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V Fajdigovi ambulanti 
je že živahno
V začetku tega meseca je v Kranju vrata odprla 
ambulanta, ki jo ob torkih obiskujejo pacienti 
brez zdravstvenega zavarovanja. 

www.asteriks.net

SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

Odbojkarski 
finale je bil  
v Kranju
Po polfinalni zmagi nad 
odbojkarji domačega Triglava 
so se naslova najboljših v 
pokalnem tekmovanju veselili 
odbojkarji ekipe Calcit 
Volleyball.

stran 19

Tudi Kranj 
začenja z 
e-cikliranjem
Župani petih občin, med 
njimi tudi kranjski župan 
Boštjan Trilar, so prejšnji 
teden v Šenčurju podpisali 
listino o predaji uličnih 
zbiralnikov.

stran 17

OBČINSKE NOVICE

Po Kranju s kolesi
Z 8. aprilom se bo začelo re-
dno delovanje tako imenova-
nega sistema KRsKOLE-
SOM, ki bo zmanjšal potre-
bo po parkiriščih in olajšal 
dostop do mesta in tudi dru-
gih lokacij. 
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AKTUALNO

Med največjimi  
v državi
Na sedežu v Kranju so pred-
stavili Večgeneracijski center 
Gorenjske, ki je eden izmed 
petnajstih tovrstnih centrov, 
ki so jih letos odprli po vsej 
Sloveniji.
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ZANIMIVOSTI

Uživa v novih 
izkušnjah
Kranjčan David Gojo ima pri 
komaj 27 letih že veliko izku-
šenj tako s študijem kot de-
lom doma in predvsem v tu-
jini, prav vedno nova znanja 
in izkušnje pa so zanj najve-
čji izziv.
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KULTURA

Gledališče je tek na 
dolge proge
V ponedeljek, ob svetovnem 
dnevu gledališča, se je z uvo-
dno slovesnostjo in prvo 
predstavo tekmovalnega 
programa v Prešernovem 
gledališču začel 47. Teden 
slovenske drame. 
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Kranj, april 2017

APRIL 2017

V BARVAH
MAVRICE
Z aprilom so prišle barve! Pirhi 
in butarice so jih polne, forzici-
je, bezeg in češnje cvetijo, verje-
tnost, da vidimo cel spekter barv 
na nebu, je v aprilskem vremenu 
skoraj zagotovljena. V mesto se 
bo naselila spomladanska ležer-
nost, sploh med velikonočnimi 
prazniki in konec meseca, ko bo 
pred vrati maj. Denite praznike 
v ljube vam barve! Sledite sku-
pni velikonočni tradiciji na Ko-
krici in obiščite največjo kokrško 
prireditev Sekanje pirhov.

Sekanje pirhov
ponedeljek, 19. aprila, ob 9. uri
parkirišče pred Merca torjem, 
Kokrica

PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI

Vilma Stanovnik

Pro bono oziroma brezplač-
na ambulanta je prve paci-
ente sprejela prvi marčni 
torek, le dan po slovesnem 
odprtju, tudi v prihodnje pa 
bo odprta ob torkih med 15. 
in 19. uro. Kasneje bodo de-
lovni čas prilagajali potre-
bam. Za paciente skrbijo 
upokojeni zdravniki Ana Te-
ran, Nevenka Perčič in Peter 
Štular ter medicinska sestra 
Anita Obad in Tadej Krišelj.
Prostore imajo v stavbi 
OZG, nasproti kranjske 
Nujne medicinske pomoči, 
kamor lahko tisti, ki imajo 
različna še uporabna zdravi-
la, ta tudi prinesejo.
Celostno podobo za Fajdigo-
vo ambulanto je brezplačno 
pripravil kranjski oblikovalec 
Dušan Grobovšek iz obliko-
valskega studia Ideološka or-
dinacija, tudi vsi drugi, ki so 

sodelovali pri urejanju prije-
tne ambulante na Gosposve-
tski ulici 9, pa so svoje delo 
opravili brezplačno. Kot je ob 
odprtju ambulante poudaril 
vodja projekta in predsednik 
Društva Fajdigova ambulan-
ta Tomaž Krišelj, bodo v am-
bulanti dobili brezplačno 
pomoč ljudje, ki so brez de-
narja in brez urejenega 
zdrav stvenega zavarovanja. 
Takih naj bi bilo v Kranju in 
okolici približno tisoč.
»Zelo hvaležni smo dona-
torjem, projekt pa je uspel 
tudi z dobrim sodelovanjem 
z Mestno občino Kranj, 
Zdravstvenim domom 
Kranj, OZG in še nekateri-
mi,« je povedal Tomaž Kri-
šelj in dodal, da se bodo v 
Društvu Fajdigova ambu-
lanta financirali izključno s 
prostovoljnimi prispevki in 
donacijami.

48. stran

Vilma Stanovnik

V kranjski občini oziroma 
kranjskih športnih kolekti-
vih je več kot tristo kategori-
ziranih športnikov, od tega 
so štirje z najvišjim, svetov-
nim razredom, sedemnajst 
jih ima status mednarodne-
ga razreda, osemindvajset 
pa status perspektivnih 
športnikov. Poleg njih je še 
več kot sto dvajset športni-
kov državnega razreda ter 
več kot sto trideset mladin-
skega razreda.
To je le nekaj podatkov, ki 
so jih slišali navdušeni obi-
skovalci sredine prireditve s 
sprejemom športnikov Kra-
nja, ki so se predstavili na 

Glavnem trgu. Kar štirideset 
športnikov, poleg njih pa še 
tri ekipe, kar skupaj pomeni 
okoli osemdeset športnikov, 
je lani osvojilo naslov držav-
nih prvakov, zato so si pri-
služili športne znake. Šest-
najst športnikov je doseglo 
vrhunske rezultate v mla-
dinskih kategorijah, zato 
jim je podžupan Boris Ve-
hovec izročil male športne 
plakete. To so bili: alpski 
smučar Miha Hrobat, tele-
mark smučar Jure Aleš, 
smučarski skakalec Domen 
Prevc, plavalka Tina Čelik, 
kolesarja Jaka Primožič in 
Nik Čemažar, biatlonci Alex 
Cisar, Mitja Drinovec, Nina 
Zadravec in Tais Vozelj, ko-

šarkarice Nina Jesenšek, 
Eva Prevodnik in Lara Kozi-
na Bubnič ter smučarski te-
kači Anamarija Lampič, Ja-
nez Lampič in Lea Einfalt.
Za vrhunske rezultate v 
članski konkurenci so si ve-
like športne plakete za leto 
2016 zaslužili: lokostrelca 
Toja Ellison in Dejan Sitar, 
športna plezalka Mia Kram-
pl, smučarska skakalca Pe-
ter Prevc in Robert Kranjec, 
alpinist Aleš Česen, plavalec 
Peter John Stevens, kegljači-
ca Brigitte Strelec, ledni ple-
zalec Janez Svoljšak ter pa-
dalca Uroš Ule in Maja Sajo-
vic. Poleg njih sta velike 
plakete za dolgoletno delo 
dobila Darko Savšek in Mi-

lena Kordež, v imenu Teka-
škega smučarskega kluba 
Triglav Kranj, ki je lani pra-
znoval 70-letnico, pa je veli-
ko plaketo prevzel predse-
dnik Srečko Barbič.
»Čestitam vam za trdo delo 
in lepa hvala za vse vrhun-
ske rezultate, s katerimi ste 
nas razveseljevali. Hvala 
vam, da ste ime Kranja po-
nesli po Sloveniji in v svet. 
Prav tako hvala vašim učite-
ljem, mentorjem, trenerjem 
in vsem, ki so pripomogli k 
uspehu kranjskega športa,« 
je poudaril kranjski župan 
Boštjan Trilar in dodal, da je 
vesel, ker so se odločili, da 
sprejem športnikov pripra-
vijo v središču mesta, kjer 
jim lahko zaploska res veli-
ka množica navijačev. Zlasti 
so bili glasni, ko so na oder 
prišli smučarski skakalci SK 
Triglav na čelu z brati Prevc 
ter Nejcem Dežmanom in 
Žigo Jelarjem. »Veliko časa 
sem preživel v Kranju, kjer 
sem hodil v srednjo šolo in 
kjer imamo odlične pogoje 
za treniranje,« je povedal 
Peter Prevec, ki je bil po lan-
ski imenitni sezoni letos ve-
sel velike podpore navijačev, 
ki smučarske skakalce nav-
dušeno spremljajo, tudi ka-
dar ne gre čisto po načrtih. 
»Tudi zato imamo že sedaj 
veliko motivacijo za nasled-
njo sezono,« je še povedal 
Peter Prevc.

Praznik kranjskega športa
V sredo pozno popoldne je bilo v središču starega Kranja res živahno, saj so zbrani lahko pozdravili 
najboljše kranjske športnice in športnike. Za veselo vzdušje so poskrbeli Modrijani, DJ Kleen in 
Plesna skupina Tinča.

Dobitniki velikih in malih plaket z županom Boštjanom Trilarjem in podžupanom Borisom 
Vehovcem / Foto: Primož Pičulin
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Mateja Rant,  
Vilma Stanovnik, Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 3/let nik III so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 26, ki je iz šel 31. marca 2017. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko sre-
dišče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
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»Oba prehoda sta nadaljeva-
nje vrste ukrepov za umiri-
tev prometa, ki jih že izvaja-
mo v želji zagotoviti čimve-
čjo varnost v prometu za 
vse, predvsem najšibkejših 
udeležencev v prometu,« je 
še dodal župan. Dolgo priča-
kovana prehoda čez državno 
cesto bosta urejena še pred 
poletjem. 
Poleg novega prehoda za 
pešce pri Planetu Tuš, ki bo 
potekal čez Cesto Boštjana 
Hladnika, bodo dograjene 
tudi površine za pešce (ploč-
nik in čakališče) na levi stra-
ni v celoti in deloma na 
desni strani ceste, prav tako 
pa bo urejena tudi ustrezna 
osvetlitev. Nevarne situacije, 
ki na tem odseku niso red-
kost, so bile namreč doslej 
predvsem posledica prehaja-
nja pešcev in kolesarjev prek 
regionalne ceste in pa nepri-
lagojene hitrosti vozil. Tako 
je bilo v obdobju 2006–2015 
na tem odseku 29 promet-
nih nesreč, v katerih so bili 
udeleženi tudi kolesarji, žal 
pa na tem odseku beležimo 
tudi smrtno žrtev nesreče. 
Prehod pri Vojašnici Petra 
Petriča predvideva ureditev 
obstoječega priključka občin-
ske ceste na državno cesto 
pod pravim kotom na način, 
ki bo omogočal preglednost. 
Na stiku občinske in regio-
nalne ceste doslej namreč ni 
bilo urejenega prehoda za 
pešce, ki bi omogočal varno 
prehajanje na drugo stran 
regionalne ceste, kjer je ure-
jena površina za pešce in 
kolesarje. Občinska cesta je 
doslej prevzemala hkrati tudi 
funkcijo sprehajalne poti, 
kjer se je še posebej v sonč-
nem vremenu, ob popoldne-
vih in dela prostih dneh spre-
hajalo veliko število pešcev. 
Na območju priključka več-
krat prihaja do kritičnih situ-
acij, saj pešci v želji po dosto-
pu do sprehajalne poti ali do 
varne površine za pešce 
vzdolž regionalne ceste preč-

kajo cesto izven označenega 
prehoda, kljub sorazmerno 
velikim prometnim obreme-
nitvam in hitrostim vozil. 
Hkrati občinska cesta mimo 
trgovskega centra Kalia v 
zadnjem času služi tudi kot 
bližnjica za vozila, ki z Zlate-
ga polja peljejo proti Kokrici 
in se tako izognejo prometno 
zelo obremenjenemu križiš-
ču Kidričeve in Bleiweisove 
ceste pri Zdravstvenem 
domu Kranj.
V okviru projekta bo izvede-
na ureditev, ki predvideva 
razširitev regionalne ceste 

na območju nesemaforizira-
nega priključka z ustreznim 
prometnim znakom, pre-
hod za pešce prek regional-
ne ceste pa bo umeščen na 
severni krak regionalne ces-
te (v smeri proti Kokrici). Na 
tem odseku je bilo v letih 
2006–2015 kar 13 promet-
nih nesreč, žal tudi s smrt-
nim izidom. V teh nesrečah 
sicer ni bilo udeleženih peš-
cev, sta bila pa udeležena 
dva kolesarja in en voznik 
motornega kolesa. 
Stroški ureditve prehoda pri 
vojašnici so ocenjeni na 

dobrih 23.000 evrov, za pre-
hod pri Tušu pa na 35.000 
evrov. 
Izvajalec zagotavlja, da 
bodo dela potekala fazno in 
po posameznih odsekih, 
čimbolj nemoten promet 
na območjih pa bodo zago-
tovili tako s pomočjo fizič-
nega usmerjanja kot sema-
forjev. Četudi popolna 
zapora cest po zagotovilih 
izvajalca ne bo potrebna, je 
vseeno pričakovati zgoščen 
promet, zato pozivajo k str-
pnosti v prometu in upošte-
vanju signalizacije.

Nova cestna prehoda 
že pred poletjem
»V začetku aprila se bodo po pridobitvi dovoljenja od Direkcije RS za infrastrukturo za delno zaporo 
ceste začela dolgo pričakovana dela na dveh odsekih v Kranju – pri Planetu Tuš in pri Vojašnici Petra 
Petriča. Že danes pa lahko z gotovostjo zatrdim, da bo na obeh območjih mogoče varneje prečkati 
državno cesto že pred poletjem,« pravi župan Boštjan Trilar.

Prehod pri Planetu Tuš

Prehod pri Vojašnici Petra Petriča

Upravna enota Kranj bo začela z izločanjem dokumentar-
nega gradiva za področje gradbenih zadev, v katerih so 
bila gradbena dovoljenja izdana v letu 2006. Izločeni bodo 
gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanj-
skih in drugih objektov z izjemo načrta arhitekture. Vse 
zainteresirane lastnike, ki bi želeli prevzeti gradbeni načrt, 
pozivajo, da najkasneje do 1. maja 2017 pošljejo vlogo s 
podatki o objektu (št. gradbenega dovoljenja, podatki o 
investitorju, vrsta objekta, parcelna številka in katastrska 
občina) na naslov: Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj, ali na elektronski naslov ue.kranj@gov.si ozi-
roma jo vložijo osebno v sprejemni pisarni upravne enote 
ali na krajevnem uradu. Po preteku tega roka bodo gradbe-
ni načrti izločeni in uničeni.

Gradbeno dokumentacijo iz 2006 bodo izločili

V akciji, ki je potekala od 1. do 14. marca, je bilo na podlagi 
sporočil občanov na območju mestne občine Kranj s strani 
Zavetišča Perun odvzetih 31 zapuščenih mačk. Od teh je bilo 
v pogodbeni Veterinarski ambulanti Medicovet, d. o. o., 15 
steriliziranih in 16 kastriranih. Živali so bile po oskrbi vrnjene 
nazaj v okolje. Naslednja akcija bo izvedena septembra letos. 
Seveda pa bo za zapuščene živali ustrezno poskrbljeno tudi v 
vmesnem obdobju. Vsem občanom, ki ste tvorno sodelovali 
v akciji, se na kranjski občini lepo zahvaljujejo. Lastnike živali 
pa ponovno prosijo, da odgovorno skrbite za svoje živali. 

Rezultati sterilizacije in kastracije mačk  

Mestna občina Kranj na svojih spletnih straneh www.kranj.
si objavlja javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih 
prostorov v starem Kranju. Javni razpis je odprt do 3. maja 
2017. Vloge morajo prispeti na Mestno občino Kranj do 3. 
maja 2015 do 12. ure. Podrobnejše informacije so navedene 
v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Do 5. maja je 
odprt tudi javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva za leto 2017. Mestna občina Kranj vabi socialna 
podjetja, da se vključijo v program sofinanciranja ter si tako 
olajšajo začetke poslovanja na svojem področju. Do 14. 
aprila pa je odprt tudi javni razpis za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja za leto 2017. Podrobnosti o razpisih so objavljene 
na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.

Razpisi za sofinanciranje 

Na Planini v Kranju poteka obnova igrišča za mali nogomet. 
Vrednost del znaša skoraj 40.000 evrov (brez davka). Če bodo 
vremenske razmere dopuščale, bodo dela predvidoma zaklju-
čena v dveh tednih. Obnova igrišča obsega odstranjevanje 
obstoječega asfalta, zamenjavo tampona (nosilne plasti pod 
asfaltom), vgradnjo novih betonskih robnikov, novo asfaltira-
nje in izdelavo označb ter ureditev zemljine okoli igrišča. Gre 
pa za približno 1200 m2 veliko površino (48 m x 25 m).

Na Planini obnova igrišča za mali nogomet

Urejanje igrišča za mali nogomet na Planini

Društvo Šola zdravja vabi vaditelje skupin Vaje 1000 gibov 
na praktično usposabljanje, ki bo v Kranju v petek, 7. aprila, 
od 9. do 14. ure. Seminar je namenjen vsem, ki bi želeli 
voditi jutranjo telovadbo v skupini ali ustanoviti novo skupi-
no oziroma si poglobiti že pridobljeno znanje. Potekal bo v 
Mestni knjižnici Kranj, (Gregorčičeva 1, Kranj). Prijave lahko 
pošljete po navadni pošti na Društvo Šola zdravja, Slamni-
karska 18, 1230 Domžale – za seminar ali po e-pošti: telo-
vadba7.30@gmail.com. Rok za prijave je do ponedeljka, 3. 
aprila (prijave so obvezne, več podatkov glede prijavnine na 
spletni strani http://www.srce-me-povezuje.si/solazdravja/
index.php?lng=sl&t=aktualno&id=14024).

Izobraževanje prostovoljcev za Šolo zdravja

Zadnje dni februarja se je na pokopališču v Kranju začela 
obnova strehe nad poslovilnim objektom. Dela bodo, če le bo 
vreme dopuščalo, zaključena aprila. Obnova strehe predstav-
lja nadaljevanje večjih obnovitvenih del na mestnem pokopa-
lišču. Dotrajana pločevinasta kritina bo zamenjana, na kupo-
lah mrliških vežic pa izvedena tudi dodatna toplotna izolacija. 
Vrednost del znaša 30 tisoč evrov. Izvajalec je svoj urnik 
izvedbe del uskladil z delovanjem pokopališča in Komunalo 
Kranj, tako da naj motenj zaradi obnove ne bi bilo. 

Obnova strehe nad vežicami
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Če je bil Kranj pred leti 
usmerjen zlasti v razvoj in
dustrije, pa je v zadnjih letih 
vedno večji zaslužek v turiz
mu, ki naj bi postal še po
membnejša gospodarska 
panoga. Podatke o turistični 
rasti večkrat omenite tudi na 
različnih prireditvah. Kaj je 
za vas pri tem najbolj po
membno?
»Res, v treh letih število turi
stov nenehno raste, v zad
njih dveh letih pa je ta po
rast še posebno strm. Velik 
del tega lahko pripišemo 
tudi novi turistični strategi
ji, ki se je orientirala zlasti 
na ponudbo različnih kul
turnih znamenitosti in pri
reditev, pa tudi na ponudbo 
naravnih lepot Kranja in 
okolice. Tako smo v Kranju 
zabeležili, da se je v lanskem 
letu, v primerjavi z letom 
prej, število prihodov turi
stov povečalo za kar 37 od
stotkov, število prenočitev 
pa je večje za 26 odstotkov. 
To je bistveno več kot rast 
prihoda turistov v sloven
skem povprečju in to se mi 
zdi še posebno pomemben 
podatek. Prav tako se mi zdi 
pomembno poudariti, da se 
struktura gostov spreminja. 
Lani smo zabeležili pred
vsem velik skok obiskoval
cev iz Madžarske, ki postaja
jo vse pomembnejši gosti, 
njihov obisk pa se je povečal 
kar za 61 odstotkov. Sicer pa 
je lani v Kranj prišlo največ 
gostov iz Koreje, sledijo pa 
Srbi, Nemci, Poljaki, Ma
džari, Hrvati, Bolgari, Itali
jani, Avstrijci, Francozi in 
ostali. Glavna naloga, ki 
smo si jo pri tem zastavili 
skupaj z Zavodom za kultu
ro in turizem, je, da tistim 
obiskovalcem, ki v Kranju  
le prespijo, ponudimo kaj 

več kot zgolj spanje. Da jim 
ponudimo naše ostale stori
tve, jih peljemo v stari Kranj, 
jim ponudimo možnosti ak
tivnega preživljanja dopusta 
ob kolesarjenju, izletih v hri
be in podobno. Kljub dej
stvu, da so rezultati res zelo 
spodbudni, moramo poskr
beti, da bodo od tega bolje 
živeli različni ponudniki tu
rističnih storitev – od go
stincev do vseh drugih. Pri 
tem mislim tudi na tiste v 
okolici Kranja, ne le v sta
rem Kranju, kar je največ
krat poudarjeno. Res je veči
na kulturnih prireditev in 
ustanov v središču Kranja, 
vendar pa želimo, da bi bile 
še bolj prepoznavne naše te
matske poti, naravne zna
menitosti, turistične kmetije 
in podobno.«

Kljub razpisom za subvenci
oniranje najemnin je v sta
rem Kranju še vedno nekaj 
praznih lokalov, zlasti med 
tednom pa na ulicah ni pra
vega mestnega vrveža. Kaj je 
še moč narediti?
»Vsi tisti, ki so dobili sub
vencionirane najemnine v 
mestu, še delajo, saj je bil 
pogoj za pridobitev subven
cije, da imajo lokale odprte 
vsaj tri leta. V zadnjih dveh 
letih se je v starem Kranju 
odprlo sedemnajst novih lo
kalov oziroma trgovin, zapr
li pa sta se dve. Za eno od 
teh trgovin se že zanima nov 
najemnik, poleg tega pa se 
bo takoj po prenovi odprla 
čokoladnica, ki bo na vogalu 
na Glavnem trgu. Računa
mo tudi, da se bodo z novim 
pozivom za subvencijo, ki je 
odprt do 3. maja, pojavili 
novi najemniki. Cilj tega 
zad njega razpisa je, da se 
napolnijo tudi prostori v 
nadstropjih, ki ne bodo na
menjeni zgolj trgovski de

javnosti, ampak bodo v njih 
lahko tudi različne pisarni
ške, storitvene, svetovalne in 
podobne dejavnosti. Mislim, 
da je trend zelo dober, da za
nimanje je, zavedamo pa se, 
da bo treba narediti še več 
pri tem, da bo v mesto prišlo 
še več ljudi tudi med te
dnom in da bo mesto polno 
vsak dan. Kadar grem v stari 
Kranj v petek ali v soboto, je 
v mestu živahno in želim si, 
da bi bilo podobno vsak dan. 
Eden od vzorkov, da obisko
valci pridejo v mesto, so raz
lični dogodki, ki jih pripra
vljamo. Izkazalo se je na
mreč, da na vsak dogodek, 
pa naj bo to zabava, šport ali 
kaj drugega, pride ogromno 
obiskovalcev. Mesto je bilo 
res polno na Prešernovem 
smenju, ko sem se na ulicah 
pogovarjal tudi s tujci iz raz
ličnih držav. Med njimi so 
bili celo Španci, ki so v Kranj 
prišli ravno z namenom 
ogleda te sicer tudi med do
mačini priljubljene priredi
tve ob kulturnem prazniku. 
Očitno so prireditve magnet 
za tujce in domačine, pri 
Zavodu za turizem in kultu
ro pa iščejo tudi druge nači
ne, kako v staro mestno je
dro še privabiti tako Kranj
čanke in Kranj čane kot obi
skovalce od drugod.«

Reševanja prometa v mestu 
in pomanjkanja parkirišč ste 
se lotili z nekaterimi zanimi
vimi rešitvami. Katerimi?
»Vemo, da v starem Kranju 
na področju prometa in par
kirišč marsikaj ni urejeno, 
kot bi bilo treba, zato smo se 
tega problema lotili na več 
področjih. Z 8. aprilom 
bomo uvedli tako imenovani 
sistem KRsKOLESOM, ki 
bo zmanjšal potrebo po par
kiriščih in olajšal dostop do 
mesta in tudi drugih lokacij. 

