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Kranj – V mestni občini 
Kranj se zaključujeta dva 
projekta, ki sodita med naj-
večje investicije na Gorenj-
skem v zadnjih 40 letih. V 
okviru projekta Oskrba s pi-
tno vodo na območju Zgor-
nje Save – 3. sklop je bil zgra-
jen dobrih 10 kilometrov 
dolg vodovod na trasi Bašelj–
Kranj, ki bo prebivalcem, ki 
dobivajo pitno vodo iz siste-
ma Kranj, zagotovil večjo za-
nesljivost in varnost oskrbe s 
pitno vodo, hkrati pa prinaša 
učinkovitejše upravljanje z 
vodovodnimi sistemi ter za-
gotavlja nemoteno oskrbo s 
pitno vodo. Trasa vodovoda 
poteka od zajetja Bašelj do 
vodovodnega stolpa in vklju-
čuje vodohran Zeleni hrib 
ter ultrafiltracijo Bašelj.
Drugi je tako imenovani pro-
jekt GORKI, znotraj katerega 
je bilo v občini zgrajenih sla-
bih 35 kilometrov novega ka-
nalizacijskega sistema v treh 
aglomeracijah, in sicer 
Kranj, Bitnje–Žabnica in Ko-
krica. Dela na terenu so se 
na vseh treh območjih že za-
ključila. Tudi priklopi gospo-
dinjstev na novo javno kana-
lizacijsko omrežje so večina 
opravljeni. Zaključuje se tudi 
nadgradnja in rekonstrukcija 
Centralne čistilne naprave 
Kranj. Dela na Centralni či-
stilni napravi Kranj bodo za-
ključena v pogodbenem 

roku, trenutno pa poteka po-
skusno obratovanje. Z najso-
dobnejšo tehnološko opre-
mo bo nova centralna čistil-
na naprava zagotavljala naj-
boljše možno čiščenje odpa-
dnih voda ter s tem učinkovi-
teje varovala okolje. Po-
membno je tudi, da so vsi 
objekti – razen dveh – zaprti, 
zato njeno delovanje ne bo 
povzročalo hrupa ali onesna-
ževalo zraka.
»Oba projekta, Gorki in vo-
dovod, želimo podrobno 

predstaviti vsem občankam 
in občanom oziroma širši 
javnosti. Predstavitev na ve-
likem platnu bo v torek, 17. 
novembra, ob 18. uri na 
Slovenskem trgu, v prime-
ru zelo slabega vremena pa 
v Avli MO Kranj pri Sloven-
skem trgu. Poskrbeli bomo 
tudi za brezplačno kuhano 
vino, golaž in bučno juho. 
Na Slovenskem trgu in v 
mestnem jedru bodo z 
nami tudi kranjski gostinci, 
za zabavo pa bo poskrbel 

narodno-zabavni ansambel 
Kranjskih sedem,« pravi 
župan Boštjan Trilar in do-
daja, da bo druženje zago-
tovo prijetno. 
»Občanke in občani ste tudi 
tokrat pokazali in dokazali, 
da se s strpnostjo in priprav-
ljenostjo na sodelovanje 
lahko naredi veliko in še 
več. S takšno podporo bomo 
v naši občini pod streho 
spravili še veliko podobnih 
projektov,« še pravi župan 
Boštjan Trilar.

Slovesno ob zaključku del
V teh dneh se v kranjski občini zaključujeta dva velika projekta, saj je gradnja vodovoda Bašelj–Kranj 
in novega kanalizacijskega sistema že končana, tudi dela na centralni čistilni napravi pa bodo 
zaključena v pogodbenem roku. Predstavitev in slavje bo 17. novembra.

Največ skrbi je v zadnjem letu povzročala centralna čistilna naprava, ki pa sedaj že 
poskusno obratuje in bo dokončana v pogodbenem roku. / Foto: Gorazd Kavčič
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Brdo pri Kranju – Naši član-
ski nogometni reprezentan-
ti so zelenico enega treh no-
vih igrišč na Brdu prvič pre-
izkusili že v začetku okto-
bra, prejšnji konec tedna pa 
so se v novo stavbo preselili 
tudi uslužbenci Nogometne 
zveze Slovenije. 
»Naložba v celoten kom-
pleks Nacionalnega nogo-
metnega centra Brdo je 8,5 
milijona evrov, toliko pa 
smo za investicijo tudi načr-
tovali. Kompleks je zaklju-
čen, te dni smo dobili tudi 
vsa uporabna dovoljenja. Na 
Brdu imamo sedaj upravno 
stavbo s pisarnami, sejnimi 
sobami in konferenčnimi 
dvoranami. Poleg igrišč je 
tudi večnamenski objekt, 
kjer je poleg večnamenske-
ga prostora v zgornji etaži 
spodaj še več drugih prosto-
rov, od velnesa, fitnesa, gar-
derob, skladišč za opremo 
in ostalih prostorov, ki so 
potrebni za nemoteno delo 
vseh naših trinajstih repre-
zentanc pa tudi za ostale ak-
tivnosti, od šolanja sodnikov 
do otroškega in veteranske-
ga nogometa,« je ob pred-
stavitvi nacionalnega nogo-
metnega centra Brdo prej-
šnji teden povedal generalni 
sekretar Nogometne zveze 
Slovenije Aleš Zavrl in poja-

snil, da so za naložbo pora-
bili lastne vire ter vire med-
narodnih organizacij Fife in 
Uefe za nogometno infra-
strukturo. »Nekaj malega je 
prispevala Fundacija za 
šport, država ni prispevala 
ničesar,« je tudi povedal Za-
vrl in dodal, da bodo novi 
športni kompleks ponudili 
tudi tujim ekipam. 
»Mislim, da bomo predvsem 
v poletnih mesecih, ko ne bo 
toliko naših aktivnosti, nove 
objekte lahko ponudili v upo-
rabo tudi tujim klubom in 
nogometnim zvezam. Treba 
se je dogovoriti še s hotelom, 
kjer so seveda kapacitete 
omejene,« je tudi povedal 
Aleš Zavrl, nad pridobitvijo 
pa je bil pred včerajšnjim 
zborom reprezentance na 
Brdu navdušen tudi selektor 
Srečko Katanec. 
»Prej smo z vožnjo na tre-
ninge izgubljali dragocene 
ure, sedaj ne bo več poto-
vanj, saj imamo vse tukaj na 
Brdu. Fantje imajo odlične 
pogoje za treninge in lahko 
samo upam, da se bomo kar 
se da dobro pripravljali na 
nove tekme,« je povedal se-
lektor Katanec, ki ga z ekipo 
že ta konec tedna čaka prva 
tekma dodatnih kvalifikacij 
za EURO 2016 z Ukrajino v 
Lvovu, na povratni pa se 
bodo naši nogometaši 17. 
novembra z Ukrajino pome-
rili v Mariboru.

Nov nogometni 
center na Brdu
Po večletnih dvomih, ali bo Nogometni zvezi 
Slovenije na Brdu pri Kranju uspelo zgraditi 
športni kompleks, je ta sedaj dokončan.

Na Brdu je nov nogometni center. / Foto: Gorazd Kavčič

Skupaj 
postavljamo 
strateške cilje
Te dni mineva eno leto, 
odkar je Boštjan Trilar 
postal nov kranjski župan. 

Stran 3

Sredi mesta 
čarovniška in 
druge kuhne
Pri Zavodu za turizem in kulturo 
Kranj so poskrbeli za 
organizacijo Kranske kuhne, ki je 
popestrila utrip starega Kranja. 

Stran 9

OBČINSKE NOVICE

Nova decembrska 
podoba
Vsi veliki dogodki, vključno s 
silvestrovanjem, bodo v Kra-
nju potekali na Glavnem 
trgu in trgu pred Prešerno-
vim gledališčem Kranj. 
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KULTURA

Veliki oder je privilegij 
Tudi letošnji božični čas ne 
bo minil brez Velikega božič-
nega koncerta Gimnazije 
Kranj v Cankarjevem domu. 
Pobudnik in vodja je profe-
sor slovenščine na gimnaziji 
in veliki ljubitelj glasbe Pri-
mož Zevnik. 
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ŠPORT

Jubilej odbojkaric
Ženski odbojkarski klub Tri-
glav Kranj deluje deseto leto, 
imajo dve članski ekipi in ve-
liko odbojkarskega pod-
mladka. 
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ZANIMIVOSTI

Pripravljeni na 
smučarski sejem
ZUTS Kranj bo naslednji ko-
nec tedna pripravil tradicio-
nalni, letos že 41. zimsko-
športni smučarski sejem. 
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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
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Maja Bertoncelj, Igor Kavčič,  
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Vilma Stanovnik, Ana Šubic

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 
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Kranj – Materiali okrasit-
ve ne bodo toliko novi, kot 
bodo dosedanji povezani v 
drugačno podobo, novost 
pa bo sporočilna nota okra-
sitve. Božično drevo bo letos 
na vogalu pred trgovino Eli-
ta in bo lepo zaključevalo trg, 
hkrati pa bo vidno z vseh pri-
reditvenih strani. 
Na Glavnem trgu se bo vod-
njak spremenil v novoletno 
jelko. Obstoječa svetlobna 
okrasitev bo barvno poeno-
tena, saj so se do sedaj 
mešale barve svetlobe od 
tople bele do hladne bele in 
modre. Tako bo strogo mes-
tno jedro zgolj v topli rume-
ni, Slovenski trg z občino v 
modri, grad Khislstein pa v 
hladni beli barvi.
Kar je povsem novo, Prešer-
novi verzi nas bodo sprem-
ljali tudi v prazničnem 
decembru. Izbira verzov je 
takšna, da namiguje na 
novoletni čas: Kozarce zase 

vzdignimo, Dobro v srcu 
mislimo, Vsi naj si v roke 
sežejo, na vhodih v mesto pa 
tudi: Prešerno leto 2016. 
Svetlobne poudarke bodo 
dobile tudi hiše na Glavnem 
in Maistrovem trgu. 
Na glavnem odru, ki bo stal 
poleg vodnjaka – smreke, se 
bo zgodilo nekaj večjih kon-

certov, na manjšem odru 
poleg gledališča pa nekaj 
manjših koncertov in otroške 
prireditve. Glavni trg bo pri-
zorišče za ulično gledališče in 
ostale dogodke, povezane z 
decembrom. Med gostinski-
mi lokali bo prostor za božič-
ni sejem, ki bo letos trajal 
daljše obdobje. Nekaj praz-

nih lokalov pa bodo napolnili 
lokalni umetniki, rokodelci, 
ustvarjalci, oblikovalci ¼  
Kranj v veselem decembru 
torej vabi s praznično opra-
vo in praznično ponudbo. O 
vsem bodo podrobnosti 
zapisane na spletnih stra-
neh občine in Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj.

Nova decembrska podoba
Vsi veliki dogodki, vključno s silvestrovanjem, bodo v Kranju potekali na Glavnem trgu in trgu pred 
Prešernovim gledališčem Kranj.

Skica idejne zasnove okrasitve prostora pred Prešernovim gledališčem Kranj

Mestna občina Kranj bo 23. 
novembra 2015 na občinski 
spletni strani www.kranj.si 
objavila javne razpise za sofi-
nanciranje kulturnih projek-
tov in programov na področ-
ju kulture, programov nevla-
dnih organizacij na področju 
socialnega varstva, projektov 
s področja mladih, progra-
mov veteranskih organizacij 
in programov upokojenskih 
društev. Rok za oddajo vlog 
bo 22. december 2015.
Razpisno dokumentacijo za 
vse javne razpise dobijo zain-
teresirani na spletni strani 
Mestne občine Kranj www.
kranj.si (pod rubriko Javni 
razpisi in naročila), za javna 
razpisa za sofinanciranje 
programov veteranskih orga-
nizacij in programov upoko-
jenskih društev pa tudi v 
sprejemni pisarni Mestne 
občine Kranj (ponedeljek, 
torek in od 8.00 do 14.30, 
sreda od 8.00 do 16.30 in 
petek od 8.00 do 12.30).
Priporočamo, da se predlaga-
telji z vprašanji za uspešno 
prijavo na e-razpise obrnejo 
na svetovalce s področij dru-
žbenih dejavnosti po predho-
dni najavi na individualnih 
inštrukcijah v ponedeljek in 

torek od 8.00 do 14.30, sreda 
od 8.00 do 16.30 in petek od 
8.00 do 12.30: javni razpis za 
sofinanciranje kulturnih pro-
jektov in programov na pod-
ročju kulture – Petra Polak, 
soba 92, tel. št. 04 2373-162, 
petra.polak@kranj.si; javni 
razpis za sofinanciranje pro-
gramov nevladnih organiza-
cij na področju socialnega 
varstva – Manja Vovk, soba 
93, tel. št. 04 2373-166, man-
ja.vovk@kranj.si; javni razpis 
za sofinanciranje projektov s 
področja mladinske dejav-
nosti, veteranskih organiza-
cij ali upokojenskih društev 
– Maja Pritekelj, soba 89, 
tel. št. 04 2373-371, maja.pri-
tekelj@kranj.si.
Mestna občina Kranj najavlja 
elektronske razpise na vseh 
področjih družbenih dejav-
nosti: kultura, sociala, mladi-
na, kjer prijava v fizični obli-
ki ni več mogoča, razen za 
javna razpisa za sofinancira-
nje programov veteranskih 
organizacij in programov 
upokojenskih društev v Mes-
tni občini Kranj v letu 2016. 
Vsem bodočim prijaviteljem 
na javne razpise želimo 
uspešno prijavo in izvedbo 
projektov in programov.

Razpisi za 
družbene dejavnosti

Življenje je vedno zajemal na široko in z veseljem. Rad je 
imel svoje domače in vse druge, s katerimi je sodeloval. 
Delal je doma, v podjetju in širši skupnosti. Vsem nam je 
bilo samoumevno, da preprosto zmore narediti vse, kar je 
prevzel. 
S politiko se je srečal in vanjo pogumno stopil že kot mla-
dinec v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja. Najprej v 
domači krajevni skupnosti Trstenik in potem tudi na občin-
ski ravni. Navdušenje in vera, da je lahko prispeval s svoji-
mi idejami, delom, vztrajnostjo in odločnostjo, sta tlakova-
li pot na lokalne volitve 1998, ko je bil prvič izvoljen v Svet 
Mestne občine Kranj. Volivci so mu zaupali tudi vse nasle-
dnje mandate do danes. 17 let je bil svetnik kranjske občine, 
17 let je zastopal interese svoje okolice, ki ga je vsak mandat 
znova poslala v ospredje, da je zastopal njene potrebe in 
pobude. Zaupanje ljudi potrjuje, da je delal pravilno.
Več kot 20 let je deloval v Svetu Krajevne skupnosti Trstenik 
in v prvi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja pogumno pre-
vzel dolžnosti predsednika. Pomagal je urejati vse, od zem-
ljiških zadev, investicij, do družabnih srečanj in nikoli mu 
ni bilo težko sodelovati. Verjel je, da se še tako velika zadre-
ga da vedno rešiti. V občinskem svetu in kot predsednik 
Komisije za krajevne skupnosti v letih 2006–2014 je vedno 
dosledno zastopal mnenje večine, čeprav je včasih sam imel 
drugačno mnenje.
Bil je pobudnik, ustanovitelj in predsednik Stranke za nap-
redek krajevnih skupnosti. Z njegovo energijo, vztrajnostjo 
in vizijo je stranki uspelo, da je od ustanovitve naprej vedno 
prisotna na političnem parketu Mestne občine Kranj in celo 
širše. Pod njegovim vodstvom ji je uspelo oblikovati politiko, 
ki ni ne leva in ne desna, ampak zagovarja najširši lokalni 
interes ljudi po enakovrednem razvoju v krajevnih skupno-
stih ter v kranjski občini kot celoti.
Poleg dela v stranki, dela v krajevni skupnosti, kot občin-
ski svetnik v Mestni občini Kranj, v svetih zavodov in v 
raznih komisijah je Jože Lombar v drugi polovici 90-ih let 
prejšnjega stoletja zasnoval podjetje za programske rešitve 
in strojno opremo za parkirišča in druge sisteme ter dal-
jinski nadzor. 
Hkrati je poskrbel, da se je razvijala domača kmetija, ki 
terja trdo delo brez počitka. Prizadeval si je, da so bile stva-
ri vedno dokončane. Močno oporo je imel v ženi Dragi, 
hčerkah Barbari, Neži in Ani ter starejših Draginih otro-
cih, Primožu, Matevžu in Nataši.
Vemo, da Jožeta Lombarja nikoli več ne bomo srečali na 
hodnikih Mestne občine Kranj, da nikoli več ne bo sédel na 
stol svetnika v mestnem svetu in da nikoli več ne bo rekel: 
»Saj ni tako hudo. Veš, nobena © župa©  se ne poje tako vro-
ča, kot se skuha.« Preteklo pa bo še veliko časa, da bomo 
dojeli, da je odšel za vedno in da se tega, na žalost, ne da 
spremeniti.

Mestna občina Kranj in Svetniška skupina SZNKS

Jožetu 
Lombarju  
v slovo 
(1959–2015)

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest se bodo na Gogalovi 
ulici uredila dodatna parkirna mesta. Deloma bo to na uvo-
zu do parkirišča z razširitvijo uvoza (Gogalove ulice), delo-
ma pa na zelenici ob uvozu do parkirišča z vzhodne strani. 
Ob vozišču proti vzhodu na mestu sedanje zelenice bo zgra-
jena parkirna niša, kjer bo začrtanih 13 parkirnih mest. Na 
zahodnem delu uvoza pa bo urejenih šest parkirnih mest 
(samo črte) za zaporedno parkiranje. 

Na Gogalovi ulici devetnajst novih parkirišč Obvestilo o javni dražbi nepremičnin
Mestna občina Kranj bo konec novembra prodajala nekaj 
nepremičnin. Javna dražba bo izvedena predvidoma v tednu 
od 23. do 27. novembra 2015. Objavljena bo tudi na občinski 
spletni strani. Predmet prodaje bodo naslednje nepremičnine: 
dve počitniški hišici v Čatežu, zemljišče za gradnjo dveh sta-
novanjskih objektov v Struževem in zemljišče kot pripadajoče 
zemljišče poslovnemu objektu v Kranju.

Mestna občina Kranj pripravlja dokumentacijo za ureditev 
prehodov za pešce na dveh lokacijah in montažnega krožišča 
pri Aquasavi. Dokumenti bodo pripravljeni do konca letošnje-
ga leta, izvedba pa bo nato v letu 2016. Pri vrtnem centru 
Kalia bo urejen prehod za pešce preko regionalne ceste (Ble-
iweisova cesta) ob priključku občinske ceste (mimo Kalie). 
Razlog za takšno odločitev je dejstvo, da je občinska cesta, ki 
poteka od Zlatega polja mino vrtnega centra Kalia, tudi spre-
hajalna pot, na kateri je zabeleženo veliko število pešcev in 
kolesarjev. Urejen prehod je potreben zaradi velikega števila 
prečkanj regionalne ceste s strani pešcev in kolesarjev. Prav 
tako bo prehod za pešce urejen pri Osnovni šoli Orehek. 
Mestna občina Kranj želi izboljšati prometne razmere na 
lokalni cesti skozi naselje. Poleg prehoda je predvidena še 
ureditev avtobusnega postajališča in pločnika. Za krožišče pri 
Aquasavi (na sliki) je pripravljena idejna zasnova izvedbe 
montažnega krožišča na obstoječem križišču. Zaradi velike 
gostote prometa na regionalni cesti je oteženo vključevanje v 
glavno prometno smer z lokalne ceste. To povzroča čakanje 
vozil v koloni in posledično dodatne nevarne situacije.

