujejo seznam lokacij, kjer 
se opravljajo meritve hitrosti, lokacije projektov, ki se izvajajo na kranjskem območju.

Kranj – Da smo Slovenci 
čebelarski narod, potrjuje 
poseben status kmetijske 
dejavnosti, ki ga ima čebelar
jenje v Sloveniji, in visoka 
raven zavedanja o pomenu 
čebel in skrbi zanje. V letu 
2014 je Čebelarska zveza 
Slovenije dala pobudo za raz
glasitev 20. maja kot svetov
nega dneva čebel. Na ta dan 
se je namreč leta 1734 rodil 
Anton Janša, poznan kot 
začetnik modernega čebelar
stva in eden najboljših po
znavalcev čebel. Akademsko 
izobraženi slikar je deloval 
tudi kot prvi učitelj čebelar
stva na cesarskem dvoru. 

Da bi tudi najmlajši spozna
li svet čebel in njihov pomen 
za naše bivanje in obstoj, je 
uprava Mestne občine Kranj 
na pobudo župana Boštjana 
Trilarja kranjskim osnov
nim šolam razdelila izvode 
knjige Brez čebel ne bo živ
ljenja, v kateri je 69 prizna
nih strokovnjakov iz 32 
držav na 352 straneh opisa
lo, zakaj je čebela »kraljica« 
živali. Predstavljene so raz
lične teme, od zgodovine 
čebel, čebeljih pridelkov, 
pomembnosti izobraževan
ja čebelarjev do pomena 
čebel in razlogov za njihovo 
ogroženost. 

Brez čebel ni življenja
Ob svetovnem dnevu čebel so kranjske osnovne šole, na pobudo župana Boštjana Trilarja, dobile 
knjige Brez čebel ni življenja.

Otroci že lahko prebirajo poučne knjige o koristnosti čebel.

Kranj – »Predolgo se je opo
zarjalo na stanje v kuhinji 
na Osnovni šoli Jakoba Alja
ža in vesel sem, da smo v 
tem mandatu našli sredstva 
za prepotrebno sanacijo,« je 
ob ogledu nove šolske kuhi
nje povedal župan Boštjan 
Trilar.
Vrednost investicije, s kate
ro je OŠ Jakoba Aljaža dobi
la kuhinjo, iz katere spet 
diši, je 420 tisoč evrov. 

Pogled na kuhinjski prostor, 
urejen po vseh najvišjih 
standardih, z najsodobnejši
mi napravami in elementi, 
je ponovno tak, kot mora 
biti. Obnovljeno je prezrače
vanje, vgrajena je tudi sodo
bna tehnološka oprema, 
nove kuhinje pa so zagotovo 
veseli ne le otroci, temveč 
vse osebje, ki v njej preživlja 
pretežni del svojega delovni
ka, ter vse strokovne službe. 

Nova šolska kuhinja 

Nova kuhinja v Osnovni šoli Jakoba Aljaža

Kranj – V tej, majski številki Kranjskih novic objavljamo raz-
pis za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2018. Vabimo, 
da pogledate in predlagate prejemnike letošnjih občinskih 
priznanj: kdo je zmogel več, kdo vas je navdušil, kdo si po 
dolgih letih odličnega dela za skupnost zasluži pohvalo. Pre-
dloge je možno oddati do 2. junija 2018, in sicer za: podeli-
tev naziva častni občan, za nagrado Mestne občine Kranj, 
listino o priznanju, veliko plaketo in veliko Prešernovo pla-
keto. Predloge za priznanja lahko dajo župan in člani Sveta 
Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, 
gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne 
skupnosti. Predloge je treba poslati vsakega posebej v pri-
poročeni pošiljki na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija 
za nagrade in priznanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripi-
som: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS ZA PRIZNANJA 2018«. 
Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji 30. 
novembra 2018 na Brdu pri Kranju. Razpis in obrazci so 
objavljeni na občinski spletni strani (povezava: http://www.
kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_ 
narocila/aktualno). Za dodatne informacije lahko pokličete 
na telefon 04/23 73 221 ali pišete na elektronski naslov  
tatjana.kocijancic@kranj.si.  

Razpis za občinska priznanja 

Kranj – Strokovna komisija 
Slovenske filantropije, zdru
ženja za promocijo prosto
voljstva, je odločila, da za 
aktivno in sistematično 
spod bujanje prostovoljstva 
pri mestnih razpisih, za pod
piranje organiziranega pros
tovoljstva v mestu, ki ga mes
tna občina izkazuje z zago
tavljanjem brezplačne upora
be prostorov za prostovoljske 
organizacije, za promocijo 
prostovoljskih del v mestu in 
okolici ter na spletni strani, 

za vključevanje župana in 
predstavnikov mestne upra
ve v prostovoljske aktivnosti 
Mestni občini Kranj v letu 
2018 podelijo naziv Prosto
voljstvu prijazno mesto.
Podelitev nazivov je poteka
la na Slovesnem dnevu pro
stovoljstva 15. maja v Kultur
nem domu Krško. Podelitve 
se je v imenu župana udele
žila Nada Bogataj Kržan in 
prevzela priznanje o prido
bitvi naziva Prostovoljstvu 
prijazno mesto (na sliki).

Kranj je prostovoljstvu 
prijazna občina
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Vilma Stanovnik

Vajeni smo, da se cene na 
različnih položnicah zvišuje
jo, tokrat pa na Komunali 
Kranj obljubljajo, da naj bi se 
znižale. Zakaj in za koliko?
"Res so na Komunali Kranj 
poskrbeli za dobro novico. 
Pred dvema letoma se je na
mreč spremenil zakon, tako 
da je po novem treba za vsa
ko področje, kar pomeni za 
odvoz in predelavo odpad
kov, preskrbo z vodo ter od
vajanje in čiščenje komunal
nih voda, narediti elaborat. 
Na osnovi tega se določi 
cena stroškov, ki je odvisna 
od tega, kako učinkovito de
lajo. In ker je Komunala 
Kranj v minulem letu delala 
zelo učinkovito, je cena za 
odvajanje in čiščenje komu
nalnih voda v povprečju pa
dla za 5,31 evra. To pomeni, 
da bodo imeli vsi, ki so pri
klopljeni na kanalizacijo, 
nižje položnice. Zato česti
tam vodstvu in zaposlenim 
na Komunali Kranj, ki so 
stroške odvajanja in čiščenja 
komunalnih voda znižali za 
četrtino, kar zagotovo ni 
enostavno. Računam pa, da 
se bo cena v naslednjem 
letu še znižala."

Dobre novice so tudi glede 
napredka pri gradnji kranj
skega športnega centra oziro
ma dolgo pričakovane atlet
ske dvorane in tribun. Se bo 
gradnja vendarle začela?
"Že dolgo je znano, da Špor
tni center Kranj kot največji 
športni kompleks v občini 
glede na potrebe in povpra
ševanje ne nudi zadostnih 
pokritih površin, predvsem 
večnamenskega prostora 
oziroma atletske dvorane. 
Prav tako je povsem neu
strezna tribuna, tako statič
no kot tudi z vidika prostora 
za gledalce. Posledica je, da 
uporabniki gostujejo v Ljub
ljani in na drugih lokacijah, 
ki ustrezne površine za vad
bo imajo. Mi gradbeno do
voljenje že nekaj časa ima

mo, gradnjo pa načrtujemo 
v okviru javnozasebnega 
partnerstva, saj smo po dveh 
letih končno našli interes 
investitorjev. Na osnovi tega 
smo pripravili odlok o javno
zasebnem partnerstvu. Sle
dil bo razpis, na katerega se 
lahko prijavijo vsi investitor
ji, ne le tisti, ki so interes 
pokazali do sedaj. Nato bo 
mestni svet potrjeval osnu
tek pogodbe o javnozaseb
nem partnerstvu. Morda bo 
to še v tem mandatu, 
razmiš ljamo pa tudi o tem, 
da bi pogodbo potrjevali sve
tniki v novem mandatu. Gre 
namreč za tridesetletno po
godbo, zato z odločanjem ne 
želimo hiteti."

V okviru temeljite prenove 
naj bi zgradili tudi dodatna 
parkirišča in turistične ka
pacitete. Je to v načrtu?
"Seveda je zelo pomembno 
poskrbeti za parkirišča. Teh 
načrtujemo 634, od tega 29 
za funkcionalno ovirane ose
be in 10 za avtobuse. Poskrb
ljeno bo tudi za spremljajoče 
prostore, od garderob do pro
storov za fizioterapijo, pro
storov za klube, prodajo 
športne opreme, gostinski 
objekt in vse ostalo, kar ta
kšen objekt potrebuje. Ko 
bomo to zgradili, bomo 
Olimpijski komite Slovenije 
zaprosili, da Športni center 
Kranj postane tudi olimpij
ski center. Izpolnjevali bomo 
namreč vse pogoje, saj ima
mo tudi zunanja igrišča, ba
zenski kompleks, načrtuje
mo pa tudi turistične kapaci
tete. Tako bomo lahko v 
Kranj privabili različne re
prezentance, kar bo pomeni
lo še eno od priložnosti tudi 
za kranjski turizem."

Koliko časa bo gradnja tra
jala?
"Od takrat, ko bomo izbrali 
izvajalca in ga bo mestni 
svet potrdil, je predvideno, 
da naj bi gradnja, ki se bo 
začela z rušitvijo, trajala pri
bližno dve leti."

Trenutno poteka gradnja te
lovadnice v Stražišču, v krat
kem pa se obetajo tudi novo
sti pri drugih šolah. Kakšne?
"Gradnja telovadnice v Stra
žišču napreduje po načrtih, 
trenutno pa je v fazi pripra
ve razpisna dokumentacija 
za izbiro zasebnega partner
ja za vrtec Bitnje. Sledila bo 
priprava pogodbe o javno
zasebnem partnerstvu ter s 
strani zasebnega partnerja 
začetek projektiranja, prido
bivanja potrebne projektne 
dokumentacije ter pridobi
tev gradbenega dovoljenja 
in nato gradnja. Iščemo tudi 
najboljšo rešitev za namesti
tev otrok v času gradnje in si 
prizadevamo, da bi gradnjo 
začeli še v letošnjem letu. 
Prav tako smo dobili prav
nomočno gradbeno dovolje
nje za prenovo nekdanje 
gradbene šole, že septembra 
pa se obeta začetek del pri 
nekdanji ekonomski šoli. 
Računam tudi, da bi do po
letja sprejeli odlok o prenovi 
šole in telovadnice Staneta 
Žagarja, v poletnih mesecih 
izvedli javni razpis in na 
septembrski seji mestnega 
sveta predložili v potrditev 
pogodbo. V jesenskih mese

cih bi se lahko izvedla ruši
tev prizidka in predvidoma v 
letu dni bi imeli novo telova
dnico z nadzidanimi šestimi 
učilnicami in večnamen
skim prostorom."

Poletje bo čas tudi za ener
getsko sanacijo, tudi sanaci
jo šol. Kaj vse načrtujete?
"Projekt energetske sanacije 
vključuje kar dvaindvajset 
občinskih objektov. Deset od 
njih bo celovito energetsko 
obnovljenih, od prenove 
oken, fasad, izolacije strehe, 
sanacije notranje razsvetlja
ve do sanacije ogrevalnega 
sistema. Ti objekti bodo: Pre
šernovo gledališče Kranj, PŠ 
Kokrica, OŠ Helene Puhar, 
OŠ Jakoba Aljaža s športno 
dvorano, OŠ Matije Čopa, PŠ 
Trstenik, OŠ Staneta Žagar
ja, vrtca Janina in Najdihojca 
ter občinska stavba. V šestih 
objektih bodo izvedeni teh
nološki ukrepi, ki vključujejo 
sanacije ogrevalnih sistemov 
in energetsko upravljanje. Ti 
objekti so: OŠ Orehek, PŠ 
Primskovo, vrtca Mojca in 
Živ žav, PŠ Žabnica in pokri
ti olimpijski bazen. V Mestni 
knjižnici Kranj, Gledališču 
Khisltein ter osnovnih šolah 
Predoslje, Goriče, Mavčiče in 
Besnica se bo vgradil sistem 
energetskega upravljanja, da 
se bodo dosegli energetski 
prihranki. Večina sanacij se 
bo začela v tem letu, prve že 
v juliju."

Že ob koncu šole je predvi
dena izgradnja obračališča 
na Orehku. Kdaj naj bi zače
li z deli?
"Izvajalec je izbran, pogod
ba bo podpisana konec tega 
meseca. Dela bomo začeli 
konec junija, po koncu šole, 
končana pa naj bi bila do 
sredine avgusta. Vrednost 
del je okoli 100 tisoč evrov. 
S to investicijo bomo bi
stveno izboljšali prometno 
varnost pred šolo in bistve
no zmanjšali oziroma celo 

odpravili vsakodnevne pro
metne zastoje."

Poleti načrtujete tudi grad
njo krožišča v Bitnjah. Ka
kšno bo to krožišče in kdaj 
bo narejeno?
"Zunanji premer krožišča 
bo okrog trideset metrov, 
kar je dovolj tudi za največje 
tovornjake s priklopniki. 
Najbolj pomembno je, da se 
bo promet umiril in da bo 
normalna pretočnost. Kroži
šče bo tudi osvetljeno. Gra
dnja naj bi se začela konec 
poletja in bo predvidoma  
trajala dva meseca. Strošek 
bo okoli 450 tisoč evrov, pri
čakujemo pa tudi delno fi
nanciranje države."

Poleti naj bi prenavljali tudi 
Koroško cesto od krožišča. 
Za kakšna dela gre in koliko 
bo prenova stala?
"Na spletni strani občine je 
že objavljen razpis za dela na 
Koroški cesti. Od krožišča 
Bexel oziroma od uvoza za 
policijo in banko do bencin
ske črpalke na Zlatem polju 
bomo na novo preplastili 
vozišče z asfaltom. Namen je 
zmanjšanje hrupa, ki ga pov
zroča vožnja po granitnih 
kockah, pa tudi povečanje 
varnosti vseh ostalih udele
žencev v prometu. Vrednost 
investicije je ocenjena na 
248 tisoč evrov."

Ponovili ste javno naročilo 
za projekt Gorki 2. Kakšen 
je bil odziv?
"Občina je po prejetju so
glasja s strani Ministrstva 
za okolje in prostor konec 
marca objavila novo javno 
naročilo za izvedbo gradbe
nih del za projekt GORKI 2. 
sklop, 2. faza. Prejeli smo 
štiri ponudbe, med njimi 
tudi take, ki so v okviru za
gotovljenih sredstev. Dve 
primerni ponudbi sta za 
BritofPredoslje in dve za 
Mlako pri Kranju. Ko se 
bodo postopki zaključili, 
bomo podpisali pogodbo in 
začela se bodo dela. Raču
namo, da bo to v roku dveh 
mesecev."

O tem, kaj se dogaja v obči
ni, je moč izvedeti na 
prenov ljeni aplikaciji iKranj. 
Kaj je novega?
"Ves čas spremljamo teh
nološke rešitve, ki bi pripo
mogle, da bi Kranj uvrstili 
na zemljevid najbolj pame
tnih mest. Po tem, ko smo v 
letu 2016 in 2017 uvedli 
prve tehnološke rešitve, kot 
so aplikacija za pametne te
lefone iKranj, iK TV, multi
medijski portal iKranj, se
mafor projektov, spletni 
portal za dovolilnice in por
tal o cestah, je čas, da nare
dimo preskok. Vse naštete 
spletne portale smo združi
li, jih opremili s svežo po
dobo ter jih zapakirali v 
novo aplikacijo iKranj. 
Kranj tako prvi v Sloveniji 
postavljamo na zemljevid 

pametnega mesta z aplika
cijo za pametne telefone in 
tablice, ki ponuja širok iz
bor koristnih informacij za 
prebivalce. V njej lahko vi
dite stanje koles na posta
jah KRsKOLESOM, kje je 
na voljo brezplačna poveza
va WiFi, kje so zaprte ce
ste, kako kaže s projekti, 
poleg tega pa še nepogreš
ljiv koledar dogodkov, kje 
so radarji in seveda novice 
in informacije iz Kranja ter 
okolice. Aplikacijo si lahko 
že danes brezplačno naloži
te preko trgovine Play ali 
App Store. Uporaba aplika
cije je brezplačna."

Nižje položnice za komunalo
Na kranjski občini so v zadnjih tednih poskrbeli za precej dobrih novic, saj se na položnicah za komunalo obetajo nižje cene, bliže je gradnja športnega 
centra, obeta se energetska prenova šol in nekaterih drugih občinskih objektov, izgradnja obračališča na Orehku, nadaljevanje projekta Gorki v drugi fazi, 
pa tudi več novic na prenovljeni aplikaciji iKranj. O vsem tem sva se pogovarjala z županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Predviden Regijski večnamenski športno-vadbeni center z 
atletsko dvorano in spremljajočimi prostori ter tribuno

Zunanji premer krožišča v Bitnjah bo okrog trideset metrov.
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Kranj – Frankofonski festival 
vsako leto združi učence in 
njihove mentorje, ki jih 
povezuje ljubezen do franco
ščine in francoske kulture. 
Pripravlja ga Osnovna šola 
Orehek Kranj v sodelovanju 
s Slovenskim društvom uči
teljev francoščine, Mestno 
občino Kranj, Francoskim 
inštitutom v Sloveniji, Zavo
dom za šolstvo, Ministrs
tvom za izobraževanje, zna
nost in šport ter Zavodom za 
turizem in kulturo Kranj. 
Tokrat so se z glasbo, s poe
zijo, z recitacijo in gledališki
mi točkami v francoskem 
jeziku predstavili učenci iz 35 
slovenskih šol.
Na festivalu so gostili tudi 
predsednika republike Boru
ta Pahorja in veleposlanico 
Francije v Sloveniji Marion 
Paradas. Predsednik Pahor 
je učencem zaupal, da še 
danes obžaluje, da se v gim
naziji ni odločil, da bi se 
naučil še kakšnega jezika 
več, zlasti jezika poezije in 
ljubezni, francoščine. Pre
pričan je namreč, da je prav 
znanje tujih jezikov eden 
izmed najplemenitejših kri
terijev, s katerim merimo 

bogastvo, obenem pa govori 
o osebnosti, njeni rasti in 
ustvarjalnosti. »V življenju 
boste marsikaj obžalovali. A 
nikoli tega, da imate znanje 
tujih jezikov in da lahko z 
nekom govorite v njegovem 
maternem jeziku. To vas 
dela velike svetovljane.« 
Zato se je zahvalil tudi učite
ljem in mentorjem, ki svoj 

čas namenjajo mladim in 
jim posredujejo neprecenlji
vo znanje tujih jezikov. Ob 
tem je vršilka dolžnosti rav
nateljice Osnovne šole Ore
hek Kranj Katja Kržan spo
mnila, da so že v šolskem 
letu 1999/2000 kot prva 
šola v Sloveniji svojim učen
cem ponudili možnost zgod
njega učenja francoskega 

jezika, s tujim jezikom pa se 
pri njih srečujejo že otroci v 
vrtcu. Leta 2001 so prvič pri
pravili tudi frankofonski 
dan, ki je zdaj prerasel v fes
tival. S tem želijo pri otrocih 
že zgodaj vzbuditi zavedan
je, da so evropski državljani 
ter da znanje tujih jezikov 
prinaša tudi poznavanje dru
gih kultur, je poudarila.