Tudi uporabniške kartice 
bodo na voljo od 8. aprila 
naprej. Imamo dva prodajna 
kanala. Eden je Turistično 
informacijski center v sta
rem Kranju, drugi pa je in
ternetna prodaja na spletni 
strani krskolesom.si. 
Nasled nji korak razbreme
nitve s prometom je elek
trično vozilo, za katerega 
računam, da ga bomo uvedli 
še pred prvomajskimi pra
zniki. Trenutno poteka an
keta o imenu tega vozila. Po 
zelo živahni razpravi na Fa
cebooku so sedaj predlaga
na štiri imena: Kranvaj, Pi
čoni, KRfurej in KRfrajer. 
Skupaj s koncesionarjem 
Alpetourjem upam, da 
bomo našli dva prijazna šo
ferja, ki bosta ljudem pri
pravljena tudi pomagati. Po
leg tega bo nov, pomemben 
ukrep tako imenovani »car 
sharing« oziroma možnost 
najema in uporabe avtomo
bila po potrebi. Za te potre
be načrtujemo dvajset elek
tričnih avtomobilov na dese
tih lokacijah, dostop do av
tomobila pa bo mogoč prek 
telefonske aplikacije. V Lju
bljani in Murski Soboti se je 
ta način uporabe avtomobi
lov že prijel in mislim, da bo 
tudi v Kranju tako. Trenu
tno pripravljamo osnutek 
pogodbe z izvajalcem, treba 
pa je urediti tudi parkirišča 
z električno napeljavo.«

Veliko pogovorov in tudi 
nekaj slabe volje je bilo v 
zadnjem času zaradi pre
dlaganega novega odloka o 
urejanju prometa v Kranju, 
ob katerem so imeli zlasti 
veliko pomislekov prebival
ci in najemniki lokalov v 
starem Kranju. Kako ste se 
dogovorili?
»Po prvem branju odloka na 
mestnem svetu smo se do
govorili, da bomo najprej na
redili sestanek s predstavni
ki okoliških krajevnih sku
pnosti. Ko smo jim rešitve 
predstavili, so se strinjali, da 

bo z novimi ukrepi res več 
reda in da se bodo sprostila 
parkirna mesta za stanoval
ce. Tako smo se dogovorili, 
da bomo skupaj določili pri
oritetna območja in čim prej 
začeli ukrepati. Tudi s pred
stavniki Krajevne skupnosti 
Center se bomo dobili te 
dni, smo pa že opravili raz
govore s podjetniki v starem 
Kranju, kjer je bilo treba po
iskati največ rešitev. Pri ne
katerih smo jih že našli, z 
drugimi se še dogovarjamo. 
Tudi s stanovalci starega 
mestnega jedra iščemo reši
tve, kako jim omogočiti ne
moten dostop do hiš za do
stavo in kako rešiti morebi
tne zadrege tistih, ki imajo 
gibalne omejitve, oziroma 
starejših. Tudi za to imamo 
rešitev in mislim, da bo po 
vseh pogovorih odlok pri
pravljen za sprejem. Ob tem 
naj še povem, da iščemo 
možnost, da bi na Stari Savi 
dobili nekaj parkirnih mest 
za stanovalce oziroma naje
mnike v starem mestnem 
jedru, ki bi tam lahko parki
rali z dovolilnicami.«

Tako domačini na Zlatem 
polju kot obiskovalci zdrav
stvenega doma opozarjajo 
na težave pri parkiranju. Ste 
tam že našli rešitev?
»Gotovo jih bo rešila parkir
na hiša v sklopu novega av
tobusnega terminala, smo 
se pa z Ministrstvom za 
zdravje že dogovorili, da 
bodo čim prej porušili nek
danjo toplarno na Zlatem 
polju. Tam je zdaj tudi zbi
rališče narkomanov. Mestna 
občina Kranj je kot lastnica 
zemljišč dala soglasje oziro
ma je v pripravi podelitev 
stavbne pravice, da bo mo
žno pridobiti gradbeno do
voljenje za porušitev objek
ta. Tako se je hkrati pokaza
la možnost, da se na tem 
prostoru uredijo parkirna 
mesta za potrebe obiskoval
cev zdravstvenega doma in 
prebivalce, ki živijo v okolici. 

Računamo, da bo konec ju
nija ali v začetku julija prišlo 
do rušitve, nato pa bo trajalo 
približno mesec dni, da se 
uredi parkirišče.«

Končno se obeta tudi grad
nja dveh prehodov za pešce 
na lokaciji pri Planetu Tuš 
in pri vojašnici ...
»Rešitev prehoda za pešce 
je na obeh lokacijah po
membna zlasti zato, ker ce
sti prečka ogromno ljudi. Ti 
hodijo čez državno cesto 
tako na rekreacijo kot na 
sprehode s psi. Z novima 
prehodoma bomo poskrbeli 
za varnost. Res je iskanje 
rešitev trajalo dolgo, saj gre 
za državno cesto in so bili 
pogoji za izvedbo zelo zah
tevni. Sedaj že lahko rečem, 
da bosta prehoda do poletja 
urejena. Poleg tega že pro
jektiramo kolesarsko pot od 
Zlatega polja do Šenčurja, 
ki bo prav tako pomembna 
rešitev za kolesarje.«

Pred kratkim ste dobili ka
zen za prometno nesrečo, ki 
ste jo povzročili pred dobrim 
letom. Kakšna je kazen? 
»Res sem prevzel kaznoval
ni nalog, ki mi nalaga denar
no kazen v višini 5600 evrov 
ter leto in pol prepovedi vo
žnje vozil Bkategorije. Na
log še ni pravnomočen, ven
dar se nanj ne bom pritožil. 
Ker gre za visok znesek, 
bom poiskal način za obroč
no odplačilo. Glede prevoza 
sem se odločil, da bom upo
rabljal to, kar mi ostane: 
kolo, motor in javni prevoz. 
Na daljša poslovna potova
nja me bo vozil šofer, vendar 
ne bistveno več kot do sedaj. 
Naj pa še enkrat poudarim, 
da me bo ta izkušnja sprem
ljala vse življenje. Napaka je 
bila moja in sam nosim po
sledice svojih dejanj. Lahko 
se le potrudim, da po naj
boljših močeh in vsak dan 
znova dokažem, da znamo 
delati dobro in v korist 
Kranj čank in Kranjčanov.«

Vloga turizma 
je vse 
pomembnejša
Število turističnih nočitev se zadnja leta v Kranju povečuje celo hitreje kot 
drugod po Sloveniji, prav tako se spreminja struktura gostov, med katerimi 
je vedno več Madžarov. Tudi o tem sva se pogovarjala z županom 
Boštjanom Trilarjem. 

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Tudi električno vozilo bo razbremenilo promet v mestu.
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Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Star sem štiriinštirideset let 
in živim v Britofu. Osnovno 
šolo sem obiskoval v Predos-
ljah, srednjo strojno šolo pa v 
Kranju. Diplomiral sem iz 
ekonomije na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani, speciali-
zacijo iz managementa pa 
sem opravil na Fakulteti za 
management v Kopru. 
Ukvarjam se z usposabljan-
jem bivših odvisnikov in 
invalidov v socialnem podjet-
ju Fundacije Vincenca Drak-
slerja. Sem poročen in oče 
dveh osnovnošolcev – Špele 
in Žana. Prosti čas preživ-
ljam z družino in prijatelji.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Tretji mandat zapored sem 
član Sveta Mestne občine 
Kranj kot predstavnik svet-
niške skupine SDS. Politič-
no sem aktiven dvajset let, 
vseskozi kot član stranke 
SDS. Kot svetnik sem tudi 
član Komisije za finance in 

Komisije za gospodarstvo.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»V tem mandatu je naša 
svetniška skupina v opozici-
ji, tako da je težje zagotoviti 
zadostno podporo našim 
predlogom. Seveda pa sem 
vesel, če so moji predlogi 
upoštevani. V mestnem sve-
tu želim delovati konstruk-
tivno in podprem predloge, 
ki so dobri za Kranj in Kra-
njčane, ne glede na to, kdo 
je predlagatelj.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Vsekakor bi bil vesel, da bi 
bil Kranj gospodarsko uspe-
šnejši, da bi se še povečala 
zaposlenost, saj bi le na ta 
način lažje zagotavljali večja 
proračunska sredstva za raz-
voj Kranja. Velik problem je 
zadolženost občinske bla-
gajne, saj trenutno nismo 
sposobni zagotoviti lastnih 
sredstev za izvedbo nobene-
ga večjega projekta in smo 
odvisni od bančnih posojil 
oziroma izvedb projektov v 
obliki javno-zasebnega part-

nerstva. Potrebna bi bila bolj 
racionalna poraba sredstev 
in vlaganje v projekte, ki pri-
našajo dodano vrednost. V 
preteklosti smo veliko vlaga-
li v mestno jedro in čas bi 
bil, da več pozornosti in 
sredstev namenimo krajev-
nim skupnostim. Upam, da 
bomo do konca tega man-
datnega obdobja začeli z 
novo fazo projekta GORKI, 
ki obsega izgradnjo kanali-
zacijskega omrežja in ostale 
pripadajoče infrastrukture v 
Britofu, Predosljah in na 
Mlaki.«

Več pozornosti 
krajevnim skupnostim
Gregor Tomše je mestni svetnik tretji mandat zapored, kot član svetniške 
skupine SDS pa podpira vse predloge, ki so dobri za Kranj in Kranjčane.

Gregor Tomše

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Rojena sem v Kranju in 
tukaj živim z družino. Šola-
nje na Osnovni šoli Simona 
Jenka in kranjski gimnaziji 
mi je ostalo v posebno 
lepem spominu. Kot profe-
sorica zgodovine in angleš-
kega jezika sem se po diplo-
mi vrnila na Gimnazijo 
Kranj in kasneje poučevala 
na Šolskem centru Kranj. 
Ob delu sem magistrirala in 
doktorirala. Sedaj že deveto 
leto vodim Študijski center 
za narodno spravo. Kljub 
napornim službenim obvez-
nostim se z vnuki še vedno 
zelo rada odpravim na kranj-
ski stadion, kjer sem kot 
košarkarica v mladosti pre-
živela najlepše urice. Danes 
me sproščajo smučanje, 
tenis, kolesarjenje, hoja v 
hribe. Moja družina mi je v 
največjo oporo na vseh 
mojih poteh.«

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

»Že drugi mandat sem svet-
nica v svetniški skupini Slo-
venske demokratske stranke. 
S kolegi iz svetniške skupine 
SDS se pred vsako sejo posve-
tujemo o vprašanjih, ki so na 
dnevnem redu seje mestnega 
sveta, in izoblikujemo skup-
na stališča. Veseli me, da se 
odločamo in nastopamo v 
skladu z vrednotami Sloven-
ske demokratske stranke: 
podpiramo demokracijo, pra-
vno državo, varovanje člove-
kovih pravic in človekovega 
dostojanstva ter predloge v 
korist lokalne skupnosti.«
 
Ali kot svetnica lahko prod-
rete s svojimi predlogi?
»Večino mojih predlogov 
kolegi svetniki podprejo in 
kljub temu da je SDS v seda-
njem mandatu v opoziciji, 
mnogi njeni utemeljeni pre-
dlogi naletijo na odprta uše-
sa. Konec koncev je SDS 
zavezana svojemu progra-
mu, ki bi prinesel blaginjo 
za vse in ne le za izbrance.«
  
Kaj bi bil za vas kot svetnico 
uspeh ob koncu mandata?

»Vesela bi bila Kranja, kakr-
šnega si želimo njeni prebi-
valci: čistega in živahnega 
mesta, ki bi ponujalo zapos-
litev in zanimivo preživljan-
je prostega časa. Mesta, v 
katerem bi se počutili varne 
in v njem obiskovalcem ne 
bi bilo dolgčas. Mesta, ki bi 
bilo resničen dom in ne le 
muzejska kulisa. V preteklih 
desetletjih se Kranj kljub 
vsem naporom spreminja v 
zaspano princesko in kot 
zaprisežena Kranjčanka si 
želim, da se naša princesa 
končno prebudi.«

Mesto naj bo čisto  
in živahno
Tudi tega si želi Andreja Valič Zver, ki je svetnica SDS v kranjskem 
mestnem svetu že drugi mandat.

Andreja Valič Zver

Mateja Rant

O načrtovanju prihodnosti 
so učenci spregovorili že na 
šolskih parlamentih, svoja 
razmišljanja na to temo pa 
so pretekli teden predstavili 
še na 27. medobčinskem 
otroškem parlamentu. Sode-
lovalo je več kot sto učencev 
OŠ Stražišče Kranj, OŠ Ore-
hek Kranj in OŠ Davorina 
Jenka iz Cerkelj. Sklepe, 
pobude in predloge z 
medobčinskega parlamenta 
bodo skupaj z ugotovitvami 
delovnih skupin posredovali 
Zvezi prijateljev mladine 
Slovenije, da jih bodo vklju-
čili v temeljni dokument 
letošnjega nacionalnega 
otroškega parlamenta, ki bo 
v dvorani državnega zbora 
zasedal aprila.
Mlade parlamentarce je v 
uvodu nagovoril župan Boš-
tjan Trilar, ki je poudaril, da 
se ob letošnji temi lahko 
tudi odrasli veliko naučijo o 
mladostnikih, predvsem 
kako doživljajo to obdobje v 
življenju, kaj jim predstavlja 
največje težave, ovire in izzi-
ve ter kaj potrebujejo od 
odraslih. Mladim pa se je še 
posebej vtisnila v spomin 

njegova misel, da je pomem-
bno ciljati na Luno, saj četu-
di zgrešiš, veš, da boš pristal 
med zvezdami. V nadaljeva-
nju so se učenci razdelili po 
posameznih delovnih skupi-
nah, v okviru katerih so raz-
pravljali na tri izbrane teme, 
ki so jih naslovili Vsak posa-
meznik je odgovoren zase in 
je kreator svoje prihodnosti, 
Kdo sem in kaj želim posta-
ti, kaj me na moji poti ovira 
in kaj mi je lahko v pomoč 
ter Finančna pismenost. Na 
delavnicah so mladim z 
nasveti in pobudami za pre-
magovanje težav, ki jih sami 
ne znajo ali ne zmorejo reši-
ti, pomagali šolski svetoval-
ni delavci, kot gostje so 
sodelovali tudi strokovnjaki 
z različnih področij. Mladim 
so med drugim ostale v spo-
minu besede specialnega 
pedagoga za motnje vedenja 
in osebnosti Marka Juhanta, 
da se prihodnost začne 
danes. S tem jim je želel 
sporočiti, naj ne čakajo, da 
se bo prihodnost začela, ko 
se bodo vpisali v srednjo 
šolo ali na fakulteto oziroma 
bodo iskali službo. »Kakor 
boste ravnali zdaj, bo to vpli-
valo na vašo prihodnost.« 

Razmišljanja z delavnic so 
učenci predstavili v plenar-
nem delu zasedanja parla-
menta. Učenci OŠ Stražiš-
če so med drugim ugotav-
ljali, da si je dobro zastav-
ljati dosegljive cilje, ne 

samo v šoli in pri delu, 
ampak tudi na osebni rav-
ni. Ob tem pa se zavedajo, 
da brez padcev ni uspehov. 
Učenci OŠ Orehek so izpo-
stavili, da je treba poznati 
svoje želje in sanje ter si 

na podlagi tega začrtati 
pot, kako jih doseči. »Zave-
dati se moramo tudi, kdo 
nam lahko pomaga pri 
uresničevanju ciljev, pri 
tem pa ne smemo pozabiti 
nase.« V OŠ Davorina Jen-

ka Cerklje pa so prepriča-
ni, da bi morali finančno 
pismenost v šole uvesti kot 
krožek, o tem pa bi se 
morali mladi čim več 
pogovarjati tudi s starši in 
drugimi odraslimi.

Prihodnost se začne danes
Otroci in načrtovanje prihodnosti je bila tema letošnjega medobčinskega otroškega parlamenta, ki so ga v Društvu prijateljev mladine Kranj v sodelovanju 
s kranjsko občino pripravili v prostorih občine.

Na letošnjem medobčinskem otroškem parlamentu v Kranju so mladi razmišljali o svoji prihodnosti. / Foto: Primož Pičulin
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»Izposoja koles je že pov-
sem konkreten ukrep traj-
nostne mobilnosti. Tako v 
prakso uvajamo aktivnosti, 
da v naslednjih petih do 
sedmih letih s sinergijskim 
učinkom več ukrepov dose-
žemo zmanjšanje izpustov 
ogljikovega dioksida za 21 
odstotkov, da v Kranju ne 
bomo več govorili o prese-
ganju prisotnosti delcev 
PM10, da se vpadnice raz-
bremenijo za 35 odstotkov 
in da bo v mestu za 35 od-
stotkov več kolesarjev,« je 
ob vzpostavitvi sistema KR-
sKOLESOM povedal župan 
Boštjan Trilar.
Sistem KRsKOLESOM je 
preprost, praktičen in eko-
loško naravnan sistem pre-
voza za potovanje po me-
stu. Z njim se boste izogni-
li vožnji z avtomobilom in 

prihranili čas pri iskanju 
parkirnega mesta ter tako 
zmanjšali izpuste CO2. S 
preprosto izposojo in vrači-
lom kolesa boste lahko po-
vezali različne oblike prevo-
za in spremenili način svo-
jega potovanja. Lahko boste 
uživali v svežem zraku, 
hkrati pa nekaj naredili 
tudi za svoje telo.
Sistem KRsKOLESOM ima 
za zdaj šest postaj, ki so 
med sabo oddaljene med 
300 in 500 metri. Letos 
bodo, tudi s pomočjo vaših 
predlogov, postavili nove 
postaje.
Uporabnik se enkrat letno 
registrira v Turističnem in-
formativnem centru (Za-
vod za turizem in kulturo 
Kranj, glavni trg 2, Kranj). 
Vsak uporabnik ob registra-
ciji pridobi kartico s PIN-

-kodo ter uporabniško ime 
in geslo. Skozi izposojo vas 
vodi sistem pri vsakem ter-
minalu. Uporabnik eno-
stavno prisloni kartico k 
ekranu terminala in izbere 
številko prostega kolesa, ki 
ga želi uporabiti. Ob vračilu 
pa kolo le vrne v ključavni-
co. Sistem namreč sam za-
zna, da je uporabnik vrnil 
kolo, in za vračilo kolesa na 
potrebujete kartice. V pri-

meru, da ste kartico pozabi-
li, lahko sistem uporabljate 
z uporabniškim imenom in 
geslom, ki ga prejmete ob 
registraciji. 
Sistem KRsKOLESOM bo 
na voljo 24 ur na dan, se-
dem dni v tednu. Izposoja 
kolesa je do 14 ur na teden 
brezplačna, letna naročni-
na na sistem pa v promocij-
skem obdobju stane 10 
evrov.

Po Kranju s kolesi
Z 8. aprilom se bo začelo redno delovanje tako imenovanega sistema KRsKOLESOM, ki bo zmanjšal 
potrebo po parkiriščih in olajšal dostop do mesta in tudi drugih lokacij. Uporabniške kartice bodo na 
voljo prav tako od 8. aprila naprej.

Ključavnice za kolesa so na vsaki od šestih postaj.

Skozi izposojo vas vodi sistem pri vsakem terminalu.

Novembrsko deževje je v 
mestni občini Kranj sproži-
lo zemeljski plaz na obmo-
čju Kunik Bergle na Javor-
niku in onemogočilo dostop 
do skupno osmih hiš, saj je 
plaz odnesel del cestišča, ob 
plazu poškodovani vodovod 
pa je povzročil še dodatno 
škodo. Kljub temu da je bilo 
območje takoj po sprože-
nem plazu tudi delno sani-
rano, so bili to le začasni 
ukrepi, ki so prebivalcem 
omogočili dostop do doma. 
Toplejše temperature in pa 
ugodno vreme omogočajo, 
da so pristopili k dokončni 
sanaciji cestišča. Dela bodo 
potekala predvidoma do sre-
dine aprila, in sicer v dveh 
fazah: v prvi fazi bo na spo-
dnjem delu pod cesto izve-
dena brežina iz armirane 

zemljine, v drugi fazi pa 
bodo izvedena dela za ure-
ditev ceste, ki vključujejo 
izdelavo spodnjega in zgor-
njega ustroja ceste ter ure-
ditev odvodnjavanja mete-
ornih voda. Dostop za sta-
novalce v prvi fazi izvedbe 
ne bo omejen, v drugi fazi 
pa se bo izvajalec karseda 
prilagodil tamkajšnjim pre-
bivalcem in poskrbel, da bo 
dostop čim manj oviran. 
Vrednost del znaša 55.758 
evrov. V sklopu sanacije pla-
zu je predvidena ureditev 
brežine iz armirane zemlji-
ne za stabilizacijo brežine 
pod cesto, izvedba manjše 
kamnite zložbe za stabiliza-
cijo brežine nad cesto in do-
končna ureditev ceste z od-
vodnjavanjem meteorne 
vode ter asfaltiranje.

Odpravljajo posledice 
plazov
Plaz v Podblici je že saniran, cesta na Javorniku 
bo prevozna sredi aprila.

Plaz v Podblici je že saniran.

Plaz na Javorniku med sanacijo

Zakon o dopolnitvah Zako-
na o motornih vozilih, ki je 
začel veljati 19. novembra 
lani, je prinesel novost glede 
registracije mopedov. Uve-
del je obveznost, da morajo 
biti po 1. maju letos vsi mo-
pedi registrirani, tudi tisti, 
pri katerih trajna nazivna 
moč pogonskega motorja ne 
presega 4 kW in konstruk-
cijsko določena hitrost ne 
presega 25 kilometrov na 
uro. Po novi zakonodaji se 
lahko moped (tako kot do 
sedaj npr. starodobnik ali 
traktor), če je bil na ozemlju 
Republike Slovenije pred 1. 

5. 2004, registrira brez do-
kazila o izvoru in lastništvu 
vozila, če lastništvo vozila ni 
sporno. Lastnik registrirane-
ga ali odjavljenega mopeda 
mora obstoječe registrske 
tablice zamenjati za nove ob 
prvem poteku veljavnosti 
prometnega dovoljenja ali 
registraciji mopeda po 1. 5. 
2017. Zaradi njihove lažje 
prepoznave v cestnem pro-
metu bodo imeli ti mopedi 
nameščene drugačne regi-
strske tablice kot ostali mo-
pedi. Tovrstni mopedi se 
bodo lahko registrirali od 6. 
4. 2017.

Obvezna registracija 
mopedov

Novo tablico je pokazala Renata Kozan, vodja Oddelka za 
upravne notranje zadeve pri Upravni enoti Kranj. 
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Na marčni seji Sveta Mestne občine Kranj je direktorice me-
stne uprave Senja Vraber predstavila analizo poslovanja jav-
nih zavodov in optimizacijo materialnih stroškov po zavo-
dih. Povedala je, da so bili lani, glede na leto 2014, material-
ni stroški nižji za 10 odstotkov, letos pa naj bi bili manjši kar 
za 14 odstotkov. Nadaljnje delo bo po besedah direktorice 
usmerjeno v pregled izvajanja javnih programov in dosega-
nje še boljše učinkovitosti izvajanja ob ohranjanju dosežene-
ga nivoja kakovosti. Svetniki in svetnice so podali soglasje k 
imenovanju Liljane Gantar Žura za direktorico Zdravstvene-
ga doma Kranj, in sicer za mandatno obdobje petih let. Po 
obravnavi amandmajev na predlog Poslovnika Mestnega 
sveta, je bil le-ta v drugem branju tudi sprejet. Na področju 
premoženjskih zadev je bil soglasno prejet sklep o izvzemu 
iz javne rabe zemljišča v Predosljah, ki v naravi predstavlja 
zelene površine ob objektu Predoslje 37. Prav tako je bil so-
glasno sprejet sklep, da se sprememba Statuta MO Kranj 
obravnava po hitrem postopku, svetniki in svetnice pa so se 
pozitivno izrekli tudi do Odloka o spremembah in dopolni-
tvah OPPN ČI2 – centralne dejavnosti v Čirčah. Seznanili so 
se s poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za prepreče-
vanje zlorabe drog v MO Kranj za lansko leto, predlog po-
novne preverbe in seznanitev svetnikov z novimi dejstvi v 
okviru načrtovanih aktivnosti kazenske in odškodninske od-
govornosti nekdanjega župana MO Kranj Mohorja Bogataja 
pa je bil prestavljen na eno izmed naslednjih sej. 

Javni zavodi imajo nižje stroške
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VESELE IN BLAGOSLOVLJENE 
VELIKONOČNE PRAZNIKE!