Načrti za dva prehoda za pešce in krožišče
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Vilma Stanovnik

Občinskim upravam, tudi 
kranjski, se večkrat očita, da 
so bolj kot občanom name-
njene same sebi. Vi ste v 
svojem predvolilnem pro-
gramu obljubili učinkovito, 
odgovorno in transparentno 
delo celotnega javnega sek-
torja Mestne občine Kranj. 
Kaj vam je v enem letu 
uspelo spremeniti?
»Res sem že v svojem pro-
gramu zapisal, da bomo 
skupaj z Več za Kranj pre-
vzeli odgovornost za učinko-
vito, odgovorno in transpa-
rentno delo celotnega javne-
ga sektorja. Ena od stvari, ki 
se mi zdi zelo pomembna, 
je, da nam je uspelo sprejeti 
kodeks ravnanja funkcio-
narjev. Že večkrat sem pou-
daril, da smo ednina mestna 
občina v Sloveniji, ki ga ima-
mo v takšni obliki, pred-
vsem pa se mi zdi pomemb-
no, da imamo tudi častno 
razsodišče. V njem so lju-
dje, ki jim okolica zaupa. 
Nekajkrat so se že sestali in 
trenutno pripravljajo poslov-
nik. Naj ob tem pojasnim, 
da ni namen častnega razso-
dišča, da bi jaz kot župan 
prijavljal različne primere in 
nepravilnosti, ki bi jih opa-
zil. Namen je, da to storijo 
občani in občanke. Oni lah-
ko stvari, ki se jim zdijo na-
pačne, sumljive ali morda 
neetične, prijavijo in jih ča-

stno razsodišče razišče. Po-
leg tega smo se v občinski 
upravi zelo odgovorno lotili 
zaveze za enakomeren ra-
zvoj krajevnih skupnosti. 
Obiskali smo vse krajevne 
skupnosti, rezultatov tega 
pa je kar nekaj. Eden izmed 
njih je, da bomo enakomer-
no skrbeli za vzdrževanje in 
čiščenje cest. Pri tem je do 
sedaj prihajalo do številnih 
odstopanj, zato smo se odlo-
čili, da bo za to skrbela Ko-
munala Kranj. S tem bodo 
imeli vsi enake pogoje, sred-
stva pa bodo odvisna od ko-
ličine cest oziroma ostalih 
površin, ki jih je treba vzdr-
ževati. Hkrati smo naredili 
popis in kataster. Tako 
bomo lahko enakovredno in 
transparentno določali, koli-

ko sredstev pripada posame-
zni krajevni skupnosti. Prav 
tako smo na obiskih ugoto-
vili, da so domovi krajevnih 
skupnosti zelo različni, da 
jih nekje tudi tržijo in si s 
tem znižujejo stroške. K 
temu spodbujamo tudi dru-
ge. Rezultat obiskov po kra-
jevnih skupnostih je tudi ta-
bela, ki smo jo sestavili, na 
njej so zapisane stvari, ki jih 
bo v prihodnjih letih treba 
postopoma urejati. Prednost 
bodo imeli projekti, ki jih je 
treba urediti za zagotavlja-
nje varnosti, med njimi so 
tudi novi prehodi za pešce.«

Tudi pri načrtovanju priho-
dnosti občine ste se opirali 
na mnenje širokega kroga 
javnosti, ne zgolj strokov-
njakov?
»Že pred prevzemom funk-
cije župana sem se zavze-
mal, da strateške cilje obči-
ne za naslednja leta določi-
mo skupaj z zainteresirano 
javnostjo. Zato smo ustano-
vili tako imenovane fokusne 
skupine. To se mi zdi naj-
boljši možen demokratičen 
način sodelovanja vseh, ki 
so bili zainteresirani, da pri-
pomorejo k postavljanju 
strateških ciljev. Skupaj smo 
določili prioritete, jih fi-
nančno ovrednotili in jih 
sprejeli z velikim konsen-
zom. Ko smo imeli prejšnji 
mesec zadnjo predstavitev, 
je bilo še zelo malo vpra-

šanj, kar zame pomeni, da 
so vsi, ki so se želeli vključi-
ti in povedati svoje mnenje, 
to tudi storili. Prav tako 
smo pripravili anketo in re-
snično poskrbeli, da bomo 
do leta 2030 sledili ciljem, 
ki smo si jih skupaj zastavi-
li. To je videti tudi iz prora-
čuna, ki ga pripravljamo za 
leto 2016 in v katerem že 
predlagamo investicije, ki 
smo jih opredelili kot naj-
pomembnejše.«

Ker ste do nastopa funkcije 
župana večinoma delali v 
gospodarstvu, ste obljubljali 
tudi prevzem dobrih praks 
iz gospodarstva. Kaj ste že 
uspeli prenesti na občino?
»Med prvimi in zelo odmev-
nimi sta bili pisarna za obča-

ne in pisarna za podjetja. 
Obe sta se izkazali kot odlič-
na rešitev. V pisarni za zado-
voljstvo občanov rešujejo 
zelo različne probleme, po-
membno pa je, da se jih ve-
čina tudi uredi oziroma da 
občani dobijo nasvet, kje in 
kako jih urejati. Pomembno 
je tudi delo pisarne za pod-
jetja, kjer usklajujejo različ-
ne projekte. Eden pomemb-
nejših je Kovačnica, tako 
imenovani coworking cen-
ter, ki bo prostor za podporo 
ustvarjalnosti in inovacijam 
za podjetniški razvoj Kranja. 
Prostori v nekdanji Trgovski 
šoli bodo namenjeni za 
mreženje posameznikov 
različnih profilov, ki se gle-
de na želje in potrebe pove-
zujejo na projektih, si izme-
njujejo izkušnje, si med se-
boj pomagajo in skupaj 
ustvarjajo. Eden izmed glav-
nih ciljev, ki smo si jih za-
stavili pri tem, je zmanjševa-
nje brezposelnosti, pred-
vsem med mladimi, tako s 
spodbujanjem samozapo-
slovanja kot tudi aktivnega 
povezovanja mladih z go-
spodarstvom.«

Projekta Gorki in vodovod 
Bašelj–Kranj sta bila lani je-
seni za vas velik izziv, saj se 
je marsikje zamujalo, neu-
rejeno je bilo sofinanciranje 
države oziroma dotok evrop-
skih sredstev, zlasti je bila 
pod vprašanjem gradnja či-
stilne naprave. Sedaj kaže, 
da se oba velika projekta 
uspešno zaključujeta?
»Oba projekta se uspešno 
zaključujeta, če pa se danes 
spomnim leto nazaj, pa skr-
bi ni bilo malo. Največ skrbi 
nam je povzročala čistilna 
naprava. Takrat smo ocenje-
vali, da je možnosti za pra-
vočasno dokončanje zgolj 

petdeset odstotkov. Zbrati je 
bilo treba res veliko energi-
je, da smo vse nerešene za-
deve najprej razčistili in 
nato izpeljali tako, da sedaj 
lahko govorim, da bodo dela 
pravočasno končana. Pri 
tem gre pohvala projektni 
pisarni, da jim je uspelo pra-
vočasno speljati vsa dela, pa 
tudi za to, da nam je uspelo 
dobiti sofinancerske pogod-
be in tudi denar.«

Občani in vsi, ki se vozimo 
po Kranju, opozarjamo na 
cestne odseke, ki bi jih bilo 
treba čim prej urediti. Kaj 
vam je v tem letu uspelo na-
rediti?
»Naredili smo študijo naj-
bolj kritičnih odsekov držav-
nih cest v občini. Bili smo 
pri ministru za infrastruktu-
ro Petru Gašperšiču in mu 
jo tudi predstavili. Zlasti 
smo poudarili, da želimo 
čim prej urediti odsek Kranj-
-vzhod–Primskovo ter od 
rondoja do Delavskega mo-
sta. Ureditev tega dela ceste 
je namreč tudi predpogoj za 
načrte pri industrijski coni 
Hrastje. Strinjal se je, da je 
to prioriteta tudi na državni 
ravni in da se bo začelo z 
urejanjem, kakor hitro bo 
denar. Pogovori se nadalju-
jejo in računam, da bo kma-
lu prišel tudi v Kranj in si to 
ogledal.«

Konkretna predvolilna 
obljuba je bil tudi nadzorni 
svet v Komunali Kranj, ki je 
bil ukinjen. Bo izpolnjena?
»Sedanjo upravo Komunale 
Kranj sem kot predsednik 
sveta soustanoviteljev po-
zval, da to naredi, vendar so 
me ignorirali. Z nastopom 
novega direktorja 16. no-
vembra bo ena prvih nalog, 
da znova vzpostavimo nad-

zorni svet. Računam, da bo 
to takoj po novem letu.«

Kranjčanom je bilo pred 
lanskimi volitvami oblju-
bljeno tudi živahnejše me-
stno jedro?
»Priznam, da ta obljuba še 
ni povsem izpolnjena, saj v 
mesto še ne prihaja toliko 
ljudi, kot si želimo. Vendar 
se premika, dogodkov v me-
stu je vedno več. Odločili 
smo se tudi, da spremeni-
mo pogoje razpisa za sub-
vencioniranje praznih loka-
lov. Pogoje razpisa je izpol-
njevalo sedem interesentov 
in v Kranju se nam obeta 
sedem novih lokalov. Prav 
tako si želimo zagotoviti še 
več parkirišč, vendar projekt 
na Stari Savi še ni povsem 
dorečen. Te dni se zaključu-
je tudi razpis za novega di-
rektorja Zavoda za turizem 
in kulturo in od tega si obe-
tamo napredek pri oživlja-
nju mesta. Prav tako bo me-
sto oživila prenovljena tr-
žnica. Projekti so že nareje-
ni, prenova pa se bo začela 
takoj, ko bomo za to lahko 
zagotovili sredstva.«

Tudi nova delovna mesta v 
Kranju so izziv iz vaših 
predvolilnih obljub. Kaj je 
narejenega?
»Trenutno pripravljamo in-
formacijski sistem oziroma 
ciljni načrt razvoja poslov-
nih con, z njim pa bomo 
imeli na enem mestu vse 
informacije, ki jih želijo do-
biti potencialni investitorji. 
Za investiranje v naši občini 
je kar nekaj interesa, nava-
dno pa se zatakne pri ze-
mljišču ter pri podatkih o 
komunalni opremljenosti. Z 
informacijskim sistemom 
bomo tudi določili, kaj želi-
mo na določenem mestu 

razvijati, in tako bodo imeli 
potencialni investitorji na 
internetu vse podatke. Izva-
jalci, ki ta sistem pripravlja-
jo, so zagotovili, da bo ta in-
formacijski sistem zaživel 
do konca leta. To je korak, 
da pritegnemo investitorje 
in s tem dobimo nova delov-
na mesta. Imamo že nekaj 
konkretnih pogovorov.«

V pripravi je tudi nov Občin-
ski prostorski načrt (OPN)?
»Prav te dni bom podpisal 
sklep, da bomo začeli pri-
pravljati nov OPN. Po skraj-
šanem postopku, ki traja 
približno šest mesecev, 
bomo omogočili vsem, ki 
želijo kaj dozidati oziroma 
popravljati ali širiti, da bodo 
to lahko naredili. Prav tako 
se bo pripravljal OPN po re-
dnem postopku, katerega 
priprava bo trajala približno 
tri leta in bo omogočal pro-
storski razvoj Kranja. Prej-
šnji OPN se je sprejemal 
devet let, sedaj želim, da se 
čas skrajša na tri leta, saj 
brez prostorskega načrtova-
nja razvoj ni mogoč. Naj 
omenim tudi, da smo prva 
občina, ki je uskladila svojo 
bazo podatkov za nadome-
stilo za uporabo stavbnih 
zemljišč z bazo Registra ne-
premičnin.«

V tem letu je bilo veliko na-
rejenega, imate pa še mnogo 
izzivov. Kateri je največji?
»Tisto, kar si res želim in je 
naslednji velik korak, je po-
cenitev delovanja občine. 
Trenutno je splošni del ob-
činskega proračuna težak 
skoraj 40 milijonov evrov in 
onemogoča skoraj vse inve-
sticije. Skrbeti moramo za 
vzdrževanje stavb, za ogre-
vanje, za vrtce, šole, za upo-
kojence, za socialo, za javne 
zavode ..., tako da nam za 
investicije ostane zgolj dva 
milijona evrov. Če upošteva-
mo Gorki, kjer je lastna ude-
ležba dva milijona evrov, je 
denar praktično porabljen. 
Zato je naš naslednji po-
membni korak optimizacija 
dela občinske uprave in za-
vodov. To bo velik zalogaj za 
eno ali dve leti, saj je treba 
združiti informacijske siste-
me, nabavo, imeti skupne 
javne razpise in podobno. 
Eden velikih korakov, ki ga 
bom predlagal vladi in mini-
strici, je, da prevzame finan-
ciranje Prešernovega gleda-
lišča. Je eno redkih profesio-
nalnih gledališč v Sloveniji, 
ki ga z več kot 800 tisoč 
evrov letno financira občina. 
Glede na njihove dobre re-
zultate in odlično delo bi ga 
moralo financirati ministr-
stvo za kulturo kot nekatera 
druga v Sloveniji. To so vse 
stvari, s katerimi bi občina 
dobila več denarja za inve-
sticije, ki so naša prioriteta 
in jih želimo uresničiti.«

Skupaj postavljamo strateške cilje
Te dni mineva eno leto, odkar je Boštjan Trilar postal nov kranjski župan. Mnogi so takrat pričakovali napredek Kranja, od boljših cest do več delovnih 
mest pa tudi živahnejši utrip prenovljenega starega mestnega jedra. Nekaj mu je že uspelo obrniti na bolje, nekaj izzivov ga še čaka.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Gorazd Kavčič

       Učinkovito, odgovorno in transparentno delo celotnega             
       javnega sektorja Mestne občine Kranj
       Kvalitetno preživljanje prostega časa v Kranju
       Primerna cestna in komunalna infrastruktura   
       Živahnejše mestno jedro                                                                                                          
       Delovna mesta v Kranju
        Uporabo sodobnih informacijskih tehnologij
       Razvoj Kranja kot regijskega središča
       Skrben in zdrav odnos do okolja in podobe Kranja

URESNIČENI CILJI V PRVIH 12 MESECIH
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V enem letu
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Uravnoteženje občinskih 
financ
Mestna občina Kranj je 
decembra 2014 dobila ope-
rativni proračun za leto 
2015, da je bilo omogočeno 
normalno poslovanje. Pri 
pripravi rebalansa 2015 pa 
se je srečala s precejšnjim 
izzivom, saj je bilo ugotov-
ljenih za okoli sedem mili-
jonov evrov zadev iz prete-
klosti, ki niso bile zaključe-
ne in niso bile vključene v 
proračun ali pa so obstajala 
tveganja glede neizvršenih 
pogodb ali tožb. Poleg tega 
je država znižala povprečni-
no, ki je eden glavnih virov 
prihodkov občine, kar je 
zneslo 1,5 milijona evrov 
manj prihodkov. Največji 
izziv je zato bil, kako najti 
vire za vse te izgubljene 
milijone ter hkrati zagotovi-
ti sredstva za razvoj. Kljub 
tem dejstvom je bil reba-
lans proračuna uspešno 
uravnotežen. Vanj je bilo 
vključenih za 1,3 milijona 
evrov razvojnih projektov, 
ki so realizirani že v letu 
2015. Med njimi jih je vsaj 
sedem, ki prispevajo k raz-
voju Kranja in novim delov-
nim mestom, razvoju pod-
jetništva, trajnostni mobil-
nosti. Pozornost je bila 
posvečena pripravi evrop-
skih projektov, da se bo 
občina lahko prijavila za 
sredstva sofinanciranja, ko 
bodo odprti razpisi.

Zaključene investicije
Poleg obeh velikih investi-
cijskih projektov, Gorkega 
in oskrbe s pitno vodo, so 
bile izvedene tudi druge 
investicije. Med že zaklju-
čenimi investicijami je ces-
ta Kranj–Rupa–avtocestni 
nadvoz. Zaključeni sta 
energetski sanaciji v OŠ 
Orehek in Zdravstvenemu 
domu Kranj. Na OŠ Orehek 
je bila izvedena toplotna 
izolacija fasade, menjava 

stavbnega pohištva (okna, 
vrata) in izolacija stropa 
proti neogrevanemu pods-
trešju. Poleg tega so bili 
nameščeni termostatski 
ventili na radiatorje in cen-
tralni nadzorni sistem za 
spremljanje rabe energije. 
Na stavbi Zdravstvenega 
doma Kranj je bil prenov-
ljen ovoj stavbe in stavbno 
pohištvo. Prav tako se nada-
ljuje energetska sanacija 
vrtca Čirče. Urejena je pot 
Savskega drevoreda z izved-
bo zaščitne ograje na pod-
pornem zidu v dolžini 268 
metrov. Kranjska občina 
želi sicer urediti celoten 
potek poti Savski drevored. 
Sedanja pot je v posamez-
nih delih ograjena, oprem-
ljena s klopmi in posamez-
nimi koši za smeti.
Največja vzdrževalna dela 
na osnovnih šolah v polet-
nih mesecih: OŠ Stražišče 
in OŠ Simona Jenka (cen-
ter), nova okna – 80.000 
evrov; OŠ Staneta Žagarja in 
OŠ Matije Čopa, ureditev 
kanalizacije in nujna popra-
vila – 30.000 evrov; OŠ 
Jakoba Aljaža, kotel za kuhi-
njo in oprema za učilnico – 
10.000 evrov, sledi še obno-
va dekliških sanitarij – 
25.000 evrov.
V Stražišču so v poplavno 
ogroženih objektih nameš-
čene povratne lopute za zaš-
čito pred visokimi vodami, 
vendar bo dolgoročna reši-
tev pred poplavljanjem kleti 
v tem delu Stražišča sistem-
ska, ko bosta urejena poni-
kovalno polje na Bantalah in 
struga vodotoka Trenča.  
Za projekt Gorki 3, ki vklju-
čuje gradnjo kanalizacije 
na območju Britofa, Predo-
selj in Mlake, je bilo prido-
bljenih 95 odstotkov služ-
nosti, projektiranje je v 
zaključni fazi, pripravljena 
je dokumentacija za oddajo 
vloge za sofinanciranje iz 
naslednje finančne perspe-
ktive EU.