Radi imajo francoščino
V letnem gledališču Khislstein se je pretekli teden odvijal 17. Frankofonski festival, na katerem se je 
zbralo več kot petstopetdeset osnovnošolcev in petdeset mentorjev iz vse Slovenije.

V Kranju so minuli teden pripravili 17. Frankofonski festival. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Knežje mesto je na 
začetku tega meseca gostilo 
državno prvenstvo v olimpij
skem dvigovanju uteži za 
kadete, mladince in študen
te, ki se ga je udeležilo pet
deset tekmovalcev iz različ
nih delov Slovenije. Gorenj
ske barve so zastopali fantje 
in dekleta iz društva Xgym 
Kranj, ki so osvojili kar pet 
naslovov državnih prvakov 
in dve srebrni odličji.
Olimpijsko dvigovanje ute
ži je že vse od samega zače
tka olimpijskih iger moder
ne dobe član olimpijske 
družine. Leta 1972 smo 
dobili tudi prvega državne
ga predstavnika na olimpij
skih igrah v tej disciplini, 
po zadnjih rezultatih sodeč 
pa nas bodo na največjem 
športnem dogodku kmalu 
zastopali tudi gorenjski 
športniki. V Celju je nasto
pilo kar devet članov druš
tva Xgym Kranj, pet tek
movalk in štirje tekmovalci, 
ki so se domov vrnili s kar 
petimi naslovi državnih 
prvakov in dvema srebrni
ma medaljama. 
Dijakinja Gimnazije Kranj 
Manca Florjančič, ki si las
ti kar dva državna rekorda, 

je v kategoriji do 69 kilo
gramov z rezultatom 63 
kilogramov v potegu in 81 
kilogramov v sunku osvoji
la zlato medaljo in postavi
la nova mladinska rekorda. 
V kategoriji do 58 kilogra

mov je Nika Teran, prav 
tako dijakinja kranjske 
gimnazije, z rezultatom 40 
kilogramov v potegu in 60 
kilogramov v sunku osvoji
la zlato medaljo in postavi
la nova mladinska državna 

rekorda svoje kategorije. Z 
zlatom so se iz Celja vrnili 
še Lana Uhan, Nina Pore
doš in Maks Dežnak, srebr
nega odličja pa sta se raz
veselila David Poredoš in 
Gal Bodiroža.

Veliko zmagoslavje v Celju
V Celju je nastopilo devet članov društva X-gym Kranj, ki so se domov vrnili s kar petimi naslovi 
državnih prvakov in dvema srebrnima medaljama. 

Fantje in dekleta iz društva X-gym Kranj v Celju

Kranjčanke in Kranjčane 
želimo vključiti v ustvarjan
je in zagotavljanje urejenega 
in lepega Kranja, v katerega 
bomo z veseljem povabili 
naše sorodnike, prijatelje, 
poslovne partnerje, znance 
in vse ostale. S storitvijo 
KrPovej želimo povečati 
preglednost in delovanje 
mestne uprave, javnih zavo
dov, koncesionarjev in dru
gih izvajalcev del. Če ste v 
Kranju opazili nekaj, kar vas 
moti, imate ideje, pobude, 
predloge, potem vas vabi
mo, da nam to sporočite 
preko nove spletne storitve 
KrPovej (https://www. 
krpovej.si/).
Izbor vaših vprašanj in 
pobud bomo objavljali tudi v 
Kranjskih novicah.

Vprašanje: Parkiranje na 
Likozarjevi ulici
Pozdravljeni, prosim, da 
preuredite parkirne črte (si
stem parkiranja) ob blokih 
na Likozarjevi ulici 27 po 
sistemu, ki sem ga zarisal v 
priponki, saj trenutni sistem 
ne omogoča neoviranega 
dostopa za pešce.

Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Spoštovani, zahvaljujemo se 
vam za sporočilo. Uslužben
ci Urada za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe so 
opravili ogled stanja na tere
nu ter po uradni dolžnosti 
izdali sklep za preureditev 
parkirišča, kot predlagate. 
Parkirišče bo preurejeno v 
naslednjih dneh. 

Kotiček KrPovej

Kranj – Tudi v letošnjem 
poletju, vsako sredo v juliju 
in avgustu, se bodo ob 
20.30 na vrtu gradu Khisl
stein v Kranju zvrstili Glas
beni večeri pod grajsko 
lipo. Cikel glasbenih 
dogodkov že drugo leto z 
roko v roki pripravljata 
Zavod za turizem in kultu
ro Kranj ter umetniška vod
ja Romana Krajnčan. Rdeča 
nit so vrhunski glasbeniki, 
sproščeno vzdušje v prele
pem ambientu pod grajsko 
lipo, žlahtna kapljica in 
okusni priboljški kranjske 
delikatese Figa.
Četrtega julija bomo poslu
šali Tea Colloria v glasbe
nem projektu Momento 
Cigano (gipsy swing) s sku
pino izvrstnih akademsko 
izobraženih glasbenikov, 
11. julija pa vabi vokalna 
skupina Vox Arsana z dže
zovsko vokalistko Nino Str
nad in instrumentalnim 
triom, edinstveni vokalni 
kvartet glasbenikov, ki 
doma in v tujini slovijo kot 
pravi vokalni virtuozi. Dne 
18. julija prihaja Marina 
Martensson s kvartetom. 
Švedska kantavtorica slo
venskih korenin nas bo raz
vajala z avtorskimi pesmi
mi in znanimi uspešnicami 
v njeni prav posebni čustve
ni interpretaciji. V sredo, 
25. julija, pa bo koncert 
Maje Keuc z glasbeniki v 
odlični pop in soul različici.

Prvi avgust je rezerviran za 
Piano poletno noč z vrhun
skim pianistom Markom 
Črnčecem, enem izmed naj
bolj priznanih sodobnih slo
venskih glasbenikov, ki živi 
in deluje v New Yorku, 8. 
avgusta pa v stari Kranj pri
haja Klemen Slakonja, izvr
sten dramski igralec in 
pevec, televizijski voditelj 
ter imitator. Skupaj z orkes
trom vrhunskih slovenskih 
glasbenikov All Star Orches
tra pod vodstvom maestra 
Lojzeta Krajnčana bodo 
uprizorili predstavo glasbe
nih presenečenj. 
Vstopnice so v predprodaji v 
Kranjski hiši, koncerti pa 
bodo ob vsakem vremenu.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

V Kranj prihaja tudi Klemen 
Slakonja.
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Kranj – Že prvi teden v juniju 
bo na kovaškem meniju kar 
nekaj dogodkov. Začelo se bo 
v ponedeljek, 4. junija, s pr-
vim delom usposabljanja Po-
stavi si svojo spletno stran. 
Drugi in tretji del usposablja-
nja bosta sledila 6. in 11. ju-
nija, vse v popoldanskih 
urah. Usposabljanje bo pri-
merno za vse, ki bi se radi 
naučili samostojno postaviti 
spletno stran, od grafičnih in 
spletnih oblikovalcev do ure-
dnikov spletnih strani in sa-
mostojnih podjetnikov. Če bi 
se želeli usposabljanja udele-
žiti, pa poskrbite samo za 
prijavo in lasten prenosnik. 
Spletno stran bomo posta-
vljali v programu WordPress.
V torek, 5. junija, bo od 18. 
ure dalje na delavnici tekla 
beseda o socialnem oziroma 
družbeno odgovornem pod-
jetništvu. Na delavnici boste 
dobili odgovore na vpraša-
nja, kot so: kaj je etika in 

etično poslovanje, kako se 
lahko promovirate skoraj 
brezplačno in katera so etič-
na orodja oglaševanja, kako 
si lahko pomagate s stiki z 
javnostjo, kako se oglaševati 
celostno v medijih (Facebo-
ok, televizija, tisk).
Tako imenovani »Info dan« 
bo na sporedu v četrtek, 7. 

junija, od 14. do 18. ure. Na 
ta dan boste lahko na enem 
mestu zbrali praktično vse 
podjetniške informacije, saj 
se bodo v Kovačnici zbrali 
predstavniki podpornih in-
stitucij, ki bodo odgovarjali 
na vprašanja in se trudili po-
magati po najboljših močeh. 
Na voljo vam bodo: SPOT 

točka, AJPES, GZS, OZS, 
FURS, ZZZS in Gorenjska 
banka. Vse informacije in 
svetovalci na enem mestu.
Zanimiv teden se bo zaklju-
čil s piknikom, ki bo odprt za 
širšo javnost in se bo začel v 
petek, 8. junija, ob 16. uri. 
Ker pa je to kovaški piknik, 
se na njem ne bo samo jedlo 
in pilo, ampak tudi dogajalo. 
Ob glasbi bo zagotovljena 
družba na različnih »mini« 
dogodkih: s podjetniki se 
bomo družili na deki in se 
pogovarjali o uspešnih mar-
ketinških potezah samopro-
mocije, mešali koktajle, dis-
kutirali o trenutnih vročih 
temah na spletu, učili se 
bomo umetnosti »selfijev«, 
se preizkusili v pravilnem di-
hanju in jogi ter se sladkali s 
palačinkami in pražencem. 
Kot vedno so dogodki v Ko-
vačnici brezplačni, kljub 
temu pa je prijava obvezna, 
saj je število mest omejeno. 

Kovačnica do poletja
V Kovačnici bo do poletja še kar pestro, potem pa sledijo zaslužene počitnice in priprave na jesen, ki 
bo spet pisano obarvana z dogodki za vse mlade po letih in počutju.

Odprta vrata Kovačnice vabijo na delavnice v juniju.

Kranj – S ciljem do Kranjske 
noči urediti vstop kranjska 
občina tudi letos nadaljuje z 
urejanjem lepšega in bolj 
varnega vstopa v mestno je-
dro Kranja. 
Po tem, ko so bili lani že de-
loma zamenjani razrahljani 
in uničeni tlakovci, se dela 
letos na Maistrovem trgu 
nadaljujejo. Komunala 
Kranj je začela obširnejša 
popravila plošč v sklopu re-
dnega vzdrževanja cest. Za-
menjali in na novo položili 
bodo približno 200 kvadra-
tnih metrov poškodovanih 
plošč, preostali del pa bo 
Mestna občina Kranj pokrila 
iz sredstev, ki so za ta na-
men rezervirana v proraču-
nu za leto 2018. 

Tako bo celoten Maistrov trg 
obnovljen najkasneje do kon-
ca julija. Že v letu 2017 so iz-
vajalci opravili ponovno pola-
ganje dobrih 200 kvadratnih 

metrov tlakovcev oziroma 
pohodnih plošč, ki so bile 
razrahljane in uničene zaradi 
prevelike obremenitve vozil. 
S tem je bil v celoti popra-

vljen del med obema kanale-
tama, to je od granitnih kock 
(torej od začetka Maistrovega 
trga) pa do plošč porfido, ki 
nakazujejo nekdanje obzidje. 

Obnova na Maistrovem trgu
Potem ko so že lani zamenjali del razrahljanih in uničenih tlakovcev, se letos delo na Maistrovem 
trgu v Kranju nadaljuje.

Dela na Maistrovem trgu bodo zaključena do konca julija. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Prejšnji teden je 
Kranj, v organizaciji Dunaj-
ske univerze, obiskalo 31 
mednarodnih podiplomskih 
študentov. V skupini so bili 
predstavniki iz držav s sko-
raj vseh celin, študijski obisk 
pa je vodila prof. Yvonne 
Franz, ki poučuje razvoj 
mest ter delovanje skupine 
za prenovo soseske Planina 
spremlja in proučuje že od 
začetka. Na Dunaju namreč 
takšne skupine za prenovo 
obstajajo že 40 let. 
Skupaj s predstavniki Me-
stne občine Kranj in člani 

skupine za prenovo soseske 
Planina so se odpravili na 
ogled mestnega jedra in so-
seske Planina, kjer jih je za-
nimalo predvsem nastanek, 
urbanistična zasnova in arhi-
tektura mesta in soseske, na-
čini in vzroki delovanja sku-
pine za prenovo soseske Pla-
nina, njihove dosedanje ak-
tivnosti in njihovi načrti za 
naprej. Iz gorenjske prestol-
nice so odnesli izjemno pozi-
tiven vtis urejenega in zelo 
zelenega mesta. Poleg Kra-
nja so si v treh dneh ogledali 
tudi ljubljanske soseske.

Planina zanimiva za tuje študente

Tuji podiplomski študenti z vseh celin v soseski Planina

Kranj – Da otroci in starši že nestrpno pričakujejo igrala, ki 
bodo v poletnih mesecih zagotovo zelo obiskana, priča 
obisk bližine dveh gradbišč, na katerih se dnevno dogaja kaj 
novega. Na igrišču Drulovka je že pripravljena podlaga za 
izvedbo poti, na južnem delu igrišča bo v juniju sledila še 
montaža dodatnega igrala – hiške, ki bo ponudila pravo po-
pestritev in senco ob vročih poletnih dneh. Na otroškem 
igrišču v Besnici je trenutno izveden izkop na mestu dveh 
novih igral – plezala in tobogana, sledi pa priprava podlage 
in polaganje varnostne gume ter postavitev klopi na vrhu 
hribine. Obe igrišči bosta dobili tudi osveženo zeleno zasa-
ditev. Odprtje, na katerem ne bo manjkal škrat Kranček, za-
vetnik kranjskih otrok, pa je načrtovano že v juniju.

Otroški igrišči na Drulovki in v Besnici

Na igrišču na Drulovki bodo tudi nova igrala.

Igrišče v Besnici že dobiva končno podobo.

Kranj – Mestna občina Kranj skupaj s skupino za prenovo 
soseske Planina v četrtek, 31. maja, ob 17. uri vabi na razsta-
vo in predstavitev v stari Kranj, v prostore na Glavnem trgu 
1 (nasproti vodnjaka). Skupaj s stanovalci krajevnih skupno-
sti Planina, Huje, Bratov Smuk in Primskovo je nastalo de-
vet projektov na področju trajnostne mobilnosti in revitali-
zacije javnega prostora. 

Planina in projekti prenove

Britof – Predvidoma zadnje dni maja bo Mestna občina 
Kranj v Britofu odprla 800 kvadratnih metrov velik asfaltni 
grbinasti poligon (angl. pumptrack), ki bo razširil rekreacij-
sko ponudbo tako za naše najmlajše kot tudi izkušene po-
sameznike in vsem rekreativcem v Kranju ponudil novo obli-
ko sprostitve na prostem. Na voljo bo kar 320 kvadratnih 
metov asfaltirane vozne površine poligona, krožne poti, se-
stavljene iz grbin in zavojev, pri kateri za vožnjo ne potrebu-
jemo posebnih pripomočkov, le običajno kolo, rolko ali ski-
ro. Da so tovrstni poligoni po vsej Sloveniji tako množično 
obiskani, zagotovo prispevajo dejstva, da gre za brezplačno 
uporabo, steze so dostopne mnogim in različnim skupinam 
uporabnikov, ki poročajo o družabnem in zabavnem, pred-
vsem pa aktivnem preživljanju prostega časa, s katerim se 
ustvarja prava kolesarska skupnost. 

Poligon v Britofu do konca maja 

Poligon v Britofu med gradnjo
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Obvestilo o javni dražbi za oddajo  
tržnega stanovanja v najem

V drugi polovici junija 2018 bo izvedena javna dražba za odda-
jo tržnega stanovanja v najem. Predmet oddaje bo tržno sta-
novanje na naslovu Glavni trg 17, Kranj, v izmeri 76,79 m2, za 
izklicno najemnino v višini 499,13 EUR. Javni razpis za izvedbo 
javne dražbe bo objavljen na spletni strani MOK 25. maja 2018.
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OBVESTILO  
O JAVNEM RAZPISU 

ZA SOFINANCIRANJE  
OBNOVE STAVB V STAREM KRANJU  

V LETU 2018 

I. 
Mestna občina Kranj obvešča, da bo od 25. 5. 2018 odprt javni 
razpis za sofinanciranje obnove uličnih fasad in/ali streh (zunanja 
lupina stavbe) v starem Kranju v letu 2018. 

II. 
Višina razpisanih sredstev za leto 2018 znaša 50.000 EUR. Sofinan-
cira se obnova fasad in streh v ustreznem deležu od vrednosti 
pogodbenih del, in sicer največ:
  v višini do 33 % za stavbe na območju kulturnega spomenika, 

za katere velja II. varstveni režim, opredeljen v 8. členu Odloka 
o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgo-
dovinski spomenik;

  v višini do 50 % za stavbe na območju kulturnega spomenika, 
za katere velja I. varstveni režim, opredeljen v 8. členu Odloka 
o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgo-
dovinski spomenik. 

Najvišji znesek sofinanciranja na objekt oz. skupino objektov je 
7.500,00 EUR za sofinanciranje obnove strehe in/ali 7.500,00 EUR 
za sofinanciranje obnove fasade. Če bo seštevek vseh zneskov 
sofinanciranja višji, kot so zagotovljena sredstva v proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2018, se bodo sredstva sofinancira-
nja ustrezno znižala.

III. 
Upravičeni so stroški investicije, ki se je pričela po 1. 1. 2018 in 
katere gradbena dela bodo dokončana najkasneje do 20. 11. 
2018. 

IV. 
Vlogo na razpis vloži prijavitelj, ki je lahko lastnik ali druga fizična 
oseba ali upravnik, ki upravlja stavbo v skladu s 1. odstavkom 48. 
člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – 
ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 
– odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17). Upravi-
čenci do sredstev so fizične in pravne osebe, ki so lastniki stavb 
na območju starega Kranja, ali investitorji, ki imajo izkazano pra-
vico graditi na stavbah na območju starega Kranja in izpolnjujejo 
pogoje, določene v razpisu.

V. 
Vsebina vloge mora biti podana na ustreznih obrazcih iz razpisne 
dokumentacije. Vloga mora vsebovati tudi priloge, navedene v 
razpisni dokumentaciji. 

VI. 
Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega razpisa, grafič-
ni prikaz območja sofinanciranja ter razpisne obrazce. Brezplačna 
razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa do izte-
ka prijavnega roka, tj. do 31. 8. 2018, dosegljiva na spletni strani 
MO Kranj (www.kranj.si), zainteresirani pa jo lahko v tem obdobju 
v času uradnih ur dvignejo na naslovu MO Kranj – sprejemna 
pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

VII. 
Rok prijave je 31. 8. 2018. Zainteresirani se na razpis prijavijo na 
način, ki je določen v razpisni dokumentaciji.

VIII. 
Obravnava vlog: odpiranje vlog bo predvidoma 5. 9. 2018 in ne 
bo javno. 

IX. 
Dodatne informacije so možne do 31. 8. 2018 v času uradnih ur 
na tel. št. 04 2373 376 ali na elektronskem naslovu ana.drakslar@
kranj.si ali po predhodni najavi na Uradu za okolje in prostor.
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Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS št. 38/12 in 15/13) Komisija za nagrade 
in priznanja Sveta Mestne občine Kranj

objavlja

RAZPIS
ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ  

za leto 2018

Priznanja Mestne občine Kranj so:

1.  Častni občan – naziv častni občan Mestne občine Kranj se 
podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delo-
vanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu in napredku obči-
ne, širše družbene skupnosti ali vsega človeštva.

2.  Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupi-
nam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnos-
tim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavo-
dom na območju mestne občine Kranj, z območja drugih 
občin pa le, če so njihovi uspehi pri delu oziroma dejanja 
pomembna za območje mestne občine Kranj. 