Svetniška skupina NSi: Svetniki Marjan Bajt, Irena Dolenc in Vlasta Sagadin. 
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Mateja Rant

Tako po številu partnerjev 
kot vsebin in dejavnosti ter 
ciljnih skupin sodi med 
največje centre v državi, je 
pojasnila Mateja Šmid, 
direktorica Ljudske univer-
ze Kranj, ki je vodilni part-
ner v projektu, pri katerem 
sodelujeta še ljudski uni-
verzi iz Radovljice in z Jese-
nic ter zavod škofjeloške 
mladine Zavod O. Večgene-
racijski center Gorenjske 
tako deluje na enajstih loka-
cijah, v njegove aktivnosti 
pa nameravajo na leto 
vključiti najmanj dva tisoč 
uporabnikov, pri čemer naj 
bi posebno pozornost 
namenili tako imenovanim 
ranljivim ciljnim skupi-
nam. Glavni cilj projekta je 
prispevati k dvigu kakovosti 
življenja ter preprečevati 

zdrs v socialno izključenost 
in revščino. 
Ob ogledu prostorov Večge-
neracijskega centra Gorenj-
ske je ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Anja Kopač 
Mrak poudarila, da večgene-
racijski centri predstavljajo 
nadgradnjo obstoječih med-
generaci jskih centov. 
»Pomembno je sodelovanje 
vseh generacij, ne le mlajše 
in starejše, temveč tudi sred-
nje generacije, ki je vedno 
bolj obremenjena.« Ključna 
pri tem se ji zdi preventivna 
naravnanost programov, 
veseli pa jo tudi, da jim je pri 
tem projektu uspelo poveza-
ti več občin. Po besedah 
kranjskega župana in pred-
sednika Sveta gorenjske 
regije Boštjana Trilarja ta čas 
pri projektu sodeluje enajst 
od osemnajstih gorenjskih 

občin. »Verjamem, da se bo 
do konca leta priključilo še 
preostalih sedem občin.« Ti 
programi so po njegovem še 
kako potrebni, saj bodo s 
tem imeli možnost pomaga-
ti najmanj 25 tisoč prebival-
cem Gorenjske. Projekt Več-
generacijski center Gorenj-
ske je po besedah Mateje 
Šmid vreden skoraj 1,3 mili-
jona evrov, od tega bosta 575 
tisoč evrov zagotovila minis-
trstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možno-
sti ter Evropski socialni 
sklad, preostanek pa lokalne 
skupnosti. Projekt so začeli 
izvajati 1. januarja letos, zak-
ljuček projekta pa je predvi-
den 30. septembra 2021, a 
so se že ob prijavi zavezali, 
da ga bodo izvajali še šest 
mesecev po zaključku oziro-
ma želijo nadaljevati z njim 
tudi kasneje. 

Med največjimi v državi
Na sedežu v Kranju so v začetku marca predstavili Večgeneracijski center 
Gorenjske, ki je eden izmed petnajstih tovrstnih centrov, ki so jih letos 
odprli po vsej Sloveniji. 

V začetku marca so predstavili delovanje Večgeneracijskega centra Gorenjske. 

Suzana P. Kovačič

Zdravstvena postaja Stražiš-
če je zaradi prenove zaprta 
predvidoma do konca junija. 
Ambulante obratujejo na 
začasnih lokacijah, v vseh so 
dosegljivi na starih (doseda-
njih) telefonskih številkah. 
Ambulanti družinske medi-
cine Jožefe Jeraj, dr. med., in 
Tomaža Terčona, dr. med., 
sta se začasno preselili v pro-
store Zdravstvenega doma 
(ZD) Kranj, urnik obeh 
ambulant je nespremenjen. 
Referenčna ambulanta dru-
žinske medicine Jožefe Jeraj, 
ki jo vodi diplomirana medi-
cinska sestra Aljana Šimac 

Turk, je prav tako v prostorih 
ZD Kranj. Urnik ambulante 
je spremenjen in ga lahko 
preverite na spletni strani 
ZD Kranj, prav tako sta spre-
menjena urnika zobne 
ambulante za odrasle Katju-
še Benedik, dr. dent. med., ki 
je začasno v prostorih Osno-
vne šole Stražišče, in zobne 
ambulante za odrasle Jošt 
Jula, dr. dent. med, ki je 
začasno v prostorih Zobne 
poliklinike Kranj. V času pre-
nove v stavbi deluje le lekar-
na. »Zdravstveno postajo 
Stražišče bomo popolnoma 
prenovili. Na novo bomo 
naredili štiri družinske 
ambulante, od tega dve dose-

danji, dve pa bomo sem pre-
selili iz prostorov tovarne 
Sava. Nove bodo štiri pripa-
dajoče referenčne ambulan-
te, dve zobni ambulanti za 
odrasle in dva tima fiziotera-
pije, ki bosta locirana v kleti. 
Istočasno bo izvedena tudi 
energetska sanacija stavbe in 
dograditev dvigala. Zamenja-
li bomo tudi vso notranjo 
pohištveno in medicinsko 
opremo. Vrednost prenove 
brez pohištvene in medicin-
ske opreme je petsto tisoč 
evrov z DDV. Vsa sredstva za 
obnovo bo zagotovil OZG 
Zdravstveni dom Kranj,« je 
pojasnil pomočnik direktori-
ce ZD Kranj Matjaž Žura.

Obnavljajo zdravstveno postajo

Suzana P. Kovačič

Kranj – »Centri za socialno 
delo (CSD) tudi z reorgani-
zacijo ostajajo osrednja stro-
kovna institucija na področ-
ju socialnega varstva v lokal-
nem okolju,« je na nedav-
nem regijskem posvetu 
zagotovila dr. Anja Kopač 
Mrak, ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Pravno 
podlago za reorganizacijo 
predstavlja predlog spre-
memb Zakona o socialnem 
varstvu, poglavitni namen 
pa je CSD-je in socialne 
delavce vrniti med ljudi, 
zato slogan Na teren, bližje 
k ljudem. Projekt vključuje 
tri ključne izboljšave; novo 
organizacijsko strukturo 
CSD-jev, informativno odlo-
čbo in projekt socialne akti-
vacije. Nova organizacijska 
struktura ohranja obstoječih 
62 CSD-jev in 1169 zaposle-
nih. CSD-ji še naprej ostaja-

jo vstopna točka za vse pra-
vice, več prostora in časa pa 
bodo po ministričinih zago-
tovilih dobili za strokovne 
naloge, bodo pa razbremen-
jeni administracije in uprav-
nih postopkov, ki se z vzpo-
stavitvijo skupnih služb pre-
našajo na 16 območnih 
CSD-jev. Ti bodo vključevali 
tudi regijsko interventno 
službo, po potrebi bodo obli-
kovali mobilni strokovni 
tim; v nekaterih regijah 
bodo krizni centri (kjer že 
obstajajo). Vsak območni 
CSD bo vključeval enoto za 
uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev in enote CSD. V 
naši regiji bomo dobili CSD 
Gorenjska s sedežem v Kra-
nju in bo vključeval Jeseni-
ce, Kranj, Radovljico, Škofjo 
Loko in Tržič. 
Informativna odločba prina-
ša poenostavitev za ljudi in 
zaposlene v CSD, podobna 
bo davčnemu informativne-
mu izračunu. Obdelava pre-

moženjskega položaja dru-
žine (npr. za dodelitev otro-
škega dodatka, subvencije 
za vrtec) bo avtomatizirana, 
vloge tako ne bo treba več 

oddajati vsako leto. Prve tes-
tne informativne odločbe 
bodo predvidoma izdane 
jeseni 2017. Socialna aktiva-
cija pa je projekt, ki bo v 

obdobju 2017–2020 omogo-
čil zaposlitev 48 socialnih 
aktivatorjev, ki bodo delali 
na terenu z dolgotrajnimi 
prejemniki denarne social-

ne pomoči in jih usmerjali v 
programe socialne aktivaci-
je. Na kadrovsko podhranje-
nost pa so opozorili praktič-
no vsi prisotni direktorji 
gorenjskih CSD-jev. Direk-
tor kranjskega CSD Marjan 
Podbevšek je menil, da je 
smiselno že v tem trenutku 
narediti akcijski načrt reše-
vanja tega problema, sicer 
bo reorganizacija samo 
organizacijska sprememba, 
ne pa vsebinska. 
Z regijskimi posveti – zbra-
ne v Kranju je pozdravil 
župan Boštjan Trilar, skuša 
ministrstvo k sodelovanju 
pri nastajanju zakona priva-
biti kar najširši krog stroko-
vne in druge zainteresirane 
javnosti. Pričakujejo, da bo 
zakonodajni postopek zak-
ljučen do poletja, v jeseni bo 
sledil začetek izvajanja reor-
ganizacije, ki bo z vzpostavi-
tvijo območnih enot zaklju-
čena predvidoma na začetku 
prihodnjega leta.

Sedež regijskega CSD bo v Kranju 
V avli Mestne občine Kranj je potekal regijski posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo. Z novo predlagano organizacijsko strukturo naj bi v naši 
regiji dobili Center za socialno delo Gorenjska s sedežem v Kranju in bo vključeval Jesenice, Kranj, Radovljico, Škofjo Loko in Tržič.

Reorganizacijo centrov za socialno delo sta predstavili v. d. generalne direktorice 
direktorata za socialne zadeve Tanja Amon in ministrica za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, dogodek je povezoval predsednik Rejniškega 
društva Slovenije mag. Darko Krajnc.
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ENOSTAVNO VELIKO: 
Z VELIKONOČNIMI
NAKUPI DO
NAGRADE

FANTASTIČEN BON ZA 300 EUR
Med 8. in 15. aprilom se ustavite po nakupih v nakupovalnem parku
STOP SHOP Kranj na Cesti Staneta Žagarja 71 in sodelujte v nagradni igri.

www.stop-shop.com/sl

An IMMOFINANZ brand.

Mateja Rant

Ob gradbenih delih, ki pote-
kajo na Gimnaziji Kranj, je 
v stari avli električar Rok Ci-
gale po naključju odkril 
sklepni kamen in za njim 
nišo, v katero so ob odprtju 
nove stavbe gimnazije v Kra-
nju 18. septembra 1897 vlo-
žili bakreno skrinjico z do-
kumenti. Sam priznava, da 
se takrat še ni zavedal, za 
kako pomembno najdbo 
gre, zato pa je ravnatelj 
Franc Rozman takoj posu-
mil, kaj bi lahko skrivali zi-
dovi. »Vedelo se je namreč, 
da so po koncu gradnje v zi-
dove stavbe zazidali spome-
nico, a nihče ni vedel, kje 
naj bi bila. Spominska plo-
šča je izginila, za sklepni ka-
men pa se je pozabilo, kje je 
bil vgrajen.« Po besedah 

Nike Leben, konservatorske 
svetnice s kranjske območ-
ne enote Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni-
je, gre za najbogatejšo tovr-
stno časovno kapsulo, kar so 
jih doslej odkrili pri nas, in 

čeprav ni najstarejša, pa ima 
poseben pomen za sloven-
sko šolstvo.
Časovna kapsula med dru-
gim vsebuje spomenico iz 
18. septembra 1897, ki jo je 
sestavil profesor Anton Štri-

tof, ki je med leti 1895 in 
1900 na Gimnaziji Kranj 
poučeval slovenščino, latin-
ščino, nemščino, geografijo 
in zgodovino. Poleg nje so v 
bakreni skrinjici shranili še 
številne druge pomembne 
dokumente pa tudi revije in 
časopise iz tistega obdobja, 
usnjen mošnjiček z avstro-
-ogrskimi kovanci in dvema 
zarjavelima gumbkoma, le-
karniško vrečko in fotografi-
jo Kranja iz tistega časa. Kot 
je pojasnila Nika Leben, je 
bilo včasih povsem običaj-
no, da so časovne in zgodo-
vinske mejnike pospremili s 
časovnimi kapsulami v obli-
ki skrinjic ali pa steklenic. 
Načrte za novo gimnazijsko 
stavbo v Kranju je izdelal ar-
hitekt Viljem Treo, ki je iz-
delal tudi načrte za sloven-
sko filharmonijo, po enakih 

načrtih pa sta zgrajeni še 
gimnaziji v Novem mestu in 
Spodnji Idriji. Ob tem je 
nekdanji ravnatelj Valentin 
Pivk spomnil, da so gradnjo 
končali v letu in pol, kar je 
bil ob takratni tehnologiji 
velik dosežek. Kranj je s tem 
dobil popolno osemrazre-
dno gimnazijo.
Vodja centra za restavrira-
nje in konserviranje Arhiva 
Republike Slovenije Jedert 
Vodopivec Tomažič je poja-
snila, da bi bilo restavriranje 
spomenice zelo tvegano, saj 
je papir že krhek, uporablja-

li pa so tudi sicer zelo kako-
vostno črnilo, ki pa vsebuje 
železov oksid, ki zelo razje-
da papir. Najdba z gimnazi-
je je po njenih besedah v 
zelo dobrem stanju, o tem, 
kako najprimerneje poskr-
beti za časovno kapsulo, da 
bodo njeno vsebino ohranili 
tudi za prihodnje rodove, pa 
se bodo še odločili. Na kranj-
ski gimnaziji upajo, da bodo 
skrinjico na njeno staro me-
sto lahko vrnili 18. septem-
bra, ko bodo odprli razstavo 
ob 120. obletnici izgradnje 
stavbe gimnazije.

Odkrili skrinjico  
z dokumenti o šoli
Zidovi Gimnazije Kranj so kar 120 let hranili bakreno skrinjico z več kot štiridesetimi različnimi 
dokumenti. Omenjena časovna kapsula predstavlja najbogatejšo tovrstno najdbo pri nas.

Električar Rok Cigale pred nišo, v kateri so našli dragoceno 
časovno kapsulo. / Foto: Gorazd Kavčič

Vsebina časovne kapsule / Foto: Gorazd Kavčič
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Vilma Stanovnik

Ali lahko poveste nekaj o 
sebi in o tem, zakaj ste se 
odpravili v tujino?
»Večino svojega otroštva in 
gimnazijskih let sem preži-
vel v Kranju. Po končani 
gimnaziji sem se vpisal na 
študij ekonomije, ki sem ga 
končal na Švedskem z diplo-
mo iz poslovne informatike. 
Magisterij sem kasneje vpi-
sal na mednarodnem pro-
gramu iz finančnega mana-
gementa v Ljubljani. Po 
končanem programu sem 
se odpravil na prvo prakso v 
tujino, in sicer pri Gorenje 
Vertriebs Gmbh v Münc-
hnu, kjer sem delal nekaj 
mesecev kot prodajni anali-
tik. Nato sem bil na praksi 
pri Zavarovalnici Triglav kot 
finančni analitik ter nato 
dobil službo pri Googlu. 
Pozicija je bila takrat odprta 
v Dublinu na Irskem, kjer 
sem zadnjih pet let. Lahko 
rečem, da sem v tujino odšel 
dvakrat. Prvič med študi-
jem, drugič za službo. Raz-
loga sta bila tako različna, 
vendar pa je dejstvo, da me 
je tujina vedno privlačila. Po 
eni strani je bila vzrok temu 
radovednost, po drugi pa so 
me vedno zanimale in fasci-
nirale različne kulture in 
države. Seveda so bili 
pomemben faktor mnogi 

izzivi, ki jih tujina ponuja. 
Vedno sem verjel, da je nai-
vno razmišljati o Sloveniji 
kot o izolirani državi, in 
super se mi je zdelo, da 
imam možnost pogledati 
tudi drugam in videti, kako 
se lahko odrežem.«

Kaj vse ste počeli in počnete 
v Dublinu?
»Torej, po odhodu v Dublin 
h Googlu sem naslednji dve 
leti in pol delal v ekipi še šti-
rih kolegov na razvoju Slo-
venije in Adriatik regije z 
vidika spletnega trženja ana-
litike. Nato sem devet mese-
cev vodil eno od turških 
ekip, kjer smo delali na pod-
pori strankam in uporabni-
ški izkušnji za enega od 
naših spletni orodij – Goo-
gle AdWords. V letu 2015 
sem zapustil Google. S še 
dvema Slovencema smo 
odprli svetovalno podjetje, 
kjer smo delali na prodajnih 
strategijah start-upov. Sedež 

smo imeli v Dublinu, veliko 
pa smo potovali, saj so bili 
naši klienti razpršeni med 
Kalifornijo in Sydneyjem. 
Večino sestankov smo sicer 
imeli preko video konfe-
renc, toda predvsem na 
začetku smo jih poskušali 
vsaj enkrat obiskati, da smo 

lahko bolje razumeli njihov 
poslovni model. Čeprav smo 
delali s podjetji, financirani-
mi s 'tveganim kapitalom', 
smo se uspešno prebili sko-
zi prvo leto in tudi sedaj 
podjetje, z Lino in Lukom 
na čelu, uspešno posluje. 
Jaz osebno v podjetju nisem 
uresničil svojih želja, zato 
sem po letu dni prestopil 
nazaj v tehnološko industri-
jo in se pridružil LinkedInu, 
kot analitik prodajnih proce-
sov. Tukaj, kjer delam sedaj, 
igramo funkcijo podporne-
ga kadra vodstvu v Evropi. 
Na nek način jim pomaga-
mo pri težkih odločitvah in 
svetujemo, kako optimizira-
ti poslovne procese za mak-
simizacijo rasti.«

Kakšne so vaše izkušnje z 
delom v tujini, predvsem v 
primerjavi z izkušnjami v 
Sloveniji?
»Zanimivo vprašanje. Ver-
jetno imajo pri tem vsake 

oči svojega 'malarja'. Jaz 
osebno najbolj opazim tri 
pomembne razlike med 
svojim delom v tehnološki 
industriji v primerjavi s 
svojimi praksami v Slove-
niji. Prva je hitrost oziro-
ma tempo. Vedno sem 
delal ali vodil ambiciozne 
ekipe in pri tem smo operi-
rali večino na treh princi-
pih: dosezi rezultate, misli 
ambiciozno in se pri tem 
zabavaj. Osebno sem ved-
no cenil te vrednote, posle-
dično pa to ustvari tudi 
okolje, kjer so spremembe 
edina stalnica. Včasih smo 
se hecali, da je kvartal v 
tehnološkem sektorju ekvi-
valenten enemu letu spre-
memb v klasičnih industri-
jah. Glede na pričevanja 
kolegov iz Slovenije bi si 
upal trditi, da to kar drži. 
Druga razlika je stopnja 
inovacij. To je razlika, ki jo 
verjetno najbolj cenim z 
vidika napredka svojega 
znanja. Mislim, da sem se 
naučil veliko bolje spopa-
dati se s kaosom in negoto-
vostjo in na njiju gledati 
bolj kot na priložnosti in 
ne kot na tveganje. To seve-
da ne pomeni, da je vedno 
lahko. Toda občutek imam, 
da, čeprav ti vedno ne uspe, 
imaš ogromno priložnosti 
poskusiti znova. V procesu 
se naučiš pobrati in nadal-
jevati bogatejši, z novo 
izkušnjo in novim izzivom. 
Tretja razlika pa je pozitiv-
na mentaliteta. Čeprav sem 

tako v Sloveniji kot v tujini 
delal za dobra podjetja, bi 
rekel, da okoli mentalitete 
vidim prav največ razlik. 
Pesimizem in toksičen 
odnos do dela ter padec v 
motivaciji nekaterih je uni-
verzalen problem. Sem pa 
opazil, da v tujini razume-
vanju in preventivi posve-
čajo veliko več sredstev in 
pozornosti. Primer tega bi 
bila aktivna komunikacija 
in ozaveščanje, ki tudi hit-
reje sprožita pomoč mana-
gerjev in organizacije v pri-
meru, da se posameznik ali 
ekipa znajde v problemih. 
Seveda težko povlečem 
vzporednice med Slovenijo 
in tujino, saj sem nazadnje 
v Sloveniji delal le nekaj let 
v drugih industrijah in na 
pozicijah s precej drugačno 
odgovornostjo. Tako da je 
mogoče tudi, da se popol-
noma motim.«

Kakšne imate načrte?
»To vprašanje mi vedno 
prinese majhen nasmeh na 
lice. Nekako me spominja 
na vprašanje, kje se vidiš 
čez pet let, ki se pogosto 
prikrade na intervjujih za 
službo. Pred petimi leti ne 
bi nikoli rekel, da bom pri-
stal, kjer sem sedaj. Rečem 
lahko, da sem v pridobiva-
nju izkušenj do sedaj zelo 
užival. Pri tem sem 'upora-
bljal kompas' glede na to, 
kaj me je najbolj zanimalo. 
Poskušal sem uporabljati 
tudi zdravo kmečko pamet, 
da sem razumel tveganje 
posledic svojih odločitev. 
Upam, da se bom lahko še 
vedno srečeval z novimi 
izzivi in pri tem užival. Da 
pa se vprašanju popolnoma 
ne izognem, lahko posku-
sim razvrstiti prioritete, ki 
jih imam trenutno. Iz aspe-
kta oprijemljivih znanj se 
vse bolj učim programskih 
jezikov z namenom rudar-
jenja podatkov. Na oseb-
nem področju se v petih 
letih ne vidim več na 
Irskem, toda nikoli ne veš. 
Mogoče ostanem. Pogosto 
me vprašajo, ali se namera-
vam vrniti v Slovenijo. Sem 
mnenja, da se zarečenega 
kruha največ poje, zato mir-
no lahko rečem, da tega ne 
vem. Skozi leta sem se tudi 
naučil ceniti raznolike kul-
ture in delati v njih, zato 
upam, da ostanem v okolju, 
ki mi to omogoča. Imam pa 
vsekakor željo, da v prime-
ru, da bom imel priložnost, 
del svojih pridobljenih 
izkušenj prenesem nazaj v 
domovino.«

Uživa v novih izkušnjah
Kranjčan David Gojo ima pri komaj 27 letih že veliko izkušenj tako s študijem kot delom doma in 
predvsem v tujini, prav vedno nova znanja in izkušnje pa so zanj največji izziv.

Kranjčan David Gojo med delov uživa tudi v raziskovanju 
sveta in raznolikosti kultur. / Foto: osebni arhiv

»Tujina me je vedno privlačila. Po eni strani je 
bila vzrok temu radovednost, po drugi pa so me 
vedno zanimale in fascinirale različne kulture in 
države. Seveda so bili pomemben faktor mnogi 
izzivi, ki jih tujina ponuja. Vedno sem verjel, da 
je naivno razmišljati o Sloveniji kot o izolirani 
državi, in super se mi je zdelo, da imam 
možnost pogledati tudi drugam in videti, kako 
se lahko odrežem.«

V uredništvu dobivamo pobude o Kranjčanih in 
Kranjčankah, ki študirajo in delajo v tujini, zato 
sporočamo, da pogovor z njimi lahko predlagate 
po elektronski pošti vilma.stanovnik@g-glas.si.

»Rad bi povedal, da smo ves 
čas, odkar se je izvedelo, da 
nameravamo v Kranju 
odpreti pro bono ambulan-
to, dobivali številne ponuje-
ne pomoči, odobravanja in 
pohvale. Tega res nismo pri-
čakovali in veseli nas, da se 
ljudje zavedajo, da moramo 
stopiti skupaj in pomagati. 
Prav vsak od nas se lahko 
znajde v takem položaju. 
Morda že jutri,« je poudaril 
Tomaž Krišelj, tudi kranjski 

župan Boštjan Trilar pa se je 
vsem, ki sodelujejo pri pro-
jektu, zahvalil za brezplačno 
prostovoljno pomoč. 
»Podpiram delovanje vsake 
institucije, ki s svojo dejav-
nostjo pomaga ljudem v sti-
ski, ki jih je v Sloveniji žal 
vedno več. Osnovno zdravs-
tvo Gorenjske je zagotovilo 
brezplačno uporabo prosto-

rov in opreme, prav tako 
bomo zagotavljali del zdravil 
in sanitetnega materiala,« je 
povedal direktor OZG Jože 
Veternik.
Tudi številni drugi, ki so pri-
šli na priložnostno sloves-
nost ob odprtju Fajdigove 
ambulante, so bili prepriča-
ni, da je ta v teh časih še 
kako potrebna, navdušen 
nad izbiro imena pa je bil 
tudi vnuk znanega kranjske-
ga družinskega zdravnika 
Božidarja Fajdige. »Dedek je 
bil srečen človek, saj je bila 

medicina ne le njegov poklic, 
ampak tudi hobi. V Kranju 
je imel svojo ordinacijo in 
zelo je užival. Mislim, da bi 
bil tudi danes zelo vesel in 
zadovoljen, če bi videl tole 
ambulanto in vedel, da se 
imenuje po njem,« je pove-
dal njegov vnuk Jure Fettich, 
sicer upokojeni zdravnik, ki 
je delal v laboratoriju.