Priprava prostorskih 
načrtov
Kot pravi župan, je osnova 
za vsakršno uresničevanje 
investicijskih projektov, da 
so sprejeti prostorski akti, ki 
to omogočajo. V pripravi je 
več občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov, med 
njimi za območje Aquasave 
(ureditev degradiranega 
industrijskega območja; stik 
z lastniki je že vzpostavljen), 
načrt za sosesko 11 stano-
vanjskih hiš v Zgornjih Bit-
njah, sprememba zazidalne-
ga načrta Zlato polje (izra-
žen interes investitorjev, 
Exoterma in Hoferja; doda-
na vrednost pa bo ureditev 
krožišča in komunalne 
infrastrukture); štirje načrti 
za preselitev kmetij iz nase-
lij na zemljišča, kjer bodo 
lahko razvijali kmetijsko 
dejavnost, in načrt za avto-
busni terminal, ki daje pri-
ložnost zdravstvenim in 
drugim storitvenim dejav-
nostim ter osnovo za uredi-
tev prometa. V celoti spre-
membe prostorskih doku-
mentov poleg posodobitve 
infrastrukture odpirajo pri-
ložnosti za gospodarske 
investicije in s tem nova 
delovna mesta. 

Enakomeren razvoj 
krajevnih skupnosti
Župan je s sodelavci obiskal 
26 krajevnih skupnosti. 
Namen srečanj je bil, da se 
predstavijo glavne zadeve, ki 
so v ospredju aktivnosti po 
krajevnih skupnostih, pove-
do želje in načrti, pa tudi 
pojasnijo bolj zahtevne 
zadeve in pogledajo možne 
rešitve. Predstavljen je bil 
rebalans proračuna 2015 in 
rezultati dela fokusnih sku-
pin, ki so osnova tako za 
načrtovanje proračunov v 
prihodnjih letih kot tudi raz-
vojne strategije. Enotni pri-
stop je, da se delovanje kra-
jevnih skupnosti in še zlasti 

investicije planira celostno. 
Glavne teme so urejanje 
cest, otroških igrišč, šport-
no-rekreativnih in zelenih 
površin, varnih šolskih poti 
ter kolesarskih poti. Kot 
osnova za planiranje v pri-
hodnje je bil vzpostavljen 
kataster zelenih površin, 
igrišč in igral. 

Informacijska podpora za 
nove investicije
Postavljeni so tudi temelji 
za poslovno vizijo Kranja 
oziroma ciljni načrt razvoja 
poslovnih con z evalvacijo 
obstoječih poslovnih con, 
analizo območij za investici-
je, tako degradiranih kot 
perspektivnih območij, z 
vključevanjem občinskih 
nepremičnin, analizo pobud 
za spremembo namenskih 
rab, analizo zemljišč in last-
ništva ter primerjalno anali-
zo poslovnih con. Posodob-

ljen je bil sistem obračuna 
nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, ki upo-
števa podatke iz državnega 
Registra nepremičnin, pre-
verjene na terenu; zavezanci 
so lahko podatke uskladili 
na podlagi informativnih 
izračunov. Statistika govori 
sama zase: 21.011 od 25.784 
zavezancem je bilo potrebno 
uskladiti stanje (81 odstot-
kov), pet tednov je bila odpr-
ta posebna informativna 
pisarna s 15 strokovnjaki in 
vnesenih je bilo 3377 popra-
vkov. Vzpostavljena je bila 
grafična baza komunalne 
infrastrukture in grafična 
baza odprtih zazidalnih 
površin.

Prenos dobrih praks iz 
gospodarstva
Na Mestni občini Kranj od 
marca 2015 deluje nova 
organizacijska enota – Pisar-

na za podjetja. Strategija in 
cilji pisarne so zastavljeni 
predvsem na področju spod-
bujanja podjetništva, inova-
tivnosti, kreativnosti, tehni-
ke med mladimi, nadalje na 
področju sodelovanja in 
povezovanja gospodarskih 
subjektov in institucij 
(kranjska enota Gospodar-
ske zbornice Slovenije, 
Območna obrtno-podjetniš-
ka zbornica, BSC Kranj) v 
okolju ter tudi na področju 
privabljanja novih investi-
torjev. Želja je biti na voljo 
za vprašanja občanov, podje-
tnikov in gospodarstveni-
kov, izzive, pobude ter sku-
pno reševanje morebitnih 
problemov, težav. 
V tem okviru je tik pred 
odprtjem Kovačnica, t. i. 
coworking center, v prosto-
rih nekdanje Trgovske šole 
na Župančičevi 22 v Kranju 
kot prostor za podporo 
ustvarjalnosti in inovacijam 
za podjetniški razvoj. Kovač-
nica bo okolje za mreženje 
posameznikov različnih 
profilov, ki se glede na želje 
in potrebe povezujejo na 
projektih, si izmenjujejo 
izkušnje, si med seboj 
pomagajo in skupaj ustvar-
jajo. Predvideno je tudi 
močno sodelovanje s podje-
tji, ki bodo v Kovačnici vide-
la priložnosti iskanja pri-
mernih kadrov in v skup-
nem reševanju poslovnih 
izzivov.
Konec avgusta so na Javor-
niškem Rovtu potekale t. i. 
ustvarjalnice, katerih namen 
je bil spodbujati tehniko in 
inovativnosti med mladimi, 
in sicer preko izobraževanja 
mentorjev. Odzivi dvajsetih 
učiteljev so bili odlični, saj 
so v anketi po koncu delav-
nic s petico ocenili pripravo 
ter izvedbo dogodka ter tudi 
gostujoča predavatelja. 
Pomembno je tudi sodelova-
nje in podpora predstavit-
vam v OpenLabu, saj je treba 
po besedah župana Boštjana 

Kranj postaja mesto priložnosti
Tudi Rima niso zgradili v enem dnevu. Za Kranj oziroma kranjsko občino pa velja, da je po enem letu županovanja Boštjana Trilarja potrjeno, da dela hitre 
korake k urejenosti in je na poti razvoja. Razume pomen gospodarstva, javno upravo oziroma občinsko upravo vidi v službi občanov, povezuje Gorenjsko 
in utira poti tudi preko državnih meja. V javni razpravi je tudi Trajnostna urbana strategija do leta 2030, ki je nastala ob sodelovanju fokusnih skupin, v 
katerih je sodelovalo več kot sto ljudi, skupaj s skupinami, ki so jih predstavljali, in občani, ki so sodelovali v spletni anketi, pa je dokument sooblikovalo 
več kot 300 ljudi.

Plezalna piramida za otroke v novem fitnesu na prostem 
na Planini

V krajevni skupnosti Stražišče OpenWeek v OpenLabu
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Dan odprtih vrat v medgeneracijskem centru v začetku oktobra

 Jadranske igre

Trilarja »mlade navdušiti za 
informatiko, računalništvo, 
tehniko že v © najmlajših©  
letih«. Enako pomembni so 
bili obiski in pogovori s per-
spektivnimi podjetji, med 
njimi Bitstampom in v dru-
žbi Iskraemeco, ki ravno 
tako prepoznajo perspektivo 
v mladih kadrih.
Prav tako spomladi je v okvi-
ru občinske uprave zaživela 
Pisarna za občane. Namen-
jena je pomoči pri reševanju 
različnih vprašanj, pobud, 
vsakodnevnih zadev, s kate-
rimi se občani obračajo na 
občino, pa tudi, da se jim 

pomaga, če gre za državne 
organe. Mesečno pomoč 
poišče med 80 in 120 obča-
nov, ki so z odzivom občine 
zadovoljni. Zgled iz prakse 
storitvenih podjetij je uspe-
šen tudi v javnem sektorju. 

Kakovostno preživljanje 
prostega časa
Na področju družbenih 
dejavnosti sta v pripravi 
nova pravilnika za področje 
športa in kulture. Prvič je bil 
izveden Festival športa, na 
katerem se je predstavilo 
okli 50 športnih organizacij 

s programi za športno vadbo 
vseh generacij. Prav tako so 
prvič potekale Jadranske 
igre, Ljudska univerza Kranj 
je prevzela v upravljanje 
Medgeneracijski center in 
čez poletje izvedla ustvarjal-
ne delavnice za otroke. 
Poletni meseci so prinesli 
tudi številne prireditve in ni 
bilo dneva, da se v Kranju ne 
bi nekaj dogajalo. Že pet-
najsto leto zapored je bil 
izveden Županov tek z veli-
ko humanitarno noto in dra-
gocenim sodelovanjem z 
dobrotnikom Vincencem 
Drakslerjem. Zbrana sreds-
tva so bila namenjena za 
razvoj socialnega podjetniš-
tva. Letos je fundacija s star-
tninami, predvsem pa z 
večjima donacijama gospo-
da Drakslerja in njegove švi-
carske fundacije, prejela 
skupaj okoli 80.000 evrov.

Trajnostna mobilnost
Predviden je celovitejši pris-
top k prometni politiki. 
Ukrepi se prednostno 
usmerjajo v izboljšanje pre-
točnosti prometa na vzhod-
nem delu osrednjega cest-
nega obroča mesta ter vzpo-
stavljanje infrastrukture in 
sistemov, ki omogočajo več-
jo in varnejšo aktivno mobil-
nost občanov (peš, kolo, jav-
ni prevoz) znotraj mesta ter 
med mestnim središčem, 
predmestjem in podeželski-
mi naselji.
V naslednjih sedmih letih je 
v načrtu izboljšanje pretoč-
nosti vzhodnega dela cest-
nega obroča okrog Kranja, 

vzpostavitev sistema, ki bo 
omogočal varno kolesarjen-
je, hojo in uporabo okolju 
prijaznega javnega prevoza, 
ureditev potniškega vozlišča 
v mestnem središču s parki-
rišči, izboljšave varnosti na 
obstoječi lokalni cestni mre-
ži in povečanje uporabe jav-
nega potniškega prometa za 
četrtino. Izboljšana bo var-
nost obstoječega lokalnega 
cestnega omrežja.
Prve nove pridobitve je pri-
nesel že evropski teden 
mobilnosti v septembru. 
Postavljena so bila stojala 
za kolesa nasproti občinske 
stavbe in pokrita kolesarni-
ca na stranskem vhodu v 

občinsko stavbo, začrtana 
je bila kolesarska pot na 
Cesti 1. maja v Kranju, 
Medobčinsko društvo sle-
pih in slabovidnih je dobilo 
kolo tandem.

Kranj povezuje Gorenjsko
Zelo aktivno vlogo je v regi-
onalnem pomenu prevzel 
tudi Svet gorenjske regije, 
ki združuje župane gorenj-
skih občin in prepoznava 
perspektivne regijske pro-
grame, ki imajo možnost 
pridobiti sredstva sofinanci-
ranja. Od maja 2015 mu 
predseduje kranjski župan 
Boštjan Trilar. Svet je hitro 

prepoznal pomen povezova-
nja, zlasti pri pridobivanju 
evropskih sredstev, in kot 
regija za sofinanciranje pre-
dlagal naslednje projekte: 
trajnostna mobilnost in 
mreža kolesarskih poti, raz-
voj športnega in klimat-
sko-zdraviliškega turizma, 
povečanje lokalne prehran-
ske samooskrbe Gorenjske, 
dodajanje vrednosti regio-
nalnim lesnim izdelkom ter 
njihova uporaba na Gorenj-
skem, sanacija degradiranih 
območij na Gorenjskem, 
gradnja vodooskrbnega sis-
tema Krvavec (oskrba s pit-
no vodo na območju Zg. 
Save – 1. sklop).

Festival športa

Ustanovna seja Sveta gorenjske regije

Kolesarska pot na Cesti 1. maja

Županov tek – podpora Fundaciji Vincenca Drakslerja
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Interlogis – ko vaši logistični problemi 
postanejo preteklost
Podjetje Interlogis ima svoj sedež v Struževem 66 pri Kranju in  
poslovno enoto v logistično carinskem terminalu na Letališki 16 v 
Ljubljani. Gre za podjetje, v katerem imajo zaposleni dolgoletne 
izkušnje v transportno logistični dejavnosti. 

V Interlogisu opravljajo storitve na naslednjih področjih: 
	 	Logistika, kjer vam nudijo celovite logistične storitve,  

njihov logistični center ILC v Struževem pa razpolaga z 800 m2 

pokritih skladiščnih prostorov; 
	 	Zbirniki, ki vključujejo redne kamionske zbirne linije v  

večino držav EU in vzhodne Evrope. To so linijski prevozi po 
ustaljenem voznem redu, ki zagotavljajo redno  
dostavo in odpremo pošiljk. Prevozni stroški so zato nižji,  
nadzor nad gibanjem tovora pa je stalen;

	 	Kamionski prevozi v vse evropske države, ki jih  
opravljajo z dolgoročno zakupljenimi kamioni pogodbeno 
vezanih prevoznikov;

	 Zračni, pomorski in kontejnerski prevozi;
	 Carinsko posredovanje;
	 	Domača distribucija, pri kateri pošiljke po vsej Sloveniji 

dostavijo v 12 urah; ter
		 	Trajektne karte za prevoz kamionov med Evropo in  

Veliko Britanijo.

Suzana P. Kovačič

Struževo – Walfdorski vrtec 
Jutranja zarja je enota wal-
fdorskega vrtca Ljubljana, 
obiskuje ga dvanajst otrok, 
starih od enega leta in pol 
do pet let v kombiniranem 
oddelku. »Pri nas je otrok 
tisti, ki določa, kako z njim 
delamo glede na njegove 
zmožnosti in potrebe. 
Otrok sam je kurikulum. 
Ni učenja v klasičnem smi-
slu, velik poudarek je na 
prosti igri, na ustvarjalnosti 
posameznega otroka,« je 
povedala vodja skupine 
Ajda Aljančič. Za vsak dan 
imajo predvideno dejavnost 
kot neki ritem, ki mu sledi-
jo iz tedna v teden. Ob 
ponedeljkih tako rišejo z 
naravnimi voščenkami, ob 
torkih zamesijo testo, srede 
so namenjene sprehodom, 

četrtki pa slikanju s tehniko 
mokro na mokro. Aktivno-
sti ob petkovih dopoldnevih 
prilagodijo letnemu času, 
včasih tudi kaj pospravijo. 
»Kar se le da, pa smo 
zunaj,« je poudarila Ajda 
Aljančič, andragoginja, ki 
je zadnja štiri leta delala v 
walfdorskem vrtcu v Ljub-
ljani. Pomočnica vzgojitel-
jice je Maja Rogelj, pedago-
ška vodja pa Janja Kokalj. 
»V naših načrtih je, da še 
malo zrastemo, kar se tiče 
števila otrok, da bi imeli 
dve skupini, jaslično in sta-
rejšo,« je še dejala Aljanči-
čeva. Vrtec ima krasno 
lokacijo z možnostjo pros-
torske širitve in zunanje 
igrišče. Odprt je vsak delov-
ni dan od 7. do 16. ure, ker 
pa se prilagajajo potrebam 
staršev, imajo podaljšane 
torke do 17.30. 

V Jutranji zarji
Z novim šolskim letom so v Struževem odprli 
walfdorski vrtec. 

Torkovo sončno popoldne je bilo kot nalašč za otroško 
razposajenost na igrišču pri vrtcu.

Suzana P. Kovačič

Ni tako dolgo nazaj, ko ste v 
Struževem gostili predsed-
nika republike Boruta 
Pahorja. Kaj je pritegnilo 
njegovo pozornost?
»Na prireditvi Struževo jutri 
smo se zahvalili krajanom za 
njihovo solidarnost, delo in 
prostovoljstvo v krajevni sku-
pnosti, v kateri poskušamo 
delovati po principu druži-
ne-gospodinjstva, s poudar-
kom na medsebojnih odnosih 
in brez nepotrebne birokracije 
in »zamegljevanja« proble-
mov. To je prepričalo predse-
dnika, da nas je podprl, ker 
tudi sam podobno razmišlja 
in gre rad med ljudi. Ne dela-
mo si novih nepotrebnih pro-
blemov, ne razmišljamo, kaj 
vse bi morali narediti čez noč, 
ampak poskušamo ta ritem 
umiriti in ostati realni. V Stru-
ževem ne bomo zgradili 
© vesoljske ladje© , lahko pa se 
potrudimo in položimo deset 
metrov asfalta ali pa z lepo 
besedo razveselimo soseda. 
Tudi sestanki sveta krajevne 
skupnosti – podpredsednik je 
Jošt Štirn, člani Irena Kovač, 
Lado Škrlec, Simon Rakovec, 
Luka Miklavčič in Marko Šiler 
– potekajo v neformalnem 
vzdušju in nas je včasih sram, 
ko slišimo za probleme v osta-
lih krajevnih skupnostih, pri 
nas pa je vse mirno. Vendar 
takšni smo in to je pravo Stru-
ževo. Na sejah ne delamo 
© domačih nalog© , kar predsed-
nik ceni, župan pa si želi.«

Ste s tem razmišljanjem pri-
tegnili krajane?
»Kot krajevna skupnost smo 
se vrnili na osnove delovanja 
skupnosti, ki jih ne moreš 
predpisati z odloki in zakoni, 
čeprav tudi te spoštujemo. 
Sicer veljamo za bolj zaprto 
skupnost, z nekaj čez 800 
prebivalci, ampak še vsakdo, 
ki smo ga povabili medse, je 
od nas odšel zadovoljen. 