3.  Listine o priznanju Mestne občine Kranj se podeljujejo 
občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, kra-
jevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in 
javnim zavodom na območju mestne občine Kranj za doseže-
ne uspehe pri delu v korist družbene skupnosti, zaradi reše-
vanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode na pre-
moženju ali zaradi aktivne udeležbe v drugih humanitarnih 
organizacijah.

4.  Velike plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo občanom, 
skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim sku-
pnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim 
zavodom, ki s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v 
daljšem časovnem obdobju prispevajo h kakovostnejšemu 
življenju, blaginji, ugledu in razvoju Mestne občine Kranj, ter 
za dosežke na športnem in znanstveno-raziskovalnem pod-
ročju.

5.  Velika Prešernova Plaketa se podeljuje občanom, skupinam 
občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, 
gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom za 
uspešno delovanje na kulturno-umetniškem področju.

Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Mestne-
ga sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, druš-
tva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne 
skupnosti, in sicer na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani 
Mestne občine Kranj na povezavi http://www.kranj.si/KRANJ_
SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno.

Pobude morajo biti odposlane s priporočeno pošiljko najka
sneje do vključno sobote, 2. junija 2018, na naslov: Mestna 
občina Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS ZA PRIZNANJA 
2018«. 

Pobudnik ne more za priznanje predlagati sebe.

Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene vloge. 
Vsaka vloga mora dospeti v svoji kuverti.

Komisija na sejah obravnava podane pobude za podelitev pri-
znanj in ugotavlja, ali so v njih izkazane zasluge za podelitev 
katerega izmed priznanj. Na podlagi ocene pomembnosti uspe-
hov in zaslug nato oblikuje predloge sklepov z obrazložitvami, 
ki jih da v obravnavo in sprejem Mestnemu svetu Mestne obči-
ne Kranj.

Občanom se priznanja praviloma podelijo največ dvakrat, ven-
dar naslednjič šele po preteku petih let od prve podelitve. 

Komisija lahko za posameznega predlaganega prejemnika pri-
znanj spremeni predlagano vrsto priznanja.

Pri prejetih pobudah za prejemnike priznanj, ki so že prejeli eno 
od priznanj, komisija ugotavlja nove zasluge, dosežene po 
podelitvi predhodnega priznanja, ki so povod za ponovno pre-
dlagano enako ali druge vrste priznanje. V obrazložitvah teh 
pobud morajo biti poleg kratkega prikaza prejšnjih zaslug 
posebej in natančno navedene nove zasluge, dosežene po 
podelitvi zadnjega priznanja, in so pogoj za ponovno pobudo.

Če niso izkazane zasluge za podelitev katerega izmed priznanj 
ali če obstajajo utemeljeni zadržki, komisija sprejme sklep o 
zavrnitvi pobude in o tem obvesti predlagatelja.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini 
Kranj, soba 28, na telefon (04) 23 73 112 ali po elektronski pošti 
tatjana.kocijancic@kranj.si

Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku 
Mestne občine Kranj.

 Mag. Igor Velov l.r.
 Predsednik Komisije za nagrade in priznanja
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Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 
61/17-ZUreP-2), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (UPB-1, Ura-
dni list RS, št. 30/17) ter Sklepa o ugotovitvi stanja in nadaljevanju 
postopkov priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju (Uradni list 
RS, št. 29/2018) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
OBMOČJE EUP Z OZNAKAMI ML 7/113 MLAKA PRI KRANJU

I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
EUP z oznakami ML 7/1-13 Mlaka pri Kranju (v nadaljevanju OPPN), 
ki ga je v aprilu 2018 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna druž-
ba, d. o. o., iz Domžal pod številko projekta 07/2018.

II.
Dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen od 4. junija 2018 
do 4. julija 2018 v času uradnih ur, v prostorih Mestne občine Kranj, 
Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in na spletni 
strani občine http://www.kranj.si.

III.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala v  
sredo, 20. junija 2018, ob 15. uri v stavbi Mestne občine Kranj, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.

IV.
Območje urejanja s tem OPPN se nahaja v severozahodnem delu 
mesta Kranj, na robu naselja Mlaka, severno od navezovalne ceste 
na AC, v bližini avtocestnega priključka Kranj zahod. Obsega slede-
če parcelne številke, ki so razdeljene na parcelne številke znotraj 
meja območja urejanja in na dodatne parcelne številke, ki skupaj s 
predhodnimi predstavljajo celotno območje urejanja:
(1) Parcelne številke EUP ML 7/1-13:
(1. a) k. o. Kokrica: 318/36 del, 318/43 del, 318/46, 318/47, 318/49 del, 
318/50, 318/53 del, 355/1, 347/1, 350, 351/3, 351/4, 351/5, 351/7, 351/8, 
351/9, 351/10, 351/11, 351/12, 351/13, 351/14, 351/15, 351/16, 351/17, 
351/18, 351/19, 351/20, 351/21, 351/22, 351/23, 351/24, 351/25, 351/26, 
351/27, 351/28, 351/29, 351/30, 351/31, 351/32, 351/33, 351/34, 351/35, 
351/36, 351/37, 351/38, 351/39, 351/40, 351/41, 351/42, 351/43, 351/44, 
351/45, 351/46, 351/47, 351/48, 351/49, 351/50, 351/51, 351/52, 351/53, 
351/54, 352/1, 352/3, 352/17, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 354/1, 355/1 
del, 355/2, 355/5, 355/9 del, 355/11 del, 355/12, 355/13 del, 355/14, 
355/20 del, 355/22, 355/27 del, 355/28 del, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 
358, 359/2 del, 359/3 del, 359/4 del, 359/5 del, 359/6 del, 359/7 del, 
358/8 del, 359/9 del, 359/10 del, 359/1 del, 403/1 del, 403/5, 403/9,429/1 
del,  429/3 del, 440/1 del, 441, 442/3 del, 443/24, 444/2, 444/4 del, 
444/12, 448/7 del, 448/5, 448/10, 1112/3 del
(1. b) k. o. Vojvodin Boršt I: 140/6, 140/7, 140/10 del, 140/11, 140/12 
del, 140/13 del 
(1. c) k. o. Kranj: 619/2, 620/2, 624/2, 1321/8, 1321/9, 1321/10
(2) Dodatne parcelne številke:
(2. a) k. o. Kokrica: 318/53 del, 318/46 del, 347/11, 347/1, 355/1 del, 
355/9 del, 355/11 del, 355/13 del, 355/20 del, 355/27 del, 355/28 
del, 403/1 del, 427/2 del, 427/1 del, 428/1 del, 428/2 del, 429/3 del, 
442/3 del, 444/4 del
(2. b) k. o. Vojvodin Boršt I: 424/1 del, 424/2 del, 406/2 del
(2. c) k. o. Kranj: 615/1 del, 615/2 del, 616/1 del, 616/2 del, 619/1 del, 620/1 
del, 1315 del, 1321/1 del, 1321/6, 1321/7, 1321/11, 1321/12, 1321/13
Prostorski akt obravnava tako površine, na katerih se načrtujejo pro-
storske ureditve razvoja naselja, kot širitve na nove, sicer z izvedbe-
nim prostorskim načrtom že opredeljene stavbne površine, površi-
ne v naselju, ki so namenjene zgoščevanju pozidave, ter površine, 
namenjene ohranitvi gozdnih, vodnih in obvodnih ureditev. Obrav-
nava tako primarne enote urejanja kot tudi robna območja obsto-
ječih stavbnih zemljišč, na katerih je izkazan investicijski interes 
oziroma jih je zaradi smiselnega priključevanja gospodarske javne 
infrastrukture treba obravnavati. 

V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pri-
pombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN. Pripombe 
in predlogi se lahko do vključno 4. julija 2018 podajo pisno ali 
ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov: Mestna občina Kranj, 
Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj s pripisom 
»Pripombe na javno razgrnitev OPPN Mlaka pri Kranju« oz. 
na elektronski naslov mok@kranj.si.

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zavzel 
stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do pripomb bodo 
objavljena na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.

Številka: 350-4/2018-40
Kranj: 17. 5. 2018 Boštjan Trilar
 Župan

M
E

S
TN

A 
O

B
Č

IN
A 

K
R

AN
J,

 S
LO

VE
N

S
K

I T
R

G
 1

, 
K

R
AN

J



Aktualno, volitve

7Kranjske novice, petek, 25. maja 2018

N
AR

O
Č

N
IK

: 
D

E
S

U
S

, 
K

E
R

S
N

IK
O

VA
 U

LI
C

A 
6

, 
LJ

U
B

LJ
AN

A

Ana Cimperman Marko Petrić Rok Igličar
6. VO, Kranj III 5. VO, Kranj II 4. VO, Kranj I 

Za državo je dobro samo tisto,  
kar je dobro za ljudi.
Zavzemali se bomo za dvig pokojnin, ohranitev javnega zdravstva in šolstva, 
sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, ustanovitev demografskega sklada.

Kranj si zasluži poslanca DeSUS,  
zato na volilnem lističu obkrožite številko 22

Suzana P. Kovačič

Kranj – Nacionalni stano
vanjski program si za enega 
osrednjih ciljev postavlja 
primerno bivalno okolje za 
starejše, kar se kaže kot 
uspešen model za povečanje 
kakovosti življenja starejših. 
V Medgeneracijskem centru 
Kranj so tako pred kratkim 
odprli info točko projekta 
Sobivamo. Ministrstvo za 

okolje in prostor je organi
zator projekta, pridružuje se 
mu več partnerjev. Kot je 
povedala državna sekretarka 
na ministrstvu za okolje in 
prostor Lidija Stebernak, 
info točka na enem mestu 
ponuja vse potrebne infor
macije v zvezi s projektom v 
tiskovinah, nekajkrat na leto 
bodo prišli na obisk tudi z 
ministrstva in jih boste lah
ko kaj aktualnega povpraša

li, pa tudi sicer na info toč
kah lahko posredujete svoja 
vprašanja in predloge. Pro
jekt je predstavljen tudi na 
spletni strani.
Direktorica Ljudske univer
ze Kranj Mateja Šmid je po
jasnila, da se točka Sobiva
mo vključuje v osnovno na
logo, ki jo izvaja Medgenera
cijski center Kranj v okviru 
Večgeneracijskega centra 
Gorenjske. »To so nove mo
žnosti, ki se porajajo zato, 
da je bivanje v tretjem ži
vljenjskem obdobju čim bolj 
kakovostno,« je poudarila 
Šmidova. 
Kranjski podžupan Boris 
Vehovec, ki je prav tako poz
dravil info točko v Kranju, je 
dodal, da se v Kranju vse več 
pozornosti namenja različ
nim skupinam; mladim 
bodo omogočili stanovanja v 
novi stanovanjski soseski 
Kranj ob Savi, starejšim pa 
so na voljo številni progra
mi. Kar nekaj od njih jih so
financira Mestna občina 
Kranj.

V Kranju točka Sobivamo 
Novost v Medgeneracijskem centru Kranj je info točka Sobivamo, kjer so 
na voljo informacije o možnostih primernega in prijaznega bivalnega okolja 
za starejše, vzpostavljanja sobivalnih skupnosti ...

Lidija Stebernak in Mateja Šmid ob odprtju info točke 
Sobivamo v Medgeneracijskem centru v Kranju / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Ta mesec mineva 
leto dni, odkar je Materin
ski dom Gorenjske uradno 
prevzel v najem hišo v lasti 
Fundacije Vincenca Drak
slerja v Kranju. »V Materin
skem domu Gorenjske jim 

zaposleni nudimo strokov
no pomoč pri aktivnem re
ševanju trenutnih razmer, v 
katerih so se znašle ženske. 
V Kranju smo v letu dni 
sprejeli deset žensk in dva
najst otrok. Vsi skupaj smo 
se dobro vključili v novo 
okolje. Ob prvi obletnici od

prtja materinskega doma v 
Kranju se prisrčno zahva
ljujemo vsem, ki nas podpi
rate pri našem delu,« pravi 
Vilma Regovc, vodja pro
gramov v Društvu za po
moč ženskam in otrokom 
žrtvam nasilja Varna hiša 
Gorenjske.

Leto dni v novem domu
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ODVOZ 
KOSOVNIH 
ODPADKOV

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

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

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

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

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

plastenke
pločevinke

steklopapir

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

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

POMOČ PRI RAVNANJU 
Z ODPADKI

ZBIRNI CENTRI

AKCIJA
ZBIRANJA 
NEVARNIH
ODPADKOV

ZBIRANJE UPORABNIH
IZDELKOV

REDNI 
ODVOZ 
ODPADKOV

EKOLOŠKI OTOKI

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

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

»isto je lepo.

KRN-2016/18

Vilma Stanovnik

Suha pri Predosljah – 
»Danes je tako za gasilce kot 
krajane Suhe velik dan. 
Počastili smo svojega zavet-
nika Florjana in 4. maj, 
mednarodni dan gasilcev. 
Gasilci na Suhi se lahko 
pohvalijo tudi, da imajo lep 
in urejen gasilski dom,« je 
na slovesnosti, ki so jo prvo 
majsko nedeljo pripravili na 
Suhi, povedal podpredsed-

nik Gasilske zveze Sloveni-
je, predsednik Gasilske zve-
ze Gorenjske in predsednik 
Gasilske zveze Mestne 
občine Kranj Jože Derlink 
ter pojasnil, da je nov gasil-
ski avto že deseto vozilo, ki 
ga v zadnjem obdobju pre-
dajajo v uporabo kranjskim 
gasilskim društvom, da so 
čim bolje pripravljena na 
različne intervencije. »Prav 
tako je novo vozilo dodatni 
zagon pri usposabljanju 

mladih gasilcev, ki jih tukaj 
na Suhi ni malo,« je še 
dodal Derlink.
»Z novim vozilom GVV-1 se 
društvo modernizira, kar se 
bo veliko poznalo pri požar-
ni varnosti v naši krajevni 
skupnosti. Gasilno vozilo je 
sodobno in opremljeno s 
sodobno opremo. Za hitro 
posredovanje lahko prevaža 
do osemsto litrov vodje in 
nam bo služilo na interven-
cijah in pri usposabljanju,« 

je ob nedeljski slovesnosti 
na Suhi pri Predosljah pou-
daril predsednik Prostovolj-
nega gasilskega društva 
Suha Robert Sušnik in se 
zahvalil Mestni občini Kranj 
ter Gasilski zvezi Mestne 
občine Kranj za denar za 
nakup vozila. Prav tako se je 

za nadgradnjo vozila znam-
ke Mercedes Benz 519 CDI 
zahvalil podjetju Wiss iz 
Poljske, ki ga zastopa sloven-
sko podjetje Avidis, s. p., ter 
sponzorjem, botroma Mojci 
in Simonu Basaju in župni-
ku Janezu Jenku, ki je poskr-
bel za blagoslov, še prej pa 

za mašo v domači cerkvi na 
Suhi. Čim več uspešnega 
dela in čim manj intervencij 
je gasilcem zaželel predsed-
nik Krajevne skupnosti Pre-
doslje Gašper Žbogar, prav 
tako je zbrane nagovoril 
poveljnik Gasilske zveze 
Gorenjske Tomaž Vilfan. 

Imajo nov 
gasilski avto
V Prostovoljnem gasilskem društvu Suha pri Predosljah so kupili novo 
vozilo, ki so ga na začetku meseca svečano predali namenu, župnik Janez 
Jenko pa je blagoslovil tudi prenovljen gasilski dom.

Na Suhi pri Predosljah imajo nov gasilski avto in prenovljen gasilski dom.

Kranj – V zadnjem času 
Komunala Kranj beleži 
povečano število klicev in 
opozoril občanov, ki poroča-
jo o nepravilnem odlaganju 
odpadkov poleg ekoloških 
otokov in jih skrbi, da bo to 
nevestno ravnanje posamez-
nikov nekoč »po žepu udari-
lo« tudi njih. To se dogaja 
kljub opozorilnim tablam, 
izobraževanjem, letakom in 
brošuram.
Zaradi ponavljajočega se sta-
nja je bila Komunala Kranj 
primorana najbolj onesna-
žene ekološke otoke začasno 
odstraniti. Na okoli 200 
kranjskih lokacijah eko oto-
kov se izvaja tudi poostren 
nadzor, kar pomeni, da eki-
pe Komunale Kranj na tere-
nu dnevno poskušajo pos-
praviti odpadke ob ekoloških 
otokih, a se nepravilno odlo-
ženi odpadki nabirajo hitre-
je, kot jih lahko odpeljejo. 
To dejstvo in dodatni nadzor 
koncesionarju povzročata 
dodatne stroške. Prav sled-
njih se bojijo občani, ki se 
sami zavedajo pomena pra-
vilnega odlaganja smeti in 
odpadkov, ki jih puščajo za 

seboj. Tudi na Komunali 
Kranj opozarjajo na dodatno 
delo, ki bi bilo ob vestnej-
šem ravnanju določenih 
posameznikov nepotrebno, 
a se bo sčasoma zagotovo 
poznalo tudi na položnicah 
vseh uporabnikov.
Ekološki otoki so prostor, 
namenjen zabojnikom za 
odpadni papir, pločevinke, 
plastenke in stekleno emba-
lažo. So ena od možnosti za 
ločevanje odpadkov, izkuš-
nje pa kažejo, da ob zabojni-
kih najdemo vse vrste nes-
nago, ki tja ne sodi (odsluže-
no pohištvo, gradbeni mate-
rial, elektronske naprave, 
mali gospodinjski aparati, 
pnevmatike, kolesa). Vse te 
odpadke iz gospodinjstev je 
namreč mogoče brezplačno 
oddati v zbirnih centrih, 
odlaganje ob zabojnikih eko 
otokov pa je prepovedano in 
kaznivo. 
V želji po urejenem Kranju 
in okolici Komunala Kranj 
uporabnike vabi, naj se ogla-
sijo v zbirnih centrih in pri-
peljejo odpadke, kjer tudi 
svetujejo, kako jih pravilno 
ločiti. 