V Fajdigovi ambulanti 
je že živahno
31. stran

Vnuk Božidarja Fajdige dr. Jure Fettich in Tomaž Krišelj 
pred vrati nove pro bono ambulante v Kranju. 
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Mestna uprava v Kranju se to pomlad, ob sobotah med 9. in 
12. uro, seli na kranjske ulice, na Glavni trg v starem Kranju, 
kmalu pa tudi na ulice krajevnih skupnosti. Kranjčanke in Kra-
njčani se boste tako na mestno upravo s predlogom ali za 
dodatne informacije lahko obrnili neposredno na terenu. Vsa-
ko soboto bodo z vami uslužbenci iz različnih uradov, saj bi 
radi z informacijami pokrili kar se da široko področje delova-
nja mestne občine. Glede na tematske sklope pa se jim bodo 
pridružili tudi uslužbenci javnih zavodov in podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Mestna občina Kranj, ter župan Mestne 
občine Kranj Boštjan Trilar. Kot pojasnjujejo na kranjski obči-
ni, pa ob sobotah ne bo možno vložiti uradnih dokumentov, 
saj na ulicah ne bo delovalo vložišče. Se boste pa lahko nepo-
sredno obrnili na uslužbence mestne uprave ter jih seznanili 
s predlogi ali problemi, s katerim se srečujete in je njihovo 
reševanje v pristojnosti Mestne občine Kranj. Spored lokacij 
bodo sproti objavljali na spletni strani Mestne občine Kranj 
www.Kranj.si. Veseli bodo vašega obiska na stojnici. 

Mestna uprava se seli med ljudi 



Kranj, april 2017

APRIL 2017

V BARVAH
MAVRICE
Z aprilom so prišle barve! Pirhi 
in butarice so jih polne, forzici-
je, bezeg in češnje cvetijo, verje-
tnost, da vidimo cel spekter barv 
na nebu, je v aprilskem vremenu 
skoraj zagotovljena. V mesto se 
bo naselila spomladanska ležer-
nost, sploh med velikonočnimi 
prazniki in konec meseca, ko bo 
pred vrati maj. Denite praznike 
v ljube vam barve! Sledite sku-
pni velikonočni tradiciji na Ko-
krici in obiščite največjo kokrško 
prireditev Sekanje pirhov.

Sekanje pirhov
ponedeljek, 19. aprila, ob 9. uri
parkirišče pred Merca torjem, 
Kokrica
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KRANJSKE TURISTIČNE ZGODBE

Javnost ste na Zavodu za turizem in kulturo 
Kranj seznanili z analizo turističnih preno-
čitev in obiska mesta Kranj. Kaj je glavna 
značilnost na novo pridobljenih podatkov? 
Leto 2016 se kaže kot izjemno turistično 
leto za Kranj. Kateri kazalci so se povzpeli 
najvišje?
»Kranj je leta 2016 obiskalo več kot 50.000 tu-
ristov, ki so ustvarili skoraj 90.000 prenočitev. 
Glavna značilnost analize turističnega obiska je 
visoka rast turističnih prihodov in prenočitev. 
Turistični prihodi in prenočitve v Kranju rastejo 
zadnja štiri leta s povprečno letno stopnjo več 
kot 25 odstotkov. Leto 2016 pa je bilo še pose-
bej uspešno, saj se je število turističnih priho-
dov povečalo kar za 37 odstotkov v primerjavi z 
letom 2015, število turističnih prenočitev pa se 
je povečalo za 26 odstotkov. Število turističnih 
prihodov in prenočitev v Kranju raste vsaj dva-
krat hitreje kot v ostalih slovenskih turističnih 
destinacijah.«

Iz katerih držav je prišlo največ turistov? 
Kakšna je povezava med nočitvami in obi-
skom turistov starega mestnega jedra?
„Največ tujih turistov je leta 2016 v Kranj prišlo 
iz Koreje, sledijo pa Srbi, Nemci, Poljaki, Madža-
ri, Hrvati, Bolgari, Italijani, Avstrijci, Francozi 
in Angleži. Najbolj so se povečali prihodi Ko-
rejcev, Madžarov, Srbov, Francozov in Poljakov. 

Ob tem je treba povedati, da so v to statistiko 
zajeti samo turisti, ki so v Kranju tudi prenoči-
li. Žal ne razpolagamo z natančnimi podatki o 
turistih, ki so v Kranj prišli na nekajurni ogled. 
Med temi turisti so zagotovo na prvih mestih 
skupine obiskovalcev iz Slovenije, še posebej di-
jakov, ki redno prihajajo na ogled znamenitosti 
Starega Kranja. Prešernovo hišo je lani obiskalo 
nekaj več kot 20.000 obiskovalcev, TIC na glav-
nem trgu pa 16.000 turistov, od tega dve tretji-
ni iz Slovenije.«

Kateri pa so glavni motivi turistov za obisk 
Kranja?
»Skupine turistov iz Koreje, Nemčije in Poljske 
se ustavijo v Kranju na svojih poteh po Sloveniji 
in Evropi. Iz Srbije prihajajo v Kranj dijaki na 
strokovne ekskurzije, madžarske skupine pri-
hajajo smučat na Krvavec. Kranj je tudi športno 
mesto, precej prenočitev ustvarijo športniki in 
njihovi navijači, ki prihajajo v Kranj na tekme.
Individualni turisti prihajajo v Kranj iz poslov-
nih razlogov, pomembna je tudi bližina letali-
šča. S poslovneži pogosto prihajajo tudi druži-
ne, ki izkoristijo prosti čas za oglede mesta in 
za izlete v okolico. V Kranj prihajajo pozimi tudi 
smučarji, ki dneve preživijo na Krvavcu. V Kra-
nju preživijo turisti zadnjo noč pred odhodom 
na letališče ali pa prvo noč po prihodu z letalom 
v Slovenijo.
Sam si želim, da bi čim več turistov prišlo v 
Kranj z namenom odkrivanja znamenitosti 
mesta in aktivnega preživljanja prostega časa v 
naravi. Kranj je tudi idealno izhodišče za odkri-
vanje Slovenije.«

Kako so turisti zadovoljni z obiskom Kra-
nja?
»Zadovoljstvo turistov za sedaj lahko prever-
jamo preko njihovih vpisov v knjige gostov, 
spletnih strani turističnih brskalnikov in preko 
neposrednih pohval. Z veseljem ugotavljamo, 

da je večina turistov v Kranju zelo zadovoljnih. 
Pohvalijo izjemno prijaznost in gostoljubnost 
zaposlenih v hotelih, centralno lokacijo Kranja 
v Sloveniji, odlične storitve, prikupnost Starega 
Kranja, odlične informacije v TIC-u ter visoko 
vrednost za plačano ceno.«

Kako je analiza potekala? Od kod ste črpali 
podatke?
»Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj smo 
v letu 2016 začeli z intenzivnim zbiranjem po-
datkov o turističnih gibanjih za Kranj za name-
ne izvedbe turističnih analiz. Podatke zbiramo 
od turističnih ponudnikov v Kranju in od upra-
vljavcev turističnih atrakcij.
Veliko podatkov za pretekla leta se ne ujema,  
preveriti bo treba metodologije zbiranja podat-
kov in verjetno bo potrebnih še nekaj let, da 
bo iz teh podatkov mogoče delati verodostojne 
zaključke.
Kvantitativne podatke za analizo turističnih 
prihodov in prenočitev smo črpali iz uradne 
statistike, ki jo objavlja SURS. Te statistike so 
verodostojne, saj potekajo po enaki metodo-
logiji že daljše obdobje. So pa relativno pozne, 
saj podatke dobivamo z dvomesečno zamudo; 
tako smo statistike za leto 2016 dobili šele mar-
ca 2017.« 

Kateri čas se je pokazal kot najbolj prime-
ren za obisk Kranja?
»Kranj je v zadnjih letih dobil »tipične« turistič-
ne grafe prihodov in prenočitev, saj beležimo 
največ prihodov in prenočitev v poletnih mese-
cih: julija, avgusta in septembra. Konice pa niso 
zelo izrazite, saj so prihodi in prenočitve lepo 
porazdeljeni preko vseh mesecev v letu.

Še vedno je povprečna letna zasedenost tu-
rističnih sob relativno nizka. Kakšne ukre-
pe predlagate na tem področju?
Povprečna letna zasedenost sob je nizka za vso 

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

Prvi aprilski teden v svoje prostore vabi Prešernovo gledališče Kranj, kjer se vsako leto odvija pomemben gledališki 
dogodek Teden slovenske drame, tokrat že 47. po vrsti. Aprila se bo prvič odvilo novo vodenje po Kranju, Zavod 
za turizem in kulturo Kranj predstavlja Arhitekturno pot, ki se bo v Plečnikovem letu spomnila tudi na slovitega 
arhitekta, podrobno pa boste spoznali tudi Ravnikarja, Vurnika in Šorlija. Sledite stopinjam tistih, ki so nam do-
ločili korake v mestu! Prvi sprehod, ki bo 7. aprila ob 17.30, bo brezplačen. 

Slovenijo, saj beležimo v povprečju zasedenost, 
ki je nižja od 50 odstotkov. V Kranju je povpreč-
na letna zasedenost sob še vedno nižja kot v 
Sloveniji, se je pa v letu 2016 močno izboljšala. 
Še leta 2015 je bila povprečna letna zasedenost 
kapacitet 18 odstotkov, v letu 2016 pa je zrasla 
na 27 odstotkov. 
Nizka povprečna zasedenost nastanitvenih ka-
pacitet nam pove, da je v obstoječih hotelskih 
kapacitetah še dovolj prostora za povečanje šte-
vila prenočitev v Kranju. Ob nespremenjeni po-
nudbi turističnih sob v Kranju in nadaljevanju 
rasti turističnega povpraševanja se bo povpreč-
na zasedenost avtomatično povečala.«

Zaupajte nam, kakšne cilje želite doseči v 
destinaciji letos in naslednje leto?
»Ob kandidaturi za direktorja Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj sem kot glavni cilj izpo-
stavil povečanje števila turističnih prenočitev v 
Kranju. Ciljna številka je bila povečanje preno-
čitev iz 50.000 na 100.000 v petih letih. Glede 
na sedanje gibanje si lahko samo želim, da se 
sedanja povprečna letna rast števila prihodov 
in prenočitev nadaljuje tudi v naslednjih letih 
in ciljnih 100.000 turističnih prenočitev bomo 
mogoče dosegli že letos.
Za letos in za prihodnje leto pa si želim še po-
sebej okrepiti sodelovanje vseh turističnih de-
ležnikov v Kranju. Še posebej si želim okreplje-
nega sodelovanja Zavoda za turizem in kulturo 
s hotelirji ter trgovci, gostinci in obrtniki v sta-
rem mestnem jedru. Želim si usklajenih tržno-
-komunikacijskih akcij, kar je naloga predvsem 
našega Zavoda, ter da bi se rast prihoda turistič-
nih prenočitev v Kranju odrazila tudi v poveča-
nju turističnih obiskovalcev v Starem Kranju.“ 

Več o turističnih statistikah na strani 7.

Foto: Anita Tukara
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DOGODEK JE TU, DOGODEK IMATE V MESTU! ALI KAKO PREŽIVETI PRVI APRILSKI DAN V KRANJU
V soboto, 1. aprila, se malo pred 11. uro oglasite v Kranjski hiši in poglejte čudovite replike nakita iz 1. tisočletja, ki so ga 
nosile kranjske ženske. Ob 11. uri odrinemo po vodenem ogledu Kranj v tvojem srcu, kjer boste spoznali vse glavne pri-
vlačnosti kulturne in naravne dediščine mesta. Predlagamo kosilo v gostilni Krištof v Predosljah, nato pa sprehod in klepet 
ob kavi po Posestvu Brdo. Vrnite se v mesto in se sprehodite do Pungerta. Ob 17. uri obiščite predstavo na Tednu sloven-
ske drame Nika Šerleca z naslovom Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141 decimalk. Ob 20. uri pa v Prešernovo 
gledališče zavijte še na predstavo Tarzan, ki jo je režiral Rok Vilčnik. Teden slovenske drame zaključuje večer z glasbenim 
programom v Layerjevi hiši, ujemite koncert ajdovskega Smaal Tokka z zasedbo.

ARHITEKTURNI SPREHOD PO KRANJU
Zavod za turizem in kulturo Kranj predstavlja nov voden ogled po Kranju. Ljubitelji arhitekture boste uživali na sprehodu 
po zgodovini 20. stoletja. Spoznali boste dela in vplive najpomembnejših arhitekturnih dosežkov modernizma, od zname-
nitega Jožeta Plečnika ter njegovih učencev na čelu z Edvardom Ravnikarjem. Vodniki vam bodo predstavili še arhitekta 
Marjana Šorlija in Ivana Vurnika ter kiparja Lojzeta Dolinarja in oblikovalca Marka Pogačnika. Ogled se zaključi v starem 
mestu, kjer si boste ogledali najlepše srednjeveške in novoveške znamenitosti.
V aprilu bosta organizirana dva ogleda, v petek, 7. aprila, ob 17.30 uri in v petek, 21. aprila, ob 17.30 uri z izhodiščem pri Prešer-
novem gaju. Prvi ogled je brezplačen, potrebne so rezervacije na info@visitkranj.si ali v TIC-u. Največje število prijav je 40. 

PREJMITE LEPE POZDRAVE Z GORENJSKE
Razglednica je nekoč zasedala pomembno mesto v vizualni kulturi in turistični promociji. Na fotografijah z razstavlje-
nih razglednic spremljamo razvoj posameznih krajev in njihove urbanistične podobe skozi desetletja druge polovice 20. 
stoletja. Gorenjski muzej v Prešernovi hiši predstavlja razstavo Prejmite lepe pozdrave z Gorenjske, ki vas bo navdala z 
nostalgijo!
Prešernova hiša, četrtek, 6. april, ob 19. uri

POMLAD V HIŠI
 Hiša na koncu tunela bo na dogodku Pomlad v hiši predstavila svež koncept delovanja, v katerem so se znašli hišni ateljeji, 
prikaz pomladnih kolekcij oblikovalk Lesema, Tarnuljčica in Debudok ter fotografski studio  Tjaše Eledwen. Hiša, ki jo naj-
dete na koncu skrivnostnega tunela ob Prešernovi ulici, vas pričakuje z novimi vsebinami, spomladanskim raziskovanjem, 
druženjem in pogostitvijo.
Hiša na koncu tunela, petek, 14. april, ob 13. uri

MONUMENT DRAGO TRŠAR V GALERIJI PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
V torek, 25. aprila, ob 19. uri se v Pavšlarjevi hiši na Glavnem trgu odpira velika pregledna razstava opusa kiparja in Prešer-
novega ter Jakopičevega nagrajenca Draga Tršarja. Na razstavi se predstavljajo monumentalna in mala plastika, erotika, 
ciklus morskih motivov, slike, dela na japonskem papirju in risbe. Opus umetnika, ki konec aprila obeležuje visok jubilej, 
bo v letih 2018 in 2019 razstavljalo še pet drugih galerij po Sloveniji.
Galerija Prešernovih nagrajencev, torek, 25. aprila, ob 19. uri; razstava bo na ogled do 3. junija
Bik, bron, 1954, iz likovne zbirke Aerodroma Ljubljana.

KONCERTNI NAPOVEDNIK
KluBar aprilske sobote začenja s koncertom Rudija Bučarja (1. 4.), v goste pa vabi še Janeza Bončino Benča (8. 4.), To-
rula (15. 4.) in Hamota ter njegove Tribute 2 Love (22. 4.). Trainstation SubArt za punkerje skrbi s serijalko Pankčina, 
kamor prihajata Clockwork Psycko in Gužva u Bajt (7. 4.), za vse zvedave z večeri Frišn', kjer bodo ta mesec igrali Tidal 
Waves, Fuck the 5th in Crazy Neighbours (8. 4.), za ljubitelje metala z ruskim bendom Siberian Meat Grunder (19. 4.) 
in za tiste, ki prisegate na blues: Blues Night z Bad Notion (22. 4.). Layerjeva hiša gosti Smaal Tokka z zasedbo (1. 4.) in 
Damira Avdića (6. 4.), sredi meseca pa Brest z Vesno Zornik (14. 4.). V športno dvorano Zlato polje prihajajo Siddharta 
(15. 4.).

POMLADNI UTRIP 2017 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU

Morda pa je čas, da si tudi sami iz-
delamo svoj najljubši kos oblačila! 
Tudi če ste v tem novi, vam bodo 
prijazne prodajalke v trgovini Ce-
cilija znale odlično svetovati. Edina 
trgovina v mestu s ponudbo poza-
mentarije vabi mojstrice šiviljskih 
in ročnih spretnosti, da pri njih 
poiščete materiale za ustvarjanje in 
se zamudite pri izbiri metražnega 
blaga. 

Z Glavnega trga skočite do Mačice, 
ki se nahaja v neposredni bližini. 
Tam vas pričakujejo unikatna slo-
venska darila, nakit, otroška obla-
čila, voščilnice ter vsesplošno upo-
rabni izdelki, kot so predpasniki, 
kuhinjske rokavice in naravna mila. 
Mačica pa skrbi tudi za družbeno 
odgovornost, saj pri njih lahko ku-
pite tudi izdelke Društva za zaščito 
živali Kranj. Le nekaj korakov naprej pa vas pri-

čakuje Damien’s tattoo & pier-
cing studio. Razmišljate o okrasi-
tvi kože s simbolom, ki vam veliko 
pomeni? Studio ima tri tetovatorje, 
ki se bodo posvetili vašim željam in 
poskrbeli za profesionalno in ste-
rilno tetovažo. Napisi, fantazijske 
podobe, barvne in keltske tetova-
že ... – spoznajo se na vse, tudi na 
obnovo in prekrivanje obstoječih 
tetovaž.

Je že večer? Zaključimo ga v Teater 
Cafeju ob Prešernovem gledališču. 
Privoščite si kavo različnih okusov, 
tortice in sladoled ali pa naročite 
točeno Kranjsko pivo. Če pa imate 
kakšno posebno priložnost, z druž-
bo nazdravite z lokalno pridelanim 
žganjem Krucefix. V Teater Cafeju 
namreč skrbijo za največji izbor pi-
jače v mestu.

Da, končno je tu pomlad. In razlog 
več, da si osvežimo garderobo. Mla-
dostna in razigrana oblačila in plete-
ne tunike slovenskih proizvajalcev, še 
kako priročne za hladnejše aprilske 
večere, ponuja Tunika fashion. Tu-
nika fashion se od 1. marca nahaja na 
novi lokaciji, in sicer v prostorih nek-
danje pionirske knjižnice. 
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KAM V MESECU APRILU?
 SOBOTA, 1. APRIL
9:45 Cikel neznanih dogodkov: Izlet v   
 neznano
 Mercator Primskovo - garaža
10:00 Delavnica polstenja
 Grad Khislstein

Delavnico polstenja za mladino in odrasle, kjer 
se boste naučili oblikovati in izdelati blazinico, 
ogrlico in druge okraske, bo vodila mojstrica 
Andreja Hočevar.
11:00 Brezplačno vodenje: Kranj v   
 vašem srcu, Kranjska hiša
17:00 47. TSD:  Naj gre vse v π ali kako   
 sem si zapomnil 3141 decimalk
 Stolp Škrlovec
20:00 47. TSD:  Tarzan
 Prešernovo gledališče

Tarzan in Jane v džungli − kaj neki bi se 
lahko dogajalo temu paradigmatičnemu 
ljubezenskemu paru, potem ko je uspešno 
premagal vse ovire na poti svoje ljubezni? 
21:30 Koncert: Smaal Tokk
 Layerjeva hiša
21:30 Koncert: Rudi Bučar
 KluBar

Kantavtor Rudi Bučar, večkratni nagrajenec 
festivala Slovenska popevka, v svoji glasbi po-
ustvarja istrsko glasbeno kulturno dediščino.

 NEDELJA, 2. APRIL 
19:30 Potopisno predavanje: Nova   
 Zelandija, KluBar

 PONEDELJEK, 3. APRIL 
20:00 47. TSD: Srečanje, Stolp Škrlovec

 TOREK, 4. APRIL 
20:00 47. TSD: Ich kann nicht anders
 Dvorana kina Storžič

 SREDA, 5. APRIL 
17:00 Velikonočna delavnica okraskov   
 iz filca, Medgeneracijski center
20:00 47. TSD: Nikita. Rojena 1985.
 Stolp Škrlovec

Nikita. Rojena 1985. je predstava o poslušno-
sti avtoriteti brez časovne in geografske ome-
jitve. Nikito odigra Maruša Majer, ki je na le-
tošnjem Berlinalu prejela pomembno nagrado 
za mlade igralce.

ČETRTEK, 6. APRIL 
17.00 Dih pomladi, Dom krajanov Kokrica
20:00 47. TSD:  Dogodek v mestu Gogi
 Prešernovo gledališče

Organizatorji si pridružujejo pravico 
do spremembe programa. 

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

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

dogodkov pri Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj.

21:30 Koncert: Damir Avdić
 Layerjeva hiša
21:00 Četrtkanje: Spring break
 KluBar

 PETEK, 7. APRIL 
17:30 Brezplačno vodenje:    
 Arhitekturna pot
 Prešernov gaj
18:00 Moja nepremičnina: sreča ali   
 breme?
 Medgeneracijski center
20:00 47. TSD: Hura, Nosferatu!
 Prešernovo gledališče

Večer pred zaključkom festivala Teden sloven-
ske drame režiserka Simona Semenič v drami 
Hura Nosferatu! odstre pogled v vsakdanje ži-
vljenje družine s hudo bolnim otrokom.
21:00 Pankčina: Clockwork Psycho,   
 Gužva u Bajt
 Trainstation SubArt

 SOBOTA, 8. APRIL 
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg 
9:00 Dan za ščitnico 2017 - društvo   
 ščitnica moj dragulj
 Avla Mestne občine Kranj 
9.00- 6. Mednarodni hokejski turnir   
19.00 Fox Trophy, Dvorana zlato polje

20:00 47. TSD: Kje sem ostala
 Prešernovo gledališče
21:00 Frišn’: Tidal Waves, Fuck the 5th,  
 Crazy Neighbours
 Trainstation SubArt
21:30 Koncert: Janez Bončina Benč
 KluBar

 NEDELJA, 9. APRIL 
8.00- 6. Mednarodni hokejski turnir   
19.00 Fox Trophy, Dvorana zlato polje
20:00 Potopisno predavanje - Himalaja
 KluBar

 PONEDELJEK, 10. APRIL 
18:00 Cvetlična angelska meditacija z   
 eteričnimi olji
 Medgeneracijski center

 TOREK, 11. APRIL 
19:00 Kinofobija: Safari
 Trainstation SubArt

 SREDA, 12. APRIL 
9:30 Velikonočna ustvarjalna    
 delavnica
 Medgeneracijski center
19:00 Kinofobija: Dan osvoboditve
 Trainstation SubArt

 ČETRTEK, 13. APRIL
18:00 Slovenske šege od januarja do   
 junija, Medgeneracijski center

 PETEK, 14. APRIL 
20:00 Koncert: Brest z Vesno Zornik
 Stolp Škrlovec
Koncert ob promociji plošče Nemi film zased-
be, ki je sestavljena iz prekaljenih domačih 
glasbenikov.

20:00 Koncert: Metal Weekend no.3
 Trainstation SubArt
21:00 Road 2 Spain - Gorenjski warm   
 up, KluBar

 SOBOTA, 15. APRIL
21:00 Siddharta - Do konca
 Športna dvorana Zlato polje Kranj
21:30 Koncert: Torul
 KluBar

 PONEDELJEK, 17. APRIL 
9.00 Sekanje pirhov
 Mercator Kokrica

Tradicionalno Sekanje pirhov na Kokrici je naj-
večja in najpomembnejša prireditev Turistič-
nega društva Kokrica. O različnih igrah ter o 
drugih dogodivščinah na Kokrici je spregovoril 
podpredsednik društva Martin Leskovar.

 SREDA, 19. APRIL
20:00 Touchscaping
 Stolp Škrlovec

Ekološki avdiovizualen performans interme-
dijskih umetnikov Saše Spačal in Slavka Glo-
močanina, ki dotike deževnikov spreminjata v 
projekcijo zvočno-vizualne pokrajine.
20:00 Koncert: Siberian Meat Grinder   
 (RUS), Trainstation SubArt

Hiter in z adrenalinom nabit crossover thrash 
metal iz ruskega ledenega pekla. Divji koncerti 
so jim odprli vrata do večih nastopov.
20.00 Glasbena delavnica: Pojemo z   
 Metko Štok Gostišče Arvaj

 PETEK, 21. APRIL 
17:30  Vodenje: Arhitekturna pot
 Kranjska hiša
21:00 #TBTR - RnB/Hip Hop Night  
 KluBar
22:00 Electro Sendwich   
 Trainstation SubArt

 SOBOTA, 22. APRIL
20:00 Koncert: 21. pevski večer na   
 Kokrici, Kulturni dom Kokrica
21:00 Koncert: Blues Night (Bad   
 Notion z gosti)
 Trainstation SubArt

Živahna glasba domačih Bad Notion, ki vztra-
jajo pri preigravanju udarnega blues rocka s pri-
dihom funka. Tokrat z gosti!
21:30 Koncert: Hamo & T2L, KluBar

 NEDELJA, 23. APRIL 
20:00 Potopisno predavanje -    
 Kolumbija, KluBar
Po prečkanju meje se bomo v Kolumbiji od-

pravili med krave in palme, pili svežo kavo, 
spoznavali zapuščino Pabla Escobarja, se vo-
zili s sumljivimi taksisti, raziskovali kolonial-
na mesta in se mastili z empanadami.