Mogoče nam manjkata še 
boljša povezanost in odprtost, 
kar pa bo prišlo z dvigom 
samozavesti in zaupanja.«

Lepo gesto ste naredili z 
imenovanjem prvega čast-
nega krajana, ki je posthum-
no postal Igor Slavec. 
»Z Igorjem Slavcem sva se 
veliko pogovarjala in se strinja-
la v tem, da iz problemov ni 
treba delati panike, da je treba 
k problemu pristopiti z dobro 
voljo, on je rad dodal še kan-
ček humorja. Znal je stvari 
umiriti in lepo povedati, poleg 
tega pa je bil zelo izobražen. 
Sledimo njegovemu zgledu.«

Nimate več problemov s 
kanalizacijo in ostalo pod-
porno infrastrukturo?
»Vse to je že uredilo nekaj 
prizadevnih posameznikov, 
ki smo se jim za ta doprinos 
na nedavni prireditvi Struže-
vo jutri javno zahvalili. Res pa 
tudi krajani nismo nagajali 
ob gradnji, ni bilo problemov 
s služnostmi in soglasji. Če 
pa so že bili, ker so nekateri 
mislili, da so v Struževem 
© jedrski odpadki© , smo jim 
dopovedali, da so v končni 
fazi vodovod, elektrika, kana-
lizacija, plinovod, kabelska 
televizija za vse dobri in nuj-
no potrebni. Krajani smo 
spoznali, da nam razne inici-
ative niso prinesle nič dobre-
ga, vendar pa bomo pozorni 
in kritični tudi v prihodnje.«

V krajevni skupnosti deluje 
kar nekaj podjetnikov, obrt-
nikov.
»Cona na Polici je tudi stru-
ževska. Zelo dobro sodeluje-
mo z Exotermom, ki oblikuje 
in usmerja cono, kjer ravno 
sedaj transportno podjetje 
Dacar gradi novo halo. V Stru-
ževem imamo tudi kmetijsko 
trgovino Korotan, delikateso 
Pr©  Matjaž, Kamnoseštvo 
Jerič, Elmes, Avtoservis Pod-
boršek in še veliko drugih 

podjetnikov, ki so vpeti v kraj 
in sodelujejo z nami. Povezali 
smo se že s podjetjem Aqua-
sava, ki ruši/gradi na lokaciji 
nekdanjega Tekstilindusa. 
Obiskali smo jih in tudi pred-
sednik uprave je prišel med 
nas. Podpiramo to, da se dela 
in gradi, ker to pomeni nova 
delovna mesta in sredstva za 
delovanje javne uprave ter v 
končni fazi za krajevne skup-
nosti. Mi pa vemo, da ne sme-
mo trošiti denarja na raznih 
dolgoveznih sestankih, 
ampak ga vlagati v ljudi in pri-
hodnost.«

V Struževem so odprli wal-
dorfski vrtec. Pozdravljate 
novost?
»Potrebovali so prostor za 
izobraževalno-varstveno deja-
vnost. Prostori doma krajev-
ne skupnosti, ki so sicer 
občinski, so se izkazali kot 
primerni. Vselili so se in lepo 
vključili v kraj, poleg tega pa 
plačujejo najemnino in vzdr-
žujejo objekt in okolico.« 

Omenili ste že prostovolj-
stvo. Torej ste delno uredili 
brežino reke Save tudi na ta 
način?
»Tako je, začeli smo. Krajani 
npr. izrazijo neko željo, pove-

žemo se z lokalnimi podjetni-
ki za donacijo, da lahko kupi-
mo npr. barvo za pleskanje 
ograje, in krajani potem delo 
sami opravimo. To je naš cilj, 
navdušiti krajane in podjetja 
za »giving back to commu-
nity« (vračati skupnosti). V 
Savskem drevoredu so sto-
pnice, ki so občinske, in za 
njihovo urejenost skrbi 
komunalno podjetje. V glav-
nem dobro skrbijo, vendar 
včasih listje prehitro odpade. 
Mi ne čakamo in se zberemo 
ter stopnice sami pometemo. 
Dokler ni bilo vrtca, smo vča-
sih sami kosili travo na otroš-
kem igrišču, če je prehitro 
zrasla. Ne delamo nekih stra-
šno velikih stvari, ampak vse 
te drobne aktivnosti prispeva-
jo k večjemu zadovoljstvu v 
kraju. Nismo garači, si pa v 
Svetu KS prizadevamo za 
dobre medsebojne odnose 
med vsemi krajani. Vsak član 
sveta se mora sam izobraže-
vati in se truditi biti obveščen, 
da lahko pomaga.«

Kakšno bo Struževo jutri?
»Že leta 1985 smo s samopri-
spevkom zgradili športno 
igrišče, kjer je bila predvide-
na tudi razširitev, vendar je 
projekt zastal. Nameravamo 
ga oživiti, trenutno smo v 
fazi idejnih projektov. Treba 
bo urediti brežino reke Save, 
da bomo pridobili kopališče 
(dovoljenja), pogovarjamo se 
o igrišču za odbojko, o manj-
šem pokritem igrišču za prs-
tomet in spremljajočih obje-
ktih. Dobro je tudi to, da 
našo pobudo župan razume. 
Župan sovraži polovičarstvo, 
zato je predlagal, da je potre-
bno športno-rekreacijsko sre-
dišče lepo urediti in cilj iz 
leta 1985 zasledovati v vseh 
detajlih. Predviden je tudi 
pločnik na »podovnici«, 
obnova glavnega mostu in še 
nekaj manjših posegov, ki 
jih prelagamo iz leta v leto.«

Koliko je še možnosti prise-
ljevanja?
»Glede na prostorske plane 
je krajevna skupnost skoraj v 
celoti poseljena. Rekel bi, da 
je prostora še za 25 do 30 sta-
novanjskih enot, več ne. So 
pa novi prebivalci velika doda-
na vrednost in so vedno dob-
rodošli, že od leta 1497.«

Vaša popotnica krajanom v 
leto 2015 je bila srečno in 
pogumno Struževo 2015, kaj 
jim boste sporočili za 2016?
»Prizadevanja bomo usmerili 
v projekt športnega igrišča, 
sicer pa velja še naprej, opti-
mistično in pogumno. Slaba 
volja in pesimizem naj gresta 
ven iz vasi, ker smo zmagoval-
ci in bomo medse vedno vabili 
zmagovalce. Zavedati se 
moramo, da smo »Struževo 
jutri« mi, krajanke in krajani.« 

Struževo danes za jutri
»V Svetu Krajevne skupnosti Struževo se vračamo k osnovam skupnosti, torej k sodelovanju in 
boljšim medsebojnim odnosom med krajani. Iz problemov ni treba delati panike, ampak jih reševati, 
ker že manjši dokončani projekti lahko nudijo veliko zadovoljstva.« Takole razmišlja predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Struževo Tomaž Sajovic. Še več pa v pogovoru z njim.

Tomaž Sajovic

Na prireditvi Struževo jutri so gostili tudi predsednika Boruta Pahorja. / Foto: arhiv KS Struževo 
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Zbrali več kot 120 ton nevarnih odpadkov
V mesecu oktobru smo organizirali akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Enako 
kot v preteklih letih smo s premično zbiralnico obiskali občine Naklo, Preddvor, Šenčur, Cerklje 
in Jezersko. Na več zbirnih mestih smo zbirali odpadke tudi v Mestni občini Kranj. V času akcije 
je nevarne odpadke oddalo nekaj manj kot 900 občanov in občank. Zbrali smo več kot 120 ton 
nevarnih odpadkov. V nadaljnjo obdelavo oz. varno odstranitev smo jih oddali pooblaščenemu 
zbiralcu nevarnih odpadkov, podjetju Kemis. Nevarne odpadke ste tudi med letom pripeljali v 
zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov. Na ta način smo zbrali dodatnih 90 ton. Hvala, ker 
ste omogočili varno odstranitev vaših nevarnih odpadkov. Vabljeni v naše zbirne centre!

Vse o odpadkih
Vabljeni k obisku naše spletne strani www.krlocuj.me, kjer objavljamo vse informacije o pra-
vilnem ravnanju z odpadki. Predstavljamo poti oz. načine ločenega zbiranja odpadkov. Ker je 
načinov odlaganja več oz. ker vsi odpadki ne sodijo v isti zabojnik, lahko v spletnem abecedniku 
preverite, kako posamezne odpadke pravilno odložite. 
Objavljamo tudi urnike rednega odvoza odpadkov, zato lahko kadarkoli preverite dan odvoza 
odpadkov na vašem območju. Bodite pozorni na spremembo urnikov odvoza odpadkov. Z no-
vembrom smo zmanjšali pogostost odvoza bioloških odpadkov (izjema je strogo mestno jedro 
Kranja).
Preko elektronskega obrazca na spletni strani lahko naročite nov zabojnik oz. zamenjate ob-
stoječega. Če vaš obstoječi zabojnik ne ustreza količini odpadkov, ki jih ustvarite, se odločite za 
najem večjega oz. manjšega.  
Na www.krlocuj.me predstavljamo poseben prostor za zbiranje uporabnih predmetov v zbir-
nem centru Zarica. Kar je za nekoga odpadek, je za drugega morda uporaben izdelek. V prosto-
rih »PONOVNE RABE« lahko oddate uporabne izdelke in po ugodnih cenah izberete nekaj zase. 
Zbrali smo odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate. Če odgovora na vaše 
vprašanje na tem mestu ne najdete, nam to sporočite na info@krlocuj.me. Z vašo pomočjo 
bomo spletno mesto bogatili z informacijami.
Svoje znanje glede pravilnega ločevanja odpadkov lahko preverite tudi v spletnem kvizu in igri 
Očistimo mesto. Posebej za naše najmlajše smo pripravili tudi igro Spomin, ki otroka na zaba-
ven način uči ločevanja odpadkov. Za uspešno reševanje kviza vas tudi nagradimo. Vabljeni k 
»igranju«!

Na spletni strani ne manjka zanimivih oz. aktualnih obvestil. 

VSE O ODPADKIH

www.krlocuj.me

Suzana P. Kovačič

Kranj – Društvo Sožitje 
Kranj izvaja svoje prostoča-
sne dejavnosti v prostorih 
Kulturnega centra Krice kra-
ce v starem mestnem jedru 
Kranja. »Dejavnosti društva 
temeljijo na vseživljenjskem 
učenju in koristnem preži-
vljanju prostega časa, saj je 
v današnjem času to splo-
šno in strokovno priznana 
potreba in pravica posame-
znika. Tudi naši člani imajo 
enake potrebe in pravice. 
Priprava in izvedba različ-
nih oblik prostočasnih de-
javnosti je v našem primeru 
specifična, saj gre za izraža-
nje potreb posameznika na 
drugačni ravni, ki temelji na 
posebnih individualnih spo-
sobnostih ter zato zahteva 
posebne pristope, individua-
lizirane programe in ustre-
zne izvajalce. Programi nu-
dijo tudi razbremenitev dru-
žinam, ki živijo z osebami z 
motnjami v duševnem ra-
zvoju. S temi programi 

samo na ta način prepreču-
jemo in odpravljamo ovire v 
socialnem okolju in opra-
vljamo poslanstvo društva,« 
je povzela dolgoletno delo-
vanje Društva Sožitje Kranj 
njegova predsednica Branka 
Perne. V društvu je več pro-
stočasnih dejavnosti, kot so 
folklorna skupina, klubska 
dejavnost, terapija z gongi, 
bovling, planinarjenje, izleti 
in druženje s sorodnimi 
društvi. »Največ obiska ima-
mo ob torkih, ko delujejo 
klubske dejavnosti. Starši 
aktivno poskrbijo za prevo-
ze, naše prostovoljke pa iz-
birajo in izvajajo vsebine z 
različnih področij, kot so 
svet umetnosti, obiskovanje 
kulturnih ustanov, prazno-
vanje rojstnih dni, bralne 
urice,« jih je nekaj izpostavi-
la Pernetova. Klub oddalje-
nosti že tretje leto uspešno 
izvajajo terapijo z gongi pod 
mentorstvom Braneta Sku-
bica, ki se je udeležujejo ne-
kateri starši, sama terapija 
pa pripomore k umiritvi te-

lesa in k dobremu počutju.
»Aktivno se vključujemo 
tudi v dejavnosti, ki so orga-
nizirane v krajevnih sku-
pnostih, kjer živijo naše 
družine. Dobro sodelujemo 
s krajevnima skupnostma 
Mošnje in Predoslje,« je iz-
postavila Branka Perne. Le-
tos so za družine kranjskega 
Sožitja prvič samostojno or-
ganizirali petdnevno bivanje 
na Dugem otoku. Pridobili 
so pomembne izkušnje in 
doživetja in na željo udele-
žencev bodo to ponovili pri-
hodnje leto. Možnosti sode-
lovanja pa se odpirajo znova 
in znova, kot je še dejala 
predsednica kranjskega So-
žitja: »Sodelovanje z dru-
štvom Sožitje obalnih občin 
bomo izvedli 14 in 15. no-
vembra v domu starejših ob-
čanov Preddvor, kjer bo nji-
hova folklorna skupina 
predstavila plese Primorske. 
Svoje dejavnosti bomo po-
pestrili tudi s sodelovanjem 
v Medgeneracijskem centru 
Kranj.«

Odprti  
za sodelovanje
»Veseli nas, da smo s svojimi dejavnostmi postali prepoznavni v okolju,  
v katerem živijo naši člani, in nas večkrat prijazno povabijo k sodelovanju,« 
je dejala Branka Perne, predsednica Društva Sožitje Kranj. 

Zelo dejavna je folklorna skupina. / Foto: Uroš Tičar

Trenutki, ujeti v fotografijo

V četrtek so v galeriji Mestne občine Kranj odprli fotografsko razstavo Kranjčana Aleša 
Zupana, člana Društva Sožitje Kranj. Fotoaparat je Alešev stalni spremljevalec, kot sam 
pravi, ga vedno znova in znova preseneča svet in dogajanje okrog njega, zato mu nikoli ne 
zmanjka idej in lepih motivov za fotografiranje. Odprtje Aleševe prve samostojne razstave 
so pospremili s kulturnim programom, zaploskali so mu številni obiskovalci, od družine 
do prijateljev. S. K. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – V veliki dvorani 
Doma krajanov Primskovo 
bodo tri naslednje nedelje 
predvajali zanimiv doku-
mentarni film z naslovom 
Fenomen Bruno Gröning. 
Film, ki nosi podnaslov Po 
sledeh »čudodelnega izceli-
telja«, govori o življenju 
Bruna Gröninga, ki je znan 

zlasti po predavanjih o oz-
dravitvah po duhovni poti. 
Tudi film je nekaj posebne-
ga, saj so uporabljeni izvor-
ni filmski in zvočni posnet-
ki, arhivsko gradivo in zah-
tevno posneti filmski prizo-
ri. Obiskovalci poročajo, da 
so ob gledanju filma občutili 
moč, mravljince in pretok 
energije, nekateri pa celo o 
izginotju bolečin. 

Bruno Gröning je postal 
svetovno znan v petdesetih 
letih prejšnjega stoletja, po 
njegovi smrti pa so ustano-
vili tudi tako imenovani 
Krog prijateljev Bruna 
Gröninga. Film si bo moč 
ogledati tri nedelje zapored, 
15., 22. in 29. novembra, 
vsakič se bo začel ob 14. uri. 
Vstop bo prost, zbirali bodo 
le prostovoljne prispevke. 

Film o Brunu Gröningu
Krog prijateljev Bruna Gröninga vabi na ogled dokumentarnega filma o 
»čudodelnem izcelitelju«.
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Mlade družine 
naseliti v mesto
Nekaj naključnih sogovornikov v starem 
mestnem jedru Kranja smo vprašali, kakšno je 
življenje in utrip mestnega jedra in kako bi lahko 
stanje še izboljšali. 

Marija Spasovska: "V starem mestnem jedru je bolj 
mrtvilo, trgovine so zaprte. Včasih se je vse dogajalo v 
mestu, zdaj se bolj v okoliških trgovskih centrih, kar je 
škoda za mestno jedro. V mestu bi vseeno moralo biti več 
trgovin, več zabave za mlade in prireditev za otroke."

Matej Torkar: "Zadnjih osem let ne živim več v Kranju, 
ampak v Ljubljani, z družino pa smo se z vlakom pripeljali 
na izlet v Kranj. Ni čutiti utripa v mestu in tudi že od prej 
se spomnim, da je bilo živahno samo ob sobotah 
dopoldne, kar mi je žal. Staro mesto je zelo lepo, mlade 
družine bi morali naseliti vanj. Z družino bi se sem z 
veseljem preselil, če bi nam dali prave pogoje za to."

Nada Kavčič: "Pridem v staro mestno jedro in sem z njim 
zadovoljna, razen s fasado hiše na vogalu Glavnega trga 
(hiša, na kateri piše Stare obrti, op. a.), ki bi jo bilo treba 
nujno očistiti, prepleskati. Veste, toliko let sem že na svetu, 
da se spominjam, da v mestu še asfalta ni bilo, danes pa je 
prav lepo urejeno vse od Pungerta do zdravstvenega doma. 
Kakšen je utrip mesta, morate pa bolj mlade vprašati."  
/ Besedilo: Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Tričlanska komisija 
Turističnega društva Kranj si 
je od aprila do septembra 
ogledovala izložbe in pročel-
ja v starem mestnem jedru 
Kranja. Izložbe so ocenjevali 
po urejenosti, zanimivosti in 
privlačnosti, pročelja pa po 
urejenosti okolice, fasadi, 
strehi, vratih in oknih. Pred 
kratkim so v Mestni hiši pri-
pravili slovesnost, kjer so 
podelili pohvale in priznanja.
»Naša projekta Naj izložba 
in Naj pročelje v starem jed-
ru Kranja pripomoreta zgolj 
delček k temu, da bi bilo 
mesto bolj urejeno. Vemo, 
da je občina ogromno 
denarja, tudi evropskega, 
vložila v prenovo starega 
dela mesta. Poleg tega je 
imenovala tudi menedžerja 
mesta, s subvencionirano 

najemnino pa pomaga naje-
mnikom lokalov. To pa ni 
vse, še veliko dela bo, da se 
staro mestno jedro vzdržuje 
in postaja vse živahnejše,“ 
je poudaril predsednik Turi-
stičnega društva Kranj 
Andrej Tavčar ter dodal, da 
je Kranj na zaključni prire-
ditvi Moja dežela lepa in 
gostoljubna prejel priznan-
je za najlepše in najbolj 
gostoljubno večje mesto v 
Sloveniji po izboru obisko-
valcev spletnega portala 
Turistične zveze Slovenije.
»To je lepo priznanje in 
pomeni, da se je v Kranju 
zadnja leta res veliko nare-
dilo. Tega smo veseli tudi 
zato, ker Turistično društvo 
Kranj v letošnjem letu praz-
nuje 140-letnico obstoja. 
Ustanovili so ga tedanji 
občinski svetniki, mi pa 
moramo še naprej skrbeti, 

da bo Kranj lep in prija-
zen,« je tudi povedal Andrej 
Tavčar.
Pohvali naj pročelje sta si 
zaslužila Marko Bidovec in 
Gorenjske lekarne, prizna-
nje za 3. mesto je dobil Šte-
fan Klinar oziroma gostilna 

Kot, za drugo Marjeta Ben-
čina in za prvo mesto Žup-
nija Kranj.
Pohvali za naj izložbo sta si 
zaslužila Tina Pavlin in 
Tomaž Jenko, priznanje za 
tretje mesto je dobila izlož-
ba Optimist, za drugo Drža-
vna založba Slovenije, za 
prvo pa Zlatarstvo Rangus. 
»Priznanje za najlepšo izlo-
žbo v starem Kranju nam 
veliko pomeni, saj se trudi-
mo, da je vedno lepo ureje-
na in da jo zamenjamo ob 
vsakem letnem času. V lepo 
urejenem lokalu je tudi lep-
še delati, pa tudi mimoidoči 
se radi ozrejo vanj. Zlatars-
tvo imamo na tej lokaciji že 
več kot dvajset let, v Kranju 
pa smo od leta 1927. Obisk 
je sicer zadnja leta vse slab-
ši, vendar se trudimo in 
mislim, da bo naš trud 
poplačan in bo v mestu in 
lokalu spet več obiskoval-
cev,« je povedala Laura Lon-
čarič Rangus, ki je na prire-
ditvi prevzela priznanje za 
najlepšo izložbo.