Ekološki otoki niso 
smetišča

Nepravilno in neodgovorno odlaganje odpadkov na 
ekoloških otokih



Kranj, junij 2018

mag. TOMAŽ ŠTEFE
MBA, direktor Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj 

Poslanstvo Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj 
je razvoj in promocija ce-
lotne turistične ponudbe 

Kranja. Poleg tega v zavodu upravljamo z Ga-
lerijo Prešernovih nagrajencev, organiziramo 
kulturne dogodke na letnem gledališču Khisl-
stein in organiziramo nekatere velike kulturno 
- turistične prireditve.
Za letošnje poletje smo pripravili bogat kultur-
ni program na Letnem gledališču Khislstein. 
Od začetka junija do konca septembra se bodo 
zvrstili koncert Big Foot Mama, Opera Rigol-
leto, koncert Glasbeni svet Sherlocka Holmesa 
s Petrom Milićem in Nuško Drašček, stand up 
predstava Vida Valiča Tvoj bodoči bivši mož, 
reggie poslastica skupine Inner Circle iz Ja-
majke, koncert Svetlane Makarovič Nosil bom 
rdečo Zvezdo, iz Avstralije v okviru Subart 
Festivala prihaja DUB FX, obeta se ruska noč 
z Manco in Benjaminom Izmajlov, za dalma-
tinski melos bosta poskrbela Marko Škugor 
in Klapa Maslina. V okviru Jazz Kampa bomo 
prisluhnili Duetu klavirjev, prihaja tudi skupi-
na Crvena Jabuka. Na sporedu bosta muzikala 
Mamma Mia in Briljantina, sledil bo koncert 
New swing quarteta in Lačnega Franca, za ko-
nec pa še sprehod po zgodovini glasbe z Marto 
Zore in Gojmirjem Lešnjakom Gojcem.
Na Vovkovem vrtu bomo v sodelovanju z 
Layerjevo hišo ob četrtkih zvečer organizirali 
kino pod zvezdami. Na Karavani domačih pi-
vovarjev, na Kranfestu in na Jazz Kampu bo 
prisotna tudi letos osvežena Kranska kuhna.
V sodelovanju z Romano Krajnčan smo pripra-
vil zelo pester program Večerov pod grajsko 
lipo, ki bodo vsako sredo od 4. julija naprej. 
Poleg odlične glasbe se v sodelovanju s Kavar-
no 12.56 in delikateso Figa obeta tudi zanimi-
va kulinarična izkušnja.
Pod vodstvom Marka Arneža letos ponovno 
pripravljamo Poletje s Prešernovimi nagra-
jenci. Glavna zvezda poletja bo kontroverzni 
Kranjčan Marko Pogačnik, uvertura bo po-
novna izdaja znamenite pesniške zbirke OHO, 
uradna otvoritev razstave Marka Pogačnika 
bo 15. junija, prej in kasneje bo Marko izvedel 
številne delavnice in predavanja, 3. julija pa bo 

UTRIP KRANJA
poletni

www.visitkranj.si

predstavil knjigo Slovenija Čudežna. V okviru 
Poletja s Prešernovimi nagrajenci bo konec ju-
nija v Prešernovem gledališču izvedba pred-
stave Borisa A. Novaka Kdo je napravil Vidku 
srajčico, obeta pa se tudi pogovor s fotografom 
Borisom Gaberščikom in še kaj.
Tretji vikend v juliju bomo organizirali že tra-
dicionalni Kranfest s Kranjsko nočjo. Letos 
bo dogajanje nekoliko spremenjeno: večji pou-
darek bo na slovenski glasbi, na dogodek pri-
hajajo lajnarji in poulično gledališče, središče 
dogajanja bo v starem Kranju, k sodelovanju 
pa vabimo vse kranjske gostince, da v tem ter-
minu pripravijo zanimivo glasbeno kulinarično 
ponudbo v celotni občini Kranj.
Več na visitkranj.com.

ZALA VIDALI
vodja umetniškega pro-
grama Layerjeve hiše

Layerjeva hiša bo po-
skrbela, da bo rožnik v 
cvetju. Mestni festival 
Hvala za rože prinaša 

Hišo ilustracij, razstavo Jelke Reichman, Ane 
Zavadlav, Matije Medveda, Ajde Fortuna in 
Janje Kosi. Med 7. in 10. junijem ste vabljeni 
na dogodke Vrtovi za zidovi – med skrivnimi 
vrtovi in atriji se bomo potapljali v glasbo Bo-
risa Madgalenca, Zorana Majstroviča, Jakoba 
Kobala in Samuela Bluesa, predramili nas bodo 
Nesesari Kakalulu, manjkalo ne bo pripovedo-
vanja, celo skritega gledališča. Pianopolis, fe-
stival za mesto in klavir, bo kranjsko skalo 
za nekaj dni spremenil v živahno kompozicijo 
in prinesel 15. in 16. julija na ulice nekaj, česar 
še nismo doživeli, pa smo si vedno želeli. Na za 
promet zaprto ulico pa pridite vsi v soboto, 23. 
junija, ko se razživi ulični festival Živa ulica! 
Pleska, likovno-glasbeni festival, letos ča-
sti tehniko kolaža ter med 29. 6. in 1. 7. go-
sti Antropoloops iz Španije, Niko Perunovič z 
Meto Šolar ter Bordo z gosti in Marušo Štibelj. 
KAOS, festival sodobnega kolaža, bo z več 
kot 40 domačimi in mednarodnimi umetniki, 
kopico razstav in delavnic ustvarjal nepozabno 
poletje v kulturni četrti Kranja. Osrednja raz-
stava se odpira v četrtek, 5. julija, ko se rožnik 
dobro konča in se začenja kaotični mali srpan 
… Pridite kaj na veganske juhice! Še toliko 
vam imamo za povedati.

SONJA MLAKAR
Vodja Cafee galerije
Pungert

Zvest obiskovalec skrajne 
točke starega Kranja mi 
je nekoč rekel: “Pungert 
poleti je kot gosenica, ki 

prileze iz bube in kot pisan metulj lahno poleti 
v poletni dan.” In kam boste z nami lahko po-
leteli letos?
Big band Kranj s plesno glasbo, Pickpocket 
swingers z nalezljivimi ritmi, iskrivimi pogle-
di, v retro opravi in perfektno swing muziko, 
skrivnosten Peter Ugrin s triom in Makalon-
ca s staro ljudsko glasbo bodo naš oder zasedli 
junija. Prekaljeni Big band Bled, Počeni škafi, 
ki so vedno za ples, igrive in glamurozne Jazz 
Ladies, Tržačani The Topix, ki so vdani soulu, 
ter za konec Kranjčan Janez Sagadin s Kla-
ro Lavrišo bodo dobili prostor pod kostanjem 
julija. Obilo vizualnih užitkov si lahko obeta-
te ob ogledu razstav ustvarjalke Kiki Klimt 
in skupine Ustvarjalci likovnih umetnosti. 
Najmlajše razigrance ob sobotah dopoldne do 
sredine julija vabimo na katero izmed številnih 
ustvarjalnic.
Sprehodite se do skrajne točke najlepšega me-
sta na koncert, razstavo, klepet, kavo ali pa kar 
tako, v Kranju je lepo.

Svetovni pokal v 
mountainboardingu
DEJAN PLANINŠEK, 
predsednik K360 Kranj, 
organizator

Konec junija se nam obeta športni dogodek, 
kakršnega na naših tleh še ni bilo! Kranj bo od 
27. 6. do 1. 7. 2018 prizorišče svetovnega pr-
venstva v gorskem deskanju – mountainbo-
ardingu. Proga pod Joštom bo gostila najboljše 
tekmovalce z vsega sveta, ki se bodo pomerili 
v dveh disciplinah: boardercross in freestyle. 
Tekmovanje se bo začelo v četrtek z uradnim 
treningom, sledile bodo petkove kvalifikacije. 
Najboljši tekmovalci bodo napredovali v finale, 
ki bo prava sobotna športna poslastica! Svetov-
no prvenstvo bomo zaključili z vratolomnimi 
triki na povsem prenovljeni stezi za freestyle. 

Čaka nas torej edinstven, adrenalinski športni 
dogodek, ki ga ne smete zamuditi.
Več informacij na: www.wmc2018.si

Evropsko prvenstvo 
v footbagu
LENA MLAKAR 
JEREB, svetovna in 
dvakratna evropska 
prvakinja v footbagu

Društvo Footbag Kranj bo v domačem kraju v 
sodelovanju z Mestno občino Kranj in Zavo-
dom za turizem in kulturo Kranj organiziralo 
20. evropsko prvenstvo v footbagu, prvič v 
Sloveniji, ki bo potekalo med 21. in 23. juni-
jem 2018. Prva dva dneva bodo tekme v disci-
plinah net (na mrežo) in freestyle (prosti slog) 
potekale v Športni dvorani Planina in njeni 
okolici. Glavni dogodek prvenstva bo sobotni 
finalni dan na Glavnem trgu, kjer se bodo sko-
zi ves dan odvijale finalne tekme prvenstva, 
delavnice za otroke pod vodstvom najboljših 
igralcev Evrope, predstavitve footbagu podob-
nih športov ter Kranska kuhna. 
Več o dogodku na www.footbageuros.info.

Letos praznujemo evropsko leto 
kulturne dediščine! V ta namen 
smo na Instagramu pripravili 

natečaj #KranjForCulture, 
kjer skupaj z vami odkrivamo 

kulturno dediščino Kranja. Je to 
arhitektura, kulinarika, morda 

dogodki, prazniki, običaji? Svoje 
fotografije označite z značko 

#KranjForCulture in nam 
pokažite, kaj za vas predstavlja 

kulturno dediščino našega mesta.
Več o natečaju si lahko preberete 

na www.visitkranj.com.

instagram

foto: Žan Varmaz foto: Anita Arneitz
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KAM V MESECU JUNIJU?
 ČETRTEK, 7. JUNIJ
18.00 Vikend specialka, Vrtovi za zidovi:   
 Vrtna pripovedka za otroke
	 Puharjev	vrt,	Tomšičeva	13
	 Več	na	www.Layer.si
19.00 Odprtje numizmatične razstave   
 Favna in flora na denarju
	 Mestna	hiša
19.00 Iz takšne smo snovi kot sanje, cikel  
 predavanj,	Layerjeva	hiša	
19.00 Vikend specialka, Vrtovi za zidovi:   
 Koncert Samuel Blues, Vovkov vrt
	 Več	na	www.Layer.si
20.00 Jazz večer,	Panorama	Stara	pošta

PETEK, 8. JUNIJ
20.00 Večer koktajlov in RnB (oldies)   
 glasba, Panorama	Stara	pošta

Preživite	petkov	večer	ob	ritmih	RnB	glasbe,	oglejte	
si	pripravo	različnih	koktajlov	in	uživajte	v	odličnih	
okusih.
20.00 Vikend specialka, Vrtovi za zidovi: 
 Boris Magdalenc (hang drum) in   
 Zoran Majstrovič (kitara)
	 Magični	vrt,	več	na	www.Layer.si
20.00 Gasilski žur na Kokrici - Pop Design  
 in Petkova Pumpa
	 Mercator	trgovina	Kokrica
20.00 Slovanski večer
	 Dom	krajanov	Primskovo
20.00 Robert Harling: Jeklene magnolije
	 Prešernovo	gledališče	Kranj
20.30	 Predstava na prostem: Deseti brat

KUD	Predoslje	v	čudovitem	ambientu	župnijskega	
posestva	v	Predosljah	predstavlja	delo	Josipa	Jur-
čiča	Deseti	brat,	ki	velja	za	prvi	slovenski	roman.
Ponovitve:	9.6.,	15.6.,	16.6.,	22.6.	in	24.6.2018
21.00 Poletni petki na Pungertu:
 Koncert Big Band Kranj,	Pungert
21.00 Vikend specialka, Vrtovi za zidovi:   
 Koncert Nesesarski Kakalulu
	 Češnjev	vrt	(Layerjeva	hiša)
22.00 Koncert: Fršlus vol.7
	 Trainstation	SubArt

SOBOTA, 9. JUNIJ
8.00 Bolšji sejem, Glavni	trg
8.00 Gasilski žur na Kokrici - Ansambel   
 Biseri,	Mercator	trgovina	Kokrica
9.00 11. Pohod po Mamutovi deželi
	 Mercator	trgovina	Kokrica
10.00 24. Mednarodni atletski miting   
 Kranj 2018 »Memorial Vučko« 
	 Atletski	stadion	v	Kranju
10.30	 Promenadni koncert Pihalnega   
 orkestra Mestne občine Kranj
	 Maistrov	trg
11.00 Vikend specialka, Vrtovi za zidovi  
	 Layerjeva	hiša
Skriti	 vrtiček:	 delavnica	 za	 otroke:	 ocvetličimo	
in	 ozelenimo	mesto	 (ob	11.00),	 voden	 ogled	 po	
skritih	kotičkih	kulturne	četrti	Kranja	(ob	12.00),	
odprtje	 razstave	 fotografij	 zapuščenih	 prostorov	
Bojana	Golčarja	v	Medprostoru	(ob	13.00)
Več	na	www.Layer.si

16.00	 Karavana domačih pivovarn s   
 Kransko kuhno,	Vrt	gradu	Khislstein
19.00 Vikend specialka, Vrtovi za zidovi:   
 “Ti, jaz, ona”, dramska pripoved
	 Sosedova	dnevna	soba
	 Več	na	www.Layer.si
19.30	 Odprtje razstave likovnih del dr.    
 Kiki Klimt,	Cafe	Galerija	Pungert
20.00 Vikend specialka, Vrtovi za zidovi:
 Koncert Jakob Kobal
	 Atrij	dr.	Fajdige,	več	na	www.Layer.si
20.00 Red Bull večer z DJ-em
	 Panorama	Stara	pošta
20.00 Robert Harling: Jeklene magnolije 
	 Prešernovo	gledališče	Kranj
21.00 Koncert: Bort Ross & Lamai, KluBar
22.00 Vikend specialka, Vrtovi za zidovi:
 Turnir v biljardu in DJ večer z   
 Vanilla Crew, Sosedov	vrt
	 Več	na	www.Layer.si

NEDELJA, 10. JUNIJ
18.00 Vikend specialka, Vrtovi za zidovi: 
 Pripovedovalsko-glasbeni večer za   
 otroke in odrasle,	Pravljični	vrt
	 Več	na	www.Layer.si

PONEDELJEK, 11. JUNIJ
19.00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Marko Pogačnik in Iztok Geister,
 predstavitev izdaje faksimile
 pesniške zbirke OHO 
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev
20.00 Robert Harling: Jeklene magnolije 
	 Prešernovo	gledališče	Kranj

TOREK, 12. JUNIJ
18.00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Predavanje, Zemlja sredi
 dramatične menjave ciklusov
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev

SREDA, 13. JUNIJ
17.00 Delavnica: Beremo s Tačkami
ali	17.30	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Predavanje, Ko se Boginja vrne
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev

 ČETRTEK, 14. JUNIJ
18.00 22. Veganska kuhna
	 Trainstation	SubArt
18.00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Predavanje, Življenje v
 večrazsežnostnem prostoru
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev
19.00 Modna revija,	Glavni	trg
20.00 Koncert: Audio vizualni   
 performance Tatsuru Arai
 (Japonska), Trainstation	SubArt
21.00 Poletje na Maistrovem trgu: Janez   
 Škof in Marjan Stanič,	Kavka	bar

Koncertne	večere	na	Maistrovem	trgu	bosta	odprla	
igralec	in	interpret	Janez	Škof	ter	tolkalec	Marjan	
Stanić.
21.00 Korak v pravo smer, gledališka   
 predstava na prostem, Via Negativa
	 Češnjev	vrt	(Layerjeva	hiša)

PETEK, 15. JUNIJ
9.00 43.Teden skokov Kranj 2018
	 Smučarski	skakalni	center	Gorenja		 	
	 Sava

V	mesecu	juniju	 in	 juliju	bodo	tradicionalno	pote-
kala	tekmovanja	v	smučarskih	skokih	za	slovenski	
pokal	 za	 vse	 kategorije,	 Teden	 skokov	 pa	 se	 bo	
zaključil	s	tekmovanjem	za	Celinski	pokal.
19.00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Otvoritev razstave Marka   
 Pogačnika, Galerija	Prešernovih
	 nagrajencev	in	Prešernova	hiša
20.00 Koncert: Glasba - naša ljubezen
	 Cerkev	sv.	Roka	na	Pungertu
20.00 Gasilska veselica PGD Mavčiče z   
 Mambo Kingsi, Gasilski	Dom	Mavčiče
20.00 Predstava: Tadeusz Słobodzianek,   
 Naš razred,	Prešernovo	gledališče
	 Kranj
21.00  Koncert: Waitapu, Upset
	 Trainstation	SubArt
21.00 ŠvarcTanc, sodobni flamenko
	 Češnjev	vrt	(Layerjeva	hiša)
21.00 Poletje na Maistrovem trgu: Cava
	 Kavka	bar

SOBOTA, 16. JUNIJ
9.00 43.Teden skokov Kranj 2018
	 Smučarski	skakalni	center	Gorenja
	 Sava
9.00  Pozdrav Poletju,	Glavni	trg

Tradicionalni	 POZDRAV	 POLETJU,	 kjer	 se	 bodo	
predstavili	 kulturni	 ustvarjalci	 iz	 vseh	 področij	
umetnosti.	Poleg	bo	tudi	sejem	nevladnih	organi-
zacij.
9.30	 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Delavnica s Kranjem kot sinom   
 Kokre in Save,	Kanjon	reke	Kokre
12.00 Kolesarska dirka po Sloveniji
	 Gimnazija	Kranj
13.00	 Sobotni piknik: Nastop BQL, 70 let   
 RKS OZ Kranj
	 Letno	gledališče	Khislstein
18.00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Poletna muzejska noč
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev
18.00 Poletna muzejska noč: Srečanje z   
 vitezi Gašperja Lambergerja
	 Grad	Khislstein

Grad	 Khislstein,	 Mestna	 hiša	 in	 Prešernova	 hiša	
pripravljajo	 zanimiva	 javna	 vodstva	 in	ustvarjalne	
delavnice.	Ne	zamudite	srečanja	z	vitezi	Gašperja	
Lambergarja,	ki	vas	bodo	popeljali	v	čas	renesanse.
20.00 Poletna muzejska noč: Javno   
 vodstvo po razstavi Favna in flora   
 na denarju,	Mestna	hiša
20.00 Predstava: Tadeusz Słobodzianek,   
 Naš razred
	 Prešernovo	gledališče	Kranj
20.00 Gasilska veselica Mavčiče z   
 Dejanom Vunjakom
	 Gasilski	Dom	Mavčiče
20.00 Koncert vokalne glasbe:
 ‘’Re-Renesansa’’Pavšlarjeva	hiša

21.00 Etno banda Poseben gušt: Poezija   
 Iztoka Mlakarja,	KluBar
21.00 Koncert skupin: Omega Sun, Dubzilla  
 Amber Lilies,	Trainstation	SubArt
22.00 Poletna muzejska noč v stolpu
	 Otroški	stolp	Pungert
22.00 Poletna muzejska noč: Javno   
 vodstvo po razstavi, inštalacija   
 Marka Pogačnika, Prešernova	hiša

 NEDELJA, 17. JUNIJ
9.00 43.Teden skokov Kranj 2018
	 Smučarski	skakalni	center	
	 Gorenja	Sava
19.00 Etno folk festival
	 Letno	gledališče	Khislstein

 PONEDELJEK, 18. JUNIJ
9.00  Predavanje: 3. zgodovinski   
 dan - Tako srdite vojske, kot je ta   
 še ni bilo: Gorenjska v času
 1. svetovne vojne,	Ullrihova	hiša

 TOREK, 19. JUNIJ
20.00 Partija in iMštrument
	 Stolp	Škrlovec
21.00 Radio Stolp / DJ večer z Aldom   
 Ivančičem, Layerjeva	hiša

 SREDA, 20. JUNIJ
19.00 Slavnostni zaključni koncert s   
 podelitvijo priznanj in nagrad
 GŠ Kranj,	Kongresni	center	Brdo
20.00 Odprtje razstave likovne skupine   
 Ustvarjalci likovnih umetnosti
	 Cafe	Galerija	Pungert

ČETRTEK, 21. JUNIJ
10.00 20. Evropsko footbag prvenstvo v   
 Kranju,	Športna	dvorana	Planina
19.00 Improvizirana predstava:   
 Kikstarter, Kud Kiks
	 Mestna	knjižnica	Kranj
21.00 Poletje na Maistrovem trgu: Yellow   
 beat jazz band, Kavka	bar
21.00 Vid Valič: Tvoj bodoči bivči mož
	 Letno	gledališče	Khislstein

PETEK, 22. JUNIJ
10.00 20. Evropsko footbag prvenstvo v   
 Kranju, Športna	dvorana	Planina
21.00 Poletni petki na Pungertu: Koncert   
 tria Peter Ugrin, Erik Mrenče
 in Ratko Divjak
	 Cafe	Galerija	Pungert