 SREDA, 26. APRIL
21:00 Koncert: Raggastation    
 Conquering Lion (MK),
 The High Corporation (CZ)  
 Trainstation SubArt

 PETEK, 28. APRIL
22:00 Tripple Drop DNB Party: DJ QO  
 Trainstation SubArt

STALNI DOGODKI
vsak torek in petek 
17:00  PODZEMNA POT - Vodenje po rovih   
 pod starim Kranjem, Kranjska hiša

vsako soboto in nedeljo 

10:00  PODZEMNA POT - Vodenje po rovih   
 pod starim Kranjem, Kranjska hiša

vsak četrtek
16:00  EKOLOŠKA TRŽNICA NA GLAVNEM   
 TRGU 
 Glavni trg pri vodnjaku 

vsako soboto
8:00 SOBOTNI SEJEM
 Glavni trg pri vodnjaku 

VODEN OGLED KRANJA Z    
ARHITEKTURNIM PRIOKUSOM
V PETEK, 7. APRILA, OB 17.30 
V PETEK, 21. APRILA, 17.30
PREŠERNOV GAJ
Na prijetnem sprehodu bomo uživali med ar-
hitekturnimi znamenitostmi in si ogledali celo 
mesto. Začenjamo v Prešernovem gaju, ki velja 
za neuresničen projekt arhitekta Jožeta Plečni-
ka. Od tam se odpravimo do Bežkove vile, ki so 
jo zasnovali Plečnikovi učenci, nato pa se bomo 
posvetili njegovemu učencu, ki je najbolj zazna-
moval moderno arhitekturo Kranja – Edvardu 
Ravnikarju. Spoznali boste delo arhitekta Ivana 
Vurnika in kiparja Lojzeta Dolinarja, čigar kipi 
se ponosno dvigajo na Slovenskem trgu. Ena 
najlepših zgradb je Mestna knjižnica Kranj, ki v 
svoje prostore vabi s sodobno zasnovo. Pot na-
daljujemo v staro mestno jedro, kjer se na Ma-
istrovem trgu spoznamo s stvaritvijo arhitekta 
Marjana Šorlija, nato pa nadaljujemo do Glav-
nega trga, kjer se zazremo v zgradbe starejšega 
datuma. Pri Plečnikovih arkadah in stopnišču 
zavijemo na Tomšičevo ulico in se mimo obzidja 
ter gradu in Letnega gledališča Khislstein vrne-
mo do vodnjaka na Glavnem trgu.
Prvi ogled bo brezplačen, potrebne so rezerva-
cije na info@visitkranj.si ali v TIC-u. 
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ODPRTJE RAZSTAV

ZDRUŽENJE
ZGODOVINSKIH 
MEST SLOVENIJE

 VSAK ČETRTEK
16:00 Četrtkova mini bralna srečanja:   
 Na obisku...
 Otroški stolp Pungert

 VSAK PETEK
16:00 Petkova mala domišljiska urica:   
 Leti, leti... Otroški stolp Pungert

 VSAKO SOBOTO
17:00 Stolpove sobotne pomladne 
 pravljice
 Otroški stolp Pungert

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Naši predniki so bili že od nekdaj zelo tesno povezani z naravo. Koledarske 
mesece so tako poimenovali po pojavih, ki so se dogajali v naravi. Izza vogala 
nas je pozdravil mesec april ali kot bi rekli včasih – mali traven, ki nas spomni 
na prebujanje narave in na malo, mlado zelenje, ki raste na poljih, travnikih in 
gozdovih. Zdaj je čas, da se odpraviš na potep, saj je opazovanje novih življenj, 
ki jih je ustvarila pomlad zares zanimivo. Sprehodi v teh dneh še posebno godi-
jo, saj na nas rada preži spomladanska utrujenost. Z raziskovanjem in potepa-
njem po svežem zraku pa jo zlahka preženeš. Odpravi se v gozd, ki se imenuje 
Udin Boršt. Voda se tu navihano skriva in zopet pojavlja iz tal, ti pa lahko ugo-
toviš, kolikokrat skoči na plano.

Če pa si želiš spoznati živali, ki so si za svoj dom izbrale vodo, se odpravi k 
jezercem na Bobovku. Zavarovana so kot naravni rezervat, saj so v njih našli 
neprecenljive arheološke najdbe. Tu živijo številne ptice, ki bodo tvoj sprehod 
okoli jezerc s svojim petjem še popestrile. Ko se narava tako prebuja, pa tudi 
ljudje radi poskrbijo zanjo. Babice na vrtu že obračajo zemljo in pridno prešte-
vajo semena, ki bodo v kasnejših mesecih obrodila slastne pridelke za zdravo 
kosilo. Dedki s sadnih dreves že sekajo odmrle veje, da bodo jeseni obrodila 
sočna jabolka in hruške. Veje pa se nato zbirajo na visokem kupu, ki po navadi 
stoji na vrhu hriba. Uganeš, o čem govorim? 
Mesec maj prihaja in tukaj je kres!

 VSAK PONEDELJEK
16:00 Ponedeljkove ustvarjalne   
 »čačkarije«
 Otroški stolp Pungert

 VSAK TOREK
16:00 Torkovi spretni prstki delajo
 Otroški stolp Pungert

 VSAKO SREDO
16:00 Sredine ini glasbene urice:   
 Glasbene igrarije
 Otroški stolp Pungert

 GALERIJA KRANJSKE HIŠE
Razstava: 4 babe in en d’ec = 5 bab (od 8. mar-
ca do 5. maja 2017)
 
 GALERIJA STOLPA ŠKRLOVEC
Razstava fotografij Irene Jurca: Morje v meni je 
na ogled do 15. aprila 2017

 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
Razstava grafik akademske  slikarke, grafičar-
ke  in nagrajenke Prešernovega sklada Tince 
Stegovec  bo na ogled do sobote, 15.  apri-
la 2017.

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

 MESTNA HIŠA
Stalna arheološka razstava Železna nit 
Stalna etnološka razstava Ljudska umetnost 
na Gorenjskem 
Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja
Razstava Peter Abram (do 9.4.)

 PREŠERNOVA HIŠA
Stalna razstava Dr. France Prešern - življenje 
in delo 

 MUZEJ HAFNER
Stalna etnografska in motociklistična razstava

NEDELJA, 2. APRIL 
12:30  Velika nagrada Adia Mobil,  
 mednarodna kolesarska dirka 
 Novo Mesto

ČETRTEK, 13. APRIL 
 Velikonočni sejem  
 Mestni trg Slovenske Konjice

ČETRTEK, 20. APRIL 
19:00 Dejan Zavec: Gostovanje   
 profesionalnega športnika
 Dom kulture Slovenske Konjice

ČETRTEK, 20./ APRIL 
19:00 Jantar – dragulji Blatika v  
 Novem Mestu, Jantarna soba  
 v Sankt Petersburgu, Jantar  
 in oblika
 Dolenjski muzej – Novo Mesto

SOBOTA, 22. APRIL 
10:00 20. tradicionalno jurjevanje
 Mestni in Stari trg Slovenske  
 Konjice

 SOBOTA, 1. APRIL
11:00 Nina Lang in Jošt Belhar:   
 Virtualno
 Mergentalerjeva ulična galerija
18.00 Dlum v barvi
 Mala galerija, Galerija Bala
V Mali galeriji in galeriji Bala se predstavlja 
obseg sodobnega prizadevanja na področju 
slikarstva in kiparstva v Mariboru in podravski 
regiji.

 ČETRTEK, 6. APRIL 
18:00 Vitrina meseca: Praznujemo   
 Veliko noč
 Mestna hiša
18:00 Ilustracije treh
 Hiša na koncu tunela
19:00 Odprtje razstave: Prejmite lepe   
 pozdrave z Gorenjske
 Prešernova hiša
Razglednica je nekoč zasedala pomembno 
mesto v vizualni kulturi in turistični promo-
ciji. Na fotografijah z razstavljenih razglednic 
spremljamo razvoj posameznih krajev in nji-
hove urbanistične podobe skozi desetletja 
druge polovice 20. stoletja.

19:00 Vanja Mervič: Continuum
 Layerjeva hiša

 PETEK, 14. APRIL 
13:00 Pomlad v Hiši
 Hiša na koncu tunela

 ČETRTEK, 20. APRIL 
18:00 Odprtje razstave Herojem   
 revolucije v vojni in miru
 Mestna hiša
19:00 Odprtje razstave Drobiž naš   
 vsakdanji, Mestna hiša

 PETEK, 21. APRIL
19:00 Sence matriarhata, skupinska   
 razstava štirih kipark Kristine   
 Rutar, Tee Curk Sorta, Nike
 Rosman in Martine Marenčič
 Layerjeva hiša in stolp Škrlovec

 TOREK, 25. APRIL
19:00 Odprtje razstave akademskega   
 kiparja, Prešernovega nagrajenca  
 in akademika Draga Tršarja
 (do 3.6.2017)
 Galerija Prešernovih nagrajencev

Odprtje razstave akademskega kiparja, Pre-
šernovega nagrajenca in akademika Draga 
Tršarja v Galeriji Prešernovih nagrajencev je 
velik nacionalni dogodek, ki se odvija ob vi-
sokem jubileju umetnika. Tršarjev opus bodo 
v letih 2018 in 2019 predstavljale še lju-
bljanska Moderna galerija, Galerija Murska 
Sobota, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki, piranske Obalne galerije in Koroška 
galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec.

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

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

www.zgodovinska-mesta.si

ZA OTROKE
 ČETRTEK, 6. APRIL
16:00 Otroška delavnica: Izdelovanje   
 pirhov, Glavni trg pri vodnjaku 

 ČETRTEK, 13. APRIL
16:00 Otroška delavnica: Izdelovanje   
 košaric za pirhe
 Glavni trg pri vodnjaku 

 ČETRTEK, 20. APRIL
16:00  Otroška delavnica: Napiši svojo   
 zgodbo in izmenjevalnica knjig
 Glavni trg pri vodnjaku 

Kranj je ponosen član ZZMS

TRAJAJOČE RAZSTAVE
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Dve od treh organiziranih tekaških prireditev v Kranju bosta le-
tos na isti dan – ter seveda noč, saj se s kranjskim nočnim tekom 
vsako leto zaznamuje začetek nočnih tekov v Sloveniji.

Med zvezdami se začne teči ob 21. uri, 
start je na Glavnem trgu, proga pa v 
2,5-kilometrskih krogih poteka po cen-
tru Kranja. Izbirate lahko med 5- in 
10-kilometrsko progo.
Županov tek pa se z jesenskega termina 
seli na pomlad in se začenja ob 10. uri na 
Brdu pri Kranju. Na voljo bosta dve trasi: 
1.750 metrov in 10.050 metrov. Sredstva 
od startnin bodo namenjena Fundaciji 
Vincenca Drakslerja za razvoj socialnega 
podjetja in zaposlitvenega centra. 
Obe tekaški prireditvi že pričakujeta re-

kreativce, da se prijavite. Tisti v najboljši 
kondiciji pa se boste lahko pohvalili, da 
ste 13. maja odtekli skoraj polmaraton. 
Nočni tek po ulicah Kranja v sklopu Te-
dna mladih organizira Klub študentov 
Kranj, več: http://nocnitek.ksk.si  
Županov tek pa poteka v organizaciji 
Mestne občine Kranj v sodelovanju z Za-
vodom za šport Kranj, Atletskim klubom 
Triglav Kranj in Fundacijo Vincenca Dra-
kslerja za odvisnike so.p. in Zavodom za 
turizem in kulturo Kranj.
Več: www.zupanovtek.si

SOBOTA, 13. MAJ – DAN IN NOČ ZA TEK!

S KOLESOM OKOLI IN PO KRANJU
Idilično gorenjsko podeželje, okušanje dobrot na turističnih kme-
tijah in v gostilnah, sledi in zgodbe preteklosti ter nepozabni raz-
gledi na vrhove Kamniško-Savinjskih Alp. To so navdihi kolesar-
skih poti, ki jih Zavod za turizem in kulturo organizira za skupine 
z izkušenim vodnikom. Kolesarski produkti so na voljo v rezerva-
cijskem sistemu Trekksoft na www.visitkranj.com ter po telefonu 
in v živo v Kranjski hiši.

Tatinčeva pot je ime dobila po tatu 
Tincu, na njej pa boste spoznali še mar-
sikatero drugo podeželsko legendo. Pa 
tudi tisto prazgodovinsko, zgodbo o 
mamutu, ki so ga arheologi našli pri gli-
nokopnih jezercih na Bobovku. Domače 
dobrote na tem izletu spoznavate pri 
kmetiji Odems in gostilni Pr’ Bizjak.
Rokovnjačeva pot vas vodi od Kranja 
mimo Naklega, Strahinja, Spodnjih in 
Zgornjih Dupelj do Žiganje vasi, kjer 
boste vstopili v Udin boršt. V njem so 
prebivali rokovnjači, berači brez domo-
vine, “kranjski cigani”, kot so jih poime-
novali v Ilirskem listu v prvi polovici 19. 
stoletja. Izlet po gozdu ponuja pravo 
naravno izobraževalno pustolovščino, 

saj v njem najdemo tudi manjše kraške 
pojave, jame s kapniki, vrtače in ponore.
Krog pod Storžičem pa nas v obliki srca 
popelje pod vznožja Kriške gore, Tol-
stega vrha, Storžiča in Srednjega vrha. 
Vmes se okrepčate na Poličarjevi kme-
tiji, kjer imajo tudi Muzej mlinskih 
kamnov, dediščino kamnoseške dru-
žine Puhar iz Kranja. Izlet, ki traja pet 
ur in pol, je kombinacija rekreativnega 
kolesarstva ter spoznavanja podeželja 
in njegove kulinarike.
Za zahtevnejše poti si lahko kolesa izpo-
sodite v Kranjski hiši – Turističnem in-
formacijskem centru na Glavnem trgu 
2, za mestno vožnjo pa bodo aprila že 
na voljo kolesa sistema Kr-s-kolesom!

NAKIT 1. TISOČLETJA VAS PRIČAKUJE V 
KRANJSKI HIŠI

V nakitu nekdanjih prebivalk Kranja so vpisane zgodbe različnih kultur, od ger-
manskih, avarskih do slovanskih. V njih je zapisana lepota kulturne dediščine 
gorenjskega prostora. Razkošne najdbe so kot originalni zlat, srebrn in bronast 
nakit na ogled v   Gorenjskem muzeju v Kranju.  Eminentna kolekcija replik nakita  
zlate dobe Karnija in poseljevanja Slovanov  pa je z 19.  marcem na voljo v trgovini  
s spominki in pokloni, ki ima svoje prostore v   Kranjski hiši v Turistično-informa-
cijskem centru na Glavnem trgu 2 v Kranju. Poleg replik so na voljo tudi  interpre-
tacije arheoloških najdb Kranja na unikatnem ročno izdelanem nakitu iz brona 
Kranjčanke Nataše Druškovič.

ROVI POD STARIM KRANJEM ENA IZMED 
TEM KONFERENCE AIRTH 
V petek, 24. marca, so se v Kranju mu-
dili udeleženci mednarodne konferen-
ce z naslovom  Inovativnost v turizmu 
in gostoljubnosti – priprava na priho-
dnost, ki je potekala v Portorožu od 23. 
do 25. marca. Prišli so na ogled Rovov 
pod starim Kranjem, ker so leta 2009 
prejeli priznanje srebrni sejalec. Na 
obisku smo gostili profesorje, razisko-
valce in študente iz ZDA, Japonske in 
Nizozemske. Rove smo jim predstavili 
z vidika turista in z vidika Zavoda za 

turizem in kulturo Kranj kot skrbnika 
in upravljavca te pomembne tehniške 
dediščine. Nad njimi so bili navduše-
ni, posebej so pohvalili rekonstrukcijo 
zaklonišča in simulacijo letalskega na-
pada. Rove so ocenili kot inovativen 
turistični produkt, ki mestu prinaša 
dodano vrednost. Nekateri so izrazili 
željo po sodelovanju z zavodom, drugi 
pa so nam ponudili nekaj idej za nad-
gradnjo rovov kot turističnega pro-
dukta. 

Z NOVINARJI PO KRANJU
Ko smo februarja sodelavci Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
predstavljali destinacijo Kranj na Sejmu Alpe-Adria, so nas tam 
obiskali člani Društva turističnih novinarjev Slovenije. Prijazno 
smo jih povabili na študijski obisk v Kranj. Vabilu so se odzvali 
in tako smo konec marca skupaj z njimi raziskovali kranjske za-
nimivosti.
Namen študijskega obiska je bil pred-
stavitev Kranja kot turistične desti-
nacije v vseslovenskih medijih. Raz-
iskovanje smo začeli na železniški 
postaji v Kranju, saj so se novinarji v 
Kranj pripeljali z vlakom. Nadaljevali 
smo na Šmarjetni gori z najlepšim 
razgledom na Kranj, kjer je naše 
goste sprejel in pozdravil tudi župan 
Boštjan Trilar. Novinarjem je zaželel 
prijeten ogled Kranja in znamenitosti 
in jih povabil, da Kranj obiščejo tudi 
kot turisti. Nato smo obiskali Pose-
stvo Brdo, ki ponuja široko paleto 
turističnih aktivnosti. Kulinarične 
posebnosti Kranja so nam predstavili 
v Gostilni Arvaj in naše goste očarali 
z gostoljubnostjo in okusno lokalno 
hrano. V starem mestnem jedru smo 
jih navdušili z muzejskimi hišami in 
galerijo Prešernovih nagrajencev. 
Dramo v mestu so jim predstavili v 

Prešernovem gledališču, mestno po-
nudbo pa so si ogledali v Hiši na kon-
cu tunela, v Luštariji in delikatesi 
Figa. Druženje smo zaključili v Rovih 
pod starim Kranjem. Novinarji so svoj 
ogled destinacije zaključili z razmišlja-
njem o tem, da ima Kranj visokokako-
vostno kulturno ponudbo, predvsem pa 
z besedami, da Kranj ni več zaspan. Da 
smo naše goste lahko peljali na ogled 
mesta in okolice, nam je omogočilo tudi 
Avtobusno podjetje Alpetour – največji 
avtobusni prevoznik na območju Go-
renjske.  
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S turističnim razcvetom Slovenije se sadovi kontinuiranega dela kažejo tudi v go-
renjski prestolnici. Številke o prihodih in prenočitvah v Kranju pokažejo, da je me-
sto lani zabeležilo občutno rast turističnega poslovanja od prejšnjih let. Če je v letu 
2008 Kranj štel 16.551 prihodov in 32.018 nočitev, so se številke lani povzpele na 
56.495 prihodov ter 87.515 nočitev. Največ je bilo lani torej prihodov, od leta poprej 
so zrasli kar za 37 odstotkov. 

Kranj je v lanskem letu beležil 27 odstotno zasedenost sob, kar je znatno zvišanje 
glede na leto 2015, ko je bila zasedenost 21 odstotna, in glede na leta med 2008 in 
2012, ko se zasedenost sob nobeno leto ni zvišala nad 13 odstotkov.

TURISTIČNI TRENDI DESTINACIJE KRANJ
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Tujih turistov, ki v Kranju prespijo po dan ali več, se je lani v primerjavi z leti 2014 in 
2015 občutno povečalo. Najmanjše spremembe so vidne v mesecih junij in avgust, 
ko krivulja lepo razste vsa tri leta. 

Po podatkih sodeč največ prihodov in prenočitev ustvarijo Korejci. Leta 2015 na-
štejemo 9.835, leta 2016 pa kar 18.821 prihodov Korejcev, kar je kar 91 odstotno 
zvišanje. Lani so sledili Srbi, Nemci, Poljaki in Madžari.

Ko pogledamo nočitve, statistike kažejo, da so se tudi nočitve pri Korejcih zelo po-
večale, in to za 97 odstotkov. Za veliko presenečenje pa so poskrbeli Madžari. Če so 
v letu 2015 ustvarili 3.007 nočitev, so lani to številko presegli za kar 157 odstotkov. 
Madžarski turisti so namreč lani ustvarili že 7.751 nočitev

Kranjski turizem v zadnjih štirih letih raste s povprečno letno stopnjo več kot 25 od-
stotkov. Število turističnih prihodov in prenočitev v Kranju raste vsaj dvakrat hitreje 
kot ostale slovenske turistične destinacije. Zato so projekcije več kot optimistične. 
Več turistov bo prihajalo v Kranj in tu tudi prenočilo, večje pozitivne posledice bodo 
čutili gostinci, trgovci, turistični operaterji in organizatorji kulturnih in zabavnih 
prireditev. Zavod za turizem in kulturo Kranj si je na začetku lanskega leta za cilj 
postavil do leta 2020 povečati prenočitve na 100.000. Glede na pozitivna gibanja bo 
morda to številko Kranj dosegel že letos.
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Najlepše koncertno prizorišče starega Kranja vas 
od maja do oktobra vabi na številne prireditve.

Letno gledališče Kranj - odprtje koncertne sezone: 
petek, 18. maj 2017

V kranjski Turistično informacijski center, ki se nahaja v Kranjski hiši, v zadnjih 
dveh letih prihajajo poleg slovenskih še obiskovalci iz držav Nemčije, Italije, Veli-
ke Britanije, Francije, Španije in drugih držav. Kranjski TIC je v letu 2016 zabeležil 
15.800 obiskovalcev iz tujine in Slovenije, kar je 6% več kot leta 2015 (14.905).



www.visitkranj.si8

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

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

Zeleno, ki te hočem zeleno! Med vsemi barvami je seveda zelena naša najljubša, saj 
je Kranj mesto v srcu narave. Na našem Instagramu @visitkranj, ki pridobiva sledilce 
hitro kot drevesne veje zelene lističe, pripravljamo svežo značko #greenkranj. Kranj 
seveda ni le mesto, naša občina se razteza do obronkov gozdov in gora. Narava skozi 
vaše oči, to nas meseca aprila žene, da vas vabimo k sodelovanju. Uporabljajte znački 
#visitkranj in #greenkranj, najlepše fotografije bomo natisnili in razstavili na skupin-
ski razstavi fotografij v četrtek, 11. maja, ob 18. uri na vrtu gradu Khislstein.
Pridužite se več kot 2000 sledilcem in delite vaše zelene trenutke. Vsem, ki pa nam že 
sledite, se srčno zahvaljujemo, da z nami gradite fotografsko zgodbo našega mesta.

Barbara Kokalj Layerjeva hiša

INSTAGRAM

EKIPA UTRIPA KRANJA
Besedila:  Zala Vidali, Manca Strugar,  Ta-
mara Maržič, Ana Lapanja, Kristina Sever in 
Tomaž Štefe, 
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordinacija 
dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar 
Fotografije: arhiv ZTK Kranj , Željko Stevanič, 
Grega Eržen, Nejc Balantič
Zahvala: Eva Pirnat, Tamara Maržič, kranjski 
ponudniki in prireditelji, Gorenjski Glas, Na-
klada: 38.O00, Mesec: Marec 2017, Izdaja: 
Zavod za turizem in kulturo Kranj, zanj di-
rektor mag. Tomaž Štefe

Pred veliko kokrško prireditvijo Sekanje pirhov smo se pogovarjali s 
podpredsednikom Turističnega društva Kokrica Martinom Leskovar-
jem, ki nam je povedal, kaj pričakovati na letošnji prireditvi in s čim se 
društvo ukvarja skozi leto.

POGOVOR Z MARTINOM LESKOVARJEM 

Največja prireditev, ki jo organizira Tu-
ristično društvo Kokrica, je velikonoč-
no Sekanje pirhov. Septembra vsako 
leto društvo vabi na Pohod po Mamu-
tovi deželi, Martin Leskovar obljubi, 
da bodo do jeseni razvili še nekaj idej, 
ki bodo izhajale iz lokalnih povesti in 
legend. Zgodba, ki jo najhitreje poveže-
mo s Kokrico, je seveda zgodba o ma-
mutu. Okostje 40 let stare samice so ob 
izkopavanju gline našli leta 1953. Sedaj 
si ga lahko ogledate v ljubljanskem Pri-
rodoslovnem muzeju, na Kokrici pa so 
poskrbeli, da vas mamut pozdravi takoj 
ob prihodu v vas – ne glede na smer pri-
hoda, postavljen je namreč na krožišče. 
Naš sogovornik nam zaupa, da je za 
vsako nevšečnost na Kokrici kriv ma-
mut, nagaja pa jim vedno manj.