Središče Kranja  
je vedno bolj urejeno
Zasluge za vedno bolj urejeno staro jedro Kranja ima tudi Turistično društvo Kranj, ki letos praznuje 
že 140 let, njihova sedaj že tradicionalna akcija Naj izložba in naj pročelje pa je spodbuda tako 
prebivalcem kot trgovcem in gostincem.

Najlepša je izložba Zlatarstva Rangus. / Foto: Primož Pičulin

Najlepše pročelje ima Župnija Kranj. / Foto: Primož Pičulin

K oživitvi starega Kranja je v tem letu prispeval tudi Kr© art. 
Pri društvu Kali so jih pripravili že sedem. "Istočasno z 
dogodkom, ko mladi na stojnicah ponujajo svoje izdelke, 
omogočamo mladim ustvarjalcem vseh profilov, da na ulici 
pokažejo, kaj znajo,« pravi Mirjan Kavčič in na Kr© art znova 
vabi v soboto, 28. novembra.

Kr© art na Poštni ulici

Anja Rupnik in Timotej 
Lovrečič, doma iz Komende 
in Škofljice, sta mlada in 
pogumna podjetnika, ki sta 
v starem Kranju na Prešer-
novi ulici sredi junija letos 
odprla trgovino z unikatni-
mi izdelki. Bila sta prva in 
edina, ki sta se javila v 
prvem roku razpisa Mestne 
občine Kranj za subvencije 
najemnin poslovnih prosto-
rov v starem mestu. Po sko-
raj petih mesecih poslovanja 
so njune izkušnje pozitivne 
in sta prepričana, da sta se 
pravilno odločila. V trgovini 
poleg Anjinih oblikovalskih 
stvaritev ponujata izdelke še 

27 drugih ustvarjalcev iz vse 
Slovenije. 
Mestna občina Kranj je ime-
la v drugem roku razpis za 
subvencije odprt do sredine 
septembra. Več je bilo obve-
ščanja o razpisu in prejema-
nje subvencije je bilo podalj-
šano na dve leti. Od devetih 
vlog jih je bilo sedem že 
odobrenih. Tako se prazni 
poslovni prostori v starem 
Kranju polnijo z novo trgov-
sko ponudbo: maloprodaja 
oblačil in obutve, trgovina z 
živili in lokalno hrano, 
maloprodaja in atelje odpr-
tega tipa z izdelavo unikat-
nih izdelkov, kulinaričnim 
in kulturnim programom, 
pa tudi s storitvenimi dejav-
nostmi: psihoterapevtske 
storitve, nepremičninski 
posli, vzgoja in varstvo pred-
šolskih otrok ter fotografske 
storitve in maloprodaja z 
darilnim programom.

S subvencijo najemnine 
do trgovine

Timotej Lovrenčič in Anja Rupnik
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GORKI
V teh dneh v Mestni občini Kranj potekajo 

zaključne aktivnosti v okviru projekta Odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju 
Zgornje Save in na območju Kranjskega in 
Sorškega polja – 2. sklop (1. faza), katerega 
izvajanje se je na terenu začelo oktobra 2013.

V njegovem okviru je v Mestni občini Kranj 
skupaj zgrajenih slabih 35 kilometrov novega 
kanalizacijskega sistema v treh aglomeracijah, v 
katerih je obremenitev večja od 2.000 PE, in sicer 
Kranj, Bitnje–Žabnica in Kokrica. Dela na terenu 
so se na vseh treh območjih že zaključila. Priklopi 
gospodinjstev na novo javno kanalizacijsko 
omrežje so izvedeni na območju Bitenj, Šutne, 

Žabnice, Kokrice, v Kranju pa na območju dela 
Zlatega polja. V teh dneh bodo potekali priklopi 
na Hujah, Skalici in Kokrškem logu, kmalu pa 
tudi na območju Partizanske ceste in Kokrškega 
brega.

Aktivnosti projekta, za katerega so sodelujoče 
občine poleg lastnih virov uspele pridobiti tudi 
sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije in 
Republike Slovenije, so obsegale še nadgradnjo 
in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave 
Kranj. Na novo je zgrajenih kar 31 objektov, 
4 so obnovljeni, preostali, ki niso več služili 
svojemu namenu, pa so porušeni. Dela na 
Centralni čistilni napravi Kranj bodo zaključena 

v pogodbenem roku, trenutno poteka poskusno 
obratovanje. Z najsodobnejšo tehnološko opremo 
bo nova centralna čistilna naprava zagotavljala 
najboljše možno čiščenje odpadnih voda ter s 
tem učinkoviteje varovala okolje. Pomembno je 
omeniti tudi, da so vsi objekti razen dveh zaprti, 
zato njeno delovanje ne bo povzročalo hrupa ali 
onesnaževalo zraka.

Na Mestni občini Kranj bi se ob uspešnem 
zaključku projekta radi zahvalili vsem, ki so 
pomagali pri pripravi in izvedbi tega projekta. 
Zahvala gre Ministrstvu Republike Slovenije za 
okolje in prostor, Službi vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Upravni 
enoti Kranj, vsem izvajalcem del na projektu, 
sodelujočima občinama ter predvsem občankam 
in občanom.

Gradnja novega kanalizacijskega sistema na terenu končana – Dela na 
Centralni čistilni napravi Kranj bodo zaključena v pogodbenem roku
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Operacijo delno financira Republika Slovenija

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa  
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda. 

Prispevek Skupnosti znaša 85,00 % javnih upravičenih stroškov. Lastna udeležba Republike Slovenije znaša 15,00 % javnih upravičenih stroškov.

Skupaj v MO Kranj zgrajenih slabih 
35 kilometrov kanalizacijskega 
omrežja in nadgrajena Centralna 
čistilna naprava Kranj
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Vilma Stanovnik

Kranj – Odprta kuhinja se
veda ni zgolj kranjska po
sebnost, je pa še kako po
pestrila mestni utrip, saj jo 
organizatorji pripravljajo 
prav v središču Kranja, pri 
vodnjaku na Glavnem 
trgu. 

In medtem ko se drugje vra
ta odprtih kuhinj jeseni zapi
rajo, je v Kranju vsako soboto 
bolj živahno. Imenitno 
vzdušje je bilo tako tudi na 
Kr© čarovniški kuhni prejšnjo 
soboto popoldne, ko so po
nudbo popestrili z omamni
mi eliksirji, ki so brbotali v 
kamnitih loncih. Seveda ni 

manjkalo čarovnic in coprni
kov, ki so se iz rovov pod Kra
njem za nekaj ur preselili na 
Glavni trg. Sukali so se med 
lonci, pokušali mrtvaški go
laž in taščine štruklje pa ku
hano pivo in še marsikaj, kar 
je dišalo s stojnic.
»S pripravo Kranske kuhne 
smo začeli julija. Prek pole
tja smo jih pripravili šest, 
tokrat, ob dnevu čarovnic, pa 
smo pripravili sedmo in 
hkrati prvo tematsko, ki smo 
jo poimenovali Kr© čarovniška 
kuhna. Vse odprte kuhinje 
se sicer končajo z jesenjo, 
mi pa smo se odločili, da nas 
zima in mraz ne bosta pre
gnala z mesta in da bomo 
prvi v Sloveniji, ki bomo po
vabili na odprto kuhinjo 
tudi, ko pritisne mraz,« je 
povedala Ernesta Koprivc z 
Zavoda za turizem in kultu
ro Kranj, ki je prepričana, da 
tudi pozimi obiskovalcev ne 
bo manjkalo. 
»Seveda je za to, da se obi
skovalci zberejo tudi jeseni, 
pozimi in spomladi, treba 
ponuditi kaj izvirnega in od
ločila sem se, da bodo kuhi
nje v teh mesecih tematsko 
obarvane. Poleg Kr© čarov
niške kuhne smo pripravili 
tudi Kr© Martinovo kuhno. 
Ena je bila minulo soboto, 

druga Kr© Martinova kuhna 
bo še to soboto. Sledili bosta 
Kr© Miklavževa in Kr© Božičkova 
kuhna, ki ju pripravljamo 5. 
in 19. decembra. Z januar
jem bomo kuhinje pripra
vljali enkrat mesečno, poleti 
pa spet dvakrat na mesec,« 
pravi Ernesta Koprivc, ki je 
bila navdušena, ker je že na 
prvo jesensko kuhinjo prišlo 
okoli petsto obiskovalcev. 
»V povprečju je odprto kuhi
njo obiskalo med petsto in 
šeststo obiskovalcev, kar mi
slim, da je res lepa številka in 
dokazuje, da je prireditev za
nimiva tako za domačine kot 
obiskovalce pa tudi ponudni
ke hrane in pijače. Odzivi 
obiskovalcev so odlični, vsi 
so navdušeni, komaj čakajo, 
kdaj bo nova prireditev, in že 
sedaj sprašujejo, kaj se bo 
dogajalo naslednje mesece. 
Je pa seveda dobro, da radi 
pridejo tudi ponudniki hrane 
in pijače. To so večina Kranj
čani ali pa takšni, ki imajo 
lokale v Kranju in okolici. Za 
sodelovanje na Kranfestu 
smo sicer povabili ponudni
ke tudi od drugje, na preosta
lih prireditvah pa se večina 
predstavljajo domačini,« še 
pravi Ernesta Koprivc, ki v 
soboto vabi na Kr© Martinovo 
kuhno.

Sredi mesta čarovniška  
in druge kuhne
Pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj so poskrbeli za organizacijo Kranske kuhne, ki je  
popestrila utrip starega Kranja in navdušila obiskovalce od blizu in daleč, saj zanje prireditev  
pomeni tudi priložnost druženja.

Ob stojnicah s čarovniško ponudbo je lepo dišalo, pa tudi 
smeha in zabave ni manjkalo.

Na zadnjo oktobrsko soboto so na svoj račun prišli tudi 
otroci in starši, ki so prišli v delavnico izrezovanja buč. 

V Pravljični hiši so poskrbeli, da so se obiskovalci 
Kr’čarovniške kuhne tudi posladkali. 

Ponudba hrane na Kr© čarovniški kuhni je bila seveda nekaj 
posebnega.

Vilma Stanovnik

Kranj – Letošnji program de
cembrskih prazničnih prire
ditev v starem Kranju je re
snično bogat, začel pa se bo 
že 3. decembra ob 17. uri s 
prižigom luči in koncertom 
Jazzva na Glavnem trgu. Na 
Miklavžev večer, 5. decem
bra, bodo otroci in starši ob 
17. uri pričakali sv. Miklavža 
s spremstvom. 
Prireditve se bodo nadalje
vale v petek, 11. decembra, 
ko bo ob 20. uri koncert Re
ggalution, 16. decembra ob 
20. uri bodo nastopili Le 
Serpentine, dan kasneje, 17. 
decembra, prav tako ob 20. 
uri Trig Law, 18. decembra 
ob 20. uri pa še IF Floyd  
Tribute to Pink Floyd.
Med 14. in 31. decembrom 
bo v mestu potekal božično
novoletni sejem, na župa

novem božičnem koncertu, 
ki bo 21. decembra ob 20. 
uri, pa bodo za dobro voljo 
skrbeli Modrijani. V torek, 
22. decembra, bo ob 18. uri 
koncert Glasbene šole 
Kranj: Tuba Božič. 
V mestu bo med 26. in 30. 
decembrom potekalo tudi 
Otroško veselja mesto, za 
zabavo pa bo 27. decembra z 
začetkom ob 20. uri poskr
bel Andrej Šifrer s prijatelji. 
V ponedeljek, 28. decembra, 
bodo ob 20. uri nastopili Or
leki, v torek, 29. decembra, 
pa bo najmlajše ob 17. uri 
razveselil prihod Dedka 
mraza. Bogat program de
cembrskih prireditev v sta
rem Kranju se bo končal na 
zadnji letošnji dan s silve
strovanjem na prostem. Sil
vestrski utrip se bo začel ob 
22. uri, v programu pa bo 
moč prisluhniti tudi Nuši 
Derenda. 

Decembrske praznične 
prireditve

Program v starem Kranju se bo začel 3. decembra 
s prižigom luči in koncertom, zaključil pa na 
zadnji letošnji dan s silvestrovanjem.
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Igor Kavčič

Zadnjih štirinajst let vsako 
jesen ne stopite le kot profe-
sor slovenščine v nekaj gim-
nazijskih razredov, ampak 
začnete tudi z intenzivnimi 
pripravami na tradicionalni 
Veliki božični koncert Gim-
nazije Kranj. Kaj vas je 
takrat ob vstopu v novo 
tisočletje spodbudilo k orga-
niziranju prvega koncerta?
¹ O vsakem naslednjem kon
certu začnem razmišljati že 
v času priprave aktualnega. 
Tako že zdaj vem, kakšna bo 
tema naslednje leto. Pripra
va na koncert traja celo leto, 
zagotovo pa od trenutka, ko 
začnem raziskovati muziko, 
ki bo vezana na temo, ki si 
jo zamislim. Letošnji Slo
vanski večer pa je v meni 
rasel že pet let. Sicer pa gre 
pri tem za dolgoletno sode
lovanje med menoj in diri
gentom Nejcem Bečanom. 
Poleti se večkrat dobiva pri 
meni doma ob neskončni 
zbirki dobre muzike in raz
mišljava, kako na najboljši 
način uravnotežiti program, 
da bo ta kvaliteten in zani
miv, da bo vsak od poslušal
cev v dvorani tisti večer 
našel nekaj zase. 
Glasba me je vedno zanima
la in je ena izmed umetnosti, 
ki mi poleg literature zelo 
veliko pomeni. Ko sem prišel 
učit na gimnazijo, sem med 
svojimi dijaki imel številne 
aktivne nadarjene glasbeni
ke. Začeli smo z literarnimi 
večeri, v katere smo vključe
vali tudi glasbene točke. 
Kmalu smo že lahko sestavili 
manjši orkester, zadnji nav
dih pa je bila zgoščenka, ki 
sem jo dobil s škofijske kla
sične gimnazije, kjer so 
takrat že imeli orkester. Lah
ko bi poskusili tudi na naši 
gimnaziji, sem pomislil, in 
tako se je začelo. Zanimivo 
je, da je skoraj celotna gene
racija dijakov, ki je z orkes
trom začela, danes so to lju
dje stari trideset let in več, še 
vedno zraven. Ta magična 
energija, ki vselej nastaja 
okrog koncerta, mnoge pre
priča vsako leto znova.«

Prvo gostovanje v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma 
v Ljubljani je bilo leta 2009 
zagotovo pomembna prelo-
mnica vašega božičnega 
koncertnega gibanja, mar 
ne? Skupaj ste doslej v njem 
igrali že osemkrat in nič ne 
kaže, da bi vas želja po veli-
kem odru minila ...
¹ Absolutno. Naš pogum, da 
"zavzamemo" Cankarjev 
dom, je bil najbrž naša najve
čja prelomnica doslej. Zani
manje za naše božične kon
certe je bilo že, ko smo jih 
organizirali v gimnazijski 
dvorani, zelo veliko. Kljub 
temu da smo imeli dva kon

certna dneva, so ljudje še 
vedno ostajali zunaj dvorane. 
Odločili smo se za radikalni 
korak in sva se z ravnateljem 
Francijem Rozmanom 
odpravila v največjo sloven
sko koncertno dvorano v Lju
bljano. Se zavedate, gospod 
Rozman, kaj pomeni Gallu
sova dvorana, koliko sedežev 
je v njej, je takrat rekla pris
tojna organizatorka v Can
karjevem domu, Franci pa je 
odgovoril, če bo kaj sedežev 
praznih, imam še vedno tisoč 
dijakov v rezervi. Ko smo 
začeli prodajati vstopnice, so 
te pošle v petih dneh.“

Običajno tematsko zaokro-
žate program na glasbo in 
avtorje iz različnih evrop-
skih sredin: Italije, Nemčije, 
Francije, Španije, Rusije … 
Izvajate od znanih melodij 
do zahtevnejših in manj 
znanih skladb. Kako se odlo-
čate, kaj v koncertnem pro-
gramu ponuditi poslušal-
cem? 
¹ Ko smo začeli nastopati v 
Cankarjevem domu, smo 
najprej koncerte obarvali 
predvsem s klasično glasbo. 
Naša publika je posebna, z 
muziko jo moramo znati 
božati in crkljati, hkrati pa 
predstaviti tudi kvalitetno 
glasbo, ki ima neko estetsko 
in umetniško vrednost. Tako 
je tudi na zadnjih treh, štirih 
koncertih še vedno dve tretji
ni programa bila klasična 
glasba, drugo pa so zvrsti kot 
džez, sving, popevke, lahka 
glasba, balade, pesmi ... Lah
ko povem, da imajo klasična 
dela svetovne glasbene litera
ture, ki smo jih izvajali, velik 
uspeh in milijonske oglede 
na portalu YouTube. Moj 
koncept je ponuditi glasbo, 
ki še ni bila aranžirana in 
izvedena na način, kot to 
naredimo mi. Tudi zato v 
stik z nami stopajo ljudje z 
vsega sveta in si želijo naše 
aranžmaje, kot pred časom 
tistega z glasbo iz filma 
Boter, s Tajvana so nas klica

li za aranžma za rokovsko 
Stairway to Heaven ¼  Z 
objavami na YouTubu smo 
dobili publiko s celega sveta. 
Nekatere izvedbe imajo že 
več kot sedem milijonov 
ogledov, dnevno pa naši kon
certi beležijo okrog sedem 
tisoč ogledov. Številke niso 
majhne.“

Kaj vse sodi v pripravo kon-
certa?
¹ Če se jaz ukvarjam s celot
no produkcijo koncerta, 
potem dirigent Nejc skrbi za 
njegov umetniški del s tem, 
da pripravi glasbeni program 
z orkestrom. Dijake na vajah 
pripravi do točke, ko se jim v 
skupno devetdesetčlanski 
orkester pridružijo še zuna
nji glasbeniki. Dijaki, ki so v 
orkestrih in zborih, imajo 
sicer statuse glasbenikov, saj 
redno po pouku hodijo na 
vaje orkestra oziroma zbo
rov. Zgodba o glasbenikih na 
gimnaziji je tudi širše poz
nana, zato se marsikdo k 
nam vpiše tudi zato, da bi 
potem igral v orkestru. Ob 
tem velja omeniti nesebično 
podporo ravnatelja, ki je bil 
tudi med pobudniki projekta 
in nam vseskozi stoji ob stra
ni. Druga zgodba je Hranil
nica Lon, ki je že vsa leta naš 
največji pokrovitelj. Brez 
njih si koncerta v taki obliki 
ne bi mogli privoščiti. Vedeti 
je treba, da tako rekoč od 
začetka poskrbimo tudi za 
visoko profesionalno avdio 
in video produkcijo, drugo 
leto pa bo minilo tudi deset 
let, odkar posnetke koncerta 
okrog božiča predvaja tudi 
Televizija Slovenije.“

Se na vas še vedno naslavlja-
jo nekateri očitki, da je orke-
ster premalo gimnazijski, 
da v njem igra le še tretjina 
dijakov, preostalo pa so 
najeti glasbeniki?
¹ Od vsega začetka je bilo v 
orkestru okrog petintrideset 
dijakov. Ko smo ga zaradi 
Cankarjevega doma morali 

razširiti, smo pozvali nekda
nje dijake, njihove prijatelje 
na glasbeni akademiji. Tako 
je nastalo tudi nekakšno 
jedro glasbenikov, ki so vsa
ko leto z nami, sicer pa štu
dirajo pri nas in po Evropi 
ter igrajo v različnih znanih 
sestavih in orkestrih. Zad
nja leta poskrbimo, da nas
topijo tudi vsi naši dijaki, če 
je le mogoče. Zamenjajo se 
pri različnih skladbah. Vsak 
očitek je tu pretiran. Mar 
orkester Dunajskih filhar
monikov tudi ni več dunaj
ski, ker v njem ni več kaj 
dosti Dunajčanov?“

Kakšno glasbo lahko priča-
kujemo na letošnjem Slo-
vanskem večeru?
¹ Gre za glasbo, ki je živa v 
naših genih in davnem pra
spominu. Letošnji program 
je sestavljen iz dveh sklopov. 
V prvem, klasičnem delu 
bomo predstavili Vltavo iz 
cikla Moja domovina Bedři
cha Smetane, nekaj najlep
ših Slovanskih plesov Anto
nína Dvořáka, glasbo Rah
maninova in Andreja Misso
na. Drugi delu bo sestavljen 
iz najlepših zimzelenih 
melodij, ki so zaznamovale 
čas zadnjih šestdesetih let v 
vsem slovanskem svetu. Sli
šali bomo tako slovenske, 
hrvaške, srbske, poljske, slo
vaške, ruske in ukrajinske 
zimzelene hite, ki bodo pri
rejeni za simfonični orkes
ter, zbore in pevce in pevke 
soliste. K sodelovanju smo 
povabili najboljše slovenske 
aranžerje, ki se bodo spopa
dali z džezovsko navdahnje
nimi skladbami, slovaškim 
tangom, svingom, staro
gradsko melodiko, rusko 
nostalgijo, slovenskimi hiti 
in ukrajinsko glasbo. Vstop
nice bomo začeli prodajati 
mesec dni pred koncertom, 
18. novembra na blagajni 
Cankarjevega doma in na 
Gimnaziji Kranj. Tudi letos 
pričakujemo izjemno zani
manje.“ 

Veliki oder je privilegij 
Tudi letošnji božični čas ne bo minil brez Velikega božičnega koncerta Gimnazije Kranj v 
Cankarjevem domu. Pobudnik in vodja vsakoletne "selitve" Kranjčanov v osrednji kulturni hram v 
državi je profesor slovenščine na gimnaziji in veliki ljubitelj glasbe Primož Zevnik.