SOBOTA, 23. JUNIJ
10.00 20. Evropsko footbag prvenstvo v   
 footbagu in Kranska kuhna,	Glavni	trg

Finalne	 tekme	 v	 disciplinah	 net	 in	 freestyle	 bo	
spremljal	bogat	program	s	predstavitvijo	različnih,	
footbagu	podobnih	 športov.	 Za	 lačne	 in	 žejne	bo	
poskrbela	Kranska	kuhna.
10.00 - Živa ulica
15.00	 Tomšičeva	ulica	pred	Layerjevo	hišo
10.30	 Promenadni koncert Pihalnega   
 orkestra Mestne občine Kranj
	 Glavni	trg
11.00 Delavnica kolaža z Matijo   
 Medvedom (Hiša	ilustracij	2018)
	 Layerjeva	hiša
12.00 Predstavitev Ilustriranega   
 kolesarskega vodnika Ajde Fortuna   
	 (Hiša	ilustracij	2018)

 

PETEK, 1. JUNIJ
17.00 Kalejdoskop 2018 - Festival   
 sodobne odrske umetnosti
 Stolp	Škrlovec
17.00 Odprtje festivala Hvala za rože,   
 Layerjeva	hiša

Festival	 Hvala	 za	 rože	 združuje	 pisano	 druščino	
dogodkov,	 ki	 jih	 ne	 gre	 zamuditi:	 Hiša	 ilustracij,	
Vrtovi	za	zidovi,	Pianopolis	–	festival	za	mesto	 in	
klavir,	Živa	ulca,	Pleska:	likovno-glasbeni	festival	in	
Kaos	–	festival	sodobnega	kolaža.
20.00 Koncert: November Might Be Fine   
 & Persons From Porlock
	 Trainstation	SubArt
20.00 Predstava: Tadeusz Słobodzianek,   
 Naš razred
	 Prešernovo	gledališče	Kranj
21.00 Interaktivna zvočna instalacija v   
 kanjonu reke Kokre, Kanjon	Kokre
21.00 Koncert: Big Foot Mama
	 Letno	gledališče	Khislstein
22.00 Radio Stolp, DJ večer z Aldom   
 Ivančičem, Layerjeva	hiša

SOBOTA, 2. JUNIJ
11.00  Brezplačno vodenje: Arhitekturni   
 sprehod,	Kranjska	hiša
15.00	 Velika otroška zabava 
	 Zgornja	Besnica,	ob	šoli
19.00 Gasilska veselica z Modrijani 
	 Zgornja	Besnica,	ob	šoli
20.00 Koncert: Vasko Atanasovski Trio
	 Trainstation	SubArt
21.00 Koncert: Jinx, KluBar

NEDELJA, 3. JUNIJ
12.30	 10. Mednarodno tekmovanje in 27.  
 Gorenjsko prvenstvo harmonikarjev
	 Zgornja	Besnica,	ob	šoli

PONEDELJEK, 4. JUNIJ
10.00 Vinko Moderndorfer: Jaz, Batman 
	 Prešernovo	gledališče	Kranj

TOREK, 5. JUNIJ
10.00 Vinko Moderndorfer: Jaz, Batman
	 Prešernovo	gledališče	Kranj
18.00 Ogled Pirčeve barvarne
	 Vodopivčeva	cesta	11
18.00 Odprtje razstave Hiša ilustracij:   
 Jelka Reichman, Ana Zavadlav, 
 Matija Medved, Ajda Fortuna, Janja  
 Kosi in Marija Prelog, Layerjeva	hiša
	 in	Mergentalerjeva	ulična	galerija
19.00 Muzejski večer ob 65. letnici   
 Gorenjskega muzeja; mag. Monika   
 Rogelj,	Ullrichova	hiša

 SREDA, 6. JUNIJ
16.00	 Dan Mestne knjižnice Kranj
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Predstavitev knjige: Live Divine   
 Love in Mama
	 Medgeneracijski	center
19.00 Koncert mladinskega pevskega   
 zbora GŠ Kranj,	Pavšlarjeva	hiša
19.00 Odprtje slikarske razstave Ljuba   
 Kozica,	Galerija	Kranjske	hiše
19.00 Razstava: Recikliram,	Mala	galerija
20.00 Robert Harling: Jeklene magnolije 
	 Prešernovo	gledališče	Kranj
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PONEDELJEK, 25. JUNIJ
17.00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:  
 Telesne vaje Dotika Gaje,
 Gaia Touch
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev

TOREK, 26. JUNIJ
17.00 Otvoritev razstave slikarja, ki slika  
 z usti - g. Vojko Gašperut
	 Galerija	Mestne	občine	Kranj

SREDA, 27. JUNIJ
12.00 WMC Svetovno prvenstvo v
 mountainboardingu 2018
	 K360	mountainboard	park

Karavana 
domačih 
pivovarn s 
Kransko kuhno
Kulinarično	 sobotno	 popoldne	 vabi	 k	 uživanju	 v	
dobri	 hrani	 in	 domačem	 pivu.	 Na	 zelenem	 graj-
skem	vrtu	se	bo	predstavilo	11	pivovarjev,	ki	bodo	
ponudili	sveže	varjeno	pivo.	Za	pestro	paleto	kuli-
naričnih	specialitet	bo	poskrbela	Kranska	kuhna.	
Dogodek	 bo	 še	 dodatno	 popestril	 zabaven	 spre-
mljevalni	 program.	 Pridite	 se	 družit,	 kramljat	 in	
uživat	zgodnje	poletje	v	sproščen	grajski	ambient.

Sobota, 9. junija, od 16. ure dalje na vrtu gradu 
Khislstein

NE ZAMUDITE!

Poletje s 
Prešernovimi 
nagrajenci
V	poletnih	večerih	se	na	 različnih	 lokacijah	pred-
stavljajo	Prešernovi	nagrajenci	 in	nagrajenci	Pre-
šernovega	 sklada,	 ki	 veljajo	 za	 najpomembnejše	
ustvarjalce	slovenske	umetnosti.	V	juniju	se	boste	
tako	 lahko	 prepustili	 delom	 Marka	 Pogačnika,	
Iztoka	Geisterja,	Borisa	A.	Novaka	in	mnogih	dru-
gih.	Poletne	večere	preživite	v	družbi	Umetnikov	z	
veliko	začetnico!

Podroben program najdete na 2. in 3. strani.

Kolesarska dirka 
po Sloveniji
Kolesarska	dirka	po	Sloveniji	je	največji	kolesarski	
dogodek	 letošnjega	 leta!	Gre	 za	 jubilejno,	25.	 iz-
vedbo	kolesarske	dirke,	ki	bo	trajala	pet	dni.	Leteči	
cilj	bo	tudi	v	Kranju.	Svetovna	kolesarska	smetana	
se	bo	v	soboto,	16.	junija,	okoli	12.	ure	peljala	skozi	
Kranj	-	mimo	Labor,	železniške	postaje,	Gimnazije	
Kranj	 in	naprej	proti	Brdu.	Kranjčani	 in	Kranjčan-
ke,	vabimo	vas	k	čimbolj	glasnemu,	 izvirnemu	 in	
kreativnemu	navijanju,	saj	se	vsa	mesta,	skozi	ka-
tera	poteka	dirka,	potegujejo	za	naziv	Naj	gostitelj	
2018,	ki	bo	prejel	pokal	–	repliko	5200	let	starega	
lesenega	kolesa	z	ljubljanskega	barja.

16. junij ob 12.00 uri skozi Kranj

SubArt festival
Društvo	SubArt	s	svojim	festivalom,	ki	letos	praznu-
je	že	10.	obletnico,	vsako	leto	poskrbi	za	osvežitev	
kranjskega	 dogajanja.	 Med	 nastopajočimi	 bodo:	
Partibrejkers	 (Srb),	 Dub	 Fx	 (Aus),	 Inner	 Circle	
(Jam),	 Katalena,	 Raggalution,	 Vasil	 Hadžimanov	
(Srb),	Nosil	Bom	Rdečo	Zvezdo	–	Svetlana	Maka-
rovič,	 Boris	 Cavazza	 Kvintet,	 Within	 Destruction,	
Mist,	Canyon	Observer	in	Bolesno	Grinje.

Med 28. junijem in 7. julijem na lokacijah: 
Trainstation SubArt, Layerjeva hiša, Klubar, LG 
Khislstein

Modna revija v 
starem mestnem 
jedru
Mestno	jedro	bo	gostilo	najlepša	dekleta,	oblačilne	
kreacije	in	oblikovalske	presežke.	Na	modni	reviji	
se	bodo	predstavili	ponudniki	ter	oblikovalci	in	obli-
kovalke	oblačil,	obutve	in	modnih	dodatkov	iz	sta-
rega	mestnega	 jedra.	Modni	show	bodo	dopolnili	
Recyle	Man,	rolkarji	in	BMX	kolesarji.	Ne	zamudite	
modnih	trendov	letošnjega	poletja!	

Četrtek, 14. junija, ob 19. uri na Glavnem trgu.
 

   
Organizatorji	si	pridružujejo	pravico	do	

spremembe	programa.	Organizatorje	prosimo,	
da	informacije	o	julijskih	dogodkih	oddate	do	10.	
junija	na	www.visitkranj.com	ali	pa	se	obrnite	na	
koordinatorko	kulturnih	dogodkov	pri	Zavodu	za	

turizem	in	kulturo	Kranj.

PROGRAM
ZDRUŽENJA 
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

Stalne razstave, stalne dogodke in dnevna
otroška dogajanja spremljajte na

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

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

Škrat Kranček se bo 20. 

junija odpravil raziskovat 

zavetje reke Kokre. 

Spremljajte ga na kanalu 

YouTube in Facebook profilu 

Visit Kranj.

Med	27.	junijem	in	1.	avgustom	se	bodo	na	progi	
pod	 Joštom	 pomerili	 najboljši	 gorski	 deskarji	 iz	
vsega	sveta.
17.00 Delavnica: Beremo s Tačkami
ali	17.30	 Mestna	knjižnica	Kranj
19.00 Literarne ciklame
	 Češnjev	vrt	(Layerjeva	hiša)

 ČETRTEK, 28. JUNIJ
20.00 Radio Stolp, DJ večer z Aldom   
 Ivančičem,	Layerjeva	hiša
21.00 Koncert: Inner Circle, Jamajka
	 Letno	gledališče	Khislstein
21.00 Poletje na Maistrovem trgu: Noair
	 Kavka	bar

PETEK, 29. JUNIJ
18.00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Boris A. Novak, Kdo je napravil
 Vidku srajčico
	 Prešernovo	gledališče	Kranj

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

PODALJŠAN
PONEDELJEK

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

PODALJŠAN
PONEDELJEK

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

PODALJŠAN
PONEDELJEK

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

PODALJŠAN
PONEDELJEK

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

21.00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Nosil bom rdečo zvezdo, Svetlana   
 Makarovič z gosti
	 Letno	gledališče	Khislstein
20.00 KAOS festival sodobnega kolaža
	 Odprtje	festivala	,	Layerjeva	hiša
21.00 Koncert: Within distructions, Mist,   
 lack Reaper,	Trainstation	SubArt
21.00 Pleska, likovno glasbeni festival:   
 Antropoloops,	Layerjeva	hiša
21.00 Poletni petki na Pungertu: Koncert   
 skupine Makalonca
	 Cafe	Galerija	Pungert

SOBOTA, 30. JUNIJ
21.00 Koncert: Dub FX , Raggalution
	 Letno	gledališče	Khislstein
21.00 Pleska, likovno glasbeni festival:  
 Niika Perunovič in Meta Šolar
	 Layerjeva	hiša
21.00 WMC 2018 Zaključna zabava z  
 skupino Generator,	KluBar

VSAK PONEDELJEK
16.00		 Ponedeljkove delavnice Plastičnega  
 maketarstva,	Otroški	stolp	Pungert

VSAK TOREK
16.00	 S Kančkom v mestu, Glavni	trg

16.00	 Torkove risarije in igrarije Malo po   
 svoje,	Otroški	stolp	Pungert
17.00 Podzemna pot,	Kranjska	hiša

VSAKO SREDO
 Sreda brez evra
	 Izbrani	lokali	v	Starem	mestnem	jedru

13.00	 Sredin burger piknik na KluBar   
 terasi,	KluBar
16.00	 Sredine Ustvarjalnice s teto   
 Jadrnico, Otroški	stolp	Pungert

VSAK ČETRTEK
16.00	 Četrtki ob vodnjaku, Ekološka   
 tržnica,	Glavni	trg

16.00	 Četrtkovi spretni prstki
	 Otroški	stolp	Pungert

VSAK PETEK
 Srečni petek
	 Izbrane	trgovine	v	Starem
	 mestnem	jedru

16.00	 Petkove Glasbene igrarije
	 Otroški	stolp	Pungert
17.00 Podzemna pot
	 Kranjska	hiša

VSAKO SOBOTO
8.00  Sobotni sejem,	Glavni	trg	
10.00 Podzemna pot
	 Kranjska	hiša
10.00 Stolpove sobotne Ustvarjalnice
	 Otroški	stolp	Pungert
11.00 Kranska kuhna,	tretje	sobote	v		 	
	 mesecu

VSAKO NEDELJO
10.00 Podzemna pot,	Kranjska	hiša



www.visitkranj.si4
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Ste vedeli, da so v Bobovških jezerih leta 
1953 našli okostje ledenodobnega mamu-
ta? Samica je bila stara okoli 40 let, živela 
je pred okoli 180 tisoč leti in je potonila v 
tedanje močvirnato jezerce.
V ta spomin Krajevna skupnost (KS) 
Kokrica že enajstič zapored organizira 
Pohod po Mamutovi deželi. Pridružite se 
jim na daljši, 14-kilometrski, ali krajši, 7-ki-
lometrski trasi pohoda, ki vodi po obron-
kih KS Kokrica, mimo Bobovških jezer, 
znamenitega protokolarnega objekta Brdo 
in naravnih lepot Udin boršta. Ves čas poti 
pa boste uživali v prekrasnem razgledu po 
naših okoliških hribih.
V soboto, 9. junija, ob 9. uri je zbor pred 
supermarketom Mercator na Kokrici. 
Štartnina znaša 10 evrov.  Vsak udeleženec 
pohoda prejme spominsko majico, dnevnik 

poti, ob poti okrepčila, na cilju malico in pi-
jačo. Pohodniki, ki bodo pot prehodili petič 
ali desetič, bodo dodatno nagrajeni. Na ci-
lju sledi nagradno žrebanje štartnih številk 
s kopico praktičnih nagrad in glavno nagra-
do, kolesom znamke Scott. Ob 19. uri bo 
gasilska veselica z Ansamblom Biseri.

11. Pohod po Mamutovi deželi

Opis poti: daljša	pot	vodi	 izpred	Mercatorja	proti	Rupi	 in	
zavije	ob	avtocesti	proti	 Ilovki	 in	proti	posestvu	Brdo.	Pot	
gre	dalje	proti	Bobovku	in	trem	jezerom,	nadaljujete	mimo	
Srakovelj	vse	do	Tatinca.	Menda	je	vas	Tatinec	dobila	ime	
po	mladeniču	Tinetu,	ki	je	bil	znan	po	tem,	da	je	imel	»dol-
ge	prste«.	Zato	so	ga	vsi	klicali	tat	Tinc.	Iz	Tatinca	boste	
zavili	po	 lepi	gozdni	poti	proti	Mlaki	 in	skrenili	v	Krajinski	
park	Udin	boršt.	Pot	boste	sklenili	pri	Mercatorju	na	Kokrici.	
Krajša	pot	pelje	izpred	Mercatorja	takoj	proti	Bobovku	in	iz	
Bobovka	proti	Mlaki,	kjer	se	priključi	daljši	poti	skozi	Udin	
boršt.	Vljudno vabljeni!

NASVET ZA IZLET

 Kranjski
 kulinarični trio
Kranjska klobasa, Kranjsko pivo in kranj-
ski štruklji so kulinarični trio, ki je poime-
novan po mestu Kranj. Kranjski kuharski 
mojstri ohranjajo tradicijo priprave in jo 
nadgrajujejo s sodobno kreativnostjo.
Kranjska klobasa je za marsikoga najbolj 
tipična slovenska jed, a zgodba pravi dru-
gače. Ko so jo postregli Francu Jožefu na 
poti skozi Kranj in bili v zadregi, ker niso 
imeli imenitnejše jedi, je z navdušenjem 
dejal, to ni navadna klobasa, to je kranjska 
klobasa! Danes se odlično poda v kombi-
naciji z lokalnim Kranjskim pivom, ki ga 

točijo v svoji – Kranjski pivnici in številnih 
barih po mestu. Kranjski štruklji so izje-
mna domača sladica, ki jo kuharski mojstri 
še danes pripravljajo po receptu Magdalene 
Knafelj Pleiweis iz leta 1868. Sladico, ki se 
kar sama stopi v ustih, strežejo v Gostilni 
Kot že več kot 80 let.
Sprehodite se po mestu in poskusite kranj-
ski kulinarični trio v Gostilni Kot, kranj-
ska klobasa pa je odlična v Gostilni Arvaj 
pri mostu, pri Starem Mayerju ter v potu-
jočem tovornjaku Franc pa Jožef Marka 
Arvaja. Pa dober tek in na zdravje!

V Kranju so svoj pečat pustili tudi najvi-
dnejši predstavniki slovenske moderne 
arhitekture 20. stoletja Jože Plečnik, Ivan 
Vurnik, Edvard Ravnikar in drugi.

 Zajadrajte
 med oblaki
Ljubite lepe razglede, občutek svobode in 
adrenalin? Jadralno padalstvo je popolna 
kombinacija vsega. Rezervirajte svoje do-
živetje in v tandemu z izkušenim pilotom 
zajadrajte s pobočij Krvavca. Panoramski 
polet vam bo postregel s prekrasnim pogle-
dom na Kamniško-Savinjske Alpe in Kara-
vanke. Rezervacije in informacije na info@
visitkranj.si ali www.visitkranj.com.

Voden arhitekturni
sprehod po Kranju

Na vodenem arhitekturnem sprehodu 
boste spoznali njihove umetnine ter spo-
znali, kako spretno so jih umestili v starej-
šo arhitekturo Kranja. Očarljivost starega 
mestnega jedra pritegne tako ljubitelje ar-
hitekture kot tiste, ki jih zanimajo zgodbe 
za vrati meščanskih hiš. Odkrijte slikovito 
mestno obzidje, spominski park Prešernov 
gaj, modernejše stavbe in druge arhitek-
turne dosežke. Pridružite se brezplačnemu 
arhitekturnemu sprehodu v soboto, 2. ju-
nija, ob 11. uri. Zbirno mesto je v Kranjski 
hiši na Glavnem trgu 2. 
Več na info@visitkranj.com.

 Študijske ture  
 za turistične
 agente
Zavod za turizem in kulturo Kranj je to 
pomlad organiziral tri študijske ture za slo-
venske, avstrijske in italijanske turistične 
agente, z namenom, da bi gorenjsko pre-
stolnico obiskalo čim več domačih in tujih 
gostov. Vodenje je vključevalo ogled mesta 
ter kulinarično in kulturno ponudbo Kra-
nja. Udeleženci so bili nad Kranjem navdu-
šeni, kar se kaže v novih turističnih paketih 
za domače in tuje goste ter skupinah go-
stov, ki so prišli in še nameravajo obiskati 
naše mesto. V Kranju smo pripravljeni na 
novo turistično sezono, tudi s šestnajstimi 
novimi lokalnimi turističnimi vodniki, ki 
so aprila uspešno opravili izpit. 