Glino so na Bobovku prenehali izko-
pavati sredi 70. let prejšnjega stoletja, 
kmalu so se naredila jezerca in društvo 
je igralo ključno vlogo pri zaščiti obmo-
čja, novega habitata, pomembnega za 
vrsto ptic. Z radovednostjo pričakuje-
mo ureditev območja novih lastnikov, 
še vedno pa ostajajo jezerca ena najbolj 
priljubljenih točk osvežitve Kranjčanov 
med poletjem.
Na Kokrici pa je prav posebno razgiban 
mesec april. Leskovar razloži, da vsako 
leto ob prihodu pomladi pripravijo Dih 
pomladi, letos bo potekal v četrtek, 6. 
aprila, ob 17. uri v Domu krajanov Ko-
krica že 25. po vrsti. Začetki prireditve 
segajo v čase, ko so skupaj z osnovno 
šolo predstavljali mlade talente, vsako 
leto pa je publika bolj zahtevna, zato 

V vasi Bobovek pri Kranju so tri jezerca, ki 
so nastala z izkopom gline. Okoli jezerc je 
prijetno mirno in tiho, zato tam živi več 
kot 230 vrst rastlin in vsaj 140 vrst različ-
nih živali. Zaradi svojih znamenitosti so 
jezerca zavarovana kot naravni rezervat. 
Zanimiva so tudi zato, ker so ob njihovem 
izkopavanju tu našli prav posebne najdbe, 
kot so fosilni ostanki rib kleničev ter oko-
stje mamutove samice. Te najdbe si lahko 
ogledate v muzeju v Mestni hiši v Kranju. 
Turistično društvo Kokrica pa je mamuta 
vzelo za svojega. Njegovo podobo so vnesli 
v svoj logotip ter skulpturo mamuta posta-
vili na krožišče med Kokrico in Mlako. Vsa-
ko leto septembra tudi organizirajo pohod 
po Mamutovi deželi, po kateri pa se lahko 
sprehodite tudi sami.
Ne glede na to, ali želite prehoditi daljšo ali 
krajšo pot, lahko začnete pri Mercatorju na 
Kokrici. Domačini pravijo, da je pot ozna-
čena: na asfaltu s puščicami in sliko mamu-
ta, po gozdu in makadamu pa z rumenimi 
pikami na drevesnih deblih. Preverili smo 
in to drži. Domačini pravijo še, da je v nji-
hovih koncih kar nekaj zanimivostih, zato 
pot vodi po obronkih krajevne skupnosti 
Kokrica. Ves čas pa boste lahko uživali v 
razgledu na okoliške hribe in polja ter v po-
mirjajočem šumenju gozdov.
Daljša pot vodi izpred Mercatorja proti 
Rupi in zavije ob avtocesti proti Ilovki in 
proti posestvu Brdo. Kaj lahko tu vidite in 
doživite, smo vam v enem izmed nasvetov 
že namignili. Pot gre dalje proti Bobovku, 
kjer pozimi na treh jezercih lahko uživate 
tudi v drsanju. Nato nadaljujete mimo Sra-

so dogodek profesionalizirali. Letos bo 
kulturno-zabavno prireditev obiskal 
celo čarodej!
Največ obiskovalcev Kokrica beleži na 
velikonočni ponedeljek. Na parkirišču 
pred trgovino Mercator bo v ponede-
ljek, 17. aprila, Sekanje pirhov, več sto 
let stara tradicionalna prireditev, ki se 
je oblikovala predvsem kot zabavno in 
igrivo dogajanje. Med seboj v različnih 
igrah tekmujejo posamezniki in cele 
vasi, obiskovalcev je vedno več. Martin 
Leskovar pove, da veliko ljudi pride s 
soseske Planina, ker se jim zdi tradicija 
zanimiva. Celotno dopoldne vsak veli-

konočni ponedeljek mine v znamenju 
iger, ki izhajajo iz starih šeg. Tekmuje se 
v nošnji jerbasa, težka se šunka, med le-
senimi grabljami se valica jajca, meče pa-
lice v obroč, najbolj popularna igra pa je 
seveda sekanje pirhov. Obujanja in ohra-
njanja starih ljudskih običajev se udeleži 
več sto ljudi. Ponudbe hrane sicer ni, saj 
obiskovalci pridejo siti z velikonočnega 
zajtrka, nas spomni Leskovar, zato pa je 
toliko bogatejša ponudba sokov in piva. 
Udeležite se Sekanja pirhov in drugih 
iger ter obudite stare ljudske šege v po-
nedeljek, 17. aprila, od 9. ure naprej.

kovelj vse do Tatinca. Sprehod je za otroke, 
ki lahko tekajo po travnikih, lovijo metu-
lje in spotoma gledajo konje in krave, ki 
se pasejo, nadvse zanimiv. Zanimiva pa je 
tudi legenda, ki vam jo povedo domačini. 
Menda je vas Tatinec dobila ime po mlade-
niču Tinetu, ki je bil znan po tem, da je imel 
»dolge prste«. Zato so ga vsi klicali tat Tinc. 
Ko sta Tine in njegov sovaščan neke noči 
kradla kravo in jo je Tine glasno potiskal 
po hribu navzgor, ga je prijatelj spodbujal 
z besedami: »Tine, tiš.« Vseeno so ju zara-
di glasnosti zalotili pri delu. Takrat sta dve 
sosednji vasi dobili ime: ena Tatinec in dru-
ga Tenetiše. Sicer pa boste iz Tatinca zavili 
po lepi gozdni poti proti Mlaki in skrenili v 
Krajinski park Udin boršt. Pot boste poča-
si sklenili pri Mercatorju na Kokrici. Kraj-
ša pot pelje izpred Mercatorja takoj proti 
Bobovku in iz Bobovka proti Mlaki, kjer se 
priključi daljši poti skozi Udin boršt. 
Če vaš notranji »navigacijski sistem« ne 
dela prav dobro, lahko pot prehodite sep-
tembra, ko vas bodo po njej organizirano 
popeljali člani Turističnega društva Kokri-
ca. Takrat vam bodo prav gotovo postregli 
tudi z vsemi zanimivostmi, ki smo jih mi v 
tem prispevku izpustili.

Dolžina poti:
daljša pot 14 km, krajša pot 6 km
Čas hoje:
tempo prilagajajte lepemu dnevu, 
obpotnim zanimivostim in svoji kondiciji.

NASVET ZA IZLET
POTEPANJE PO MAMUTOVI DEŽELI
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Odpadne električ-
ne in elektronske naprave 
ter baterije lahko tudi občani 
Mestne občine Kranj oddajo 
v posebne ulične zbiralnike. 
Minuli petek so jih v Šenčur-
ju simbolično prevzeli župa-
ni petih občin, med njimi 
tudi kranjski Boštjan Trilar, 
ki so podpisali pogodbo z 
družbo ZEOS, nosilko pro-
jekta LIFE Gospodarjenje z 
e-odpadki. Ta pod geslom E-
-cikliraj na ekoloških otokih 
in drugih lokacijah po Slove-
niji v sodelovanju z lokalni-
mi partnerji postavlja ulične 
zbiralnike za zbiranje e-od-
padkov in odpadnih baterij. 
Gre namreč za posebno vr-
sto odpadkov, ki ne sodijo 
med ostale komunalne od-
padke. Vsebujejo namreč 
težke kovine, ki so v primeru 
nepravilnega ravnanja za 
okolje nevarne, po drugi 
strani pa so lahko surovine, 

iz katerih se lahko reciklirajo 
novi proizvodi in s tem ohra-
njajo naravni viri. Projekt 
LIFE z mrežo zbiranja tovr-
stnih odpadkov, ki nastaja 
po vsej Sloveniji, približuje 
gospodinjstvom možnost lo-
čevanja in oddajanja tovr-
stnih odpadkov. 
V Šenčurju so pogodbo z di-
rektorjem družbe ZEOS 
Emilom Šehićem podpisali 
Marko Kocjančič, direktor 
Komunale Kranj, ki je lokal-
ni partner v projektu, in žu-
pani Boštjan Trilar, Ciril 
Kozjek (Šenčur) in Jurij Re-
bolj (Jezersko). Ob tej prilo-
žnosti je Emil Šehić pove-
dal, da so e-odpadki najhi-
treje rastoči odpadki, saj jih 
je že trikrat več kot običaj-
nih komunalnih odpadkov. 
Polovico jih že zberejo, cilj 
pa je 65 odstotkov v priho-
dnjih letih. Želijo jih zbrati 
tono na leto, sedaj jih zbere-
jo 650 kilogramov. Po vsej 
Sloveniji bodo v ta namen 

postavili okoli petsto značil-
nih zelenih zabojnikov, 25 
so jih prejšnji teden dobili 
tudi v Kranju in okoliških 
občinah, od tega jih je v 
kranjski 15. 
Da je tovrstnih odpadkov 
vse več, je potrdil tudi direk-
tor Komunale Kranj Marko 
Kocjančič. Doslej so jih lju-
dje oddajali na zbirnih cen-
trih, novi zbiralniki pa bodo 
omogočili, da jim bo ločeva-
nje odpadkov še bližje. Žu-
pani so pozdravili možnost 
odlaganja odsluženih elek-
tričnih in elektronskih na-
prav in baterij v ulične zbi-
ralnike. Mestna občina 
Kranj ima na tem področju 
ambiciozne načrte, cilj je 
kar 80 odstotkov ločeno 
zbranih odpadkov v nasle-
dnjih petih letih. »Ulični 
zbiralniki bodo k temu zelo 
pripomogli, občanke in ob-
čane zato vabim, da jih upo-
rabljajo,« je med drugim 
dejal župan Trilar.    

Tudi Kranj začenja  
z e-cikliranjem
Župani petih občin, med njimi tudi kranjske, so prejšnji teden v Šenčurju 
podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov, v katerih se bodo zbirali 
e-odpadki in odpadne baterije. Simbolično so občine prejele 25 zabojnikov, 
od tega 15 Mestna občina Kranj.

Podpis pogodbe o predaji uličnih zbiralnikov: župan mestne občine Kranj Boštjan Trilar in 
direktor družbe ZEOS Emil Šehić / Foto: Primož Pičulin

Direktor družbe ZEOS Emil Šehić in direktor Komunale Kranj Marko Kocjančič pri 
prevzemu zbiralnikov za e-odpadke /Foto: Primož Pičulin
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Ste kdaj pomislili, koliko vode porabimo  
za vsakodnevne aktivnosti?

Veste, kako zmanjšati (reduce) in ponovno uporabiti (reuse) odpadne vode? Kaj je namen obeležbe 
svetovnega dneva voda? Kaj je osrednja tematika letošnjega dneva voda? Kako se prečistijo odpadne 
vode preko čistilnih naprav? Znamo prispevati k var(č)ni uporabi vode? Zbrali smo nekaj dejstev in 
odgovorov na vprašanja.

Zakaj imamo svetovni dan voda?
Vsak mesec v letu ima nekaj dni, ki so posvečeni določeni tematiki z namenom opozarjanja in preven-
tivnega ravnanja. Svetovni dan voda, 22. marec, je bil predlagan na Konferenci Združenih narodov o 
okolju (UNCED) leta 1992 v Riu de Janeiru.

Prav ta dan je namenjen opozarjanju svetovne javnosti na omejenost, ogroženost, pomen in vpliv vode 
na življenje ljudi. Različne organizacije vsako leto na ta dan razglasijo temo, ki povzema najbolj ak-
tualno problematiko v povezavi z vodami. S tem spodbujajo institucije/posameznike, da priprav ljajo 
raznovrstne aktivnosti in z njimi opozarjajo širšo javnost na problematiko voda ter s tem povečujejo 
ozaveščenost ljudi, spodbujajo dobro gospodarjenje in gradijo odnos do okolja/voda. Letošnja tema 
so Odpadne vode.

Koliko vode porabimo na dan?
Po podatkih mednarodne organizacije Water Footprint Network vsak Slovenec posredno porabi 5500 
litrov vode na dan, kar bi napolnilo manjši bazen, med opravljanjem vsakodnevnih poteb pa vsak  
prebivalec Slovenije porabi na dan v povprečju 130 litrov pitne vode. Mogoče se niti ne zavedamo, ampak 
največ vode porabimo s potrošnjo. Vse, kar jemo, pijemo in kupimo, ustvarja vodni odtis na našem plane-
tu. Veliko odpadne vode iz naših domov, ustanov, mest in industrije se vrača v okolje brez obdelave in s 
tem dodatno onesnažuje okolje. Prav je, da se potrudimo in čim več odpadne vode ponovno uporabimo.

Kako lahko pripomoremo k var(č)ni uporabi vode?
Ste vedeli, da vsakokrat znova porabljamo isto vodo, ki je na Zemlji že od nekdaj? Zgodba vodnega kroga 
je znana: voda potuje z Zemlje v zrak in spet nazaj na Zemljo. Nekje na tej poti se priključimo tudi upo-
rabniki. Odpadno vodo iz gospodinjstev, npr. pralnih strojev, lahko ponovno uporabimo za splakovanje 
stranišč. Namestimo lahko varčne splakovalnike in ročke za tuširanje. Med umivanjem zob zapremo 
vodo. Deževnico uporabimo za zalivanje vrtov, namesto da jo speljemo v kanalizacijo. 
Ob vsaki uporabi pitne vode moramo pomisliti, kaj splakujemo in katera sredstva pri tem uporabljamo. Ne 
pozabimo, da straniščna školjka in odtok nista zabojnika za odpadke. Četudi voda odplakne vse, lahko s 
tem, ko nepravilno vržemo odpadke v straniščno školjko, povzročimo velike težave v kanalizacijskem sis-
temu: oviramo pretok, povzročimo zamašitve kanala in predvsem zamašitev črpalk v črpališčih ter ustva-
rimo pogoje za pojav smradu in glodavcev. S tem posredno ogrožamo tako svoje zdravje kot zdravje drugih, 
predvsem delavcev, ki skrbijo za nemoteno delovanje sistema, ki morajo odstraniti vse nepravilno odložene 
odpadke. Veliko pa lahko pripomoremo k varčni in odgovorni porabi vode s tem, da kupujemo tiste stvari, ki 
jih res potrebujemo, stvari, za katere potrebujemo manj vode, in lokalno pridelana živila.

Koliko vodnih bogastev ima Slovenija?
V Sloveniji je več kot 26 tisoč kilometrov rek in hudournikov. Na vsakem kvadratnem kilometru sloven-
skega ozemlja je v povprečju 1,3 kilometra površinskih vodnih tokov. Imamo približno 1300 naravnih 
in umetnih jezer, imamo številne izvire, slapove, obširna območja talne vode in morje. Voda tako pred-
stavlja eno največjih bogastev pri nas (vir: http://www.dj-slovenija.si). Letno se po ozemlju Slovenije, 
v rekah in potokih, pretoči okoli 34 milijard m3 vode, to je na prebivalca skoraj štirikrat več od evrop-
skega povprečja (vir. SURS/2017).
Z raziskavami in študijami, ki opozarjajo na možnosti zmanjševanja škodljivih vplivov človekovega de-
lovanja na vode ter prispevajo k zmanjševanju škodljivih vplivov delovanja vode na človeška življenja 
in lastnino, se ukvarja Inštitut za vode RS. 

Težave na kanalizacijskih črpališčih zaradi prisotnosti maščob in olj v odpadni vodi – odpadno olje in 
maščoba ne sodita v straniščno školjko.



18

Kultura

Kranjske novice, petek, 31. marca 2017

16
EUR

267 strani, 190 x 135 mm, mehka vezava

V knjigi boste našli 
način pretvarjanja 
misli v fizično 
formo, saj v sebi 
nosimo glavno 
orodje. Dobili 
boste sliko, kako 
lahko z načrtnim 
delovanjem 
začnete živeti svoje 
sanje.

Avtorica 
Jana Špeh

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

www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič

Tudi letošnji Teden sloven-
ske drame, ki se uspešno 
bliža polstoletnemu jubile-
ju, se je v ponedeljek začel 
svečano. Po tradiciji zadnjih 
let festival svoja vrata odpre 
ob svetovnem dnevu gledali-
šča, ko se po tisočih igral-
skih odrih po svetu prebere 
mednarodna poslanica in 
nato še nacionalne poslani-
ce. „Zame gledališče pred-
stavlja drugega, je dialog in 
je odsotnost sovraštva. 'Pri-
jateljstvo med narodi’ – ne 
vem čisto dobro, kaj naj bi to 
pomenilo, verjamem pa v 
skupnost, v prijateljstvo 
med gledalci in igralci in v 
trajno vez med vsemi ljud-
mi, ki jih gledališče združu-
je – tistimi, ki ga pišejo, tisti-
mi, ki ga prevajajo, tistimi, 
ki ga razlagajo, ga oblačijo, 
krasijo, tistimi, ki ga inter-
pretirajo, tistimi, ki ga 
ustvarjajo, in tistimi, ki vanj 
zahajajo. Gledališče nas šči-
ti, nam daje zavetje … Verja-
mem, da nas gledališče lju-
bi, kakor mi ljubimo njega,“ 
smo med drugim slišali v 
mednarodni poslanici, ki jo 
je tokrat napisala francoska 
igralka Isabelle Huppert, po 
petinpetdesetih letih šele 
osma ženska, ki je bila pova-
bljena k pisanju poslanice. 
Avtor letošnje slovenske pos-
lanice je pisatelj, pesnik, dra-
matik ter gledališki, radijski, 
filmski in televizijski režiser 
Vinko Möderndorfer, ki med 
drugim v njej piše o gledali-
šču kot o edini zares živi 
umetnosti: „Naj bo gledališ-
ka estetika še tako avantgar-
dna, retrogardna, mehanič-
na, koreografska, neverbal-
na, postmodernistična, kakr-
šnakoliže ... vedno stoji, kljub 
vsemu in vsemu navkljub, 

na odru človek. Smrten člo-
vek. Bitje, ki živi in mineva 
prav tisti hip, ko ga gledamo. 
Na odru vedno gledamo Člo-
veka – ki nam pripoveduje, ki 
se nam razdaja s takšno zare-
snostjo, da je zaresnejši in 
prepričljivejši od življenja ... 
Noben mikrofon ne more 
človeških čustev narediti za 
bolj resnična, kot to zmore in 
zna človeški glas. Nobena 
tehnološka in dizajnerska 
oprema odrskega prostora ne 
more bolje poudariti človeko-
ve situacije kot dva, ki si na 
odru preprosto in iskreno 
zreta v oči,“ in še: „Gledališče 
je zdravilno. Zdravi družbo. 
Ima sposobnost, da nas 
ponovno spomni na etične in 
moralne vrednote. Gledališ-
če je tudi sámozdravilno. 
Sámo izvrže zlonamerne laž-
nivce, nastopače, puhloglav-
ce, ki v gledališču vidijo zgolj 
promocijo svoje neumnosti 
in človeške plitkosti. Gledali-
šče je potrpežljivo. Kot ljube-
zen. Gledališče je tek na dol-
ge proge.“  

O povezanosti gledališča z 
družbeno stvarnostjo je raz-
mišljal tudi slavnostni govor-
nik, minister za Kulturo 
Tone Peršak, ki meni, da 
drama ni posnetek družbe, 
ampak njena diagnoza. 
„Zato je gledališče tako 
pomembna umetnost. Dra-
matika nas sproti uči in nam 
kaže, kdo smo, kaj smo, kam 
gremo,“ je povedal minister 
in dodal, da je gledališče z 
vsem, kar sodi zraven, hkrati 
tudi družbeni dogodek in da 
bi bilo dobro, da bi si festival 
ob kulturnem kdaj ogledal 
tudi kateri drug minister. O 
pomenu festivala in gledali-
šča za Kranj je spregovoril 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar, ki meni, da je festival 
dodana vrednost mestu, ne 
le v umetniškem, ampak 
tudi turistično-promocij-
skem smislu.
V nadaljevanju so podelili 
tudi letošnja stanovska priz-
nanja Združenja dramskih 
umetnikov Slovenije. Bršlja-
nov venec, priznanje ZDUS 

za umetniške dosežke v letu 
2016, je prejela Petra Pogo-
revc za vodenje Knjižnice 
MGL. Nagrado za igralske 
dosežke v letu 2016 sta pre-
jela Arna Hadžialjević, igral-
ka Slovenskega narodnega 
gledališča Nova Gorica, in 
član Mestnega gledališča 
ljubljanskega Gregor Gru-
den. Odličje Marija Vera za 
življenjsko delo si je prislu-
žil igralec Drame Slovenske-
ga narodnega gledališča 
Maribor Peter Boštjančič, 
Veliki bršljanov venec, priz-
nanje ZDUS za življenjsko 
delo, pa je šlo v roke dram-
ski igralki Jani Osojnik, edi-
ni slovenski igralki, ki je ves 
svoj življenjski opus na pod-
ročju dramske umetnosti 
posvetila radijskemu medi-
ju. Sledila je prva uprizori-
tev letošnjega tekmovalnega 
programa, besedilo Plove-
mo, ki je nastalo po predlogi 
Dominika Smoleta in ga je 
izvedel ansambel Anton 
Podbevšek teatra iz Novega 
mesta.

Gledališče je tek  
na dolge proge
V ponedeljek, ob svetovnem dnevu gledališča, se je z uvodno slovesnostjo in prvo predstavo 
tekmovalnega programa v Prešernovem gledališču začel 47. Teden slovenske drame. Festival bo trajal 
do 8. aprila, vsak dan pa nas čaka bogat program predstav in spremljevalnih dogodkov.

Uvodna predstava festivala Plovemo Anton Podbevšek teatra iz Novega mesta je 
prostorsko zasnovana v koreografskem mediju. /Foto: Primož Pičulin

Nagrajenci ZDUS: (z leve) Gregor Gruden, Arna 
Hadžialjević, Jana Osojnik, Petra Pogorevc in Peter 
Boštjančič / Foto: Primož Pičulin

Uvodno slovesnost sta povezovala igralca Prešernovega 
gledališča Darja Reichman in Blaž Setnikar, ki v tej sezoni 
navdušujeta v igri Helverjeva noč. /Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Slovensko literarno klasiko, 
Bartolov roman Alamut, je po 
dramatizaciji Dušana Jovano-
vića režiral Milan Golob iz 
Prešernovega gledališča. Dija-
ki so se pod njegovim vods-
tvom pogumno lotili zahtev-
nega čtiva, ki nam danes 
ponuja in hkrati vzbuja števil-
ne razmisleke ne le o islamu, 
ampak o vlogi vere v družbi 
nasploh, o nevarnostih, ki jih 
povzročajo vzponi različnih, 
na parcialnih interesih vzni-
klih ideologij, ki za seboj 
potegnejo širše množice, in 
tudi o ženski enakopravnosti, 
katere stopnja je v različnih 
kulturah tudi v tem stoletju še 
vedno spremenljiva.
V zgodbi, ki se dogaja na 
bližnjem vzhodu, v različnih 
oblikah in okoliščinah, a s 
podobnimi nameni, tudi 
marsikje drugje v svetu, gre 
za boj in prevlado enega nad 
drugim. Vodja mlade borce 
uri v poslušne vojake, ki 
bodo za svojega boga (predv-
sem njega vodjo) pripravljeni 
žrtvovati tudi življenje. Vodja 
mladeniče prepriča s preva-
ro, saj jim obljubi božje kra-
ljestvo, kjer bodo uživali v 

brezdelju, obilju in z najlep-
šimi ženskami. Zato borce 
omamljene za kratko spusti 
v „raj“, kjer vse obljubljeno 
tudi v resnici doživijo. 
Režiser Milan Golob je v 
predstavo povabil petnajst 
dijakov in z njimi ustvaril 
odlično predstavo. Gimnazijci 
so tokrat presegli same sebe. 
Celotna igralska ekipa je bila 
tako rekoč vseskozi „na odru“, 
v predstavi pa so nastopili: 
Oskar Šubic, Benjamin Štran-
gar, Črt Šturbelj, Primož 
Đuričič Žibert, Andraž Rako-
vec, Marko Zarač, Izabela 
Potočnik, Nika Guzelj, Klav-
dija Noč, Ana Humerca Šolar, 
Tinkara Krišelj, Mya Prešern 
McCann, Tinkara Perne in 
Sabrina Udir. Posamezne 
dele predstave, kot sekvence v 
filmu, na domiseln način 
napoveduje tolkalec in bob-
nar, tudi avtor glasbe Dan 
Ažman. Pomemben prispe-
vek k celotni podobi predstave 
sta vtisnili poznavalka orienta 
Nataša Jerkovič, ki je pripravi-
la koreografije plesov in bojev, 
sodelovala je pri kostumih za 
plese, ter kostumografinja in 
vešča avtorica krojev Tina 
Pavlin. Dramaturgijo je pod-
pisal Janez Vencelj.