Profesor Primož Zevnik že petnajst let sobiva s koncerti Gimnazije Kranj. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Obeleževanje stoletnice 
začetka prve svetovne vojne, 
ki smo se mu lani z  razsta
vami, predavanji, publikaci
jami, filmi in drugimi spo
minskimi dogodki pridruži
li tudi v Sloveniji,  v letoš
njem letu dobiva nadaljeva
nje s spominjanjem stolet
nice odprtja bojišča na soški 
fronti. Tudi v Mestni knjiž
nici Kranj, kjer je lanskolet
na razstava o začetku 1. sve
tovne vojne dobila nadalje
vanje v novi postavitvi z 
naslovom V zaledju soške 
fronte.  Pri pripravi razstave 
so intelektualne, finančne 
in organizacijske moči ob 
nosilcu projekta Zgodovin
skem arhivu Ljubljana zdru
žili še Pokrajinski arhiv 
Koper, Pokrajinski arhiv 
Nova Gorica ter Tolminski 
muzej in Gornjesavski 
muzej Jesenice. 
Zanimivo, da smo razstavo 
v knjižnici na pot pospremi
li ravno na dan (4. novem
ber), ko se je leta 1918 tudi 
uradno končala 1. svetovna 
vojna. Razstava je sicer 
potujoča, prvič je bila pred

stavljena poleti v Kranjski 
gori, kasneje v Tolminu in 
Novi Gorici, zdaj je na ogled 
Kranjčanom. ¹ Razstava je v 
vseh pogledih odlično pri
pravljena. Sam veliko vem o 
tako imenovani veliki vojni, 
a sem skoraj v vsaki vitrini 
in na panoju našel nekaj 
novega o tem,“ je ob odprtju 
povedal  direktor knjižnice 
Vilijem Leban, vesel sodelo
vanja z arhivi in obema 
muzejema, ki so razstavo 
pripravili.
Po razstavi se je za publiko 
sprehodila vodja kranjske 
enote Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana Marija Kos, ki je 
povedala, da so v razstavo 
zajeli obdobje med 23. 
majem 1915 in koncem 
oktobra 1917, ko so se z av
stroogrskim prebojem pri 
Kobaridu boji na soški fron

ti končali. Razstava govori o 
vojni in njenih posledicah 
za prebivalstvo tako na voj
nih območjih, še posebno 
pa v zaledju fronte. Ta je na 
različnih področjih bivanja 
globoko zarezala v življenje 
vsakdanjih ljudi tako v 
neposredni soseščini kot v 
zaledju. ¹ Pravzaprav nam je 
nadaljevanje lanskoletne 
razstave o začetku 1. svetov
ne vojne narekovalo kar 
naše arhivsko gradivo.  Pri 
izboru materiala za razstavo 
smo pregledali kar dvajset 
različnih arhivskih fondov, 
šest od tega jih imamo v 
Kranju. Gre za več metrov 
gradiva od dokumentov ura
dnih organov do podatkov 
iz fondov društev, različnih 
organizacij, zasebnikov,“ je 
povedala Kosova in potrdila, 
da so se odločali za teme o 
vojni, ki so bile ljudem do
slej manj znane. Tako ob 
podatkih o soški fronti spo
znavamo tudi zanimive 
zgod be iz zaledja o gradnji 
vojaških železnic, cest in 
tovornih žičnic, o gospodar
stvu in industriji v službi 
države, beguncih in ujetni
kih, zdravstveni oskrbi in 

sprostitvi in zabavi ¼  Kranj
ski župan Ferdinand Pollak 
se je recimo na cesarsko 
kraljevo okrajno glavarstvo 
Kranj pritoževal, da kmetje 
iz okoliških krajev na tržni
co v mesto pripeljejo mno
go premalo pridelkov in 
hrane za prodajo, naj na 
glavarstvu vendarle vplivajo, 
da bodo prinesli več živeža 
za meščane in številne 
begunce, ki so takrat bivali 
pri zasebnih družinah. Sle
dnje so dobile tudi nekaj 
denarja ¹ po glavi“ begunca 
za njihovo oskrbo. Razstavo 
dopolnjujejo tudi muzejski 
predmeti v vitrinah in so 
povezani z zaledjem fronte. 
Največ jih je prispeval Gor
njesavski muzej Jesenice. 
Razstava bo na ogled do 
konca leta, na voljo pa je 
tudi izčrpen katalog.

Prva vojna  
v zaledju
V Mestni knjižnici Kranj so v sredo odprli 
razstavo z naslovom V zaledju soške fronte, ki bo 
na ogled vse do konca leta.

Tematika prve svetovne vojne in soške fronte zanima tudi 
mlade obiskovalce knjižnice. / Foto: Igor Kavčič
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Samo Lesjak

Kranj – Po lanskoletnem uspe-
hu, ko so na Evropa pokalu v 
Varaždinu dosegli 2. mesto in 
s tem prekinili desetletno su-
šno obdobje slovenskih klu-
bov v evropskih tekmovanjih, 
je ekipa kegljačev Triglava tudi 
letos posegla po kolajni. Ekipa 
je v Nemčijo odpotovala z viso-
kimi ambicijami, osnovni cilj 
je bil uvrstitev med štiri naj-

boljše v kvalifikacijah in si s 
tem zagotoviti polfinale. To 
jim je tudi uspelo, saj so kvali-
fikacije zaključili na tretjem 
mestu ter se v polfinalu pome-
rili z nemškimi podprvaki KC 
Schwabsberg. Tekma z "in-
farktnim" zaključkom se je na 
koncu zaključila v prid Nem-
cev, ki so pred tekmo veljali za 
favorite, pa vendar jim je Tri-
glav nudil odličen odpor. Tek-
ma za tretje mesto proti fran-
coski ekipi Racing Club Stras-
bourg se je prepričljivo, z re-
kordnim dosežkom ekipe, 
končala v prid Triglavanov.
Tudi ženska ekipa si je s tre-
tjim mestom v lanski sezoni 
1. A državne lige izborila na-
stop na mednarodnem poka-
lu. V letošnjo sezono so ke-
gljačice krenile s pomlajeno 
ekipo, delo z igralkami pa je 
prevzela dolgoletna reprezen-
tantka Brigitte Strelec, ki je 
ekipo okrepila tudi kot igral-
ka. Ekipa je tako na mednaro-

dni pokal NBC v avstrijski 
Ritzing odšla predvsem s ci-
ljem nabirati pomembne iz-
kušnje, veseli pa dejstvo, da v 
državnem prvenstvu igrajo 
zelo dobro in trenutno zase-
dajo 2. mesto.
»Izjemno sem zadovoljen, da 
nadaljujemo z mednarodni-
mi uspehi, s tem smo potrdi-
li, da lanskoletni uspeh ni 
zgolj naključje. Naši uspehi 
temeljijo predvsem na izre-

dnem ekipnem duhu,« je po 
velikem uspehu dejal vodja 
ekipe Janže Lužan. Pred leto-
šnjo sezono je klub okre-
pil  reprezentant, Mariborčan 
Sandi Sajko, kar daje veliko 
upanje, da tudi v domačem 
prvenstvu končno zopet sto-
pijo na vrh. Čeprav so trenu-
tno vodilni v državnem pr-
venstvu, pa Triglavane čaka 
težko delo, saj je v boju za 
naslov zelo konkurenčen Cal-
cit iz Kamnika.
Z veseljem pa pričakujejo tudi 
tekme Evrolige, ki so si jo iz-
borili prav z uspehom v Nem-
čiji. Evroliga se tako po dese-
tletju zopet vrača v Kranj, na-
sprotnik pa je več kot odlična 
napoved za pravi spektakel. 21. 
novembra Triglavane čaka go-
stovanje pri trenutno eni naj-
boljših ekip na svetu, hrvaških 
državnih prvakih KK Zapre-
šič. Povratna tekma bo 5. de-
cembra na kegljišču v Kranju 
(nekdanja tovarna Inteks). 

Vrača se liga 
prvakov
Kegljači Triglava so si z uvrstitvijo na 3. mesto  
na Evropa pokalu priigrali nastopanje v Evroligi.

Stojijo z leve: Aleš Blaž, Grega Bajželj, Primož Gostinčar, 
Davor Sobočan, Janez Košir; čepijo z leve: Aleš Prosen, 
Janže Lužan (igralec in vodja ekipe), Brane Markič (trener), 
Sandi Sajko. / Foto: arhiv kluba

Stojijo zgoraj: Albin Juvančič (pomočnik trenerja), 
Aleksandra Počej, Brigitte Strelec (igralka in trenerka ekipe), 
Monika Blagovič, Nuša Bajželj; čepijo z leve: Nina Blaž, Anja 
Forštnarič, Nika Blagovič, Eva Blagovič. / Foto: arhiv kluba

Jubilej odbojkaric
Ženski odbojkarski klub Triglav Kranj deluje deseto leto, imajo dve članski ekipi in veliko 
odbojkarskega podmladka. S člansko ekipo v tej sezoni ciljajo na finale.

Suzana P. Kovačič

Kranj – »Ženski odbojkarski 
klub Triglav Kranj smo usta-
novili na pobudo nekaj star-
šev, ki smo želeli, da se dekle-
ta, ki so bila tedaj sredi osnov-
nošolskih let, organizirajo v ta 
šport. Na začetku smo ime-
li 60 aktivnih igralk, zdaj jih 
imamo 160,« je povedala vršil-
ka dolžnosti predsednice klu-
ba in trenerka Darja Križnar. 
Glavni trener je Borut Kralj. 
»Imamo dve članski ekipi, 
prva tekmuje v drugi slovenski 
državni odbojkarski ligi, dru-
ga ekipa v tretji ligi. Imamo še 
tekmovalne skupine kadetinj 
in starejših deklic, ki so sta-
re od 13. do 16. let, ter mini in 
malo odbojko za deklice, sta-
re od 9. do 12. let, nekatere so 
še mlajše. Vmes so netekmo-
valne skupine različnih staro-
sti. Tekmovalne skupine tek-
mujejo v okviru Odbojkarske 
zveze Slovenije, netekmoval-
ne pa sodelujejo na turnirjih 
med klubi, na prijateljskih tek-
mah,« je pojasnil Kralj in do-
dal, da so lani dosegli največji 
uspeh s petim mestom ekipe, 
ki igra v drugi ligi. Letos upajo 
na uvrstitev v finale. V mlajših 
kategorijah se uvrščajo med 
prvih petnajst ekip v Sloveniji 
v ostri in številčni konkurenci; 
v vsaki kategoriji namreč tek-
muje okrog 60 ekip.

Letošnjo jesen so imeli precej 
več vpisanih v najmlajših ka-
tegorijah, kar glavni trener 
pripisuje več dejavnikom. 
Pravi, da je klub v desetih le-
tih postal dovolj prepoznaven 
v ožjem in širšem okolju, 
odličen uspeh je pred nedav-
nim dosegla naša moška re-
prezentanca, ženska odbojka 
prav tako postaja vse bolj po-
pularna. 
Največ trenirajo v športni 
dvorani Zlato polje, treningi 
potekajo tudi v Gimnaziji 
Kranj. V klubu je pet trener-
jev, ki vodijo skupine, imajo 
še kondicijskega trenerja za 

obe članski ekipi. Ena od 
igralk zaključuje študij fizio-
terapije in že lahko prispeva 
tudi v tem delu. »Dekleta izo-
bražujemo tudi za sodnice, 
jih pošiljamo na tečaje. Skrbi-
mo za to, da bi jih čim več 
ostalo v odbojki, ni nujno, da 
kot igralke, ampak na primer 
kot pomočnice trenerjev ...,« 
je poudarila Križnarjeva in iz-
postavila tudi predanost tre-
nerjev. Klub živi skromno, a 
prav vse igralke vzgojijo sami. 
Starši pa so tisti najbolj zvesti 
in vestni podporniki. V klubu 
dvakrat na leto organizirajo 
odbojkarski turnir z druže-

njem za starše, da se vsaj 
malo oddolžijo za vse © starše-
vske©  prevoze, finančne vlož-
ke za udeležbo deklet na 
mednarodnih turnirjih ... In 
načrti? Borut Kralj je izposta-
vil načrt ustanovitve šole od-
bojke za višji nivo v sodelova-
nju s kluboma iz Trsta in 
Rima, Darja Križnar pa raz-
mišlja o organizaciji lastnega 
odbojkarskega kampa. Sicer 
pa za Ženski odbojkarski 
klub Triglav Kranj velja, da so 
aktivni čez celo leto. Nekatere 
njihove odbojkarice igrajo 
tudi v državnem prvenstvu v 
odbojki na mivki. 

Maja Bertoncelj

Kranj – Teniška dvorana na 
kranjskem stadionu je od 
30. oktobra do 2. novembra 
gostila srečanje prve evro-
-afriške skupine za Davisov 
pokal med Slovenijo in Li-
tvo. Slovenija je suvereno 
zmagala s 5:0, pomembno 
vlogo sta odigrala tudi Tri-
glavana Grega Žemlja in 
Blaž Kavčič.
Dvoboj je na tribune privabil 
lepo število gledalcev. Dogo-
dek ni bil pomemben le za 
slovenski, temveč tudi za 
kranjski in gorenjski tenis. Ob 
igrišču je bilo videti veliko 
mladih igralcev Teniškega 
kluba Triglav Kranj. Z njimi 
je bila tudi nekdanja teniška 
igralka Barbara Mulej, ki je v 
klubu trenerka. »Zadovoljni 
smo, da si je Slovenija zmago 
zagotovila že po drugem dne-
vu. Za Kranj je ta dogodek ve-
lika priložnost, čast, sploh za 
mlade igralce, da lahko od bli-

zu spremljajo treninge in tek-
movanje na takšnem nivoju. 
Zanimanje za tenis je zelo 
veliko. Toliko, kot imamo tre-
nutno v klubu otrok, jih že 
dolgo nismo imeli,« je pove-
dala. Tenis v Triglavu trenira-
ta tudi njena sinova, stara 10 
in 13 let. Davisov pokal v Kra-
nju ni potekal prvič, Slovenija 
pa je tu praviloma vedno igra-

la dobro. »Igrati v dvorani, 
kjer si naredil največ ur tre-
ninga, in pred domačimi gle-
dalci je v še posebno veselje,« 
je povedal Grega Žemlja, ki se 
je uspešno vrnil po bolezni. 
Teniški zvezi Slovenije so 
bili v veliko pomoč pri orga-
nizaciji dogodka člani Teni-
škega kluba Triglav Kranj. 
»Dogodek je izredno po-

memben za slovenski tenis 
in tudi za naš klub: za moti-
vacijo, za teniško šolo, za 
mladino. Zadovoljni smo 
tudi z obiskom. Gledalci so 
dokaz, da je v Kranju zani-
manje tudi za tenis veliko. 
Imamo edino dvorano v Slo-
veniji, ki je v tem trenutku 
lahko gostila ta nivo tenisa,« 
je povedal predsednik kluba 
Andrej Polenec. V klubu 
imajo okrog 250 članov. Te-
niško šolo, katere vodja je 
Anton Erlah, obiskuje okrog 
devetdeset otrok. »Imamo 
odlično teniško šolo, ki je za-
dnjih nekaj let polno zasede-
na. Kvalitetno delo prinaša 
rezultate tudi na tem podro-
čju,« je zadovoljen Polenec. 
In če se za konec vrnemo k 
Davisovemu pokalu: Sloveni-
jo marca prihodnje leto v go-
steh čaka obračun z Romuni-
jo, ob morebitni zmagi pa bi 
se nato poleti pomerila s Špa-
nijo, z eno najboljših ekip na 
svetu.

Tenisači slavili v Kranju
Srečanje Davisovega pokala med Slovenijo in Litvo je bil pomemben dogodek tudi za razvoj tenisa v 
Kranju. Zanimanje raste in teniška šola Teniškega kluba Triglav je polno zasedena.

Prvo točko je Sloveniji priigral Triglavan Grega Žemlja.
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Članska ekipa, ki tekmuje v drugi slovenski državni odbojkarski ligi, s trenerji / Foto: Tina Dokl
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Dan Soba 3 Soba 4 Soba 5 Soba 6

23. 11. 2015
17.00–19.00

Sladki adventni lončki
V kratkem času se naučite  
pripraviti privlačne kulinarične 
hite. S svojevrstno sladico 
presenetite po božični večerji.