KARAVANA DOMAČIH 
PIVOVARN & KRANSKA 
KUHNA

BIG FOOT MAMA

ETNO FOLK FESTIVAL

1. 6.

9. 6.

31. 5.

16. 6.

17. 6.

PETEK 
ob 21.00

SOBOTA 
ob 16.00

ČETRTEK 
ob 19.00

SOBOTA 
ob 13.00

NEDELJA 
ob 19.00

NASTOP BQL
SOBOTNI PIKNIK:

70 LET RKS OZ KRANJ

NOSIL BOM RDEČO ZVEZDO, 
SVETLANA MAKAROVIČ
Z GOSTI

INNER CIRCLE 
(Jamajka)

DUB FX 
(Avstralija)

29. 6.

28. 6.

30. 6.

MARKO ŠKUGOR 
& KLAPA MASLINA

VID VALIČ: TVOJ 
BODOČI BIVŠI MOŽ

15. 7.

21. 6.

NEDELJA 
ob 21.00

ČETRTEK 
ob 21.00

PETEK 
ob 21.00

ČETRTEK 
ob 21.00

SOBOTA 
ob 21.00

KONCERT ORKESTROV GŠ 
KRANJ OB ZAKLJUČKU 
ŠOLSKEGA LETA

MARINA MARTENSSON 
KVARTET

MAJA KEUC AMAYA 
Z GLASBENIKI

VOKALNA SKUPINA 
VOX ARSANA Z NINO STRNAD 
IN INSTRUMENTALNIM TRIOM

KLEMEN SLAKONJA IN ALL STAR 
ORCHESTRA POD VODSTVOM 
MAESTRA LOJZETA KRAJNČANA

4. 7.
SREDA ob 20.30

TEO COLLORI 
IN MOMENTO CIGANO

11. 7.

18. 7.

25. 7.

1. 8.

8. 8.

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

SREDA ob 20.30

www.visitkranj.com

PRODAJA VSTOPNIC NA PRODAJNIH MESTIH EVENTIM, MOJEKARTE, PETROL  SERVISIH, KRANJSKI HIŠI 
IN V KAVARNI KHISLSTEIN 12.56. ORGANIZATOR SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.

VSTOPNICE V PREDPRODAJI V KRANJSKI HIŠI, GLAVNI TRG 2 IN URO PRED DOGODKOM NA BLAGAJNI 
GRADU KHISLSTEIN. KONCERTI BODO POTEKALI V VSAKEM VREMENU. 

Vrt Gradu 
Khislstein Kranj 

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

PIANO POLETNA NOČ 
PIANIST MARKO ČRNČEC
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Suzana P. Kovačič

Podblica – Predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti (KS) 
Podblica Igor Pogačnik je 
povedal, da so se pred dve
ma letoma začeli pogovarjati 
o tem, kako bi vse lepote in 
priložnosti, ki jih ponuja to 
območje, predstavili širši 
javnosti. Idejo so začeli ure
sničevati, kot prvo so v sobo
to, 12. maja, predali svoje
mu namenu označeno in 
markirano pot, ki vodi iz 
Nemilj do cerkve sv. Primo

ža in Felicijana na Jamnik; 
hoje je za približno eno uro. 
Izvedba je bila zahtevna, kot 
je povedal Pogačnik, so mo
rali predhodno pridobiti so
glasja lastnikov parcel, pre
ko katerih pot poteka. To je 
pomenilo obisk približno 
60 lastnikov zemljišč, ki so 
doma po celi Gorenjski in 
tudi izven nje. Panoramski 
tabli je postavilo podjetje 
Decop in fotografije posnel 
Janez Eržen, Planinsko 
druš tvo Kranj je bilo v po
moč pri markiranju, Zavod 

za kulturo in turizem Kranj 
je pomagal z idejami, Mes
tna občina Kranj je finančno 
pomagala pri nakupu nove 
infrastrukture (novih miz s 
klopmi in nove ograje pri 
spustu z glavne ceste na Što
ku proti Jamniku), Marko iz 
gostilne na Razpokah v Ne
miljah je poskrbel za posta
vitev kozolca, na katerem 
stoji ena od panoramskih 
tabel. »Danes lahko rečemo, 
da smo naredili osnovno 
stvar za razvoj turizma v 
naši krajevni skupnosti,« je 
poudaril Pogačnik in dodal, 
da vse planinske poti še niso 
markirane, ker poleg sogla
sij lastnikov parcel potrebu
jejo še razna soglasja insti
tucij, a naj bi bile preostale 
štiri poti markirane do kon
ca letošnjega leta. Kot je še 
dejal, bo treba na Jamniku 
poskrbeti še za večji dotok 
pitne vode in zgraditi parki
rišče. 
Predsednik Planinskega 
društva Kranj Tine Maren
če ocenjuje, da planinske 
poti postajajo vedno bolj po
membna turistična infra
struktura, da so njihovi 
markacisti z veseljem zra
ven pri tem projektu. Kot pa 

je poudaril, bi bilo brez 
podpore lokalne skupnosti, 
lokalnega prebivalstva to 
nemogoče speljati. Direktor 
Zavoda za turizem in kultu
ro Kranj Tomaž Štefe je za
gotovil, da se bodo vsi sku
paj potrudili, da se bo turi
zem v tem koncu trajnostno 
razvijal. Vodjo Urada za 
družbene dejavnosti pri 
kranjski občini Nado Boga
taj Kržan je prav tako nav
dušilo sodelovanje lokalne
ga prebivalstva pa tudi kul
turni program, ki so ga do
mača društva pripravila ob 
tej priložnosti. Župnik Igor 
Jereb je izrazil veselje nad 
tem, da ljudje čutijo s kra
jem in da se premika tudi 
na turističnem področju. 
Kaj pa so porekli nekateri 
pohodniki? »Pot je odlično 
markirana. Super za rekrea
cijo,« je povedala Barbara 
Vovk iz Nemilj, ki je prišla 
z družino. Bojan Otoničar s 
Pševa pa: »Odlično je. Su
per označena pot. Še pri
dem.« Enajstletni Svit Her
man z Jesenic je prišel z 
babico in dedijem, ki stanu
jeta v Podblici. »Poznal sem 
to pot od prej, a zdaj se bom 
lažje orientiral."

Na Jamnik po novi 
planinski poti
Krajevna skupnost Podblica je v sodelovanju z Mestno občino Kranj, Zavodom za turizem in kulturo 
Kranj in Planinskim društvom Kranj povabila na slovesnost ob odprtju novih planinskih in 
sprehajalnih poti v Podblici in na predstavitev dveh novih informacijskih tabel v Nemiljah in na 
Jamniku. 

Panoramska tabla pri gostilni na Razpokah v Nemiljah

Iz Nemilj do Jamnika je po označeni in markirani poti za 
približno eno uro hoje.

Predsednik Sveta KS Podblica Igor Pogačnik in vodja Urada 
za družbene dejavnosti na kranjski občini Nada Bogataj 
KržanFolklorna skupina KUD Mali vrh - Nemilje - Podblica

Mateja Rant

Kranj – V Osnovni šoli (OŠ) 
Simona Jenka Kranj so že 
pred tremi leti navezali stike 
s šolo na Opčinah, da bi 
učencem približali življenje 
zamejskih Slovencev. Tako 
so tamkajšnje učence že dva
krat gostili v Kranju, aprila 
pa se je 42 nadarjenih učen
cev OŠ Simona Jenka odpra
vilo na Opčine. Najprej so se 
ustavili v naselju Križ, kjer 
so si ogledali ribiški muzej 
in obiskali slovensko šolo, v 
kateri je 36 učencev. Vrstni
ki z OŠ Srečka Kosovela na 
Opčinah so jim pripravili lep 

sprejem s kulturnim progra
mom. Razkazali so jim tudi 
njihov kraj in predstavili nje
govo zgodovino. Obiskali so 
še tržaško Rižarno, kjer je 
bilo med drugo svetovno voj
no koncentracijsko tabori
šče, obisk pri zamejcih pa 
končali v sproščenem vzduš
ju v Trstu, kjer so se spreho
dili po mestnem jedru in si 
privoščili pristen italijanski 
sladoled. "Lepo je bilo videti, 
kako so zamejski Slovenci 
ponosni na svoje korenine 
in kako radi ohranjajo slo
venski jezik in kulturo," je 
ob tem poudarila devetošol
ka Ana Eržen.

Spoznali zamejsko šolo

V Križu so si ogledali ribiški muzej. / Foto: Tina Dokl
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"Življenje najbolje uporabimo, če ga porabimo za nekaj, 
kar traja dlje kot življenje samo." 

William James

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE 

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

	Ponedeljek, 4. 6. 2018, 15.30–18.00  
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in  

matematika za osnovno šolo. Če imate težave z znanjem fizike 
ali matematike, vam bomo z veseljem pomagali.  
Prijave sprejemamo na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si  
(do zasedbe prostih mest). 

	Ponedeljek, 4. 6. 2018, 17.00–20.00  
  Gozdna terapija. Delavnica bo izvedena v naravi ob sotočju rek 

Kokra in Rupovščica. Potrebujete podlogo za sedenje, vodo in 
športna oblačila. Zbor pred vhodom na letno kopališče Kranj ob 
17. uri. 

	Ponedeljek, 4. 6. 2018, 17.00–18.00  
  Vesele urice – FRANCOŠČINA. Si želite konverzacijo  

v tujem jeziku na sproščen in neformalen način?  
Vabimo na konverzacijske urice FRANCOŠČINE. 

	Ponedeljek, 4. 6. 2018, 18.00–19.30  
  Kvačkanje za vse generacije. Prinesite kvačko in garn 3,5 

Marinka. 

	Ponedeljek, 4. 6. 2018, 18.00–20.00  
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let. 

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

	Torek, 5. 6. 2018, 8.00–11.00  
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo  

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

	Torek, 5. 6. 2018, 10.30–12.00  
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija.  

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

	Torek, 5. 6. 2018, 10.30–11.30  
  Vesele urice – ANGLEŠČINA. Si želite konverzacijo v angleščini 

na sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske  
urice ANGLEŠČINE. 

	Torek, 5. 6. 2018, 14.00–17.30  
  Brezplačno osebno svetovanje za izbiro Bachove cvetne 

esence. Svetovanje vodi Tannja Yrska. Prijave so obvezne. 

	Torek, 5. 6. 2018, 18.00–19.00  
 Bownova terapija. Predstavitev manualne tehnike. 

	Torek, 5. 6. 2018, 18.00–20.00  
  Ogled Pirčeve barvarne na Vodopivčevi cesti 11 v Kranju. 

Lastnica hiše gospa Darja Okorn nam bo razkazala in opisala 
posamezne eksponate v hiši in na ta način bomo doživeli  
zgodbo o njihovi bogati družinski tradiciji. Zbor na parkirišču 
pred bivšo Zlato ribo na Sejmišču. Vodi Janko Zupan. 

	Sreda, 6. 6. 2018, 17.00–18.00  
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Sreda, 6. 6. 2018, 18.00–19.30  
  Live Divine Love in Mama. Predstavitev dveh pobarvank za vse 

starosti. Live Divine Love sestavljajo slike, v katerih je narisano 
napisana tudi afirmacija z dopisano modrostjo v preprostem 
angleškem jeziku. Mama je zbirka pobarvank z modrostmi,  
ki dopolnjujejo določeno slikico. Knjigi sta začeli nastajati po 
izkušnji zahtevne poškodbe glave, ko se je avtorica ob pomoči 
domačih in hitre medicinske pomoči uspela prebuditi nazaj  
v telo. 

	Sreda, 6. 6. 2018, 18.00–19.00  
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in 

druge tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

	Sreda, 6. 6. 2018, 18.00–19.30  
  Dvignjene grede. Predstavitev dvignjenih gred, ki so prijazne 

ljudem s težavami s hrbtenico, in predstavitev samogradnje 
dvignjenih gred. 

	Četrtek, 7. 6. 2018, 10.30–11.30  
  Vesele urice – ITALIJANŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem 

jeziku na sproščen in neformalen način?  
Vabimo na konverzacijske urice ITALIJANŠČINE. 

	Četrtek, 7. 6. 2018, 16.00–18.00  
  Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo  

videnja ... V skupini bomo izmenjevali izkušnje, se pogovarjali o 
izzivih, s katerimi se soočamo, ter delili svoje misli in čustva. 
Podporna skupina je prostor spoštovanja in varnosti, kjer je  
vsakdo lahko to, kar je. 

	Četrtek, 7. 6. 2018, 17.00–19.30  
  Kako prepoznati stres in se z njim soočiti, 2. del.  

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

	Četrtek, 7. 6. 2018, 17.00–18.00  
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno  

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

	Četrtek, 7. 6. 2018, 17.30–19.30  
  Uveljavljanje stvarne napake, pravne napake in garancije 

pri nakupu izdelka. Pogosto se zgodi, da pri nakupu nekega 
izdelka ugotovimo, da ta ne deluje, tako kot bi moral oziroma 
da nima lastnosti, ki bi jih moral imeti. Se vam je že kdaj zgodilo, 
da ste kupili določeno stvar, pa ste nato doma ugotovili, da je 
ne želite imeti več, ker ne deluje, ker ni prave kakovosti ali  
količine? Vas zanima, kakšne pravice imate kot kupec blaga, kdaj 
in kako lahko uveljavljate stvarne napake, kdaj pride v poštev 
garancija in kakšna je razlika med njima? Pridite na koristne  
pravne informacije, ki vam jih pripravlja pravnica Nadja Vidic. 

	Četrtek, 7. 6. 2018, 19.30–21.00  
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti 

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

	Petek, 8. 6. 2018, 15.00–16.30  
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika. 

Angleški in nemški jezik za osnovno šolo. Če imate težave z zna-
njem angleščine ali nemščine, vam bomo z veseljem pomagali. 
Prijave so obvezne na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si  
(do zasedbe prostih mest). 

	Petek, 8. 6. 2018, 17.00–19.30  
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju  

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

	Petek, 8. 6. 2018, 18.00–19.00  
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju  

Bruna Gröninga. Pomoči in izcelitve po duhovni poti  
s pomočjo učenja Bruna Gröninga. Predavanje izvaja Krog  
prijateljev Bruna Gröninga. 

	Petek, 8. 6. 2018, 18.00–20.00  
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in  

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

	Petek, 8. 6. 2018, 18.00–19.30  
 Družabni večer – Tarok. Druženje ob igri taroka. 

	Ponedeljek, 11. 6. 2018, 15.30–18.00  
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike.  

Prijave sprejemamo na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si  
(do zasedbe prostih mest). 

	Ponedeljek, 11. 6. 2018, 18.30–19.30  
  Meditacija. "Jaz sem". Meditacija v tišini s pozornostjo  

na svojem izvoru. Prinesite podlogo za sedenje. 

	Torek, 12. 6. 2018, 8.00–11.00  
 Slovenija, moja nova država. 

	Torek, 12. 6. 2018, 10.30–11.30  
  Vesele urice – NEMŠČINA. Si želite konverzacijo v nemščini na 

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice 
NEMŠČINE. 

	Torek, 12. 6. 2018, 17.00–18.30  
 Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija 

	Sreda, 13. 6. 2018, 10.00–11.00  
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku 

na sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske uri-
ce RUŠČINE. 

	Sreda, 13. 6. 2018, 17.00–18.00  
 Gibalna urica 

	Četrtek, 14. 6. 2018, 10.00–12.30  
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer  

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

	Četrtek, 14. 6. 2018, 17.00–18.00  
 Življenje z osebo z demenco. 

	Četrtek, 14. 6. 2018, 17.00–19.00  
 Turnir v namiznem tenisu. Turnir za vse generacije. Vabljeni. 

	Četrtek, 14. 6. 2018, 17.00–18.30  
  Obisk letalske šole Adria Airways. Obisk letališča in letalske 

šole. Prijave sprejemamo na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si 
(do zasedbe prostih mest). 

	Četrtek, 14. 6. 2018, 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. 

	Petek, 15. 6. 2018, 15.00–16.30  
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika.  

Prijave so obvezne na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si  
(do zasedbe prostih mest).  

	Petek, 15. 6. 2018, 18.00–19.30  
  Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. Vabljeni  

na zabave, smeha in veselja poln dogodek. Dodatni čar pa mu 
dajejo tudi lepe, simbolične, nagrade. 

	Ponedeljek, 18. 6. 2018, 10.30–11.30  
 Vesele urice – FRANCOŠČINA 

	Ponedeljek, 18. 6. 2018, 15.30–18.00  
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike.  

Prijave sprejemamo na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si  
(do zasedbe prostih mest). 

	Ponedeljek, 18. 6. 2018, 18.00–19.30  
  Kvačkanje za vse generacije. Prinesite kvačko in garn 3,5 

Marinka. 

	Torek, 19. 6. 2018, 10.30–12.00  
 Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. 

	Torek, 19. 6. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice – ANGLEŠČINA 

	Sreda, 20. 6. 2018, 17.00–18.30  
  Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Šivalne stroje  

priskrbimo mi. Zaradi omejenega števila so obvezne predhodne 
prijave na tel. 041 724 134 ali na e-naslov  
mck-prijava@luniverza.si. 

	Sreda, 20. 6. 2018, 17.00–19.00  
  Projekt Hobotnica. Hobotnice so narejene iz 100-odstotne 

bombažne preje in napolnjene s polnilom, ki je pralno na vsaj 
60 stopinj. Po sterilizaciji hobotnice položijo v inkubatorje, kjer 
malčki namesto cevk, ki jih ohranjajo pri življenju, držijo lovko. 
Ker je lovka zavita jih spominja na popkovino, ta pa jim vzbuja 
občutek domačnosti. A kar je najbolj pomembno, je to, da cev-
ke, ki jim pomagajo, pustijo pri miru. Udeleženci prinesejo s 
seboj kvačko in 100-odstotno bombažno prejo. 

	Sreda, 20. 6. 2018, 18.00–20.00  
  Odprta skupina za samopomoč. Skupino vodi Slovensko  

društvo Hospic. Namenjena je druženju, medsebojni podpori, 
srečevanju žalujočih in priložnosti za pogovor in izmenjavo 
izkušenj. 

	Sreda, 20. 6. 2018, 18.00–19.30  
  Človek kot večdimenzionalno bitje – 4. del. Ezoterični pogled 

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

	Četrtek, 21. 6. 2018, 16.00–18.00  
  Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo  

videnja …

	Četrtek, 21. 6. 2018, 17.00–20.00  
  Kuhajmo z Matejo Reš: Sušenje sadja, zelenjave in zelišč 

Spoznali bomo, katero sadje in zelenjavo sušimo in kako sušeno 
uporabimo. Dotaknili se bomo tudi zelišč. Spoznali bomo trike 
sušenja. Govorili bomo tudi o sadnem usnju (bombončkih  
iz samega sadja, brez sladkorja). Obvezna prijava zaradi  
omejenega števila oseb na tel. 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si. 

	Četrtek, 21. 6. 2018, 17.00–18.00  
 Življenje z osebo z demenco 

	Četrtek, 21. 6. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice – ITALIJANŠČINA 

	Četrtek, 21. 6. 2018, 18.00–19.30  
  Berimo s srcem. V sproščenem vzdušju bomo bralci vseh  

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

	Petek, 22. 6. 2018, 18.00–20.00  
 Petje ljudskih pesmi 

	Petek, 22. 6. 2018, 18.00–19.30  
 Družabni večer – Tarok. Druženje ob igri taroka. 