Gimnazijski Alamut

Dijaki Gimnazije Kranj so na gledališkem odru 
uprizorili kultni roman Vladimirja Bartola Alamut.

Gimnazijci so osvojili gledališkega Alamuta. / Foto: M.G.
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Dvorana na Planini in Od-
bojkarski klub Triglav sta 
gostila tridnevno druženje 
odbojkarjev in odbojkaric, ki 
so se v Kranju pomerili na 
zaključnem turnirju Pokala 
Slovenije. Na prvi tekmi v 
ženski konkurenci sta se v 
polfinalu najprej pomerili 
ekipi Calcit Volleball in For-
mula Formis. Po pričakova-
nju so bile boljše igralke 
Calcita Volleyballa, ki so sla-
vile s 3 : 0. Enak rezultat je 
bil tudi na večernem obra-
čunu, ko je Nova KBM Bra-
nik premagala VOLLEY-
BALLjubljano. Tako so se v 
veliki finale uvrstile odboj-
karice Calcita Volleyballa in 
Nove KBM Branika, ki so se 
za naslov pokalnih prvakinj 
nato pomerile v soboto zve-
čer. Po maratonskem sreča-
nju so pred nabito polnimi 
tribunami z rezultatom 3 : 2 
slavile Mariborčanke in tako 
še drugo leto zapored osvoji-
le pokalno lovoriko.
Še pred ženskim finalom sta 
bili v soboto popoldne odi-
grani obe moški polfinalni 
tekmi. Najprej je ACH Volley 
s 3 : 0 premagal Krko, sledil 
pa je gorenjski obračun med 

domačimi odbojkarji Trigla-
va in Calcitom Volleyballom. 
Da se obeta napeta tekma, so 
bile dokaz polne tribune na-
vijačev pa tudi uvodni niz. 
Kranjčani so namreč povedli, 
Kamničani so naredili preo-
brat, na koncu pa so zmagali 
Triglavani. Sledili so trije 
nizi, ki so jih nato dobili Ka-
mničani in si z rezultatom 3 : 

1 znova zagotovili nastop v 
velikem finalu.
V nedeljo je bila popoldne 
na sporedu najprej tekma 
nekdanjih odbojkarskih re-
prezentantov 40+, ki so jo z 
2 : 1 dobili odbojkarji Vzho-
da, zvečer pa je bilo v dvora-
ni Planina še zaključno de-
janje letošnjega pokalnega 
tekmovanja. Ko je v velikem 

finalu že vse kazalo, da se 
bodo morali kamniški od-
bojkarji posloviti od naslova 
pokalnih prvakov, saj je 
ACH Volley povedel z 2 : 0, 
je sledil preobrat, Kamniča-
ni pa so na krilih glasnih 
navijačev slavili v naslednjih 
nizih ter zmagali s 3 : 2. 
Tako so iz Kranja odnesli 
največji pokal.

Odbojkarski finale  
je bil v Kranju
Po polfinalni zmagi nad odbojkarji domačega Triglava so se naslova najboljših v pokalnem 
tekmovanju veselili odbojkarji ekipe Calcit Volleyball, med odbojkaricami pa so slavile igralke Nove 
KBM Branik.

Najbolj glasni so bili domači navijači na tekmi med ekipo Triglava in odbojkarji Calcita 
Voleyballa, ki so jo na koncu dobili Kamničani. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Funkcijo športnega direk-
torja Nogometnega kluba 
Triglav Kranj od sredine 
marca tudi uradno opravlja-
la Siniša Brkič, sicer tudi 
trener članske ekipe. 
»V sklopu prehoda na eno-
vito vodenje športnega dela 
je upravni odbor kluba Si-
niši Brkiču na začetku nje-
govega mandata zaupal na-
loge vodje trenerja, nato pa 
je izpolnil vse začrtane ci-
lje. Zato si je zaslužil tudi 
mesto športnega direktorja. 
Poleg tega je vse dni v te-
dnu predan klubu in odlo-
čitev upravnega odbora, da 
mu zaupamo novo funkci-
jo, je bila enostavna,« je 
med drugim pojasnil pred-
sednik NK Triglav Kranj 
Beno Fekonja.

»Zame nov položaj pomeni 
pohvalo in dodatno zavezo, 
da sledimo zastavljeni stra-
tegiji kluba. Pred časom 
nam je uspelo vzpostaviti 
enovito in homogeno tre-
nersko piramido, ki se v prvi 
vrsti ukvarja z nenehnim 
nadgrajevanjem in razvo-
jem. Na tem bomo delali 
tudi v prihodnje, saj želim, 
da smo v Sloveniji in tujini 
prepoznavni kot ena boljših 
nogometnih akademij. 
Ključni pri tem so trenerji, 
starši in navijači, ki nam da-
jejo dodaten motiv,« je ob 
prevzemu nove funkcije po-
vedal Siniša Brkič ter dodal, 
da so na dobri poti do vrni-
tve prvoligaškega statusa, 
odlično delajo tudi trenerji 
in igralci v mlajših selekci-
jah, vzorno pa sodelujejo z 
ostalimi gorenjskimi klubi. 

Brkič je tudi 
športni direktor
Trener članske ekipe nogometašev kranjskega 
Triglava Siniša Brkič je sredi marca prevzel tudi 
funkcijo športnega direktorja.

Siniša Brkič je v različnih vlogah v klubu že več kot 
desetletje, nova pogodba pa velja do leta 2020.
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Mestna občina Kranj bo, v 
sodelovanju z Zavodom za 
šport Kranj in Atletskim 
klubom Triglav Kranj, v so-
boto, 13. maja, pripravila tra-
dicionalno humanitarno, 
športno, kulturno in dru-
žabno prireditev, Županov 
tek. Prireditev bo tudi letos 
potekala na Brdu pri Kranju. 
Start teka na 1,4 kilometra 
in hitre hoje bo ob 10. uri, 
start teka na 10 kilometrov 
pa ob 10.30. Ob 12. uri bo 
organiziran tudi otroški tek. 
Prijave za tek že sprejemajo.
Prav tako v soboto, 13. maja, 
bodo Nočni tek po ulicah 
Kranja organizirali študenti 
in dijaki Kluba študentov 

Kranj. Start teka bo ob 21. 
uri. 
»S tekom želimo spodbuditi 
mlade h gibanju in bolj zdra-
vem načinu življenja. Želi-
mo si, da bi bil tek privlačen 
za mlade, zato se trudimo 
prireditev narediti čim bolj 
atraktivno. Nekaj posebnega 
je že, da tečemo ponoči,« 
pravi glavni organizator Alen 
Kočar in dodaja, da so seveda 
na teku dobrodošli tekači 
vseh starost. Sicer pa je trasa 
teka dolga 2,5 kilometra, 
teče pa se na pet in deset ki-
lometrov, torej dva ali štiri 
kroge. Letos so pri organiza-
ciji prireditve stopili sto-
pničko višje in naredili svojo 
spletno stran, kjer potekajo 
tudi spletne prijave.

Maja na Županov  
in Nočni tek

Vilma Stanovnik

Kolesarji Kolesarskega klu-
ba Kranj so na prvi tekmi 
nove sezone nastopili že ko-
nec februarja. Od takrat je 
članska ekipa tekmovala na 
že desetih dirkah, večina do-
sedanjih dirk pa je bilo na 
obali, v Istri in v Italiji.
Po dirkah v Poreču, Izoli in 
Umagu so nastopili na eta-
pni dirki Istrska pomlad, 
kjer je v zadnji etapi najbolj-
ši rezultat dosegel Luka Čo-
tar, ki je v sprintu skupine 
dosegel 5. mesto.
»S sezono smo letos začeli 
kar zgodaj. Še pred prvimi 
dirkami smo kilometre na-
birali na skupnih pripravah 
v Strunjanu in Šibeniku. 
Lahko rečem, da člansko 
moštvo sezone ni začelo naj-
bolje. Je pa res, da je kipa je 
povsem nova, kolesarji so 
zelo mladi in se še privajajo 
na zahteven tempo dirk v 
članski kategoriji. Od fantov 
na novih tekmovanjih, ki jih 
je na koledarju kar veliko, 

pričakujem predvsem aktiv-
nega dirkanja, saj vem, da 
so tega sposobni. Ko si akti-
ven med dirko, pa lahko 
kdaj tudi uspeš,« pravi di-
rektor kluba in trener Ma-
tjaž Zevnik in dodaja, da 
bodo aprila nastopali pred-
vsem na nekaj enodnevnih 
dirkah v Italiji, ki so med 
bolj uglednimi v Evropi za 
starost do 23 let. Prav tako 
bodo nastopili tudi na dirki 
v Srbiji, še pred tem pa njih 
čaka dirka druge kategorije 
VN Adrie Mobil v Novem 
mestu. 
Sicer pa so prejšnji konec 
tedna z dirko v Poreču z na-
stopi začeli tudi mlajši mla-
dinci in mladinke, dečke in 
deklice pa prva dirka čaka v 
aprilu. »Pri mlajših katego-
rijah moram pohvaliti Ano 
Ahačič, ki je zmagala na prvi 
dirki v Poreču pri mlajših 
mladinkah, Nik Čemažar in 
David Čadež pa sta bila čla-
na slovenske reprezentance, 
ki je dirkala na klasikah v 
Belgiji,« še dodaja Zevnik.

Sezono so začeli  
ob morju
S prvo tekmo konec februarja se je začela 
letošnja kolesarska sezona tudi za kranjske 
kolesarje.
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Kakšno vodo pijejo prebival-
ci območja, kjer zanjo skrbi 
Komunala Kranj?
»Uporabnikom distribuira-
mo kakovostno pitno vodo. 
To pomeni, da pitna voda ne 
vsebuje mikroorganizmov 
ter snovi v koncentracijah, 
ki same ali skupaj z drugimi 
snovmi lahko predstavljajo 
nevarnost za zdravje. V ta 
namen tudi promoviramo 
pitje vode iz pipe, saj je ves 
čas pod nadzorom. Voda je 
tako vedno sveža, je pa tudi 
najbolj ekološka, saj ne pov-
zroča dodatnih odpadkov. 
Hkrati je dostopna in po 
najbolj ugodni ceni. Na vol-
jo je v neomejenih količinah 
in najbolj odžeja.«

Kdo skrbi za spremljanje 
kakovosti vode?
»Kakovost vode spremljamo 
v okviru notranjega nadzora, 
ki je vzpostavljen na osno-
vah HACCP (Hazard Analy-
sis Critical Control Point – 
analiza tveganja in ugotavlja-
nja kritičnih kontrolnih 
točk) sistema, ki omogoča 
prepoznavanje mikrobiološ-
kih, fizikalnih in kemijskih 
agensov, ki lahko predstav-
ljajo potencialno nevarnost 
za zdravje ljudi. S pomočjo 
daljinskega nadzora imamo 

vzpostavljen stalen nadzor 
nad napravami za obdelavo 
pitne vode. V sklopu tega 
nadzora imamo pripravljen 
letni plan vzorčenja, s kate-
rim preverjamo obvladovan-
je tveganj oziroma ugotavlja-
mo ustreznost pitne vode z 
mejnimi vrednostmi para-
metrov, ki jih določa Pravil-
nik o pitni vodi. Poleg vzor-
čenja pitne vode v okviru 
notranjega nadzora se izvaja 
tudi vzorčenje po programu 
monitoringa, ki ga zagotav-

lja država. Izvajalec monito-
ringa je Nacionalni laborato-
rij za zdravje, okolje in hra-
no. Naše delo nad kakovos-
tjo vode nadzira Zdravstveni 
inšpektorat Republike Slove-
nije.«

Kaj uporabniki lahko nare-
dijo sami, da bo voda ostala 
kakovostna?
»Da bodo uporabniki imeli 
kakovostno pitno vodo, 
morajo poskrbeti za redno 
vzdrževanje hišnega vodovo-

dnega omrežja, ki vključuje 
cevovod, opremo in naprave, 
ki so vgrajene med mestom 
priključitve na sistem za 
oskrbo s pitno vodo in mes-
tom uporabe pitne vode, se 
pravi do pipe. Vzdrževanje 
pomeni, da redno čistimo 
mrežice na pipah, kar pome-
ni približno enkrat na 14 
dni. Čiščenje pomeni spira-
nje z vodo in po potrebi ods-
tranjevanje vodnega kamna. 
Pred prvo uporabo vsak dan 
naj voda teče dve minuti ozi-

roma do ustalitve tempera-
ture. Enako naredimo, ko 
pridemo iz službe, predv-
sem pa, ko se vrnemo po 
daljši odsotnosti. Na mestih, 
kjer voda v omrežju zastaja, 
poskrbimo za tedensko izpi-
ranje vode do stabilizacije 
temperature. Preverimo sle-
pe rokave in jih odstranimo. 
V primeru, da imajo upora-
bniki nameščene mehanske 
filtre za pitno vodo, jih 
morajo redno vzdrževati po 
navodilu proizvajalca. Ugo-
tavljamo, da je kakovost pit-
ne vode za mehanskimi filtri 
običajno slabše kakovosti kot 
pred filtri, saj neustrezno 
vzdrževani filtri predstavlja-
jo gojišče oziroma hrano za 
mikroorganizme.«

Kako se izogniti problemati-
ki odpadnih voda?
»Če se je odpadna voda v 
preteklosti obravnavala kot 
problem, ki ga je treba naju-
činkoviteje rešiti, jo v novej-
šem času že obravnavamo 
kot priložnost, in sicer kot 
vir surovin in energije. V 
gospodinjstvih in javnih 
ustanovah nastajata sanitar-
na in industrijska odpadna 
voda, v času padavin pa, na 
onesnaženih utrjenih povr-
šinah, nastane še padavin-
ska odpadna voda, ki jo je 
pred iztokom v vodotoke 

ravno tako treba očistiti. Prvi 
ukrep je omejevanje količin 
odpadne vode z varčevan-
jem v gospodinjstvih in 
zapiranjem vodnih tokov v 
industrijskih procesih ter s 
ponovno uporabo vode. Skr-
beti moramo, da v odpadno 
vodo zaide čim manj 
mehanskih delcev, ki lahko 
povzročijo mašenje kanali-
zacije in okvare na črpališ-
čih, ter čim manj strupenih 
snovi, ki zmanjšujejo uči-
nek čiščenja na čistilnih 
napravah zaradi zmanjšane 
aktivnosti mikroorganiz-
mov. V odtoke ne sodijo 
ostanki hrane, gospodinjska 
olja in maščobe, sanitarni 
odpadki, plastična embala-
ža, tekstilije, topila oziroma 
barve, ostanki škropiv in 
zdravil ter agresivna čistila. 
Te odpadne snovi moramo 
oddajati na zbirnih centrih, 
kjer jih ustrezno odstrani-
mo ali ponovno uporabimo. 
Ker mikroorganizmi strupe-
nih snovi v postopku čišče-
nja ne odstranijo, te lahko 
končajo v podtalnici in pos-
ledično v naši hrani. Prečiš-
čeno odpadno vodo moramo 
ponovno uporabiti v indus-
triji in kmetijstvu. Na komu-
nalnih čistilnih napravah je 
z ustreznimi tehnologijami 
iz odpadne vode možno pri-
dobivati tudi energijo.«

Najbolj ekološka je voda iz pip
Prejšnji teden je bil mednarodni dan, ki je bil letos namenjen zlasti problematiki odpadnih voda. Zato sva se z direktorjem Komunale Kranj Markom 
Kocjančičem pogovarjala zlasti o vodi, njeni kvaliteti in skrbi za zdravo pitno vodo.

Direktor Komunale Kranj Marko Kocjančič

Suzana P. Kovačič

Lani so izvedli prvi del pre-
nove zunanjega otroškega 
igrišča pri podružnični šoli 
Primskovo. Gre za projekt, 
kjer so pri zbiranju sredstev 
in izvedbi združili moči 
šola, starši skupaj z otroki in 
starimi starši, podjetja, kra-
jani, gasilci, krajevna skup-
nost in občina. »Otroci 
poleg učenja v šoli in doma 
ter vse pogostejšega sedenja 
za računalnikom potrebuje-
jo tudi igro na prostem. Ker 
veliko časa preživijo v šoli, je 
prav, da jih na igrišču h 
gibanju in igri vabijo tudi 
zanimiva in varna igrala. Na 
podružnični šoli smo se že 
nekaj časa zavedali, da bo 
obstoječe igrišče treba pre-
noviti in nadgraditi s sodob-
nimi, varnimi igrali. Zaradi 
večjih in nujnejših prioritet 
na drugih enotah šole in na 
občini se je bilo treba prob-
lema lotiti drugače. K reše-
vanju so aktivno pristopili 
starši in v tesnem sodelova-
nju s šolo ter lokalnim oko-
ljem je delovni skupini 

uspelo stvar premakniti 
naprej. Skupaj in v sodelo-
vanju s krajevno skupnostjo 
smo organizirali otroško 
kulturno prireditev v Domu 
krajanov, družabni dogodek 
pred šolo ob koncu šolskega 
leta in zbiralno akcijo odpa-
dnega papirja. Poleg zbra-
nih prostovoljnih prispev-
kov na prireditvah smo k 
sodelovanju povabili podjet-
ja, ki so pomagala z donaci-
jami ali drugačno podporo. 
Pomembni so vsi donatorji, 
med njimi velja posebej 
izpostaviti zlatega sponzorja 
Zavarovalnico Triglav,« sta 
dosedanje aktivnosti povze-
la predstavnik staršev Janez 
Krč in vodja podružnične 
šole Primskovo Mojca Ber-
toncelj.
Staršem in šoli je uspelo 
zbrati skoraj 14 tisoč evrov 
dodatnih sredstev, kar je 
pokrilo večji del celotne inve-
sticije. Skupaj s sredstvi šole 
so na igrišču postavili lepo 
število kvalitetnih igral s 
predpisano varnostno podla-
go. Obnovili so obstoječ igral-
ni stolp in gugalnico z gredjo, 

postavili novo dvojno gugal-
nico, šestkotno plezalo, dva 
lesena šotora, dvajsetmetrsko 
žičnico, uredili manjši hrib-
ček za sankanje z dvema 
toboganoma in za najmlajše 
peskovnik. »Nova igrala so 
certificirana, izdelana pri slo-
venskem proizvajalcu iz slo-
venskega lesa. Mestna občina 
je prispevala svoj del s prepla-

stitvijo košarkarskega igriš-
ča,« sta še pojasnila sogovor-
nika in dodala, da s tem pro-
jekta še ni konec, načrte ima-
jo za nadaljevanje tudi v 
2017. Če pri tem družbeno 
odgovornem projektu želite 
sodelovati, kontaktirajte: igra-
la.sola.primskovo@gmail.
com ali pokličite na šolski 
telefon 255 96 76. 

Nadaljujejo prenovo igrišča 
Na OŠ Simona Jenka, podružnični šoli Primskovo, so lani izvedli prvi del prenove otroškega igrišča. 
Ideje kujejo tudi za letos in vabijo k sodelovanju.

Nova igrala so certificirana, izdelana pri slovenskem 
proizvajalcu iz slovenskega lesa. / Foto: Neva Lajovic 

Avla Mestne občine Kranj je ta mesec gostila dobrodelni 
dogodek z razstavo del slikarja Janeza Štrosa in predstavitvi-
jo njegove knjige Tudi ti si angel. Šlo je za enega od dogod-
kov, na katerih slikar iz Bitenj od decembra lani zelo uspe-
šno zbira sredstva za otroke s posebnimi potrebami. Za 
prostovoljni prispevek deset evrov je avtor vsakemu podaril 
svojo knjigo s ciklom abstraktnih, »angelskih« slik, tisti, ki 
so bili pripravljeni prispevati še več, pa so domov odnesli še 
njegovo sliko. Janez Štros je na ta način zbral že devet tisoč 
evrov, od tega je šest tisoč evrov namenil Osnovni šoli Hele-
ne Puhar v Kranju, kar jim bo omogočilo ureditev multisen-
zorne sobe in čutne poti. V donacijo za Osnovno šolo Hele-
ne Puhar so namenili tudi 650 evrov, zbranih na dobrodel-
nem dogodku v avli kranjske občine. Udeležilo se ga je blizu 
dvesto obiskovalcev. Slikarja in njegova dela je navzočim 
predstavila priznana umetnostna zgodovinarka in likovna 
kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, dogodek pa je z nastopom 
obogatila tudi pevka Saša Lendero.

Dobrodelni za učence OŠ Helene Puhar 

Ravnatelj Osnovne šole Helene Puhar Janez Cuderman in 
slikar Janez Štros / Foto: Dejan Ogrinec
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Emisije CO2: 180−96 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,9−3,9 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Emisije NOx: 0,0737−0,0136 g/km. Število delcev: 0,00905−0,00109 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Nekatera navedena in prikazana oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. 

www.volkswagen.si

Novi Golf.
Zdaj še bolj športen, dinamičen in intuitiven. Opremljen z novimi asistenčnimi 
sistemi ter s tehnologijami, kot je funkcija upravljanja z gestami. Z njim boste 
zlahka kos vsem izzivom današnjega in jutrišnjega dne. 

 
Uresničujemo prihodnost.

Novi časi, 
nova doživetja.

VWoglasDealer_Golf_2017_137x198.indd   1 20. 03. 17   10:37

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavska cesta 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Vilma Stanovnik

Ob prazniku v največji kra-
jevni skupnosti v Mestni ob-
čini Kranj vsako leto pripra-
vijo več prireditev. Prvo so 
sedaj že tradicionalno pri-
pravili ob vodovodnem stol-
pu, kamor pa se obiskovalci 
niso smeli povzpeti, saj naj 
bi pri tem imeli težave z za-
gotavljanjem varnosti.
V spomin na mlade partiza-
ne, ki so padli 21. marca leta 
1944 ob Šorlijevem mlinu, 
so nato pripravili slovesnost 
pri spominskem obeležju 
na Mali Rupi. »Danes bi tež-

ko našli nekoga, ki bi bil 
tako predan svoji državi. 
Zato je še toliko bolj po-
membno, da ohranjamo 
spomin kot opomin, kaj vse 
so morali naši predniki pre-
stati, da imamo danes to, na 
kar smo ponosni. Svojo dr-
žavo, jezik in kulturo,« je na 
slovesnosti povedal kranjski 
župan Boštjan Trilar in do-
dal, da moramo ohranjati 
spomin na vse tiste, ki so kaj 
pomembnega storili za me-
sto in državo. »Še vedno 
imamo ulice in ceste poime-
novane po odredih, partiza-
nih in aktivistih. Seznam 

častnih občanov dopolnjuje-
jo imena aktivistov in odre-
dov. V Kranju imamo pravo 
mrežo spomenikov, ki nas 
opozarjajo na razprostranje-
nost partizanskega gibanja 
in upora proti okupatorju,« 
je dodal župan Trilar, ki je, 
skupaj s predsednico Kra-
jevne skupnosti vodovodni 
stolp Nado Mihajlović, tudi 
položil venec ob spominsko 
obeležje.
Na praznično popoldne so 
prireditev v počastitev kra-
jevnega praznika pripravili 
še v avli Osnovne šole Simo-
na Jenka.

Ohranjajo spomin  
na padle partizane
Krajevna skupnost Vodovodni stolp vsako leto praznuje v spomin na padle 
mlade partizane. 