Izdelava angelčka za srečo v letu 2016 
Izdelava snežinke za veliko snega :)
Angelček, ki ga boste izdelali, bo varoval 
vas in vse vaše drage skozi celo leto. 
S snežinkami si ustvarimo zimsko vzdušje 
kar sami in pomagamo zimi, da bo še bolj 
čarobna. Vsaka snežinka šteje.

Pogled v leto 2016
Skupaj bomo spregovorili o naših željah 
za leto 2016, možnih ovirah in načinih za 
premagovanje le-teh ter doseganju želja in 
ciljev.

Z roko v roki s pametnim telefonom
Pametni telefoni so med Slovenci izredno priljubljeni. 
Vsako leto pride na tržišče veliko novih telefonov,  
ki so vedno večji in obenem tudi vedno zahtevnejši. 
Naučimo se skupaj, kako ravnati z njimi in jih uporabljati 
v svoj prid.

24. 11. 2015
17.00–19.00

Kroglice iz prosene kaše
Kroglice, kot so jih pripravljale 
naše babice. Pripravili in  
posladkali se bomo s kroglicami 
iz zdravih živil: prosene kaše, 
oreškov in suhega sadja.

Izdelava čestitk v servietni tehniki
Voščilnica, narejena iz srca in z ljubeznijo, 
v kateri se skriva iskrena misel, je najlepše 
darilo.

Pogled v leto 2016
Skupaj bomo spregovorili o naših željah 
za leto 2016, možnih ovirah in načinih za 
premagovanje le-teh ter doseganju želja in 
ciljev.

Spoznaj svoj življenjski slog
Na zelo zanimiv in igriv način se odpravimo na svetovno 
potovanje naših kavbojk in na orientacijski pohod skozi 
džunglo certifikatov kakovosti.

25.11.2015
17.00–19.00

Sladka salama
Popestrite krožnik sladkega 
prazničnega peciva s preprostim 
prigrizkom zanimivega izgleda.

Izdelava lučk za več svetlobe
Naj bo mrak pravljičen, in ne mračen.  
S svetilkami pričaramo čarobnost  
decembrskih dni.

Pogled v leto 2016
Skupaj bomo spregovorili o naših željah  
za leto 2016, možnih ovirah in načinih  
za premagovanje le-teh ter doseganju želja 
in ciljev.

YouTube za domačo rabo
YouTube je več kot samo zabava. Prvič pečete torto? Želite 
sestaviti origami? Imate željo po sprostitvi? Ne veste, kako 
...? Skupaj poiščimo napotke na YouTubu.

26. 11. 2015
17.00–19.00

Polnjeni dateljni
Pričarajte si božanski okus z   
nenavadno kombinacijo 
dateljnov, sira in orehov in 
navdušite goste s preprosto 
vrhunsko sladico. 

Izdelava adventnih venčkov                      
Adventni venčki so simbol adventa.  
Lahko visijo na vratih, oknih ali počivajo 
na mizi. Izdelajte si svojega.
(Bunkice, storže, trakove, okraske, ki vam 
ostajajo prinesite s seboj!)

Pogled v leto 2016
Skupaj bomo spregovorili o naših željah 
za leto 2016, možnih ovirah in načinih za 
premagovanje le-teh ter doseganju želja in 
ciljev.

Medgeneracijska prva pomoč
Prva pomoč obsega prve, začasne, hitre in pravilne 
ukrepe, ki jih izvajamo pri poškodovanem ali nenadno 
obolelem človeku na kraju nezgode. Ker se največ nezgod 
zgodi prav v domačem okolju, je nujno potrebno, da vse 
generacije doma znajo hitro in pravilno ukrepati.

27. 11. 2015
17.00–19.00

Čokoladno-sadna nabodala
Sadje in čokolada? Nastala 
bo sladica, ki jo lahko skozi 
leto spreminjate in prilagajate 
različnim praznikom. 

Izdelava okraskov in dekoracije  
za dom v adventnem času
Naj bo dom še prijetnejši – okrasimo ga  
 in družina  bo še bolj povezana. 

Pogled v leto 2016
Skupaj bomo spregovorili o naših željah  
za leto 2016, možnih ovirah in načinih  
za premagovanje le-teh ter doseganju želja 
in ciljev.

Zgodba o Miklavžu
Kaj se le dogaja tam v nebesih zdaj? Malo si poglejmo 
ta strašen direndaj! Sveti Miklavž se že pripravlja, darila 
za otroke skup spravlja. Vas zanima zgodba o Miklavžu? 
Pridite in povedali vam jo bomo.

Ljudska univerza Kranj že tretjič zapored pripravlja Teden medgeneracijskega 
učenja, ki se bo dogajal od 23. do 27. novembra 2015 v prostorih Medgene-
racijskega centra Kranj.

Letošnji Teden medgeneracijskega učenja nudi vsem generacijam obilo pri-
ložnosti za druženje, spoznavanje, izmenjavo znanj in spretnosti, prijet-
no preživljanje prostega časa ter izdelavo uporabnih izdelkov. Vse to so 
stvari, za katere si v okviru družine in tudi sicer vzamemo vse premalo časa. 
Naj bo to v Tednu medgeneracijskega učenja drugače!  

V Medgeneracijskem centru Kranj bodo v tednu med 23. in 27. novembrom 
2015 izpolnjeni vsi pogoji, da boste stari starši lahko svoje popoldneve preži-
veli z otroki  in vnuki v prijetnem in sproščenem vzdušju ter se ob tem drug 
od drugega kaj koristnega naučili ali skupaj izdelali.

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

S tem oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
Akcije in popusti se ne seøtevajo.

CENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Pester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:

T: 04 280 48 22
E: c3zo@luniverza.si

www.luniverza.si
Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.

T: 04 280 48 00
E: info@luniverza.si
S: www.luniverza.si

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
• Filozofija
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno prometnih predpisov
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodovina in arheologija

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.
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Teden medgeneracijskega učenja 2015

Kavarna Potička bo v Tednu medgeneracijskega učenja pripravila 
degustacijo izdelkov iz redne ponudbe.

Ana Šubic

Kranj – Podobno kot na dru-
gih osnovnih šolah tudi na 
OŠ Jakoba Aljaža Kranj 
narašča število pomoči pot-
rebnih učencev. Na šoli 
sicer že vrsto let uspešno 
deluje šolski sklad, ki bi 
moral biti prednostno 
namenjen nadstandardne-
mu programu in opremi, a z 
njegovimi sredstvi vse pogo-
steje in tudi težje zagotavlja-
jo potrebno pomoč socialno 
ogroženim učencem. To je 
skupino petih staršev – 
Tonyja Del Fabra, Ireno 
Štopfer, Roberta Raucha, 
Tanjo Frank Eler in Valerijo 
Jenko – ter učiteljico Mileno 
Ristić privedlo do odločitve 
za ustanovitev posebne fun-
dacije, v kateri bi zbirali 
sredstva za subvencioniran-
je šol v naravi, taborov, 
ekskurzij in drugih obogati-
tvenih dejavnosti.
»Gre za prvo tovrstno fun-
dacijo v Sloveniji. Ustanovi-
telji smo zbrali ustanovitve-
no premoženje in pripravili 
ustanovni akt ter se podali 

na pot pridobivanja potreb-
nih soglasij ministrstev in 
potrdil. Fundacija je bila 
pravno ustanovljena julija 
lani, gre pa za povsem 
samostojno ustanovo, loče-
no od šole. Zaradi svoje pra-
vne oblike omogoča tudi 
pridobivanje sredstev s 
pomočjo donatorjev in iz 0,5 
odstotka dohodnine, saj nas 
je ministrstvo letos poleti 
uvrstilo na seznam upravi-
čencev do donacij iz dela 
dohodnine,« je pojasnila 
Ristićeva, ki priznava, da je 
bil postopek ustanovitve 
precej naporen, a so člani 
uprave prepričani, da se je 
izplačal. »O fundacijah za 
pomoč učencem so že začeli 
razmišljati tudi na drugih 
šolah, saj se že informirajo o 
podrobnostih ustanovitve,« 
je pristavila Ristićeva. 
V fundaciji, ki jo vodi pred-
sednik uprave Tony Del 
Fabro, pričakujejo, da bodo 
glavnino sredstev zbrali iz 
0,5 odstotka dohodnine. 
»Vsi davčni zavezanci imajo 
možnost odločanja o razpo-
reditvi dela dohodnine v 

splošno koristen namen. 
Namenitev nič ne stane, saj 
sicer sredstva ostanejo v 
državnem proračunu. Starše 
in tudi druge občane Kranja 
vabimo, naj postanejo naši 

podporniki. Izjava za name-
nitev dela dohodnine je na 
voljo tudi na naši spletni 
strani www.fja.si, oddati pa 
jo je potrebno do konca 
leta,« je razložila Jenkova. 

Fundacijo z donacijami že 
podpira okoli sto fizičnih 
oseb, upajo pa tudi na pod-
poro podjetij in občine. »Vsa 
zbrana sredstva so strogo 
namenjena učencem, člani 

uprave vse delamo prostovo-
ljno. Sredstva bomo razdel-
jevali na osnovi sprejetega 
pravilnika, vloge za dodeli-
tev pa zbira šolska svetoval-
na služba,« je pojasnila Ris-
tičeva.
Člani uprave so za logotip 
fundacije izbrali sončne žar-
ke. »Razsvetliti želimo čim 
več otroških src, ki si želijo 
doživeti trenutke med vrst-
niki v šoli naravi in na dru-
gih dejavnostih,« je poudari-
la Jenkova in dodala, da je 
njihova največja želja prav 
vsem otrokom omogočiti 
enake možnosti. A realnost 
je marsikdaj žal drugačna, 
ugotavlja Ristićeva: »V stiski 
je vse več družin. Marsikate-
ri starš težko plača že enod-
nevni izlet, da o šoli v naravi 
in taborih niti ne govorim. 
Včasih kakšen otrok tudi 
© zboli© , ko je treba na izlet ... 
Upamo, da bomo s fundaci-
jo lahko pomagali čim širše-
mu krogu učencev, še več 
sredstev pa bo na voljo pri-
hodnje leto, ko bomo prejeli 
tudi prva sredstva iz naslova 
dohodnine.«

Enake možnosti za vse učence
Skupina staršev je ob pomoči učiteljice Milene Ristić ustanovila Fundacijo za pomoč učencem OŠ Jakoba Aljaža, prvo tovrstno v Sloveniji. Ker je na 
seznamu upravičencev do donacij iz 0,5 odstotka dohodnine, davčne zavezance vabijo k namenitvi dela dohodnine. Upajo tudi na podporo podjetij in 
občine. 

Članice uprave Fundacije za pomoč učencem OŠ Jakoba Aljaža Valerija Jenko, Irena 
Štopfer, Milena Ristić in Tanja Frank Eler. Manjkata Robert Rauch in predsednik uprave 
Tony Del Fabro. / Foto: Primož Pičulin

T: 04 280 48 00 
E: mck@luniverza.si 
S: www.luniverza.si
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Vilma Stanovnik

Kranj – Od četrtka, 19., do 
nedelje, 22. novembra, bo v 
kletni etaži Mercator HM 
Primskovo potekal že 41. 
Tradicionalni zimskošpor-
tni smučarski sejem. Tudi 
letos je namen organizator-
jev iz ZUTS Kranj, da lastni-
ke zamenja rabljena smu-

čarska oprema, oprema za 
tek na smučeh, za deskanje 
pa tudi drsalke, oblačila in vse 
ostalo, kar sodi k zimski re-
kreaciji.
Običajno sejem obišče okoli 
pet tisoč obiskovalcev, ki po 
principu delovanja vseh zim-
skošportnih sejmov v Slove-
niji v komisijski prodaji lahko 
izbirajo med rabljeno zimsko 

športno opremo. Tudi novo 
lahko kupijo, saj »hišni špor-
tni trgovec« Intersport ponu-
ja obilo dobre ponudbe.
»Slovenci navkljub vsem te-
gobam današnjega časa osta-
jamo smučarski narod in rav-
no sejem je priložnost, da si 
zimsko športno opremo lah-
ko nakupimo po ugodnejših 
cenah,« pravi predsednik 

ZUTS Kranj Brane Miklavčič 
in dodaja, da bodo na sejmu v 
predprodaji po ugodnih, zni-
žanih cenah ponujali tudi 
smučarske vozovnice za Kr-
vavec oziroma Roglo, Stari 
vrh ter Kranjsko Goro v pove-
zavi z Voglom, kar je letošnja 
novost. Tudi letos so se pri 
ZUTS odločili, da bodo ne-
prodano opremo namenili 

osnovnim šolam in humani-
tarnim organizacijam – v 
skladu s pogoji komisijske 
prodaje.
Po sejmu se za člane Zveze 
učiteljev in trenerjev smuča-
nja začenjajo številne aktivno-
sti. Med njimi je poudarek na 
izobraževanju, saj tudi letos 
organizirajo dva seminarja, 
tečaj za pridobitev licence 

Učitelj smučanja 1 in 2, pote-
gujejo se pa tudi za izvedbo 
DP kadrov ZUTS v veleslalo-
mu na Krvavcu. V kranjski 
zbor, ki je še vedno najštevil-
nejši v Sloveniji, je včlanjenih 
205 članov. V letošnjem letu 
so, na podlagi strokovnih izo-
braževanj in pridobitve stro-
kovnih nazivov učitelj smuča-
nja, pridobili tri nove.

Pripravljeni  
na smučarski sejem
ZUTS Kranj bo naslednji konec tedna pripravil tradicionalni, letos že  
41. zimskošportni smučarski sejem.

V prijetnem zelenem okolju, 
ob Kamniški Bistrici, s pogle
dom na Kamniške Alpe in 
sosednji Športni park Dom
žale, od leta 2012 stoji Seni
or resort Medgeneracijski 
center Bistrica, krajše imeno
van MGC Bistrica. Posebnost 
centra je, da pod eno streho 
združuje oskrbovana stano
vanja, dom starejših obča
nov ter lokale z različnimi tr
žnimi dejavnostmi. 
Sam center kot objekt, ki je 
zasnovan kot energetsko 
varčna stavba, sestoji iz dveh 
posameznih lamel, ki ju pove
zuje osrednji del. V levi lameli 
se od 2. do 6. nadstropja na

haja 82 sodobno ogrevanih in 
prezračevanih oskrbovanih 
stanovanj v velikosti od 34,24 
m2 do 77,88 m2. V vseh sta
novanjih je možno z opremo 
spalni del ločiti od bivalnega 
dela. Stanovanja imajo tudi 
ložo ali balkon ter shrambo 
na loži ali v kleti. Stanovanja 
se prodajajo neoprem ljena, 
saj si tako lahko vsak stanova
nje opremi po svojih željah. V 
garaži v kletni etaži je mogo
če kupiti ali najeti parkirno 
mesto. Bivanje v oskrbova
nem stanovanju ohranja vse 
najpomembnejše prednosti 
bivanja v lastnem domu, av
tonomnost in zasebnost, 

obenem pa pomoč in nego 
na stalnem dosegu, ki jo v 
MGC Bistrica nudi osebje iz 
doma starejših občanov, ki 
vam je preko »klica v sili« na 
voljo 24 ur na dan.
V 1. nadstropju leve lamele in 
v celotni desni lameli se na
haja dom starejših občanov, 
ki ima v 69 sobah prostora za 
103 stanovalce. Za tiste, ki 
imajo radi več zasebnosti, je 
na voljo 35 enoposteljnih 
sob, v katerih udobnost biva
nja omogoča okoli 20 m2 nji
hove površine. Tu je še 29 
prostornih dvoposteljnih 
sob, velikih od 22 m2 do 35 
m2, ter pet apartmajev za 
dve osebi, ki merijo okoli 29 
m2. Vsaka soba ima ložo ali 
balkon, kjer si je mogoče ure
diti lasten mali vrtiček.
V MGC Bistrica se stanovalci 
oskrbovanih stanovanj lahko 
vključijo v različne aktivnosti, 
ki potekajo v domu. Vsako
dnevno poteka telovadba, 
organizirana je individualna 
ter skupinska fizioterapija, 
tudi za zunanje uporabnike. 
V sklopu delovne terapije se 
odvijajo različne  dejavnosti, 

od ročnih spretnosti, bralnih 
uric, miselnih aktivnosti, dru
žabnih iger, občasno pa si 
krajšajo čas samo s petjem. 
Dvakrat ali trikrat mesečno 
stanovalcem popestrijo dan 
tudi s kakšno prireditvijo. Or
ganizirajo glasbene priredi
tve, folklorne nastope, pro
slave ob državnih praznikih, 
tombolo, piknike, ogledajo si 
tudi kakšen film. MGC Bistrica 
sodeluje tudi z okoliškimi vrt
ci in šolami ter domžalsko 
knjižnico, čemur res lahko 
pravimo medgeneracijsko 
sodelovanje. V lastni knjižnici 
je veliko knjig, najde pa se 
tudi kakšen DVD, če si ga kdo 
želi ogledati v svoji sobi ali 
stanovanju. V knjižnici je na 
voljo tudi internetni kotiček.
V pritličju centra je jedilnica, v 
kateri lahko ob predhodnem 
naročilu obrok pojedo tudi zu
nanji obiskovalci, naročijo po
gostitev za zaključene družbe, 
praznujejo rojstni dan ali oble
tnico. Prav tako je v pri tličju 
tudi prijetna kavarna, kjer se 
stanovalci spontano družijo s 
svojimi obiskovalci ali krajani 
ter se v poletnem času poslad

kajo z okusnim sladoledom, 
skozi vse leto pa z okusnimi 
sladicami in dišečo kavico. V 
Kavarni Bistrica je možno kupi
ti tudi domače piškote. Poleg 
jedilnice in kavarne se v pritli
čju centra nahajajo še lekarna, 
medicinski center, zobozdrav
stvena ambulanta, protibole
činska ambulanta, bioresonan
ca, športna in tecar terapija, 
spinomasaža in korekcija hrb
tenice, športno društvo, frizer
ski salon in salon za pedikuro, 
nego in masaže. Vse te tržne 
dejavnosti so na voljo tako sta
novalcem kot vsem zunanjim 
obiskovalcem in tako dopol
njuje samo ponudbo centra.
Okolica centra je urejena v 
prijeten zeleni park z rekrea
cijskimi površinami in se na

vezuje na urejeno sprehajal
no pot od Kamniški Bistrici. 
Pred vhodom v MGC Bistrica 
je dovolj parkirnih mest, še 
več teh pa je v kletni garaži. 
Dovozne poti in parkirni 
prostori omogočajo varen in 
neoviran dostop do stavbe.
V premišljeno postavljenem 
MGC Bistrica, ki stoji na ob
robju mesta, se posrečeno 
kombinira živahnost mesta 
z mirnostjo narave. Tako je 
okolje primerno za bivanja 
starejših, ki so tako še ve
dno vpeti v vsakdanje živ
ljenjsko okolje, hkrati pa 
imajo mir, ki si ga prav tako 
želijo. Starejšim, ki se odlo
čijo za bivanje v MGC Bistri
ca, je vse na dosegu rok, 
tako rekoč v copatih.