	Od torka, 26. 6. 2018, do petka, 29. 6. 2018, 8.00–16.00  
  Počitnice. Delavnice za otroke od 6. do 12. leta starosti  

v Medgeneracijskem centru Kranj. Dopoldanska delavnica  
poteka od 8. do 12. ure, popoldanska pa od 12. do 16. ure.  
Med 12. in 13. uro je tudi možnost toplega obroka.  
Kosilo pripelje Sodexo, d. o. o., in stane 2,70 EUR. Otroci naj zju-
traj zajtrkujejo, s seboj imajo lahko malico. Primerno naj bodo  
oblečeni in obuti za zunanje aktivnosti. V času poletnih počitnic 
otroci niso nezgodno zavarovani. Prijave so obvezne na  
e-naslov: mck-prijava@luniverza.si (do zasedbe prostih mest). 

	Torek, 26. 6. 2018, 17.00–18.30  
 Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija 

	Torek, 26. 6. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice – NEMŠČINA 

	Sreda, 27. 6. 2018, 10.00–11.00  
 Vesele urice – RUŠČINA 

	Četrtek, 28. 6. 2018, 18.00–20.00  
 Maketarska delavnica  
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Igor Kavčič

Kranj – V zadnjem tednu so 
se na najbolj vidnih plaka
tnih površinah v mestu poja
vili zanimivi motivi, na kate
rih se nam razkriva eden 
najuspešnejših pevskih se
stavov na Gorenjskem, Žen
ski pevski zbor Carmen ma
net. Pevke zbora Carmen 
manet, ki od vsega začetka 
deluje pod vodstvom dirigen
ta Primoža Kerštanja, so si 
naslov evrovizijskega zbora 
leta priborile lani poleti v 
Rigi v Latviji. Uspešno leto 
bodo obeležile v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma 
v Ljubljani s celovečernim 
koncertom z naslovom Vi
dim te. Ob skladateljih, av
torjih novih skladb, so k so
delovanju povabili tudi Ko
morni godalni orkester Slo
venske filharmonije.
Koncert bo sestavljen iz 
dveh delov. V prvem bodo 
Carmen manet skupaj z or
kestrom in orglavcem Ga
šperjem Jerebom izvedle 
delo Magnificat norveškega 
skladatelja K. A. Arnesena. 
Delo je napisano za zbor in 
solo sopran, ki ga bo odpela 
Ernestina Jošt. Sledil bo 
drugi del koncerta, v kate
rem bomo slišali raznolik 
nabor skladb domačih in tu
jih skladateljev. Poleg obeh 
skladb, s katerima so zma

govalno nastopile na zborov
ski Evroviziji, bodo Carmen 
manet premierno predstavi
le tudi svojo najnovejšo 
skladbo z naslovom Apollo 
18, ki jo je posebej za to pri
ložnost napisal skladatelj 
Samo Vovk. 
Kot sporočajo „carmence“, s 
programom posegajo po 
svojih najglobljih čustvih, ta 
pa želijo vzbuditi tudi pri 
poslušalcih. Zbor se bo po
topil v svoje bistvo, v vso 
barvitost, večplastnost in 
pristnost svoje esence, ter 
poudaril edinstvenost, ki se 
skriva za obrazi deklet. Zbor 
Carmen manet s koncertom 
Vidim te želi pokazati, kdo 
dekleta iz zbora so – ne le na 
odru, ampak tudi izza njega. 
Skozi glasbo, ki jih veseli in 
povezuje, bodo predstavile 
svojo različnost, večplas
tnost in pristnost. 
Triintridesetčlanski zbor ve
dno poskrbi, da nam njiho
ve pesmi še dolgo odzvanja
jo v ušesih in ostanejo zapi
sane v spominu. Carmen 
manet namreč v latinščini 
pomeni "pesem ostane". 

Vidim te s Carmen 
manet
Ženski pevski zbor Carmen manet se bo 19. 
junija v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavil 
na velikem koncertu z naslovom Vidim te.

Skladatelj Samo Vovk 
je posebej za koncert 
Vidim te napisal 
skladbo Apollo 18.

Igor Kavčič

Kranj – Ljubiteljska kultura 
je med Slovenci zelo razšir
jena, po številu delujočih v 
različnih kulturnih društvih 
smo v samem svetovnem 
vrhu. V Sloveniji je v pov
prečju na vsakih 790 prebi
valcev eno kulturno društvo, 
če dodamo še otroške skupi
ne, pa na manj kot 400 pre
bivalcev. Skupaj lahko na
štejemo kar pet tisoč dru
štev. Teden ljubiteljske kul
ture je torej tisti čas v letu, 
ko se priklanjamo ljudski 
kulturi, ki jo ohranja in 
sous tvarja 107.000 članic in 
članov kulturnih društev.
„Ljubiteljska kultura je po 
številu ljudi, ki v njej sodelu
jejo, v Sloveniji takoj za gasil
stvom,“ je v zanj značilnem 
humornem tonu v polni dvo
rani Prešernovega gledališča 
primerjavo podal Jure Go
dler, voditelj programa odpr
tja 5. Tedna ljubiteljske kultu
re, ki so ga 10. maja pripravili 
v Kranju. V našem mestu 
zato, ker je Zveza kulturnih 
društev Kranj, ki je ena naj
starejših in največjih zvez v 
članstvu ZKD Slovenije, ko
nec preteklega leta dopolnila 
70 let delovanja, v teh dneh 
pa se je v organizaciji FS Is
kraemeco v Kranju odvijal 
tudi XV. Mednarodni festival 
otroških in mladinskih fol
klornih skupin.

Osrednjo slovesnost je reži
ser Matjaž Šmalc zasnoval 
kot preplet folklorne dejav
nosti, gledališča in glasbe, 
namesto klasičnih govorov 
ob podobnih prireditvah pa 
je voditelj na odru z gosti – 
ministrom za kulturo Tone
tom Peršakom, častnim po
kroviteljem letošnjega Te
dna ljubiteljske kulture, 
kranjskim županom Boštja
nom Trilarjem, direktorjem 
JSKD Markom Repnikom 
in predsednico ZKDS Mijo 

Aleš ter predsednico zdru
ženja Amateo Susan Faza
kerley – opravil kratke pogo
vore, v katerih so sogovorni
ki razkrili številne podrob
nosti o ljubiteljski kulturi, ki 
pomembno sooblikuje naš 
vsakdan. Kranjski župan se 
je na „zatožni zofi“ dobro 
odrezal – poudaril je, da je 
Kranj ena redkih občin v 
Sloveniji, ki sredstva za kul
turo povečuje. 
Multimedijska predstava je 
bila posvečena Ivanu Can
karju, saj bi ravno na dan 
slovesnosti praznoval svoj 
142. rojstni dan. V treh iko
ničnih delih – Skodelica 
kave, Greh (Mater zatajil) in 
Na klancu – so se povezali 
plesalci folklornih skupin 
Iskraemeco Kranj in Tine 
Rožanc Ljubljana ter člani 
Šentjakobskega gledališča 
Ljubljana in Vokalnega ban
da Kreativo. Publika je z 
gromkim aplavzom nagradi
la „cankarijado“ na odru, saj 
so snovalci dokazali, da lju
biteljstvo marsikdaj tudi 
presega profesionalizem. 
Na slovesnosti so podelili 
tudi različne nagrade in pri

znanja. Prešernove srebrni
ke so prejeli vsi še živeči 
predsedniki Zveze kultur
nih društev Kranj: Lojze Bla
znik, Matevž Oman, Andrej 
Košič, Mija Mravlja, Rasti
slav Rastko Tepina in Mija 
Aleš in tudi dolgoletni tajnik 
Janez Eržen. Premierno sta 
bili podeljeni tudi dve na
gradi, Ravniharjeva plaketa 
za gospodarstvenike, ki pod
pirajo ljubiteljsko kulturo, 
ter mednarodna nagrada 
združenja Amateo – Ama
teo Award za najboljši pro
jekt ljubiteljske kulture v 
evropskem merilu. Žirija je 
za zmagovalca izbrala pro
jekt Ed van Hoorn, Fuck 
The System, ki je navdušil z 
interakcijo med begunci in 
skupino igralcev in glasbe
nikov iz Nizozemske. Be
gunska tematika je spodbu
dila izvirno in presunljivo 
predstavo, v kateri je sodelo
valo več kot 40 ustvarjalcev, 
od tega 20 beguncev iz Ira
ka, Eritreje in Sirije. Ravni
harjevo plaketo za podpira
nje ljubiteljske kulture je 
prejel Tone Strnad, direktor 
podjetja Medis, d. o. o.

Kranj gostil 
ljubiteljski praznik 
V Kranju je bilo odprtje 5. Tedna ljubiteljske kulture, v okviru katerega se je sredi maja po vsej 
Sloveniji zvrstilo več kot tisoč dogodkov in prireditev.

Med ambasadorjema Tedna ljubiteljske kulture (TLK) mis Slovenije 2017 Majo Zupan ter 
igralcem Klemnom Janežičem: (z leve) župan Boštjan Trilar, minister za kulturo Anton 
Peršak, predsednica ZKD Mija Aleš, direktor Direktorata za ustvarjalnost Igor Teršar, 
direktor JSKD Marko Repnik in programska vodja TLK Urška Bittner / Foto: Primož Pičulin

Za živahen utrip je pred Prešernovim gledališčem poskrbel 
tudi Pihalni orkester Mestne občine Kranj in članice 
Mažoretnega in twirling kluba Kranj. / Foto: Primož Pičulin

Folklorne plese je z izvirno koreografijo in igro moč 
povezati tudi s Cankarjevimi literarnimi deli – na primer z 
njegovim romanom Na klancu. / Foto: Primož Pičulin

Prešernove srebrnike so prejeli nekdanji predsedniki ZKD 
Kranj: (z leve) Matevž Oman, Andrej Košič, Mija Mravlja, 
Rastislav Rastko Tepina in Mija Aleš ter dolgoletni tajnik 
Janez Eržen. Manjka Lojze Blaznik.  Foto: Primož Pičulin
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Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

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

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

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Po zaključku letoš-
nje domače hokejske sezone 
je Hokejski klub Triglav v 
praznično odeti dvorani Zla-
to polje na začetku maja pri-
pravil svečano akademijo ob 
50. obletnici ustanovitve 
kluba, ki so ga kranjski 
hokejski zanesenjaki usta-
novili leta 1968. 
O zgodovini je spregovoril 
sedanji predsednik kluba 
Jure Ahačič, ki se je spom-
nil začetkov in začetnikov, 
med katerimi so bili Franci 
Feldin, Jože Trobec, Hine 
Ciglič, Jani Nadižar, Čedo 
Stojanovič in Zlatko Pavli-
ca. »Skromni materialni 
pogoji delovanja in amater-
ska zagnanost sta bila stal-
na spremljevalca vzponov 
in padcev našega kluba,« je 

poudaril predsednik Ahačič 
ter obudil spomine, ko v 
Kranju ni bilo dvorane in so 
kot brezdomci gostovali po 
drugih drsališčih. Kljub 
temu so vztrajali in nadalje-
vali tudi delo z mladimi, ki 
je zlasti napredovalo v zad-
njih dveh desetletjih, ko so 
mladi ujeli in celo presegli 
nivo vrstnikov iz drugih slo-
venskih klubov. "Ekipe 
malčkov, dečkov, kadetov in 
mladincev se v zadnjem 
desetletju že uvrščajo med 
dobitnike medalj v držav-
nem prvenstvu, kar potrjuje 
kar sedemnajst uvrstitev na 
prva tri mesta, od tega trije 
naslovi državnih prvakov," 
je poudaril predsednik Aha-
čič in dodal, da je k dodat-
nemu razvoju klubske deja-
vnosti vplivala tudi vključi-
tev ženskega hokeja, člani-

ce pa so bile v zadnjih 
desetih letih dvakrat tudi 
državne prvakinje. 
"Ob uspehih mladih in žen-
ske članske vrste ne more-
mo mimo moške članske 
ekipe, ki s statusom popol-
ne amaterske ekipe in 
izključno z v klubu vzgoje-
nimi igralci uspešno nadal-
juje uspehe članskega moš-
tva izpred dvajsetih let. Z 
osvojitvijo treh tretjih mest 
v državnem prvenstvu in 
dveh v mednarodni ligi INL 
v zadnjem desetletju, pa 
tudi z zmago proti aktual-
nim prvakom HK Jesenice 
v Podmežakli, se za kvalite-
to in nadaljnji razvoj član-
skega moškega hokeja v 
klubu ne bojimo," je tudi 
povedal predsednik Jure 
Ahačič in dodal, da so v klu-
bu ponosni tudi na svoje 

reprezentante v vseh selek-
cijah. "Naj zaključim z ugo-
tovitvijo, da je Hokejski 
klub Triglav Kranj v petde-
setletni zgodovini kranjske-
ga in slovenskega hokeja 
deloval in deluje kot vzoren 
in dober športni kolektiv," 
je dejal predsednik Ahačič, 
nato pa je skupaj s predse-
dnikom Hokejske zveze 
Slovenije Matjažem Rakov-
cem in kranjskim podžupa-
nom Borisom Vehovcem 
podelil medalje letošnjim 
najboljšim klubskim eki-
pam. Srebrne medalje so si 
za drugo mesto na držav-
nem prvenstvu zaslužili 
mladinci, bronaste pa člani 
in članice. Jubilejne plakate 
so podelili ustanoviteljem, 
zaslužnim nekdanjim čla-
nom, trenerjem in igral-
cem. 

Hokejisti so praznovali
Za Hokejski klub Triglav Kranj je letošnje leto praznično, saj mineva pet desetletij od začetka 
organiziranega igranja hokeja in ustanovitve kluba.

V jubilejnem letu je bila najuspešnejša ekipa Hokejskega kluba Triglav ekipa mladincev, ki je v državnem prvenstvu 
osvojila drugo mesto, na slovesnosti pa so fantje prejeli zaslužene srebrne medalje. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli konec tedna 
se je končalo državno prven-
stvo za košarkarice. Lep 
uspeh so tudi letos dosegle 
košarkarice kranjskega Tri-
glava, ki pa so v velikem 
finalu po treh tekmah ven-
darle morale priznati pre-
moč Celjank.
Že pred prvo tekmo v Celju 
je bilo jasno, da bo ekipo 
aktualnih prvakinj težko pre-
magati. Ekipa Cinkarne Cel-
je v vsej sezoni 1. SKL ni 
doživela poraza in varovanke 
kranjskega stratega Ernesta 
Novaka so tekmice očitno 
prestrašile. Tako je bil kon-
čen izid 78:45 za gostiteljice.
Tudi edino finalno tekmo v 
Kranju so triglavanke izgu-
bile, vendar pa so pred 
domačimi navijači prikazale 
boljšo igro in končni rezul-
tat je bil 62:69. Ta je še 
pomenil nekaj upanja za 
morebitno zmago na tretji 
tekmi v Celju, vendar pa 

Celjanke na domačem par-
ketu niso dopustile presene-
čenja. Slavile so 87:45 in so 
že štirinajstič v zgodovini 
osvojile naslov državnih 
prvakinj. Košarkarice Trigla-
va so tako kot v prejšnji 

sezoni tekmovanje v 1. SKL 
sklenile na drugem mestu 
in si tudi letos prislužile sre-
brne kolajne.
"Pričakoval sem, da lahko 
pokažemo več, saj smo v 
seriji treh tekem odigrali le 

en dober polčas. Kljub temu 
smo imeli dobro sezono in 
se mi zdi pravilno, da sta se 
pokalni naslov in naslov 
državnih prvakinj razdelila 
med nas in Celje," je povedal 
trener Triglava Ernest Novak.

Srebro za košarkarice

Košarkarice Triglava so bile najbliže finalni zmagi na domači tekmi v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Karateistka Tja-
ša Ristič, 24-letna članica 
Karate kluba Kranj, je na 53. 
Evropskem članskem prven-
stvu v karateju v Novem 
Sadu v Srbiji v kategoriji do 
61 kg osvojila bronasto 
medaljo. Slednja ima še 
posebno težo, saj je prva slo-
venska ženska članska 
medalja na evropskih prven-
stvih. 
Rističeva se je na zaključ-
nem dvoboju pomerila s 
predstavnico Norveške, od 
katere je bila uspešnejša po 

potrditvi sodnikov. Dvorana 
v Novem Sadu je zanjo očit-
no srečen kraj, saj je v njej 
leta 2011 osvojila bronasto 
medaljo na mladinskem 
evropskem prvenstvu. Za 
slovensko reprezentanco 
tekmuje od leta 2009. Njen 
naslednji večji cilj so kvalifi-
kacije za sredozemske igre, 
ki bodo konec junija v Špa-
niji, nato pa bo nov ciklus 
posvetila svetovnemu prven-
stvu, ki bo oktobra v špan-
skem Madridu. Glavni cilj 
pa so olimpijske igre leta 
2020 v Tokiu, kjer bo v pro-
gramu tudi karate.

Zgodovinski bron

Kranjčanka Tjaša Ristič je osvojila prvo slovensko žensko 
člansko medaljo na evropskih prvenstvih v karateju.

www.impulzsport.si

INFO  040 600 695 • info.impulz@gmail.com

AKTIVNE POČITNICE
CAMP ZA OTROKE V BOHINJU

že od 218,5 €  •  5 DNI  •  POLNI PENZION

  ODHODI: Maribor, Celje, Novo mesto, Ljubljana, Kranj, Koper
PLEZANJE • POHODI • TEČAJI PLAVANJA • SUPANJE • IGRE

Vkljuceno vse!<

novo

3 termini • 9 dni že od 133 €

27. april – 5. maj / 6. – 14. julij   / 17. – 25. avgust

WINDSURFING & KITESURFING
CAMP PELJEŠAC 2018 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Za odbojkarski klub 
Triglav Kranj je bila minula 
sezona naporna, saj je član-
ska ekipa nastopala v treh 
tekmovanjih. Prvič so nasto-
pili v srednjeevropski ligi 
MEVZA Cup in za začetek 
igrali zelo solidno. Fantje so v 
ligi dosegli tri zmage in osvo-
jili končno 9. mesto. Odlično 
so nastopili v Pokalu Sloveni-
je. V četrtfinalu so izločili 
Panvito Pomgrad in se uvr-
stili na finalni turnir Pokala 
Slovenije. V zelo napeti in 
izenačeni polfinalni tekmi so 
le za las izgubili možnost na-
stopa v finalu. V državnem 
prvenstvu je bila ekipa letos 
nekoliko manj uspešna, saj 
se ji ni uspelo uvrstiti v konč-
nico in je v 1. državni odboj-
karski ligi osvojila 7. mesto.
Odlične igre kranjskih od-
bojkarjev niso bile neopaže-
ne tudi s strani reprezen-

tančnih selektorjev, saj sta 
bila v mladinsko reprezen-
tanco povabljena Črt Bošnjak 
in Gregor Pernuš. Članski 
selektor Slobodan Kovač je k 
sodelovanju povabil Aleša 
Köka in Urbana Tomana.
Uspešno so nastopala tudi 
dekleta Triglava, saj se je 
ekipa, za katero nastopajo v 
večini dekleta letnika 2002, 
uvrstila na 3. mesto v 3. ligi 
in s tem napredovala v 2. 
ligo. Mladinci so osvojili 5. 
mesto v državi, kadeti so bili 
9., kadetinje pa so sezono v 
državnem prvenstvu zaklju-
čile na 15. mestu.
Ko se konča dvoranska sezo-
na, se odbojkarji selijo na 
mivko, saj je trening odboj-
ke na mivki dobro dopolnilo 
dvoranskemu treningu, 
hkrati pa je ta popularni 
olimpijski šport tudi odlična 
motivacija in dobra spodbu-
da za mlade začetnike, da se 
začnejo ukvarjati z odbojko. 