Predsednica Krajevne skupnosti Vodovodni stolp Nada Mihajlović in kranjski župan 
Boštjan Trilar sta položila venec k spomeniku. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Tradicionalno druženje in 
spominsko svečanost na Pla-
nici so pripravili člani Orga-
nizacijskega odbora za spo-
minsko slovesnost na Plani-
ci nad Crngrobom na čelu z 
Janezom Koširjem, Mestna 
občina Kranj in krajevne 
skupnosti Bitnje, Jošt in 
Žabnica. Zbrane je najprej 
pozdravil predsednik Krajev-
ne skupnosti Jošt Ivan Rako-
vec. »Letos mineva 85. leto, 
odkar se je tu v Rovtu del 
Selške čete prebijal iz veliko 
močnejšega sovražnikovega 
obroča. Pri tem je padlo 15 
partizanov, med njimi tudi 
komandant Stane Žagar. 
Naša naloga je, da spoštuje-
mo vrednote, za katere so 
dali svoja življenja. In to je 
naša svoboda,« je poudaril 
Ivan Rakovec.
Nato so delegacije Mestne 
občine Kranj, krajevnih sku-
pnosti Bitnje, Jošt in Žabni-
ca, Združenja borcev za vre-
dnote NOB Kranj, Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Škofja Loka, Združenja bor-

cev za vrednote NOB Sre-
dnja Dobrava, Policijskega 
veteranskega društva Sever 
Gorenjske in Območnega 
združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Kranj, Združe-
ne levice Kranj, Združenja 
borcev za vrednote NOB 

Stražišče in Združenja za 
vrednote NOB Bitnje in Žab-
nica položili vence k spome-
niku.
Slavnostni govornik na sve-
čanosti je bil predsednik Ob-
močnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Kranj 

Anton Rešek - Zvone, ki je 
poudaril, da bi le resnično 
vedenje o preteklosti poma-
galo pri razumevanju in soo-
čenju s sedanjostjo. »Ne do-
volimo zamegljevanja in po-
tvarjanja zgodovinskih med-
vojnih in povojnih dejstev, ki 

naj rehabilitirajo krvavo ko-
laboracijo. Spoštujmo prido-
bitve partizanskega boja, za 
katere so mnogi žrtvovali 
svoja dragocena življenja,« 
je med drugim povedal An-
ton Rešek - Zvone. 
»Iščimo ideje in imejmo ci-
lje svojega razvoja brez 
orožja in vojne, kajti vojna je 
veliko zlo in gorje za člove-
štvo. Slovenski narod je v 
drugi svetovni vojni dosegel 
izreden uspeh in ga nadgra-
dil v osamosvojitveni vojni 
leta 1991 v obrambi in zašči-
ti komaj rojene samostojne 
države Slovenije. Dolžni 
smo skrbeti za te pridobitve 
in bodimo ponosni na svojo 
bogato preteklost,« je tudi 
poudaril Rešek.
Za kulturni program na slo-
vesnosti na Planici so poskr-
beli Pihalni orkester Mestne 
občine Kranj, učenci osnov-
nih šol Staneta Žagarja in 
Žabnice, Mešani pevski 
zbor Svoboda Stražišče, 
mezzosopranistka Darja Re-
snik Debevc, voditeljica Jel-
ka Štular ter vojaki Sloven-
ske vojske.

Mestna občina Kranj, Voja-
šnica Petra Petriča ter Zdru-
ženje za vrednote NOB 
Kranj so nato pripravili še 
slovesnost v kranjski voja-
šnici. 
»Pogum, odločnost in lju-
bezen do domovine je gna-
la slovenske domoljube, da 
so se sredi nemškega rajha 
uprli dobro organizirane-
mu in opremljenemu oku-
patorju. Po številnih žr-
tvah, trpljenju in odreka-
nju so okupatorja po treh 
letih za vedno izgnali iz 
naše Slovenije. Slovenci 
imamo bogato vojaško zgo-
dovino in naša naloga je, 
da o njej govorimo, negu-
jemo spomin ter seznanja-
mo zanamce in s tem kre-
pimo svojo narodno za-
vest,« je v svojem nagovo-
ru poudaril poveljnik Logi-
stične brigade v kranjski 
vojašnici brigadir Milan 
Žurman. Venec so poleg 
poveljnika in podžupana 
Mestne občine Kranj Bori-
sa Vehovca položili tudi 
predstavniki Zveze zdru-
ženj borcev NOB. 

Svečanosti na Planici in v vojašnici
Ob 75. obletnici preboja Selške čete Cankarjevega bataljona iz sovražnikovega obroča in v spomin na petnajst padlih partizanov je bila v soboto osrednja 
spominska svečanost pri spomeniku NOB na Planici, v ponedeljek pa so se obletnice spomnili tudi na slovesnosti v Vojašnici Petra Petriča v Kranju.

Venec k spomeniku NOB na Planici so položili tudi predstavniki Mestne občine Kranj.
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Medgeneracijsko sodelovanje
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Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 041 724 134   E: mck@luniverza.si   S: www.luniverza.si

Ko si že tako daleč, da ne zmoreš niti koraka več,  
si prehodil ravno polovico razdalje,  

ki si jo sposoben prehoditi.  
(Grenlandski pregovor)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE 
Obvezne prijave na dogodke (MCK*) po tel. 041 724 134 ali na 

e-naslov mck-prijava@luniverza.si, če ni označeno drugače.

	Sobota, 1. 4. 2017  10.00–13.00
  Kiparska delavnica iz gline. Društvo rojakov Plava in Gusinja  

Izvor Kranj bo vsako prvo soboto izvajalo likovne delavnice za 
otroke pod strokovnim vodstvom slikarja in prof. lik. kulture Sken-
derja Bajrovića iz likovne šole SAB iz Ljubljane. Otroci bodo obli-
kovali visoki relief in figuro v prostoru.

	Ponedeljek, 3. 4. 2017  17.00–18.30
  Kvačkanje. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje pomirja in 

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

	Ponedeljek, 3. 4. 2017  18.00–19.30
  Pletarska delavnica. G. Janez Krišelj bo prikazal pletenje  

različnih pletarskih izdelkov iz leskovih in vrbovih šib.

	Ponedeljek, 3. 4. 2017  18.00–20.00
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let.  

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

	Torek, 4. 4. 2017  8.00–10.00
  Slovenija, moja dežela. Brezplačne delavnice za tujce za pomoč 

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

	Torek, 4. 4. 2017  9.00–10.30
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se  

razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.  
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. 

	Torek, 4. 4. 2017  16.30–17.30
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in  

krepitev trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. 
Vadbo vodi Bojana Dujović iz MD Z roko v roki.  
Potrebne so prijave.

	Torek, 4. 4. 2017  18.00–19.30
  Fotografska delavnica. Pregled fotografskih aparatov, uvod v 

funkcije fotografskega aparata, natančno razlago glavnih funkcij, 
preizkus posameznih funkcij fotoaparata, pregled osnov kompo-
zicije in osnov osvetlitve vam bo predstavil Andraž Muljavec.

	Sreda, 5. 4. 2017  10.00–11.30
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

	Sreda, 5. 4. 2017  17.00–18.30
  Velikonočna delavnica okraskov iz filca. Vabimo vas na  

delavnico, kjer si boste ustvarili velikonočne okraske za polepšan-
je vašega prazničnega doma. S seboj prinesite ostro šivanko z 
velikim ušesom in filc različnih barv. Izvaja MD Z roko v roki. 

	Četrtek, 6. 4. 2017  12.00–13.30
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo 

vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in 
telefonov. 

	Četrtek, 6. 4. 2017  18.00–20.00
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje pla-

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

	Četrtek, 6. 4. 2017  18.00–19.30
  Predavanje. Duhovni svet starih kultur. Predstave o potovanjih 

človeške zavesti in duše od starejših šamanskih mitologij do  
začetkov starogrške filozofije. Predava Marko Ogris, filozof in  
sociolog kulture. 

	Petek, 7. 4. 2017  18.00–19.30
  Moja nepremičnina – sreča ali breme? Ali se bolj splača najem  

ali lastništvo nepremičnine? Ali je pametneje plačevati stroške 
"prevelike" nepremičnine, kupiti manjšo ali rajši prodati  
nepremičnino in iti v najem? Kako najpametneje in kdaj urediti 
prenos na dediče? 

	Petek, 7. 4. 2017  17.00–19.30
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – dr. Kristina Knific.  
Prijave in informacije sprejemamo na resitve@luniverza.si.

	Ponedeljek, 10. 4. 2017  10.00–12.00
  Delavnica osnovnega ličenja za starejše gospe. S seboj  

prinesite kozmetične pripomočke, ki jih same uporabljate doma.

	Ponedeljek, 10. 4. 2017  17.00–18.30
  Kvačkanje. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje pomirja in 

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

	Ponedeljek, 10. 4. 2017  17.00–18.30
  Ogled muzeja mlinskih kamnov na Poličarjevi kmetiji 

Zbirno mesto je na parkirišču pred kmetijo, Polica 1, Naklo.  
Potrebno je plačilo vstopnine v muzej. Vodi Janko Zupan.

	Ponedeljek, 10. 4. 2017  18.00–19.30
  Cvetlična angelska meditacija z eteričnimi olji. Meditacija je 

tehnika, ki nam pomaga dosegati jasnost na področjih, kjer  
prevladujeta zaskrbljenost in stres. Eterična olja, dodana meditaci-
jam, vplivajo na različne predele telesa in energijske centre ter nas 
hitreje popeljejo v globoko meditativno stanje. Vodi Maja Križnar. 

	Ponedeljek, 10. 4. 2017  18.00–19.30
  Gobe in gobarjenje. Konjiček in rekreacija. Utrdite svoje znanje 

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

	Ponedeljek, 10. 4. 2017  18.00–20.00
  Delavnica za mlade. Namenjena je mladostnikom nad 12 let.  

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

	Torek, 11. 4. 2017  8.00–10.00
  Slovenija, moja dežela. Brezplačne delavnice za tujce za pomoč 

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

	Torek, 11. 4. 2017  16.30–17.30
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in  

krepitev trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. 
Vadbo vodi Bojana Dujović iz MD Z roko v roki.  
Potrebne so prijave.

	Torek, 11. 4. 2017  17.30–19.00
  Starševstvo – ni panike! Na srečanju se bomo pogovarjali o vlo-

gi starih staršev pri pomoči v vzgoji. Pogovor bo vodila Nataša  
Štupar Jarović, univ. dipl. pedagoginja, spec. na področju predšol-
ske vzgoje. Hkrati bo potekala delavnica za otroke.

	Sreda, 12. 04. 2017  9.30–11.00
  Velikonočna ustvarjalna delavnica. V prostorih Doma upoko-

jencev Kranj bomo izdelovali velikonočno dekoracijo. Vabljeni vsi.

	Sreda, 12. 4. 2017  10.00–11.30
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

	Sreda, 12. 4. 2017  18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Pesmi, ki te vrnejo v mladost in ogrejejo 

srce.

	Četrtek, 13. 4. 2017  12.00–13.30
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo 

vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in 
telefonov. 

	Četrtek, 13. 4. 2017  17.00–19.30
  Predavanje. Komunikacija v partnerskih odnosih. Predavanje 

je usmerjeno na predstavitev subjektivnega doživljanja in  
razumevanja situacij, ki se med partnerjema lahko zelo razlikuje 
in zato vodijo do nesporazumov in nerazumevanja, napetosti in 
konfliktov. Na predavanju dr. Kristine Knific bomo spoznali, kako  
z izboljšanjem razumevanja in komunikacije izboljšamo odnose  
s svojimi bližnjimi. 

	Četrtek, 13. 4. 2017  18.00–19.30
  Slovenske šege od januarja do junija. Od novoletnih  

kolednikov, pustnih šem, velike noči, zelenega Jurija do kresne 
noči in še naprej ... se vrstijo praznične in delovne šege starosvet-
ne slovenske vasi. Bogastvo teh šeg je neizmerno, saj ima pri nas 
vsaka vas svoj glas. 

	Četrtek, 13. 4. 2017  19.30–21.00
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti 

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

	Petek, 14. 4. 2017  18.00–19.30
 Družabni večer – tarok 

	Ponedeljek, 17. 4. 2017  17.00–18.30
  Kvačkanje. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje pomirja in 

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

	Torek, 18. 4. 2017  8.00–10.00
  Slovenija, moja dežela. Brezplačne delavnice za tujce za pomoč 

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

	Torek, 18. 4. 2017  16.30–17.30
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in  

krepitev trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. 
Vadbo vodi Bojana Dujović iz MD Z roko v roki. Potrebne so prijave.

	Torek, 18. 4. 2017  17.00–18.30
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se  

razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.  
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. 

	Torek, 18. 4. 2017  17.00–18.30
  Od pogovora k dogovoru II. del. Tema skupinskega dela je  

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

	Torek, 18. 4. 2017  17.00–18.30
  Kulinarična delavnica. Priprava domače kurje juhe z žličniki.  

Število mest je omejeno. 

	Sreda, 19. 4. 2017  10.00–11.30
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

	Sreda, 19. 4. 2017  18.00–20.00
  Odprta skupina za samopomoč. Skupina, ki jo organizira  

Slovensko društvo hospic, bo namenjena druženju, medsebojni 
podpori, srečevanju žalujočih in bo priložnost za izmenjavo izku-
šenj, pogovor. 

	Sreda, 19. 4. 2017  18.00–19.30
  Prestrašimo strah. Ali ni zanimivo, da nas večina ve, da je strah 

prazen, okoli ga pa nič ni, a nas je vseeno strah! Strah nas je  
narediti korak naprej, strah nas je živeti na polno, strah nas je  
svojih čustev, strah nas je, kaj bodo drugi rekli, strah nas je biti 
pogumen … Kaj pa, če česa še ne vemo in nas je zaradi tega 
strah? Strah nečesa, česar sploh ne vemo, da ne vemo? Predava 
Urška Vrhovnik.

	Četrtek, 20. 4. 2017  12.00–13.30
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo 

vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in 
telefonov. 

	Četrtek, 20. 4. 2017  18.00–20.00
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

	Četrtek, 20. 4. 2017  18.00–19.30
  Predavanje. Ego, naš navidezni prijatelj – 6.del. O entiteti, ki 

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

	Četrtek, 20. 4. 2017  18.00–19.30
  Berimo s srcem. Delile bomo vtise o knjigah, ki jih ni dovolj brati 

le z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše.

	Petek, 21. 4. 2017  18.00–19.30
 Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. 

	Ponedeljek, 24. 4. 2017  17.00–18.30
  Kvačkanje. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje pomirja in 

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

	Torek, 25. 04. 2017  8.00–10.00
  Slovenija, moja dežela. Brezplačne delavnice za tujce za pomoč 

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

	Torek, 25. 4. 2017  16.30–17.30
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in  

krepitev trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. 
Vadbo vodi Bojana Dujović iz MD Z roko v roki.  
Potrebne so prijave.

	Torek, 25. 4. 2017  17.00–18.30
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno  

medsebojni podpori, deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov pri 
preprečevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco. 

	Torek, 25. 4. 2017  17.30–19.00
  Starševstvo – ni panike! Na srečanju se bomo pogovarjali o  

pomenu pohvale in graje pri vzgoji otroka. Pogovor bo vodila  
Nataša Štupar Jarović, univ. dipl. pedagoginja, spec. na področju 
predšolske vzgoje. Hkrati bo potekala delavnica za otroke.

	Sreda, 26. 4. 2017  10.00–11.30
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

	Sreda, 26. 4. 2017  18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Pesmi, ki te vrnejo v mladost in ogrejejo 

srce.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi. 9. Socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe. 9.1. Aktivno vključevanje, 
vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje 
zaposljivosti in specifičnega cilja. 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma soci-
alno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
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• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

Akcija velja od 10. 3. do 10. 5. 2017. V ceni ni vštet DDV in montaža! 

AKCIJA: ob naročilu oken vam nudimo 
30% popust in notranjo žaluzijo za 1 EUR/kos. 

Suzana P. Kovačič

»Članstvo v društvu mi pri-
naša veselje, druženje, zaba-
vo, pohodi so enkratni,« pra-
vi Marija Rozman. Marija je 
del velike družine Društva 
upokojencev (DU) Bitnje-
-Stražišče, ki ima 712 čla-
nov. Zanimivo, ženske so 
zastopane v precej večjem 
številu, kar 455 članic imajo. 
Najstarejši član ima 93 let, 
najmlajši 57 let. Najstarejša 

članica ima 98 let, najmlaj-
ša 53 let. Pester nabor aktiv-
nosti pa je tisti, ki privablja. 
V Sekciji ročnih del kvačka-
jo in klekljajo. Čipka tudi 
znotraj DU ohranja vre-
dnost kulturne dediščine in 
lani so jih pokazali na več 
razstavah; v hotelu Golf na 
Bledu, v Osnovni šoli (OŠ) 
Stražišče na sedmi razstavi 
Moja čipka, v Ljubljani v 
okviru svetovnega čipkar-
skega kongresa, njihova čla-
nica Majda Jančar je sodelo-
vala pri klekljanju slovenske 
zastave ob 25-letnici samo-
stojnosti. Letos bodo pripra-
vili pregledno razstavo ob 

15-letnici krožka v OŠ Straž-
išče od 26. do 28. maja. 
Kolesarji so lani prevozili 
skupaj 455 kilometrov na 
dvanajstih izletih. Ljubitelji 
kulture obiskujejo gledali-
šče, opero. Njihovi programi 
Skrb za zdravje, Prosti čas, 
Ohranjanje kulturne dedi-
ščine, 7. razstava ročnih del, 
Starejši starejšim in Ivitalis 
vadba je z zanimivo vsebino 
pritegnil tudi Mestno občino 
Kranj, saj so dobili sofinan-

cirana sredstva na javnem 
razpisu. »Zahvaljujemo se 
občini, saj s tem lažje realizi-
ramo aktivnosti, od kontrole 
holesterola, krvnega sladkor-
ja in tlaka do izvedbe preda-
vanj, obiska kulturnih prire-
ditev, izletov, pohodov, obi-
ska starejših, razstave ročnih 
del, Ivitalis vadbe, obvešča-
nja,« je dejala tajnica društva 
in vodja Sekcije ročnih del 
Majda Jančar. Delujejo tudi 
Sekcija za žensko telovadbo, 
Sekcija za letovanje, družab-
na srečanja, balinanje in bo-
wling pa Sekcija za turistič-
ne izlete, na katerih odkriva-
jo zanimive koščke Sloveni-

je. Družijo se na pustovanju, 
pikniku, silvestrovanju ... 
Planinarijo prav tako, lani so 
organizirali devet pohodov, 
vsakega se je v povprečju 
udeležilo 36 pohodnikov, in 
kar je še posebej spodbudno, 
kar nekaj osemdesetletnikov 
je med njimi.
Podoben program so pripra-
vili za letos, je povedal pred-
sednik DU Bitnje-Stražišče 
Borut Pičulin, ki se je zahva-
lil članom upravnega odbo-
ra društva za opravljeno 
delo in članom društva za 
udejstvovanje. Poudaril je, 
da članarine ne vzišujejo, ta 
ostaja osem evrov na leto. 
Ob tej priložnosti so imeno-
vali tudi praporščaka; zahva-
lili so se za vestno opravlja-
nje te funkcije Janezu Bur-
niku in pozdravili novega 
praporščaka Vojka Mraka.

Praznično za jubilej
Desetletnico so praznovali s 
kulturnim programom. Na 
citre je zaigrala njihova čla-
nica iz Medvod Mihaela Ku-
zele. S petjem, plesom in 
igro so se predstavili učenci 
iz OŠ Stražišče s točkami 
Muc Mehkošapek, Rdeča 
kapica malo drugače in fol-
klornim nastopom pod 
mentorstvom Tine Šifrer, 
Darje Širca, Barbare Kozjek 
in Justine Repina. Podelili 
so priznanja Zveze društev 
upokojencev Slovenije 
(ZDUS) in priznanja DU Bi-

tnje-Stražišče. Priznanja 
ZDUS so prejeli Viktorija 
Šilar, Marija Bogataj, Vero-
nika Pintar in Marta Križaj. 
Priznanja DU Bitnje-Straži-
šče so prejeli Janez Arh, Jan-
ko Bajt, Janez Burnik in Sta-
ne Stare.
Po desetih letih društvo de-
luje utečeno. A začetki so 
bili težki, se spominja pobu-
dnica za ustanovitev Marija 
Bogataj: »Ideja je že bila, a 
morala sem poiskati predse-
dnika, blagajnika, tajnico, 
vodje sekcij, da smo sploh 
lahko začeli na svoje, saj 
smo bili prej »pod eno stre-
ho« z DU Žabnica. Izvedli 
smo tudi poizvedovanje, ali 
je sploh prav, da gremo na 
svoje. Dobili smo 98-odsto-
tno podporo in začeli. Seve-
da najprej brez enega »di-
narja«. Sponzorje smo pro-
sili, da smo sploh lahko 
razvili svoj prapor.« Med 
ustanovitelji društva je bil 
tudi pokojni predsednik v 
dveh mandatih Tone Kaštiv-
nik, ki je tudi izdelal statut 
in poskrbel za vse potrebne 
papirje za ustanovitev.
Član Slavc Pavlič za konec o 
tem, kaj mu pomeni član-
stvo v DU Bitnje-Stražišče, 
pove: »Največ mi pomeni 
druženje, saj so na voljo šte-
vilne dejavnosti in vsak lah-
ko najde kakšno zase. Infor-
miranost je prav tako dobra. 
Vesel sem, ko po desetih le-
tih lahko rečemo, da imamo 
tudi že tradicijo.«

Naj bo klekelj ali kolo, 
za vsakega je kaj
Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče letos praznuje desetletnico, slovesno so jo s kulturnim 
programom in podelitvijo priznanj obeležili na nedavnem občnem zboru. Društvo ima 712 članov, ki 
prihajajo ne samo iz lokalnega okolja, ampak od vsepovsod iz kranjske občine in vse do Ljubljane. 

Od leve: Majda Jančar, ki opravlja delo tajnice od 
ustanovitve društva, ustanoviteljici društva Marija Bogataj 
in Lojzka Trobec, zdajšnji predsednik Borut Pičulin, 
ustanovitelja društva Cirila Resman in Jure Zupan ter gost 
Janez Šutar, podpredsednik PDZU Gorenjske

Dobitniki priznanj, od leve: Janko Bajt, Marija Bogataj, 
Stane Stare, Viktorija Šilar, Janez Burnik, Borut Pičulin, 
Janez Arh, Marta Križaj in gost Janez Šutar, podpredsednik 
PDZU Gorenjske

Učenci OŠ Stražišče so s kulturnim programom prijetno 
popestrili praznovanje jubileja.

V Kricah kracah so sredi marca premierno uprizorili lutkov-
no igrico Veveriček posebne sorte v izvedbi Kaličopkovega 
gledališča. Scenarij so po istoimenski zgodbi Svetlane Ma-
karovič sestavili Bojan Pretnar, Natalija Herlec in Mojca Pa-
vlič Drnovšek. »Zgodbo je Svetlana Makarovič napisala za 
otroke s cerebralno paralizo. Mi pa menimo, da je fabula 
zgodbice primerna za vsakega izmed nas. Vsak izmed nas 
nosi v sebi zaklad, ki ga mora negovati in kopičiti,« je pou-
daril Bojan Pretnar, ki skupaj z Mojco Pavlič Drnovšek v 
predstavi tudi igra. Lutke je v celoti iz naravnih materialov 
izdelala Natalija Herlec, ki je predstavo tudi režirala. Songe 
za predstavo je napisala Mojca Pavlič Drnovšek, z glasbo pa 
jo je opremil njen sin Oton Pavlič.

Vsak mora negovati zaklad v sebi
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Njihovi programi Skrb za zdravje, Prosti čas, 
Ohranjanje kulturne dediščine, 7. razstava 
ročnih del, Starejši starejšim in Ivitalis vadba so 
z zanimivo vsebino pritegnili tudi Mestno 
občino Kranj, saj so dobili sofinancirana 
sredstva na javnem razpisu.
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Prišla je težko pričakovana pomlad
Za začetek so ob pustovanju pomlad klicali kurenti, na predvečer gregorjevega so pomlad pozdravili gregorčki, ki so zaplavali na vodi,  
po tradiciji pa je prvi pomladni konec tedna potekala čistilna akcija Očistimo Kranj – Kranj ni več usran!

Na pustno soboto so obiskovalci množično napolnili ulice 
starega Kranja, kjer so jih navdušile številne pustne 
skupine, letos pa je bilo med njimi tudi več kot dvesto 
kurentov, ki so uspešno odgnali zimo. / Foto: Primož Pičulin

Otroci se vsako leto navdušeno udeležijo delavnic 
izdelovanja gregorčkov, tudi letos pa jih je v Kranjsko hišo, 
kavarno Khieselstein 12.56 in Layerjevo hišo prišlo okoli 
petsto. / Foto: Primož Pičulin

Tradicijo spuščanja osvetljenih barčič po vodi ohranjajo tudi v Kranju. Po kanjonu Kokre 
so tudi letos zaplavali gregorčki različnih oblik in velikosti, za varnost ob spustu pa so 
poskrbeli gasilci, ki so barčice nato tudi odstranili. / Foto: Primož Pičulin

Letos se je čistilni akciji pridružilo več kot štiri tisoč 
Kranjčank in Kranjčanov, med njimi tudi lovci Lovske 
družine Jošt, ki so ugotavljali, da sprehajalci puščajo 
najrazličnejše odpadke, našli so celo kavč in cevi.

V čistilni akciji so tradicionalno sodelovali tudi šolarji, letos pa se jim je župan Boštjan Trilar pridružil v Predosljah. Tam so čistili okolico šole, pripravili so priložnostni nastop,  
seveda pa se je župan z njimi tudi fotografiral. / Besedilo: Vilma Stanovnik

Ob čistilni akciji so organizatorji iz Zveze tabornikov občine Kranj poskrbeli za 
spremljevalni program s čistilnim taborom, saj so na Glavnem trgu postavili fotografsko 
razstavo, izmenjevalnico igrač, pekli palačinke in se zabavali. / Foto: Primož Pičulin
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