Senior Resort MGC Bistrica, Domžale

P
R

 S
P

O
R

O
Č

IL
O

C
O

N
N

E
C

TA
 R

E
K

L
A

M
N

A 
A

G
E

N
C

IJ
A 

d.
o.

o.
, D

U
N

A
JS

K
A 

C
. 7

6
, L

JU
B

LJ
A

N
A

v kletni etaži

od 19. do 22. 11. 2015
cetrtek 19. 11. 
14.00 -20.00

petek 20. 11. 
09.00 -20.00

sobota 21. 11. 
09.00 -20.00

nedelja 22. 11. 
09.00 -13.00

do 22. 11. 2015

ZU
TS

 K
R

AN
J,

 P
AR

TI
ZA

N
S

K
A 

3
9

, 
K

R
AN

J



14

Zanimivosti
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Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Šola bo čez dve leti 
praznovala 60-letnico. Do 
takrat je še daleč, priprave 
pa so se že začele. 
Na eni izmed sej sveta star-
šev šole je "padla" zanimiva 
ideja. Starši so predlagali 
ustanovitev prvega alumni 
kluba kake osnovne šole na 
Gorenjskem. Ker je večina 
njih tudi nekdanjih učencev 
te šole, je bila ideja še toliko 
bolj dobrodošla. Nekaj mese-
cev je še trajalo, da je ideja 
obrodila prve sadove, saj gre 
za nekaj, kar pri nas še vedno 
ni običajna praksa. Ampak 
zgodilo se je, določena je vod-
ja delovne, ustanovne komi-
sije. To je postala Špela 
Žugelj, ki se je takoj "prijela 
dela" in danes že lahko govo-
rimo o alumni klubu, ki bo 
združil nekdanje in zdajšnje 
učence Osnovne šole Simona 
Jenka. »Klub alumnov oziro-
ma alumni klub je združenje 
nekdanjih učencev, dijakov 
šole. V anglosaških državah 
so stalna praksa na področju 
fakultet in univerz, mi pa 
smo se odločili, da ga ustano-
vimo za svojo osnovno šolo. 
Torej osnovni namen kluba 
je medgeneracijsko druženje 
vseh nekdanjih učencev OŠ 

Simona Jenka Kranj. Šola bo 
leta 2017 praznovala 60-let-
nico, organizirale se bodo 
razne prireditve za različna 
tematska druženja, v spomla-
danskem času bo organizi-
ran »šolski ples«. Ampak do 
tam je še daleč. Zato bomo 
imeli ustanovno sejo 19. 
novembra ob 18. uri v avli 
šole, kjer bo istočasno tudi 
prvo manjše organizirano 
družabno srečanje,« nam je 
povedala Špela Žugelj, tudi 

sama nekdanja dijakinja šole 
Simona Jenka.
Dejavnosti kluba so oziroma 
bodo izoblikovanje in ažurira-
nje seznama članov kluba, 
organizacija seminarjev, dela-
vnic, okroglih miz in ekskur-
zij, povezovanje z organizaci-
jami in posamezniki, ki ima-
jo podobne cilje in namene, 
organiziranje družabnih sre-
čanj na lokalnem, nacional-
nem in mednarodnem nivo-
ju, pridobivanje ugodnosti za 

člane, izdajanje informacij-
skega materiala, nudenje 
strokovne in materialne 
pomoči šole, podpora pri 
organizaciji posvetov, semi-
narjev, tečajev in drugih akti-
vnosti šole. »De la bo dovolj, a 
tudi prijetnega druženja, zato 
vabim bivše dijake šole, ki bi 
nam radi kakor koli pomaga-
li, da se nam pridružijo 19. 
novembra v avli naše bivše, 
najboljše šole,« je zaključila 
Žugljeva.

Jenkov alumni klub
Svoji bivši šoli se lahko pomaga na več načinov. Za pri nas še nenavadnega so se odločili  
nekdanji učenci Osnovne šole Simona Jenka.

Ustanovni člani Alumni kluba OŠ Simona Jenka / Foto: Gorazd Kavčič

Iztok Golob

Kranj – Srečanja sošolcev ob 
obletnicah sicer niso nič 
nenavadnega, nekdanji 
učenci 8. a razreda Osnovne 
šole Staneta Žagarja iz Kra-
nja pa so jubilej nadgradili 
in odšli na tridnevni izlet v 
Beograd. Druženje v srbski 
prestolnici je preseglo vsa 
njihova pričakovanja.
Ideja po organizaciji novega 
»končnega« izleta, kot so ga 
v šali in v spomin na osnov-
nošolske čase poimenovali 
nekdanji sošolci, se je poro-
dila na spomladanski tride-
seti obletnici valete, ko je 
prisrčno snidenje in odlično 
vzdušje še dodatno popestri-
la Gordana. Večina sošolcev 
je ni videla, odkar se je pred 
25 leti preselila v srbsko pre-
stolnico. Njeno željo, da bi 
obisk čimprej vrnili, so vzeli 
resno, breme organizacije 
pa sta prevzela nekdanji 
predsednik razreda Tomaž 
in Hamdi.
Brez negotovosti ni šlo. »S 
Hamdijem sva bila po prvot-
nem zadržanem odzivu kar 
malce skeptična,« se je po 
izletu spomnil Tomaž, pa 
tudi, da je večino spodbudil 
odločen poziv Nataše. »Ajde, 
punce ... Imele se bomo 

fajn, zamenjale bomo okolje 
in kar je najbolj pomembno, 
pomladile se bomo za tride-
set let,« je med drugim zapi-
sala in spodbudila plaz pri-
jav.
Na pot se je odpravilo osem-
najst a-jevcev oziroma sko-
raj dve tretjini nekdanjega 
razreda. V srbski prestolnici 
se jim je pridružil še en 
novopečeni Beograjčan, 
Roman, kljub tesnem urni-
ku pa so obiskali večino bolj 
pomembnih znamenitosti. 
Od tipičnega splava, Skadar-
lije, Kalemegdana do 
Dedinj. K nostalgičnemu 
vzdušju je prispevala še tipi-
čna balkanska ležernost, ki 
jo doma pogosto pogrešajo.
Domov so se vračali utrujeni 
in zadovoljni ob spoznanju, 
da se kljub letom prijatelj-
stvo ni ohladilo. Spomnili so 
se vseh, ki niso mogli z nji-
mi, pa tudi dolgoletne razre-
dničarke Martine Hafnar. 
Njihove vtise je odlično str-
nila Petra: »Ko me vprašajo, 
kakšni ste, odgovorim, da 
me je presenetila pozornost, 
ki jo znate posvečati dru-
gim. Dobro srce. Preprosto 
ste kot vino. Vedno boljši. 
Hvala za čudovit konec ted-
na. Veselim se ponovnega 
srečanja.«

Pomladili  
so se za trideset let
Nekdanji sošolci so z izletom v Beograd po treh 
desetletjih obudili in na novo utrdili nekdanje vezi.

Jubilejno srečanje so imeli kar v Beogradu.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Do sredine decembra 
bo v Varstveno delovnem 
centru (VDC) Kranj na ogled 
razstava glinenih svetil, ki so 
rezultat celoletnega projekta 
Soustvarjamo svetlobo. 
»Skozi leto 2015 smo svetlo-
bo vpletli v vse segmente svo-
je storitve kot tisti vir energi-
je za učenje veščin in spret-
nosti, ki naša življenja napol-
ni s pozitivno naravnanostjo 
in omogoča nastajanje vedno 
novega – tokrat so to unikat-
ne svetilke iz gline,« je pove-
dala direktorica VDC Kranj 
Mirjana Česen na nedavni 
prireditvi. Iztočnica za razis-
kovanje svetlobe v vseh nje-
nih pozitivnih odtenkih jim 
je bilo UNESCO-vo medna-
rodno leto svetlobe, ki ga 
obeležujemo letos. Bodisi da 
je bil to pogovor o svetlobi, o 
tem, kako svetloba simbolizi-
ra toploto, energijo, bodisi 
kot konkreten projekt Sous-
tvarjamo svetlobo, ki si ga je 
zamislila organizacijska vod-
ja kranjske enote VDC Tatja-
na Sladič. Unikatna glinena 
svetila so varovanci izdelovali 
v sodelovanju s keramičarko 

Barbo Štembergar Zupan; 
ustvarjali so tudi na lončar-
skem taboru na Jezerskem. 
Posamezne svetilke so peče-
ne v posebni tehniki raku. 
Ob tej priložnosti so razstavi-
li še druge njihove izdelke 
(piškotnice, skodelice, krož-
nike, čajnike, voščilnice ...) 
in s tem obiskovalcem pred-
stavili raznovrstnost in izvir-
nost njihovega dela. 
Predstavnik sveta staršev 
Milan Hafnar je čestital 

vsem zaposlenim, sedanji in 
nekdanji direktorici Mirjani 
Česen in Ivici Matko za 
uspešnih petnajst samostoj-
nih let delovanja na lokacijah 
v Kranju, Tržiču, Šenčurju in 
Škofji Loki, kjer imajo poleg 
storitve dnevnega varstva 
zadnjih pet let tudi bivalno 
enoto. Lani so odprli gibalni 
park v Kranju, ki so ga letos s 
pomočjo donacije še nadgra-
dili. »Najpomembnejše za 
naše otroke pa je to, da se v 

tej ustanovi počutijo odlič-
no,« je poudaril Hafnar. 
VDC Kranj izvaja social-
no-varstveno storitev voden-
ja, varstva in zaposlitve pod 
posebnimi pogoji.
K prijetnemu vzdušju na 
jubilejni prireditvi sta z glas-
bo prispevala umetnika Eva 
Moškon z vokalom in Andrej 
Pekarovič s kitaro. Unikatna 
glinena svetila so razstavlje-
na v prostorih kranjske enote 
VDC v © ulici prijaznih kotič-
kov©  in so naprodaj. Denar 
od prodanih svetil in drugih 
izdelkov namenijo varovan-
cem kot nagrado za njihovo 
delo in tudi za material za 
nadaljnje ustvarjanje. V času 
trajanja razstave v VDC načr-
tujejo organiziranje obiskov 
in ogledov razstave skozi 
medgeneracijsko druženje z 
različnimi zainteresiranimi 
skupinami. Njihov namen ni 
zgolj prodaja izdelkov, tem-
več  tudi povezovanje in kre-
pitev prepoznavnosti v ožjem 
in širšem okolju. Prav s tem 
razlogom prisrčno vabijo vse 
bralce, naj se za hip ustavijo, 
obiščejo VDC Kranj na Zla-
tem polju in se jim pridruži-
jo v © ulici prijaznih kotičkov© .

Ustvarjali v letu svetlobe
V Varstveno delovnem centru Kranj so zaključili celoletni projekt Soustvarjamo svetlobo, 
obeležili petnajstletnico samostojnega zavoda in oboje lepo prepletli v prireditev.

V družbi Mirjane Česen nekaj varovancev, ki so aktivno 
sodelovali pri izdelavi unikatnih svetilk iz gline. 

Podružnična šola Center Osnovne šole Simona Jenka za 27. 
november pripravlja kulturni dan. Gostje bodo tudi učenci 
III. OŠ iz Čakovca, s katerimi šola že dolgo in dobro sodelu-
je, in skupina mladostnikov iz Centra za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik. Pričakujejo tudi gos-
te iz Norveške. Moto kulturnega dne je Lepa beseda in pri-
jazen nasmeh najdeta pot do vsakega srca. Dan bo pisano 
obarvan, v ospredju bodo kulturne dejavnosti. Obiskala jih 
bo pisateljica Neli Kodrič, na ogled bodo postavili fotograf-
sko razstavo mladostnika Aleksa iz Kamnika. Učenci bodo 
ustvarjali v literarni, plesni, gledališki, glasbeni, ustvarjalni 
delavnici. Za 8. december pa je v stavbi Mestne občine Kranj 
(sejna soba 16) ob 12. uri predvidena okrogla miza, na kate-
ri bo Kriminalistični inštitut iz Ljubljane s partnerji, med 
njimi je tudi kranjska občina, predstavil dosedanji potek in 
vmesne rezultate projekta, ki se je začel februarja 2015, zak-
ljučil pa se bo junija prihodnje leto. Oba dogodka bosta 
potekala v okviru projekta Sistemski pristop k medvrstniške-
mu nasilju v vzgojno-izobraževalnih zavodih – vzorčni 
model in smernice, ki je financiran iz programa Norveškega 
finančnega mehanizma.

Kulturni dan in okrogla miza
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poštnina 3,60 €

DARILO 

Brezplačna tel. št.: 
080 35 42

Spletna trgovina: 

www.baldrijan.si

DARILO 

Ob nakupu dveh izdelkov iz programa 
krem, gelov in prehranskih dopolnil 
vam podarimo Ledeni gel (275 ml)

v vrednosti 9,90 €!

ZELIŠČNI  
MASAŽNI GEL

tradicionalna receptura 
250 ml   •   15,00 €

maksimalna koncentracija  
aktivnih snovi 

100 ml   •   9,90 €

Baldrijan d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj, Tel. št.: 04/204 30 76

PREHRANSKO DOPOLNILO 

BALDRIJAN
Baldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna rastlina, 
katere latinsko ime verjetno izhaja iz besede 
»valere«, ki pomeni biti zdrav. Pomaga pri 
nespečnosti in deluje splošno pomirjujoče. 
Pomaga nam tudi, da lažje premagamo stres in 
čustveno izčrpanost ter ponovno vzpostavimo 
psihično ravnovesje. 

60 kapsul   •   18,30 €

NARAVNA POMOČ PRI:
NESPEČNOSTI, TESNOBI, STRESU, ...

GEL VRAŽJI KREMPELJ

KONJSKI GEL

Navodila za uporabo: 
• pri glavobolih, slabem počutju, napetosti in preh

ladu, bolečem grlu ga vtrite v senca in prsi ali vrat
• pri težavah z okončinami in sklepi večkrat  

dnevno namažite boleče predele

tradicionalna receptura 
300 ml   •   9,90 €

maksimalna koncentracija  
aktivnih snovi 

100 ml   •   9,30 €

poštnina 3,60 €poštnina 3,60 €poštnina 3,60 €poštnina 3,60 €poštnina 3,60 €poštnina 3,60 €

KONJSKI GELKONJSKI GEL

tradicionalna receptura 
300 ml   •   9,90 €

maksimalna koncentracija  
aktivnih snovi 

100 ml   •   9,30 €

Z VAMI ŽE  
OD LETA 2007!

za nego kože v predelu sklepov

za nego kože v predelu mišic
KONJSKI GEL

BREZ
PARABENOV

IN SILIKONOV

Nagrade:
1. Bon v vrednosti 30 €
2. Bon v vrednosti 20 €
3.–5. Bon v vrednosti 10 €
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. 
Prevzem nagrad je mogoč na sedežu 
podjetja Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

60 kapsul   •   18,30 €60 kapsul   •   18,30 €60 kapsul   •   18,30 €

BREZ
ALKOHOLA

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 25. novembra 2015, na Gorenj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Pol tisočletja Gradu Brdo
Leta 1510 je cesar Maksimilijan I. Habsburški na Dunaju podpisal dovoljenje za gradnjo gradu na Brdu. Tako je Jurij Egkh postavil prvi renesančni dvorec  
na Kranjskem. V času protestantizma je bil grad pomemben center razvoja, v njem se je ustavil tudi Primož Trubar. Tudi kasneje je zgodovina  
pisala mnogo zgodb, marsikaj o tem pa smo lahko obiskovalci izvedeli prejšnji mesec, ko je Grad Brdo na široko oprl svoja vrata.

V času praznovanja so v Gradu Brdo pripravili razstavo, na kateri si je bilo moč ogledati 
tudi dve originalni knjigi. To sta Dalmatinova Biblija iz leta 1584 in Valvasorjeva Slava 
vojvodine Kranjske iz leta 1689. Eden od lastnikov Gradu Brdo Adam Brdski je namreč v 
zahvalo za podporo protestantizmu prejel enega prvih izvodov Dalmatinove Biblije, v 
gradu pa hranijo tudi original Slave vojvodine Kranjske. / Foto: Gorazd Kavčič

Grad Brdo je danes najbolj znan in najbolje opremljen protokolarni objekt v Sloveniji, ki je 
odprt tudi za javnost. V njem so sprejeli že mnoge slavne osebnosti od kraljice Elizabete 
II., papeža Janeza Pavla II., ameriških predsednikov Clintona in Busha do ruskih 
predsednika Putina in predsednika vlade Medvedjeva ter mnoge druge. Zlasti dragocena 
je grajska knjižnica, v kateri je okoli osem tisoč knjig. / Foto: Gorazd Kavčič

Grad Brdo je doživljal boljše in slabše čase, še vedno pa je ohranil arhitekturo, ki je v 
tedanji renesančni maniri zasnovana kot štiritraktna, nadstropna zgradba z nekdaj 
odprtimi arkadami okoli notranjega dvorišča in štirimi vogalnimi stolpi. Po drugi svetovni 
vojni je bil dvorec zapuščen in delno oplenjen, nato pa je bil v petdesetih letih prejšnjega 
stoletja temeljito prenovljen ter uporabljen kot protokolarni objekt. / Foto: Gorazd Kavčič

V okviru oktobrskega praznovanja so pripravili tudi Grajski dan. Obiskovalce so popeljali v 
čas turških vpadov, proti katerim so se borili vitezi. Lahko so bili svatje na poroki Adama 
Brdskega in se pridružili razpravi na sodišču 17. stoletja. Med ljudmi so se sprehodili tudi 
Zoisi, ki so na posestvu živeli vse od 18. stoletja naprej. Da je bil dogodek zares pristen, so 
poskrbeli tudi brdski kuharji, ki so predstavili srednjeveško kuhinjo. / Foto: Primož Pičulin 

Največ pozornosti so na prireditvi, ki so jo na Brdu poimenovali Grajski dan, poželi 
lipicanci s svojim nastopom, ljubitelji konj pa so se lahko popeljali tudi s kočijo. Na 
Grajskem dnevu je bila odprta tudi razstava Zakladi grajske knjižnice, ogledati pa si je bilo 
moč tudi razstavo v parku, ki je prikazovala razvoj Brda skozi čas. Prav tako so ob jubileju 
vse dni potekali vodeni ogledi Gradu Brdo. / Foto: Primož Pičulin

Dogodek ob praznovanju pol tisočletja Gradu Brdo so zastavili kot izobraževalni projekt, ki 
je bil pomemben zlasti z vidika narodnih korenin, slovenske kulturo-umetniške dediščine, 
hkrati pa je bil tudi dobrodelen. Za zaključek so namreč pripravili Koncert tisočletja s 
simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in številnimi nastopajočimi. Del zbranih sredstev od 
vstopnic so pri JGZ Brdo namenili Anini zvezdici. / Foto: Tina Dokl
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