Zato so v kranjskem klubu 
ob izteku sezone že tretjič 
zapored pripravili brezplač-
no šolo odbojke. Gre za pet 
tednov brezplačne šole od-
bojke na mivki na treh loka-
cijah, in sicer na igriščih za 
odbojko na mivki v Špor-
tnem parku Stražišče in na 
igriščih pri Gimnaziji Fran-
ceta Prešerna ter na igriščih 
RC Bor v Preddvoru. Tre-
ningi bodo potekali od 31. 
maja do 28. junija vsak četr-
tek od 16. do 17.30, mladi pa 
lahko izberejo lokacijo, ki 
jim najbolj ustreza. Zaključ-
ni turnir in druženje bo 26. 
junija na igriščih v Straži-
šču. Šolo vodijo strokovno 
usposobljeni trenerji obeh 
klubov, udeležijo se je pa 
lahko tako dekleta kot fan-
tje, stari od 10 do 15 let. Za 
udeležbo ni potrebna pred-
hodna prijava, ampak se 
lahko prijavijo kar na igri-
šču.

Selijo se na mivko
Sezona v dvoranski odbojki se zaključuje, v Odbojkarskem klubu Triglav pa 
jo bodo nadaljevali na mivki, saj pripravljajo šolo odbojke na mivki.

Pri Odbojkarskem klubu Triglav tudi letos pripravljajo brezplačno šolo odbojke na mivki.  
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Jože Marinček

Kranj – Prejšnji konec tedna 
je v Kranju potekal kvalifika-
cijski turnir za nastop na 
mladinskem evropskem pr-
venstvu v vaterpolu. Naši 
reprezentanci se je, pod vod-
stvom strokovnega štaba na 
čelu s trenerjem Alešem Ko-
meljem in pomočnikom Ja-
kom Mikoletičem, uspelo 
uvrstiti na prvenstvo, ki bo 
konec avgusta in na začetku 
septembra v Belorusiji.
Na turnirju so naši najprej z 
10 : 5 premagali Švicarje, 
nato z 10 : 9 Maltežane, za 
konec pa so s 4 : 11 izgubili 
z Romuni, ki so na turnirju 
osvojili prvo mesto in bodo, 
tako kot naši, igrali v Beloru-
siji. To je lep uspeh sloven-
skega vaterpola, saj bo to po 

letu 2012 prvi nastop kake 
naše vaterpolske reprezen-
tance na evropskem prven-
stvu. Naši so nastopili v po-
stavi: Urban Verbič, Matic 
Rahne, Andraž Pušavec, 
Aljaž Troppan, Martin Mr-
gole, Dejan Gostič, Jan Ju-
stin (vsi Triglav), Luka So-
kler, Blaž Briški, Rok Ber-
gant (vsi Kamnik), Alishan 
Salihi in Maj Lipnik (oba 
Ljubljana Slovan) in Alexan-
der Dekovič (Koper 1958).
V kranjskem bazenu pa bo 
živahno tudi ta konec tedna, 
saj AVK Triglav pripravlja 
močan vaterpolski turnir 
»Tristar 2018«. Turnir je 
namenjen vaterpolistom, 
rojenim leta 2002 in mlaj-
šim. Povabilu so se odzvali 
štirje klubi sosednje Hrva-
ške (VK Jug – Dubrovnik, 

VK Jadran – Split VK Korču-
la in VK Madveščak – Za-
greb), klub iz Srbije (VK 
Crvena zvezda), klub iz Špa-
nije (CN Sant Andera) in 
reprezentanca Slovenije 
brez igralcev Triglava, saj 
imajo Kranjčani na turnirju 
svojo ekipo. V predtekmova-
nju, ki se bo odigralo danes 
in jutri dopoldne, bodo igra-
li razdeljeni v dve skupini 
po sistemu vsak z vsakim. V 
skupini A so VK Jadran, VK 
Crvena zvezda, VK Korčula 
in reprezentanca Slovenije, 
v skupini B pa VK Medve-
ščak, VK Jug, CN Sant An-
drea in AVK Triglav. Dopol-
danski program se bo začel 
ob 9.30, popoldanski pa ob 
17.15. Jutri popoldne je na 
sporedu polfinale, v nedeljo 
pa še finale.

Uspeh mladih vaterpolistov
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Vabimo vas na kvalifikacijski nogometni turnir

Champions Trophy 2018
selekcije U10,

 ki bo v nedeljo 27.05.2018
v Športnem centru Kranj.

# ČasZaTriglav
TRIGLAV CUP V KRANJU
Nogometni klub Triglav Kranj ima eno naj
boljših nogometnih šol v Sloveniji, manjka 
pa nam prepoznavnost v organizaciji turnir
jev, ki za naše mlade nadobudneže predsta
vljajo najbolj zanimiva tekmovanja.
Selekcija U10 je v lanskem letu osvojila kvali
fikacijski turnir za uvrstitev v finale Champi
ons Trophy, ki v tej selekciji predstavlja najve
čji turnir na svetu. Na finalnem turnirju sode
lujejo ekipe eminentnih klubov, kot so: Ben
fica, Roma, Inter, Juventus, Chelsea, Liver
pool, Newcastle, in še bi lahko naštevali. 
Omenjeni turnir je odlična priložnost za vse 
nas, predvsem za naše mlade nogometaše, 
da okusijo čar mednarodnih tekem proti 
odličnim ekipam.

Priključitev tekmovanju Champions Trophy
Sreča ali usoda je hotela, da se naš nogome
tni klub v tej sezoni priključi tekmovanju 
Champions Trophy kot organizator kvalifika
cijskega turnirja. Obenem pa s tem kvalifika
cijskim turnirjem zapolnjujemo praznino pri 
organizaciji turnirjev pod okriljem Nogome
tnega kluba Triglav Kranj.

A na tej točki še nismo končali, saj smo orga
nizacijo enega kvalifikacijskega turnirja razši
rili in dodali še enega, in sicer v selekciji U12, 
kar je novost v tekmovanju Champios Trophy. 
Za največji dosežek štejemo pridobitev Mes
tne občine Kranj kot soorganizatorja kvalifi
kacijskih turnirjev, saj so prepoznali našo vi
zijo ter možnost dviga prepoznavnosti Mes
tne občine Kranj. Za to so najbolj zaslužni 

zaposleni v uradu župana Mestne občine 
Kranj, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Mogoče srečamo novega  
Messija, Ronalda, Balea in druge 
odlične nogometaše
V časovnem obdobju dveh let bomo tako 
lahko primerjali razlike v kvaliteti med našim 
in ostalimi sodelujočimi klubi. Predstavljajte 
si, koliko možnosti bodo naši otroci imeli tek
movati proti ekipam, ki so redne udeleženke 
Lige prvakov ali Lige Evropa. Mogoče pa 
prav na tem tekmovanju srečamo novega 
Messija, Ronalda, Balea ali katerega izmed 
drugih vrhunskih nogometašev.
NK Triglav Kranj je v soboto, 21. aprila, gostil 
prvi kvalifikacijski turnir Triglav cup Kranj v se
lekciji U12 za nastop na  finalnem turnirju 
Champions Trophy 2018 v Sarajevu. V nogo
metnih spretnostih so se pomerile ekipe ND 
BILJE, FC KOPER, ŠD ŠENČUR, ND ILIRIJA, NK 
TRIGLAV,  ŠD JESENICE, NK SAVA KRANJ in NK 
RUDAR VELENJE, kjer smo bili priča kvalitetnim 
tekmam in izjemnim potezam posameznikov.

V finalu sta se pomerili ekipi NK Rudar Vele
nje in ND Bilje, kjer je po vodilnem golu eki
pe ND Bilje sledil preobrat v igri ekipe Ru
darja iz Velenja in zmaga slednjih z rezulta
tom 3 : 1.
Prvo in drugouvrščeni ekipi čestitamo za do
sežek, s katerim sta si priborili udeležbo na 
finalnem tekmovanju v Sarajevu, kjer jima 
želimo ponovitev uspeha.
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Nagradna križanka
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Emisije CO2: 134−98 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,9−3,8 l/100 km. 
Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0661−0,0131 g/km. Število delcev: 
0,00992−0,0000 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. *Akcija vključuje BON avto 
leta v višini 500 EUR z DDV in BON za financiranje in zavarovanje, ki predstavlja 
bonus v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV in 
velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche 
Leasing SLO d.o.o. ali Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o. in sklenitvijo VW 
zavarovanja (permanentni kasko Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji 
ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica Sava d.d.), pod pogoji akcije 
VWPOLOBON18 (več na www.porscheleasing.si). Akcija traja do 30. 06. 2018.

www.volkswagen.si

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

Novi Polo je  
slovenski avto leta.

Zdaj že za 

10.990 EUR!*

VW_Dilerski_Polo_2018_AvtoLeta_98x204.indd   1 28/02/2018   13:24

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

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon 
iz križanke) pošljite do srede, 6. junija 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa 
pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

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

SOBOTA, 2.6.2018
Pod šotorom, ob 19. uri

VSTOP PROST!
Turistično društvo Besnica

Sobota
2.6.2018

VELIKA OTROŠKA ZABAVA
     z delavnicami
 in čarovnikom Gregom

    ob
15. uri

Nedelja
3.6.2018

  27. GORENJSKO
     PRVENSTVO
HARMONIKARJEV

    ob
12. uri

Medijski pokrovitelj:
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Na jesen, ko sredini 
večeri zaživijo ob skupnem 
ustvarjanju in druženju, se 
ustvarjalke KUD Bitnje dogo-
vorijo, kaj bodo delale in po-
kazale na zaključni razstavi v 
maju. "Ker je veliko naših 
otrok že toliko starih, da so 
'naročili' dojenčke, so bili te-
matika zadnje sezone plete-
ne, kvačkane odejice, otroška 
oblačila pa medvedki in dru-
ge igrače. Nekaj je bilo tudi 
vezenja. Na ogled smo dodale 
ženske modne šale, narejene 
iz volne, v katerih se prelivajo 
barvne niti," je del razstave 
povzela ena od mentoric 
ustvarjalnega krožka Mateja 
Arhar, medtem ko je druga 
mentorica Tatjana Muraja 
Oblak soustvarjalkam predla-
gala, da bi z ročnim delom 
opremile tudi kopalnice. 
"Najteže se mi zdi opremiti 
kopalnico s temi dodatki, kar 
je bil poseben izziv. Ustvarile 
smo uporabne in pralne iz-
delke, od košaric, blazinic za 
umivanje do vezenih vzorcev 

v brisačah," je povedala in se 
obenem zahvalila Saši Hla-
dnik iz gostilne Sonce, ki jim 
prijazno odstopi prostor za 
razstavo. Vsako leto se pred-
stavijo klekljarice, ki jih vodi 
Duša Jeršin, kot pravi, je za-
njo klekljanje "hrana za 
dušo", medtem ko Lidija Zu-
pančič na ogled postavi izdel-
ke, vezene s tehniko križčki. 
Ob odprtju razstave so preda-
le kvačkane hobotnice za ne-
donošene otroke v Bolnišnici 
za ginekologijo in porodni-
štvo Kranj. Pri društvu uspe-
šno deluje tudi bralni krožek, 
ki ga vodi Mateja Arhar. 

Kvačkan medvedek 
v vnukov objem
Ustvarjalke Kulturno umetniškega društva Bitnje 
so ob zaključku sezone imele razstavo ročnih del. 

Nekaj ustvarjalk KUD Bitnje na letošnji zaključni razstavi 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Društvo za podvo-
dne dejavnosti (DPD) Kranj 
so ustanovili leta 1973. Od 
začetka so v njem delovala 
potapljaška sekcija in sekci-
je za podvodni ribolov, za 
podvodne tekmovalne špor-
te ter za podvodno fotografi-
jo in film. V prvih letih je bil 
glavni poudarek na špor-
tnem in hitrostnem pota-
pljanju, plavanju s plavutmi 
in reševanju iz vode. Še po-
sebej je bila aktivna skupina 
za reševanje iz vode, ki je z 
delom začela med prvimi v 
tedanji Jugoslaviji; precej so 
sodelovali s Civilno zaščito. 
Konec sedemdesetih let je 
društvo skoraj propadlo, saj 
so ostali samo trije člani, po 
letu 1980 pa je zopet zažive-
lo. Od septembra 1997 ima-
jo status društva, ki deluje v 
javnem interesu na podro-
čju obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesre-
čami. "Janez Brilly je leta 
1999 na eni od nemških te-
levizijskih postaj videl odda-
jo o iskanju utopljencev s 
psom. To mu je dalo nov iz-
ziv. Stopil je v stik z Enoto 
vodnikov reševalnih psov v 
Kranju in jim predlagal, da 
poskusimo še mi. Tako so 
potapljaški tečaj obiskovali 
in uspešno opravili štirje vo-
dniki reševalnih psov; Ro-
bert Anžič je še danes akti-
ven potapljač," seže nazaj 
član DPD Kranj in vodja 
Reševalne postaje Kranj 
Zvone Minov in doda še en 
zanimiv podatek: "Konec 
leta 1999 je bila v Pokritem 
olimpijskem bazenu v Kra-
nju prva razstava slik pod 

vodo; razstavljal je tudi Voj-
ko Artač, član DPD Kranj. 
Slike pa je bilo mogoče vide-
ti samo v primeru, če si sko-
čil v bazen in si si jih ogledal 
z masko. Svojevrsten, origi-
nalen in nenavaden način 
predstavitve (slike so ležale 
na dnu bazena, polnem 
vode) si je zamislil in orga-
nizacijsko izpeljal kranjski 
fotograf Boštjan Gunčar."
Leta 2001 so izpeljali jamski 
potop sredi Kranja. Na Glav-
nem trgu, kjer od leta 1995 
stoji mestni vodnjak, so ko-
nec leta 1943 Nemci zgradili 
podzemeljsko cisterno, zbi-
ralnik za vodo za gašenje 
požarov v mestu. Cisterna je 
globoka 3,5 metra in široka 
štiri metre, dolga pa kar 30 
metrov. "Ker je napolnjena s 
320 kubiki vode, v nuji še 
vedno lahko služi svojemu 
prvotnemu namenu. Do 
vrha zalito podzemeljsko ci-
sterno bi po zahtevnosti po-

topa lahko primerjali z jam-
skim sifonom, zato je dosto-
pna le izkušenim potaplja-
čem," je pojasnil Minov. 

Podvodno reševanje
Prvo reševanje je opisal v 
biltenu ob 40-letnici DPD 
Kranj Janez Brilly. Reševa-
nje je potekalo pri Kokr-
škem mostu, letnice se nih-
če več ne spomni. Šlo je za 
ponesrečenca, ki je tragično 
končal ob nesrečnem in ne-
spametnem početju prebli-
zu vode. "Reševanj v vseh 
teh letih res ni bilo ogro-
mno, vendar pa je prvo reše-
vanje pustilo največji pečat v 
spominu. Najbolj odmevna 
iskalna akcija je bila prav go-
tovo Blanca (2008). Iskanje 
ponesrečencev ni bila edina 
dejavnost enote. Druge za-
dolžitve so bile varovanja 
kajakašev in kanuistov tako 
v Tacnu kot na Soči v času 

prvenstev kot tudi reševanje 
ob povodjih in poplavah," je 
pojasnil Minov.

In danes?
DPD Kranj ima približno 50 
članov, od tega 13 reševalcev. 
Vsi so prostovoljci. "Društvo 
deluje na nekomercialnih 
principih, ki včasih niso naj-
bolj atraktivni za nove člane. 
Tudi prostovoljstvo je na veli-
ki preizkušnji. Vse manj je 
tistih, ki so pripravljeni v pro-
stem času opraviti dobro delo 
za sočloveka in mu pomagati 
v stiski. V društvu še naprej 
skrbimo za ozaveščanje in 
dvig zavedanja nevarnosti, ki 
jih lahko povzroči voda ob 
neupoštevanju varnostnih 
načel. Vedno pa smo pripra-
vljeni predstaviti potapljanje 
vsem zainteresiranim skupi-
nam, tako najmlajšim v vrt-
cih kot tudi vsem drugim," je 
sklenil Zvone Minov.

Potapljači prostovoljci
Društvo za podvodne dejavnosti Kranj letos praznuje 45-letnico. Imajo okrog 50 članov, od tega 13 
reševalcev in novega predsednika Štefana Breclja. V okviru društva deluje Podvodna reševalna služba 
Kranj, ki je pred kratkim na reki Savi organizirala vajo ekip Podvodne reševalne službe Slovenije.

Člani DPD Kranj na vaji v Krškem / Foto: arhiv DPD Kranj
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Kresovanje na Joštu  
24. junij

Praznujmo skupaj!
19h svete stopnice
20h sveta maša 
20.45 slovesnost in kres
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kranjske novice
Mladostno razigran Teden mladih
Festival Teden mladih vsako leto Kranj popleska z barvami mladosti in tudi letos ni bilo drugače. Kar devet dni dolg teden, ki so ga pripravili na Klubu 
študentov Kranj, je postregel z več kot štiridesetimi različnimi dogodki. Eden od vrhuncev majskega dogajanja v mestu je bila tudi tradicionalna 
maturantska parada z maturantsko četvorko.

Teden mladih se je letos začel 11. maja z ogrevanjem hengalnice, henganjem pred 
piknikom, družabnimi igrami in glasbo. Prireditev je potekala na osrednjem prizorišču, na 
Slovenskem trgu, kjer so mlade in vse ostale za začetek ogreli trubači Čaga Boys.

Klubar je prostor, kjer se zbirajo mladi vseh starosti, ob večerih pa ga imajo še posebno 
radi ljubitelji glasbe. Majsko vzdušje Tedna mladih so tam zato popestrili glasbeni večeri, 
za dobro vzdušje pa je poskrbel tudi priljubljeni Adi Smolar.

Layerjeva hiša je bila v tednu mladih namenjena tako najmlajšim, ki so tam lahko 
ustvarjali, kot tudi ljubiteljem kulture. Pripravili so zanimive razstave in večerna druženja, 
dobro obiskana pa je bila tudi modna revija ob sončnem zahodu. 

Kranj je bil mladostno razigran kar devet dni, ko se je bilo moč udeležiti poučnih delavnic, 
od tiste v Kovačnici do šivalnice nahrbtnikov. Preizkusiti se je bilo moč tudi v nekaterih 
spretnostih, tudi v ročnem nogometu.

Mladi v dobrem tednu seveda niso mogli pogrešiti športa in športnih iger. Nekateri so se 
urili v balinčkanju, drugi v plesu, najvztrajnejši pa so se prejšnji četrtek na Mohorjevem 
klancu udeležili sedaj že tradicionalnega Ponythlona.

V času Tedna mladih so morali maturantje sedeti tudi pred knjigami, njihov dan pa je bil 
minuli petek, ko so se od srednješolskih dni poslavljali z maturantskim sprevodom in 
skupinsko dunajsko četvorko. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin


