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Program letošnjega Evrop-
skega tedna mobilnosti je 
bil v kranjski občini še boga-
tejši in aktivnejši kot lani. 
Poudarek je bil na medge-
neracijskem sodelovanju, 
cilj vseh aktivnosti pa je bil, 
da so se občani vseh starosti 
seznanili z alternativnimi 
načini potovanja. »Mestna 
občina Kranj ima, kar zade-
va trajnostno mobilnost, 
zelo jasne cilje. Do leta 2023 
moramo delež ljudi, ki upo-
rabljajo metode trajnostne 
mobilnosti, povečati do 35 
odstotkov. Največji pouda-
rek bo na kolesarjenju, peš-
poteh in na javnem prevo-
zu,« je ob sklepnem dogod-
ku poudaril župan Mestne 
občine Kranj Boštjan Trilar. 
Mestna občina Kranj je na-
mreč že lani sistematično pri-
stopila k urejanju kolesarskih 
povezav. Ustanovila je Komi-
sijo varno kolesarim, katere 
člani so zelo aktivni in rezul-
tati so že vidni. Na Ulici 1. 
maja v Kranju so po sodobnih 
standardih uredili odsek kole-
sarske poti, pri občinski stav-
bi so namestili nadstrešnice 
ter uredili parkirna mesta za 
kolesa. Pri urejanju odsekov 
kolesarskih poti so poskrbeli 
za varen kolesarski prehod na 
križišču Kidričeve in Koroške 
ceste, kjer bo pot v nadaljeva-

nju služila tudi povezavi Rate-
če–Kranj–Ljubljana. Zame-
njali so tudi nekaj semaforjev 
z oznako za kolesarje.
Za zaključek evropskega te-
dna mobilnosti so kolesarji 
pod vodstvom predstavnikov 
Komisije varno kolesarim 
skupaj z nacionalno koordi-
natorko Evropskega tedna 
mobilnosti Polono Demšar 
Mitrovič odkolesarili proti 
Škofji Loki, po bodoči kole-
sarski poti. Trasa se simbol-
no začne pred kranjsko gim-
nazijo, gre čez Sorško polje 
mimo lesarske šole v Škofji 

Loki in se konča pred škofje-
loško gimnazijo. 
V Evropskem tednu mobil-
nosti je komisija številne ak-
tivnosti pripravila v sodelova-
nju z različnimi zavodi in 
društvi ter drugimi službami, 
žal pa še ni zaživel načrtovani 
sistem izposoje koles oziro-
ma projekt KR's kolesom. 
»Postopki javnega naročila 
so potekali, prijavila sta se 
dva ponudnika z zelo majh-
no razliko v ceni. Ker eden 
od ponudnikov ni izpolnje-
val pogojev, smo izbrali dru-
gega, ki jih je. Ta, ki ni bil 

izbran, je sprožil revizijski 
postopek. Če bo končan do 
konca oktobra, bomo pet po-
staj z izposojo koles postavi-
li še letos, sicer pa pomla-
di,« je o načrtovanem pro-
jektu povedal župan Boštjan 
Trilar in dodal, da načrtujejo 
tudi ureditev križišča za var-
no prečkanje kolesarjev na 
Cesti 1. maja in ureditev do-
voza z Delavskega mostu na 
Savsko loko in obratno.
Razglasitev zmagovalca naj-
bolj aktivne občine v Evrop-
skem tednu mobilnosti bo 
20. oktobra v Kranju. 

Bogat teden mobilnosti
Ker je bila kranjska občina lani ob Evropskem tednu mobilnosti proglašena za najbolj aktivno, bo 20. 
oktobra gostiteljica zaključnega dogodka letošnjega tedna mobilnosti, ko se je v Kranju spet veliko 
dogajalo. 

Ob letošnjem Evropskem tednu mobilnosti je bila v Kranju vrsta zanimivih dogodkov, na 
posebnem poligonu pa je bilo moč preizkusiti tudi kolesarske spretnosti. / Foto: Primož Pičulin
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Mestna občina Kranj v izved-
bi Zavoda za turizem in kul-
turo Kranj ter Atletskega klu-
ba Triglav Kranj jutri že šest-
najstič organizira tradicio-
nalno humanitarno, športno 
in kulturno prireditev Župa-
nov tek za Fundacijo Vincen-
ca Drakslerja. Prireditev se 
bo ob Nacionalnem nogome-
tnem centru Brdo začela ob 
10. uri, ko se bodo udeležen-
ci lahko udeležili teka ali hi-
tre hoje na razdalji 1,4 kilo-
metra. Ob 10.30 bo nato start 
teka ali nordijske hoje na 
10-kilometrski progi. Po tra-
diciji bo od 10. do 12. ure po-
skrbljeno za varstvo in ani-
macijo otrok, ob 12. uri pa bo 
na sporedu še otroški tek na 
200 metrov.

»Lani sem tekel na daljši 
razdalji, letos pa sem se od-
ločil za krajšo. Vse Kranj-
čanke in Kranjčane, prav 
tako pa tudi ljubitelje špor-
ta in rekreacije iz drugih 
občin vabim, da se nam pri-
družite na krajši ali daljši 
progi, ki bosta potekali po 
res lepem okolju parka 
Brdo,« pravi kranjski župan 
Boštjan Trilar.
Prijave za udeležbo spreje-
majo še danes do 17. ure 
prek spletne prijavnice, po 
telefonu 04 255 12 18 ali v 
trgovini Kr'Štacuna na Glav-
nem trgu v Kranju, jutri, na 
dan prireditve, pa se je moč 
prijaviti na prireditvenem 
prostoru na Brdu med 8. in 
9. uro. Več o prijavnini in 
ostalih podrobnostih izveste 
na www.omamljen.si. 

Jutri znova na 
Županov tek
Na Brdu pri Kranju bo jutri potekal že šestnajsti 
Županov tek za dober namen.

Tek ali hoja po Brdu sta vsako leto prijetna rekreacija, kjer 
udeleženci s startnino prispevajo ne le za majčko in topel 
obrok, ampak tudi za Fundacijo Vincenca Drakslerja.

Dan s 
športniki
V Struževem so 
pripravili druženje z 
zmagovalkami in 
zmagovalci.
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Strip  
na zidu
Od poletja si na zidu 
pred mestno knjižnico 
lahko preberete 
Pravljico o stolpu in 
palčku.
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V izvedbi vrsta 
investicij
Trenutno v kranjski občini 
poteka za skoraj šeststo tri-
deset tisoč evrov različnih 
investicij.

stran 4

KULTURA

Kr Bis Band z razlogom
Nekdanji učenci Glasbene 
šole Kranj so se v želji pihni-
ti spet kakšno dobro skladbo 
prvič predstavili v projek-
tnem Kr Bis Bandu. 
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ŠPORT

Želijo si rekorda
Nogometaši Triglava so v 2. 
slovenski nogometni ligi za-
beležili osem zaporednih 
zmag, v nedeljo pa bodo na-
skakovali deveto, ki bi pome-
nila tudi svojevrsten rekord.
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ZANIMIVOSTI

Po prenovi še piknik
V Domu upokojencev Kranj 
je bil velik dan za druženje – 
za stanovalce, njihove svojce 
in zaposlene ob zaključku 
prenove doma.
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JESENSKE 
BARVE 
KRANJA
Zazreti se v panoramo, obarvano z oranžnimi 
in rdečimi odtenki. Zaplesati v dežju in skočiti 
v lužo, morda samo za šalo. Smejati se ob nabi-
ranju kostanja in gob, iskanju žuželk in polžev, 
izbiranju pravih oblik listov, namenjenih bar-
vanju v doma narejeni tiskarni. Prebirati knjige 
ob še zadnjih toplih sončnih žarkih indijanske-
ga poletja. Kaj si nismo v resnici prav želeli, da 
bi oktober, znanilec jeseni, že prišel?

In česa se oktobra najbolj veselimo v mestu?

Začetek kranjske jeseni tradicionalno barva 
Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj, 
oktobrsko sivo nebo pa bodo v drugi polovi-
ci meseca hudomušno preletavale čarovnice. 
Noč čarovnic v gorenjski prestolnici še zdaleč 
ni zgolj ena noč, otroci to že dobro vedo. Vedo 
tudi, kako premagati strah v rovih pod starim 
Kranjem, kar odrasli šele počasi spoznavamo – 
posebna prireditev Noč čarovnic za odrasle se 
ima pripetiti v ponedeljek, 31. oktobra. Ne za-
mudite je, ljubitelji grozljivk!

Noč čarovnic od 22. do 31. oktobra 
v rovih pod starim Kranjem

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

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Marjana Ahačič, Danica Zavrl Žlebir, 
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič,  
Vilma Stanovnik, Ana Šubic

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 9/let nik II so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 78, ki je iz šel 30. septembra 2016. 
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: 
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Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
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je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 36.M
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Vilma Stanovnik

Sredi tega meseca so Mestna 
občina Kranj, Zdravstveni 
dom Kranj, kranjska izposta-
va Uprave za zaščito in reše-
vanje, Gasilska zveza Mestne 
občine Kranj, Gasilsko reše-
valna služba Kranj, civilna 
zaščita občine in prostovoljna 
gasilska društva z območja 
mestne občine Kranj podpi-
sali dogovor o skupnem delo-
vanju v primerih, ko je potre-
bno oživljanje z defibrilator-
jem. »V Mestni občini Kranj 
smo se odločili, da z defibrila-
torji opremimo tista prosto-
voljna gasilska društva, ki so 
bolj oddaljena od centra. V 
Kranju imamo zelo dobro 
organizirano nujno medicin-
sko pomoč, vendar je v kra-
jih, ki so nekoliko bolj oddal-
jeni, zelo pomembno, da 
imamo usposobljene ljudi, ki 
znajo reševati z uporabo 
polavtomatskega zunanjega 
defibrilatorja (AED), saj pri 
zastoju srca štejejo sekun-
de,« je ob podpisu pogodbe 
poudaril predsednik Gasilske 
zveze MO Kranj Jože Der-
link, direktorica Zdravstvene-
ga doma Kranj Lilijana Gan-

tar Žura pa je pojasnila, da so 
se odpovedali sredstvom, ki 
so bila namenjena nakupu 
reševalnega vozila, saj so oce-
nili, da bo ta denar imel boljši 
namen, če pomagajo pri 
nakupu defibrilatorjev. 
Zamisel, da se vzpostavi sis-
tem učinkovite uporabe apa-
ratov AED in se zmanjša čas 
odziva ob srčnem zastoju, je 
namreč nastala pred štirimi 
leti, kot je povedal vodja 

kranjske izpostave Uprave za 
zaščito in reševanje Jernej 
Hudohmet, pa so se ob tem 
zavedali, da je nujno izobra-
ževanje prvih posredovalcev, 
kar je zagotovilo zdravstvo, 
in osnovna oprema, za kar so 
se obrnili na občine.
Gasilci, ki so se usposobili 
za prve posredovalce, ko je 
treba življenje človeka reše-
vati z uporabo avtomatskega 
eksternega defibrilatorja, 

bodo vključeni takrat, ko bo 
njihova hitra pomoč potreb-
na še pred prihodom reše-
valnega vozila. 
Kot je ob podpisu pogodbe 
poudaril kranjski župan 
Boštjan Trilar, je prepričan, 
da bodo s svojim znanjem 
in požrtvovalnostjo prvi pos-
redovalci res učinkoviti, 
hkrati pa jim je zaželel, naj 
bo njihova pomoč potrebna 
čim manjkrat. 

Opremljeni in izobraženi
Tudi v kranjski občini je nameščenih vedno več defibrilatorjev, njihova učinkovita uporaba pa je 
pomembna zlasti v oddaljenejših krajih, kamor imajo reševalci daljšo pot.

Dogovor so podpisali predsednik Gasilske zveze MO Kranj Jože Derlink, direktorica 
Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura, kranjski župan Boštjan Trilar in vodja 
kranjske izpostave Uprave za zaščito in reševanje Jernej Hudohmet. / Foto: Tina Dokl

Kranjska »coworking« sku-
pnost Kovačnica, ki jo je 
ustanovila Mestna občina 
Kranj, upravlja pa jo Regij-
ska razvojna agencija, tudi 
poleti ni mirovala. Poleg 
organizacije nekaj dogodkov 
so se intenzivno pripravljali 
tudi na novo sezono, ki se 
bo začela že prvi teden v 
oktobru. 
Na redni spored se vračajo 
torkovi večerni dogodki. Na 
prvem je bila glavna temati-
ka množično financiranje, 

ki je nova oblika pridobiva-
nja zagonskih sredstev, ki 
slonijo na spletnih platfor-
mah. Med take se uvrščata 
spletna portala Indiegogo in 
Kickstarter, kjer lahko vsak 
posameznik podpre najraz-
ličnejše projekte. Množično 
financiranje sta predstavila 
Žiga Berce iz zavoda Mladi 
podjetnik in Matej Rauh, 
ustanovitelj slovenske plat-
forme množičnega financi-
ranja Adrifund. Izpostavila 
sta ključne korake uspešnih 

kampanj, kako od ideje do 
konca kampanje, kako je 
potekala ustanovitev samo-
stojnega portala za pridobi-
vanje sredstev in kakšni 
bodo trendi na tem področ-
ju v prihodnje. O tem, da 
vsak potrebuje mentorja in 
da je znanje tujih jezikov ne 
samo dobrodošlo, temveč 
nuja, so prav tako razprav-
ljali udeleženci dogodkov v 
Kovačnici. Napoveduje pa 
se še: mentorski mesec, 
predavanja s področja razpi-

sov EU ter Kako pridobiti 
sredstva, predstavitev pro-
grama »Smart ninja«, mla-
dinske izmenjave Erasmus, 
socialnih in družbenih 
medijev. Novembra pa bo 
Kovačnica upihnila »prvo 
svečko« in obeta se prav 
poseben »slavnostni« pro-
gram. 
Še vedno vabljeni mladi, ino-
vativni, podjetni, da se vklju-
čijo v programe Kovačnice, 
https://www.facebook.com/
KovacnicaKranj/?fref=ts.

Kovačnica začenja novo sezono
Tudi v novi sezoni ne bo manjkalo dogodkov za mlade, talentirane in podjetne.

Mestna občina Kranj pripra-
vlja celostno prometno stra-
tegijo, v kateri je trajnostna 
mobilnost na prvem mestu. 
Hkrati pripravlja tudi nov 
odlok o mirujočem prome-
tu, ki bo določal jasna pravi-
la parkiranja in ustavljanja 
vozil. Pri tem so velikega 
pomena mnenja in predlogi 
občanov. Tako je bila minu-
la sobota, ob zaključku 
Evropskega tedna mobilno-
sti, v starem Kranju namen-
jena tudi razmisleku glede 
mobilnosti na čistejši način 
(kolo, pešhoja).

Obiskovalci so lahko izpol-
nili anketo, ki je namenjena 
ugotavljanju prometne ure-
jenosti in kakovosti bivanja 
v starem mestnem jedru 
Kranja. Anketo lahko izpol-
nite še danes, 30. septem-
bra, na spletni strani občine 
www.kranj.si oziroma na 
povezavi https://www.1ka.
si/a/104184. Natisnjene 
ankete pa lahko dobite in 
oddate v Sprejemni pisarni 
MO Kranj, Mestni knjižnici 
Kranj in Zavodu za turizem 
in kulturo Kranj (danes je 
zadnji dan).

Za urejen promet v starem Kranju
Tudi z anketo bi radi ugotovili, kakšna je prometna varnost in kakovost bivanja v starem Kranju.

Obiskovalci so anketo lahko izpolnili minulo soboto, še 
danes pa je čas, da z njo poveste svoje mnenje.

Večnamensko asfaltirano pot ob železniški progi med Kran-
jem in Škofjo Loko poleg kolesarjev in kmetijske mehaniza-
cije uporabljajo številni vozniki osebnih vozil, ki si tako skraj-
šajo pot med južnim delom Kranja ter Trato in drugimi nase-
lji na zahodnem delu Škofje Loke. Komisija varno kolesarim 
pri Mestni občini Kranj želi zagotoviti prometno varnost 
kolesarjem in drugim ranljivejšim skupinam udeležencev v 
prometu in nastala je pobuda za omejitev motornega pro-
meta na omenjeni poti preko Žabniškega polja. Ukrep, kate-
rega izvedba je predvidena za prvo polovico oktobra, pomeni 
prometno ureditev 1800 metrov dolgega odseka med Žabni-
co in križiščem s cesto Bitnje–Meja ter poenotenje promet-
nega režima na celotni trasi poti med Orehkom in Žabnico.

Varno na poti ob železniški progi

Mestna občina Kranj bo predvidoma v drugi polovici mese-
ca oktobra 2016 na svoji spletni strani objavila javni razpis 
za izvedbo javne dražbe za prodajo nepremičnin na obmo-
čju občine. Besedilo javne dražbe s podrobnejšimi podatki 
bo objavljeno na občinski spletni strani www.kranj.si.

Javna dražba nepremičnin

S prometom imamo opravka vsi, vsakodnevno. Mestna 
občina Kranj se odziva na izzive sodobnega trajnostnega 
načina načrtovanja mobilnosti in prometa. Smernice za 
načrtovanje mobilnosti in prometa in s tem izboljšanje 
kakovosti bivanja v Kranju smo zapisali tudi v Trajnostni 
urbani strategiji, ki je hkrati osnova za črpanje sredstev iz 
Evropske finančne perspektive 2014–2020. Poteka priprava 
Celostne prometne strategije, ki bo ključno orodje novega 
pristopa k celovitemu načrtovanju prometa. Zato vabimo na 
delavnico, ki bo v torek, 4. oktobra 2016, ob 18. uri v Avli v 
pritličju občinske stavbe na Slovenskem trgu 1. Pridite in 
povejte svoja mnenja, predloge, rešitve.

Za promet po meri ljudi

Gorenjski forum bo potekal v 
sredo, 12. oktobra, med 17. in 
20. uro na Mestni občini 
Kranj. Letošnja tema foruma 
bodo regijske razvojne prilož-
nosti ter razvoj pametnih 
mest in skupnosti. V uvod-
nem delu foruma bosta sode-
lovala: Boštjan Trilar, župan 
Mestne občine Kranj, in Jan-
ka Planinc, direktorica kranj-
ske enote Zavarovalnice Tri-
glav. S Tomažem Laniškom, 
glavnim direktorjem podjetja 
Knauf Insulation, bodo govo-
rili o njihovem poslovanju in 
pogledih na regijsko gospo-
darstvo. Z Željkom Puljićem, 
glavnim direktorjem Iskrate-
la, Rokom Šimencem, direk-
torjem Regionalne razvojne 

agencije Gorenjske, in mag. 
Tanjo Bogataj, državno sekre-
tarko na Ministrstvu za javno 
upravo, bo tekla razprava o 
problematiki pametnih mest. 
Predstavljene bodo priložno-
sti za financiranje malih in 
srednje velikih podjetij. Pri-
mere dobrih praks bodo 
predstavili trije lokalni uspe-
šni podjetniki. V sklepnem 
delu foruma pa bodo udele-
ženci prisluhnili motivacij-
skemu pogovoru z Mirom 
Kregarjem, enim izmed naj-
boljših svetovnih ultramara-
toncev. Udeležba na forumu 
je brezplačna, potrebne pa so 
prijave na http://www.
finance-forumi.si/prijava- 
na-gorenjski-forum/.

Oktobra Gorenjski forum
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Vilma Stanovnik

V Kranju se obeta nekaj no-
vih pridobitev, ena od njih 
so tudi javne sanitarije, ki 
jih tako domačini kot tuji tu-
risti v Kranju že dolgo po-
grešajo.
»Res intenzivno delamo na 
tem, da bi nove javne sanita-
rije s previjalnico v starem 
Kranju, natančneje v nekda-
nji Šifrerjevi gostilni, dobili 
še v tem letu. Moderno ure-
jeni prostori z vgrajenimi 
izjemno trpežnimi materiali 
bodo stali okoli petdeset ti-
soč evrov. Možnost izvedbe 
projekta, ki ga imamo že ne-
kaj časa pripravljenega, se je 
pokazala zato, ker smo pri 
izgradnji ponikovalnega po-
lja Bantale dobili izvajalca, 
čigar ponudba je bila bistve-
no nižja glede na načrtovana 
sredstva. Tako ta denar ne 
bo namenjenih zgolj za ure-
ditev javnih sanitarij, ampak 
bomo uredili še dve res nuj-
ni zadevi. Na pomožnem 
nogometnem igrišču v Špor-
tnem centru Kranj se bo na-
mestila nova umetna trava, 
kajti sedanja je tako uniče-
na, da je uporaba igrišča 
zelo otežena in se je že zače-
la delati škoda. Pri tem se 
mi zdi pomembno zlasti 
dejstvo, da na igrišču trenira 
okoli dvesto otrok dnevno, 
prav tako je na njem letno 
okoli dvesto tekem. Zato 
smo za to investicijo name-
nili 250 tisoč evrov. Prav 
tako je nujno popravilo stre-
he na stavbi Strelskega 
doma na Hujah, saj zaradi 
zamakanja nastaja škoda. 
Za sanacijo smo namenili 
okoli 40 tisoč evrov.«

Kranjska občina naj bi kma-
lu uredila tudi brezplačen 
dostop do interneta za večji 
del občine ...
»Tudi za to investicijo smo 
se odločili, ker je ostalo ne-
kaj denarja zaradi bolj učin-
kovitega vodenja investicij. 
Investicija je vredna okoli 61 
tisoč evrov, z njeno izvedbo 
pa naj bi bil brezplačen do-
stop do interneta na osem-
desetih do devetdesetih od-
stotkih občine. Po krajevnih 
skupnostih bodo vzposta-
vljene točke za brezžično 
omrežje, ki bodo resnično 
omogočale internetne do-
stope čim večjem številu ob-
čank in občanov ter obisko-
valcev.«

Kaj je posledica tega, da so 
investicije v zadnjem letu 
cenejše od načrtovanih zne-
skov?
»Občinska uprava je odprla 
postopke javnih razpisov. 
Vedno vabimo zelo na širo-
ko, tako da smo povečali 
konkurenčnost in posledič-
no so cene, sploh gradbene, 
drastično padle. Na nekate-
rih področjih nam jih je 
uspelo zmanjšati tudi do 45 
odstotkov. Delno je to tudi 
posledica tega, da gradbeni-
štvo nima več toliko dela, 
kot ga je imelo v času kohe-
zijskih investicij, in se zato 
bolj borijo za posel. Ker smo 
kar nekaj prihranili, lahko ta 
denar namenimo za projek-
te, ki so potrebni in smo jih 
želeli izpeljati, pa nikoli ni 
bilo denarja. To niso le jav-
ne sanitarije, prav tako je to 
prehod za pešce in ureditev 
avtobusne postaje v Mavči-
čah, za kar krajani Mavčič 
prosijo že dvajset let. Ko 
bomo podpisali pogodbo še 
z zadnjim lastnikom zemlji-
šča, bomo zadevo izpeljali. 
Pereč problem je tudi voda 
na Javorniku, kamor jo ga-
silci vozijo že vrsto let, letos 
pa bomo končno izvedli vo-
dovod na Javornik. Tudi gle-
de telovadnice v Stražišču 
smo objavili poziv promo-
torjem, da iščemo potencial-
ne investitorje preko javno-
-zasebnega partnerstva. Ta 
poziv je uradni začetek po-
stopka javnega naročila, s 
katerim preizkušamo trg in 
iščemo investitorje. To nam 
daje legitimno pravico, da se 
pogovarjamo in pogajamo z 
investitorji. Pogoji so znani, 
potencialni investitorji pa se 
lahko oglasijo na občini ter 
pregledajo dokumentacijo 
in predlagajo, na kakšen na-
čin bi bili pripravljeni na 
javno-zasebno partnerstvo. 
Za telovadnico v Stražišču 
so pogoji v tem kontekstu 
dobri, saj že imamo prido-
bljeno gradbeno dovoljenje 
in vsa soglasja. Poleg tega 
obstaja tudi komercialni in-
teres, saj bi zasebni partner 
lahko od 16. do 23. ure te 
prostore telovadnice tržil za 
komercialne namene.«

Na seji mestnega sveta sredi 
septembra je bilo precej 
časa namenjenega tudi ka-
drovskim zadevam, med 
drugim je v mestnem svetu 
nov svetnik.

»Po odstopu mestne svetni-
ce Beti Jenko, ki je bila tudi 
predsednica Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, je bilo treba 
najprej izvoliti novega me-
stnega svetnika, nato pa tudi 
predsednika in člana te ko-
misije. Mesto svetnika je 
prevzel Boris Kozelj z liste 
Več za Kranj, ki mu želim 
uspešno delo. Prav tako tudi 
novemu predsedniku Komi-
sije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Gora-
zdu Copku, ki je bil prej 
član te komisije. Nov član 
komisije je postal Jožef Roz-
man iz stranke DeSUS, tako 
da je komisija zopet v polni 
sestavi. Mestni svet je za 
predstavnike ustanoviteljice 
Mestne občine Kranj v Sve-
tu zavoda Kranjski vrtci 
imenoval Ireno Dolenc, Ja-
koba Klofutarja in Polonco 
Ovsenar, svetniki pa so dali 
tudi soglasje k imenovanju 
Jožeta Vetrnika za direktorja 
zavoda Osnovno zdravstvo 
Gorenjske za naslednje pet-
letno obdobje. Prav tako so 
dali pozitivno mnenje kan-
didatu za ravnatelja Osnov-
ne šole Simona Jenka Kranj 
Rudolfu Planinšku.«

V zadnjih tednih ste v občin-
ski upravi imeli nekaj kadro-
vskih sprememb. Zakaj?
»Kadrovske spremembe so 
skrbno načrtovan proces, ki 
je trajal skoraj štiri mesece, 
in pri tem gre za tipični ka-
drovski menedžment. Na-
mreč, v javni upravi je števi-
lo delovnih mest in strokov-
nih nazivov zelo omejeno, 
prav tako plače. Iz nabora 
kadrov je treba potegniti 
maksimum, to pa je moč 
narediti le s sodelovanjem. 
Tako je bil proces spre-
memb namenjen predvsem 
temu, da poiščemo za vsako 
delovno mesto sodelavca, ki 
je za to mesto najbolj uspo-
sobljen in tudi najbolj moti-
viran. Oba pogoja morata 
biti izpolnjena, da nekdo 
dobro dela. Potrebe na obči-
ni se spreminjajo. Nekaj 
časa imamo več dela na ko-
hezijskih sredstvih, evrop-
skih sredstvih, nekaj časa na 
projektih infrastrukture, 
zato je treba tudi kadrovsko 
zasedbo stalno menjati. 
Glavni motiv pri kadrovskih 
spremembah je, da ljudi 
razvijamo, jim dajemo nova 
znanja in jim omogočamo 

tudi osebno rast. S tem jih 
pripravimo za vedno težje 
naloge, ne nazadnje pa tudi 
za vodje. Če je nekdo opra-
vljal delo v več uradih, ima 
zelo širok spekter znanja, s 
tem se tudi spodbuja sodelo-
vanje med uradi. Vsaka or-
ganizacija je živ organizem 
in spremembe so z name-
nom dobrega dela.«

Zato ste zamenjali tudi ne-
kaj vodij uradov. Katere?
»Moram povedati, da nismo 
nikogar odpustili. Edina, ki 
ni več v službi na občini, je 
vodja Urada za družbene de-
javnosti Daša Meglič, ki je 
dobila službo na ministr-
stvu. Vodenje medobčinske-
ga inšpektorata je prevzel 
Mitja Herak, Eva Mlakar je 
prevzela vodenje Skupne 
službe notranje revizije 
Kranj, Ana Vizovišek je pre-
vzela vodenje Kabineta žu-
pana, Janez Rakar pa je se-
daj vodja Urada za družbene 
dejavnosti.«

Precej vprašanj svetnikov 
ste na prvi septembrski seji 
dobili tudi glede odpisa dol-
gov oziroma neizterljivih 
terjatev, ki jih imajo posa-
mezniki do občine.
»Eden od ciljev učinkovitega 
delovanja občinske uprave 
oziroma vsake organizacije 
je tudi, da vse stvari, ki so 
balast v bilancah oziroma ra-
čunovodstvu, počistijo. To je 
stalna praksa v različnih za-
vodih, na Komunali in še 
kje, kjer vsako leto odpisuje-
jo neizterljive oziroma neu-
novčljive terjatve. Tudi na 
občini smo se odločili, da to 
naredimo s terjatvami, ki se 
v naših bilancah vlečejo tudi 
dvajset in več let. Seveda 
smo prej izpeljali vse potreb-
ne postopke, s katerimi smo 
se prepričali, da so terjatve 
res neizterljive. Gre večino-
ma za terjatve do najemni-
kov stanovanj oziroma preje-
mnikov stanovanjskih kredi-
tov. Na finančni upravi in na 
upravni enoti smo preverili, 
ali imajo dolžniki kakršno-
koli premoženje, nepremič-
nine ali premično premože-
nje, ki bi ga lahko izterjali. 
Ko smo ugotovili, da je sko-
raj stoodstotna verjetnost, da 
dolga ne moremo izterjati, 
pa smo se odločili za odpis. 

V razpravi na seji so se sve-
tniki želeli predvsem prepri-
čati, ali smo izkoristili vsa 
razpoložljiva sredstva za iz-
terjavo, saj je skupni znesek 
vseh odpisanih dolgov okoli 
95 tisoč evrov, ki bi nam pri 
drugih investicijah zagotovo 
koristili. Po podrobnih poja-
snilih so se svetniki strinjali 
in potrdili sklep o odpisu 
terjatev.«

V nekdanji ekonomski šoli 
je bila zastavljena prenova 
šole in vrtca, ki pa je obstala. 
Kakšni so načrti?
»Potrebe po šolskih prosto-
rih naraščajo, potrebe za 
prostor v vrtcih pa rešujemo 
s koncesijami in v dveh le-
tih, to skoraj upam reči, ča-
kalnih vrst več ne bo. Treba 
pa je vedeti, da je investicija 
v to šolo zelo visoka. S tem 
denarjem bi lahko naredili 
novo šolo z manj denarja. 
Zato iščemo alternativne re-
šitve in tako sem sedaj naro-
čil, naj se projekt še enkrat 
pregleda in ugotovi, ali je 
res za prenovo potrebnih 
kar šest milijonov evrov.«

Poleti ste omenili tudi ureja-
nje prostorov za tako imeno-
vano pro bono ambulanto v 
nekdanjih prostorih uprave 
Kranjskih vrtcev na cesti 
Staneta Žagarja. So se dela 
začela?
»Upravljanje ambulante, ki 
bo namenjena občanom 
brez urejenega zdravstvene-
ga zavarovanja, bo prevzelo 
Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske. Ker bo registrirano kot 
zdravstvena dejavnost, mo-
ramo za to zagotoviti pogoje 
za zdravstveno dejavnost. 
Zato sedaj pridobivamo 
gradbeno dovoljenje in ta-
koj, ko ga bomo imeli, bodo 
dela zaključena. Upam, da 
bo to kmalu.«

Tudi glede gradnje avtobu-
snega terminala so se začele 
nove aktivnosti.
»Predvsem bi radi razčistili 
vprašanje, ki se največkrat 
ponavlja, to pa je lokacija. 
Zato sem prejšnji ponede-
ljek sklical kolegij svetniških 
skupin, na katerem smo 
pregledali analizo vseh loka-
cij in ugotovili, da je predla-
gana lokacija v bližini zdra-
vstvenega doma najbolj pri-

merna. Lokacija na sedanji 
železniški postaji enostavno 
ni izvedljiva. Težava so la-
stniki in usklajevanje z drža-
vo. Država ima namen ob-
noviti železniško postajo 
najprej čez 10 let, na tem 
območju pa nimamo niti 
idejnih rešitev. V skladišču 
Merkurja deluje ogromno 
podjetij, ki bi jim bilo treba 
zagotoviti nadomestne pro-
store za delovanje, območje 
je ogromno in tudi investici-
ja v takšno območje je ne-
kajkrat večja. Istočasno ta 
lokacija nima takšnega po-
tenciala za razvoj, kjer bi 
lahko pričakovali resnega 
vlagatelja. Trenutna avtobu-
sna postaja je enostavno 
premajhna, da bi tam uredi-
li moderen terminal. Prav 
tako je prometna varnost na 
območju obstoječe postaje 
zelo vprašljiva. Tudi morebi-
tne nove ureditve stanja ne 
bi zadovoljivo izboljšale. 
Ena največjih prednosti 
nove lokacije pa je, da omo-
goča razvoj Kranja. Dobili 
bomo dva tisoč kvadratnih 
metrov novih poslovnih pro-
storov, dobili bomo garaže s 
420 parkirnimi mesti pa 
tudi novo cesto. Pogoj, da bo 
država to cesto obnovila, pa 
je, da tudi mi uredimo ta del 
terminala. Stolpiči bodo ne-
kakšna mestna vrata, ker gre 
za degradirano območje, pa 
nam je uspelo državo pre-
pričati, da se lahko nadeja-
mo sredstev iz naslova celo-
stnih trajnostnih naložb. 
Seveda se zavedamo, da bo 
sprememba najbolj vplivala 
na krajane, ki živijo tam v 
bližini, zato se pogovarjamo 
tako s tamkajšnjo civilno 
iniciativo kot z lastniki sta-
novanj v bloku, ki ga bo tre-
ba podreti, in vsi se strinja-
jo, da gredo v nadomestno 
stanovanje ali dobijo ustre-
zno odškodnino. Zelo inten-
zivno sodelujemo s Krajev-
no skupnostjo Zlato polje, 
kjer projekt podpirajo, ravno 
tako ga podpirajo v Osnovni 
šoli Franceta Prešerna, v 
Gorenjskih lekarnah in mi-
slim, da ima vedno več pod-
pore. Za sedanjo avtobusno 
postajo pa bomo naredili 
arhitekturni natečaj, v idejni 
zasnovi sta predvidena park 
in stanovanjsko-poslovna 
stavba z zeleno streho.«

Novi pogovori  
o avtobusnem 
terminalu
Predlagana lokacija avtobusnega terminala ima vedno več podpore, na 
kranjski občini pa si prizadevajo, da bi čim prej lahko izvedli tudi druge 
potrebne investicije. Zlasti o njih sva se pogovarjala z županom Boštjanom 
Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Primož Pičulin
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V teku je gradnja zadrževal-
no-ponikovalnega polja Ban-
tale na območju Stražišča ob 
Škofjeloški cesti. Namenjeno 
bo zadrževanju visokih voda 
potoka Trenča, ki sedaj ob 
slabem vremenu poplavljajo 
bližnje objekte, cesto in kme-
tijska zemljišča. Gre za celo-
vito rešitev zalednih in pada-
vinskih voda območja Straži-
šča. Zadrževalnik bo imel 
velik pozitiven učinek tudi 
na območje Bitenj. Vrednost 
investicije je nekaj več kot 
213 tisoč evrov.
Prav tako so v polnem teku 
dela na vodovodu Javornik. 
Zgrajenih bo 580 metrov 
vodov po zahtevnem goz-
dnem terenu, urejeno novo 
črpališče in tlačni vod. Nekaj 
več kot dvesto prebivalcem 
Jošta, Javornika, Čepulj in 
Pševa bo Mestna občina 
Kranj tako zagotovila nemo-
teno oskrbo s pitno vodo, ki 
jo sedaj dovažajo s cisterna-
mi. Predviden zaključek del 
je konec letošnjega novem-
bra, investicija pa vredna 136 
tisoč evrov.  
V Stražišču se je začela obno-
va Hafnerjeve poti, v Besnici 
ceste v Dvoru, v začetku 
oktobra pa bodo gradbeni 
stroji zabrneli še na cesti na 

Povljah. V obnovo teh odse-
kov cest bo vloženo nekaj več 
kot 130 tisoč evrov.
Na Likozarjevi ulici in Ulici 
Draga Brezarja se bo v nekaj 
dneh začela obnova okoli 
220 metrov vodovodnega 
omrežja in okoli 163 metrov 
meteorne kanalizacije, pov-
sod pa bosta obnovljena tudi 
vozišče in pločnik. Vrednost 
obnov je nekaj več kot 93 
tisoč evrov.
Zaključujejo se dela pri 
obnovi strehe na domu Kra-
jevne skupnosti Goriče. Izve-

dena je dodatna toplotna izo-
lacija strehe in položena 
nova strešna kritina, kar je 
stalo dobrih 48 tisoč evrov.
V septembru je potekala tudi 
ureditev poti na pokopališču 
v Besnici, za kar je Mestna 
občina Kranj zagotovila 7830 
evrov.
V začetku oktobra se bo zače-
la rekonstrukcija in nadzida-
va šolskega poslopja Osnov-
ne šole Helene Puhar. Treba 
je vzpostaviti prehodnost in 
povezave po nadstropjih in 
med etažami, da se zagotovi 

dostop za funkcionalno ovi-
rane osebe pa tudi da se 
povežejo trenutno nepoveza-
ne note v objektu. 
V okviru obnove stavbe nek-
danje gradbene šole v starem 
Kranju so se začela priprav-
ljalna dela. Obnova bo omo-
gočila prostore za regijsko 
povezovanje, za vaje orkestra 
in potrebe baletnikov, dala 
bo možnost za glasbeno izo-
braževanje gibalno oviranim 
in pripomogla k povečanju 
vpisnih mest na Glasbeni 
šoli Kranj.

V izvedbi vrsta investicij
Trenutno v kranjski občini poteka za skoraj šeststo trideset tisoč evrov različnih investicij.

Ureditev zadrževalno-ponikovalnega polja Bantale bo pomenila celovito rešitev zalednih in 
padavinskih voda na območju Stražišča.

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Rojena sem v Kranju, živela 
pa sem na Planini 1. Sedaj 
živim na zgornjem Zlatem 
polju. Obiskovala sem Osno-
vno šolo Staneta Žagarja in 
Gimnazijo v Škofji Loki. 
Magistrirala sem na Univer-
zi v Ljubljani, na Fakulteti za 
upravo, in pridobila naziv 
magistrica upravnih ved. 
Zadnjih petnajst let delam 
na področju telekomunikacij 
v Ljubljani. V prostem času 
slikam, izdelujem nakit, 
predvsem pa uživam v 
kuharskih ustvarjanjih, dob-
ri knjigi in glasbi.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Mestna svetnica sem prvi 
mandat in tvorim žensko 
polovico svetniške skupine 
SD.«
 
Ali kot svetnica lahko prod-
rete s svojimi predlogi?
»Naša svetniška skupina je 
majhna, a se trudimo biti 

opazni in kritični. Kot svet-
nica in kot Ana Pavlovski 
vedno zagovarjam poštene 
namene in pravičnost. Skozi 
pobude in vprašanja izdva-
jam probleme, o katerih se 
pogovarjam z občankami in 
občani. Veliko se jih oglasi v 
naši svetniški pisarni, ki je v 
centru mesta Kranja na Mai-
strovem trgu 12. Trenutno 
je večji obisk predvsem 
zaradi avtobusne postaje na 
Zlatem polju. V SD ne nas-
protujemo projektu, le ume-
stitev avtobusnih postajališč 
potrebuje resen razmislek. 
Za odločitev potrebujemo 
več konkretnih dejstev. Prav 
tako občanke in občani ne 
razumejo visokega stroška 
storitve odvajanja in čiščen-
ja odpadnih vod Komunale 
Kranj, ki je začel veljati s 1. 
julijem. Veliko nejevolje je 
glede parkirišč, prav tako pa 
se premalo naredi za dosto-
pnost objektov za osebe z 
oteženimi gibalnimi sposo-
bnostmi. Da se težave rešijo, 
je treba občinsko kolesje 
večkrat opomniti, ampak 
vztrajnost in dobri nameni 
po navadi obrodijo sadove.«

Kaj bi bil za vas kot svetnico 
uspeh ob koncu mandata?
»Glede na stanje v svetu 
Mestne občine Kranj in 
poteze župana, s katerimi 
nas postavlja pred že izvrše-
na dejstva, bomo lahko 
zadovoljni, da se trenutno 
stanje ne poslabša in da pre-
prečimo izvedbo projektov, 
ki bodo Kranju povzročili 
več škode, ker se župan ni 
voljan pogovarjati in spreje-
mati boljših predlogov. Ose-
bni uspeh na koncu manda-
ta bo, da bom lahko vsem 
občankam in občanom 
pogledala v oči. Ne samo 
svojim volivcem.«

Zagovarja poštene 
namene in pravičnost
Ana Pavlovski je svetnica socialdemokratov, pri delu v svojem prvem 
mandatu pa zagovarja poštene namene in pravičnost ter se ji zdi 
pomembno reševanje problemov občanov in občank.

Ana Pavlovski

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Večina Kranjčanov me poz-
na, saj sem bil en mandat 
tudi župan. Na ta čas sem 
ponosen, saj je bilo v štirih 
letih kar nekaj narejenega. 
Po poklicu sem sicer psihia-
ter, že drugi mandat pa slu-
žbujem kot direktor bolniš-
nice v Begunjah. Lahko 
rečem, da sem vesel, ker spet 
delam v svojem poklicu. Pre-
cej tudi predavam, zlasti na 
temo psihiatrije in komuni-
kacije. V prostem času se 
precej ukvarjam z gledališ-
čem. V zadnjih letih igram v 
Šentjakobskem gledališču v 
Ljubljani. Iz prejšnjega zako-
na imam dve hčerki, stari 20 
in 16 let. Sedaj živim sam, v 
bližini mestnega jedra in 
sem kar precej vpet v življe-
nje v Kranju.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Sem svetnik Več za Kranj, 
to pa je moj prvi mandat. 
Ker sem bil župan, delovan-

je občine in mestnega sveta 
dobro poznam, da se ponov-
no vključim v delo občine, 
pa sem se odločil, ker sem 
imel občutek, da je v Kranju 
v štirih letih, ko nisem bil 
aktiven, prišlo do stagnacije, 
in da marsikaj, kar smo dob-
ro zastavili, ni bilo izpelja-
no. Tako sem se odločil za 
izziv, da sedanjemu županu 
pomagam z izkušnjami in 
nasveti. Želim si, da bi neka-
tere zastavljene projekte 
izpeljali, in verjamem, da je 
to mogoče.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Prepričan sem, da s svoji-
mi predlogi lahko prodrem. 
Je pa res, da se zavedam 
finančnih omejitev občine, 
zato so moje ideje seveda 
povezane z realnostjo. Upo-
števati je treba tudi to, kaj 
občina lahko naredi sama in 
na katerih področjih smo 
vezani na državo.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Uspeh zame in vse druge 
bi bil, da bi Kranj ponovno 

postal pomembno sloven-
sko mesto. To že postaja, 
verjamem pa, da lahko še 
marsikaj postorimo v turiz-
mu, dobro smo zastavili 
organizacijo življenja v mes-
tnem jedru, zagotovo pa bo 
velik uspeh, če nam bo kon-
čno uspelo izpeljati projekt 
avtobusne postaje. Kranjča-
ni si želimo imeti moderno 
avtobusno postajo in verja-
mem, da se bodo stvari v 
kratkem premaknile naprej. 
Prav tako pa je skrajni čas, 
da se začenjajo premikati še 
nekatera druga pereča vpra-
šanja, ki se rešujejo že leta 
in celo desetletja.«

Rešujejo se dolgoletna 
pereča vprašanja
Nekdanji župan Damijan Perne je svetnik mestnega sveta prvi mandat, kot 
član stranke Več za Kranj pa si želi, da se uresniči več dolgo pričakovanih 
projektov, tudi projekt avtobusne postaje.

Damijan Perne

V starem Kranju, na vogalu stavbe, ki se drži Prešernovega 
gledališča, danes, 30. septembra, tudi uradno odpira svoja 
vrata Štacuna Rokodelc. To je že druga trgovina na Glavnem 
trgu (prva je Kr'Štacuna), ki jo je ustanovila Fundacija Vin-
cenca Drakslerja. V ponudbi so izdelki enajstih socialno-var-
stvenih programov, mnogi obnovljeni ali na novo oblikovani 
iz že uporabljenih materialov. Tako tudi Štacuna Rokodelc 
nadaljuje v smeri ponovne uporabe zavrženih predmetov in 
hkrati podpira ustvarjalnost. Fundacija Vincenca Drakslerja, 
ki letos deluje 16. leto, je poleg socialnega podjetja v letu 
2015 ustanovila Zaposlitveni center in dala delo osmim ose-
bam. Vabljeni v Štacuno Rokodelc ob 17. uri.

Po nakupih v Štacuno Rokodelc

Končana je 220 tisoč evrov vredna obnova in nadgradnja 
vrtca v Čirčah. Stavba je dobila novo fasado, prav tako so bili 
v celoti obnovljeni notranji prostori. Dodatno pa je bilo zgra-
jenih 360 kvadratnih metrov v dveh nadstropjih oziroma 180 
kvadratnih metrov na etažo. To pomeni tri nove velike igral-
nice, kar daje prostor dodatnemu oddelku otrok, tako da ima 
vrtec Čirče sedaj prostora za tri oddelke, od tega za dve sku-
pini starejših otrok in eno skupino otrok v jaslih. Nov vrtec 
bo dajal odlične pogoje za varstvo in vzgojo 54 otrokom. 
Uradno odprtje bo v torek, 4. oktobra, ob 16.30.

Nov vrtec v Čirčah

V novem vrtcu je prostora za štiriinpetdeset otrok.
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Skupina za prenovo in oživi-
tev soseske Planina, ki je v 
kranjski soseski Planina v za-
četku leta začela z aktivnost-
mi skupnostne prenove, se je 
z jesenjo pod imenom Pisar-
na prenove soseske Planina 
vzpostavila kot pisarna lokal-
ne prenove po zgledu pri-
merljivih mednarodnih so-
sesk. V domačem okolju pa 
so Mestna občina Kranj, kra-
jevne skupnosti, nevladne 
organizacije in društva pod 
koordinatorstvom Pisarne 
vzpostavili načine promocije 
praks skupnostnega urejanja 
javnega prostora ter aktivno-
sti ob celoviti prenovi enega 
največjih stanovanjskih nase-
lij v Sloveniji, ki so v svoji 
obliki delovanja pionirski. 
Pisarna prenove soseske 
Planina z jesenjo nadaljuje 

z delavnicami za prebivalce, 
v okviru meseca prostora or-
ganizira nacionalni posvet 
na temo lokalnih pisarn ce-
lovitih urbanih prenov, obli-
kuje nove aktivnosti, name-
njene določenim skupinam, 
ter z MiksoPlanom, urba-
nim festivalom mladih, na-
govarja mlade na Planini.

Oblikujmo Planino skupaj
V sklopu strategije za celo-
stno prenovo naselja se letos 
že drugič odvijajo delavnice 
s prebivalci, ki sami predla-
gajo spremembe in jih s po-
močjo strokovnjakov za do-
ločena področja tudi izvede-
jo. Prve realizirane projekte 
smo lahko na Planini opazo-
vali konec letošnjega maja, 
ko so stanovalci, združeni v 
šest skupin in šest tem, po-

dali konkretne predloge in 
smernice za prenovo siste-
mov prometa, urbanih vr-
tov, parkov in zelenic, otro-
ških igrišč, objektov in urba-
ne opreme, športno-rekrea-
cijskih površin ter varnosti. 
Tudi jesenski sklop delavnic 
bo razdeljen na več tem, ki 
jih bodo predlagali stanoval-
ci. Ti bodo tudi glavni akter-
ji pri konkretizaciji samih 
projektov skupnostnega 
urejanja javnega prostora, 
skupnostnih medgeneracij-
skih aktivnosti, vnašanju so-
cialnih vsebin in druženju. 
Delavnice, ki bodo potekale 
ob četrtkih ob 17. uri v pro-
storih bivše trgovske šole na 
Hujah (Župančičeva 22), 
bosta vodila Mateja Debe-
ljak, univ. dipl. socialna de-
lavka, in Aleš Peternel, arhi-

tekt in član društva arhitek-
tov KRARH. Oktobrske de-
lavnice bodo potekale 6. in 
20. oktobra.

MiksoPlan
Na Planino prihaja Mikso-
Plan, urbani festival mladih, 
ki združuje glasbo, ples, 
druženje in zabavo. Na pla-
ninskem betonu se bodo iz-
menjevale veščine break-
danca, rolkanja, grafitanja 
in številnih drugih urbanih 
aktivnosti.
Velik poudarek festivala bo 
na delavnicah. Skejtanje, 
BMX, pump track, hip-hop, 
breakdance, body tehnika, 
grafitanje, sitotisk, slackline 
in prstomet so urbane aktiv-
nosti, ki se jih bodo lahko 
udeležili prav vsi. S svojimi 
umetniškimi deli se bodo 

predstavili planinski ume-
tniki, poskrbljeno bo za 
sladkanje s palačinkami, do-
gajanja pa bosta z nastopi v 
živo popestrila lokalna ben-
da Amber Lilies in Didge. 
Prireditev bosta povezovala 
Toni Cahunek in DJ Tesla.
MiksoPlan se bo odvijal v 
soboto, 8. oktobra, od 11. ure 
do 16.30 na ploščadi pred 
Osnovno šolo Matije Čopa, v 
soseski Planina II (v prime-
ru slabega vremena se prire-
ditev prestavi na soboto, 15. 
oktobra).

Urbana prenova: Dobre 
prakse v Sloveniji in v 
Evropi
Večina mestnih občin v Slo-
veniji se trenutno ukvarja s 
prenovo urbanih območij. 
Veča se tudi število nevla-

dnih organizacij in lokalnih 
pobud, ki so aktivne na po-
dročju prostora. Pri tem se 
odločevalci, predstavniki ne-
vladnih organizacij in ne na-
zadnje občani soočajo s po-
membnimi vprašanji: Kako 
združiti želje in pobude lo-
kalnih prebivalcev z vizijo 
razvoja mesta ter jo s tem 
obogatiti in podkrepiti? 
Kako manjši posegi in po-
bude gradijo dolgoročno vi-
zijo mesta? Kako lahko ne-
vladne organizacije podpre-
jo regeneracijo mesta? Kako 
povezati prebivalce in odlo-
čevalce pri prenovi mestne-
ga predela?
V okviru meseca prostora 
pod naslovom Krojeni pro-
stori Kranja 18. oktobra ob 
10. uri v prostorih bivše trgo-
vske šole na Hujah Mreža za 
prostor, Mestna občina 
Kranj, Pisarna prenove sose-
ske Planina in prostoRož or-
ganizirajo posvet na temo 
dobrih praks urbanih pre-
nov. Kranj bo gostil dr. Yvon-
ne Franz, post doktorsko raz-
iskovalko na Univerzi na 
Dunaju, in Floriana Branda, 
arhitekta in vodjo pisarne ur-
banih prenov treh dunajskih 
okrajev. Na dogodku bodo z 
ogledom, razstavo in pred-
stavitvijo ilustrirali prakse, ki 
jih v prenovo urbanih sosesk 
v Sloveniji vnaša primer so-
seske Planina, ki velja za eno 
največjih stanovanjskih so-
sesk v Sloveniji.

Skupnostno urejanje prostora
Kranjska soseska Planina postaja primer dobre prakse, ki je lahko zgled projektom celostne urbane prenove sosesk.

Planina MiksoPlan

Delo po skupinah

Suzana P. Kovačič

Kranj – Pobudo za gradnjo 
osrednjega otroškega igrišča 
na Planini so pred dvanajsti-
mi leti dali svetniki krajev-
nih skupnosti Planina in 
Huje. Vztrajali so in njihov 
trud je bil poplačan, saj je 
mestni svet v proračunu za-
gotovil namenska sredstva 
za ureditev igrišča. Do letos 
sta nastala dva projekta za 
njegovo gradnjo, tretjega je 
sredi letošnjega leta naročila 
Mestna občina Kranj. 
Tudi skupina stanovalcev se 
je na delavnicah, namenje-
nih prav njim, ukvarjala z 
vprašanjem otroških igrišč. 
Predlagali so ureditev in do-
polnitev obstoječih igrišč in 
igral ter gradnjo novih igrišč 
na Planini 1 in 3. Skupaj z 
izvajalci Mestne občine 
Kranj so stanovalci sodelo-
vali pri umestitvi novega 
Krtkovega otroškega igrišča 
na Hujah (tik ob vrtcu Moj-
ca) in prispevali k njegovi 
končni podobi na skupni de-

lovni akciji še pred uradnim 
odprtjem.

Delali in se zabavali
Delovna akcija je bila na za-
dnjo avgustovsko soboto. 
Tega dne je bilo treba še kaj 
postoriti, npr. posaditi rastli-
ne, da bo igrišče tudi zacve-
telo in bo zadišalo po rožah, 
kar so najmlajši še kako radi 
počeli pod vodstvom Tine 
Pernuš. Devetletni Luka je 
bil Joštu Kozelju, ki je vodil 
delavnico Spretni prstki, v 
veliko pomoč pri šiljenju in 
postavitvi lesenih količkov 
okrog igralnih površin. Pet-
letna Lana je odkrila svojo 
skrivnost; zelo rada ima me-
tuljčke, ker imajo tako lepa 
in barvita krila, igrala pa so 
prav tako lepih barv. Desetle-
tna Lara je z očijem sodelo-
vala v ustvarjalnici, ki jo je 
Mateja Debeljak kot organi-
zatorka ustvarjalnice poime-
novala s Kuhinja pod kro-
šnjami. Kako okusna in 
zdrava sadna nabodalca je 
obiskovalcem postregla 

Lara! Bil je pravi medgenera-
cijski živžav – od predstavni-
kov obeh krajevnih skupno-
sti, društev in nevladnih or-
ganizacij, babic in vnukov pa 
dojenčkov, ki so na svežem 
zraku spali v vozičkih, do 
staršev, ki so zase našli sen-
co pod mogočno krošnjo. 

Sledilo uradno odprtje
Občina je za igrišče nameni-
la iz proračuna 48.700 
evrov. Uradno so ga odprli v 
petek, 2. septembra. Sodelu-
jočim pri projektu, tudi do-
natorjem, ki so prispevali za 
nakup igral, sta se zahvalila 
predsednica KS Huje Sonja 
Mašić in kranjski župan Bo-
štjan Trilar, ki je povedal: 
»Novo otroško igrišče je prvi 
pomemben korak k revitali-
zaciji soseske Planina. Do-
bra novica je tudi ta, da smo 
od države dobili poziv za 
pridobivanje sredstev iz cen-
tralnih trajnostnih naložb, 
kamor lahko uvrstimo tudi 
prenovo Planine. Zgradili 
bomo nove povezovalne 

poti, centre trajnostne mo-
bilnosti, prostore za družbe-
ne dejavnosti, dobiti mora-
mo le še soglasja države in 
Evropske unije ter zagotoviti 
nekaj lastnih sredstev in 
Planina bo zaživela. Čas je, 

da Planino prenovimo, da 
tudi ta del Kranja dobi večjo 
in boljšo kakovost bivanja.«
Župan in predsednica KS 
Huje sta zasadila še zadnje 
sadike na igrišču, otroci so 
na delavnicah barvali ka-

menčke, preizkušali igrala, 
sadili rože, uživali ob čarov-
niških trikih čarodeja Ro-
mana. H končni podobi so 
prispevali tudi predani pro-
stovoljci in tudi njim gre v 
imenu otrok velik hvala. 

Zaživelo Krtkovo otroško igrišče
Občina je za postavitev igrišča v soseski Planina namenila iz proračuna 48.700 evrov, uradno so ga odprli na prvi petek v septembru. Novo igrišče je plod 
prizadevanj krajevnih skupnosti Planina in Huje ter stanovalcev ... V imenu otrok pa lahko zapišemo: en velik hvala.

Odprtje Krtkovega otroškega igrišča je bilo lepo obiskano, razpoloženje pa veselo. 
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Brezplačno bomo zbirali nevarne 
odpadke iz gospodinjstev

V Mestni občini Kranj bomo nevarne odpadke zbirali s posebno 
mobilno postajo od 3. do 10. oktobra 2016.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno. Med 
nevarne odpadke, ki jih boste lahko brezplačno oddali, sodijo odpadna zdravila, barve, 
laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, odpadno jedilno in motorno olje, 
masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi … Oddali boste 
lahko tudi embalažo dezodorantov, lakov za lase, sprejev in barv. Embalaža teh izdelkov 
je narejena pod pritiskom, in čeprav je prazna, je še vedno nevarna, saj lahko povzroči 
eksplozijo. Nevarne snovi lahko vsebujejo tudi nekatera čistila ali kozmetična sredstva.
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. Bodimo 
pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, zdravju 
škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko.
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z drugimi odpadki. Zbirati jih moramo 
ločeno, saj le tako lahko preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem 
zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili.

Ste vedeli?
•  V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni 

uporabi, shranjevanju in odstranjevanju škodujejo našemu zdravju in okolju.
•  Odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj nevarne snovi pronicajo v zemljo,  

zastrupljajo prst, vodo in ljudi. 
•  Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo je 

škodljivo.
•  Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno oddate tudi v času odprtja 

zbirnih centrov Zarica in Tenetiše. 

Prijazno vabljeni, da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov, in 
poskrbite, da nevarni odpadki ne bodo ogrožali okolja in nenazadnje tudi našega 
zdravja:
ponedeljek, 3. 10. 2016:
• od 13. do 16. ure pred Zadružnim domom na Jezerski cesti
• od 16.15 do 19. ure pred OŠ Simona Jenka
torek, 4. 10. 2016:
• od 10. do 13. ure na parkirišču pri Športni dvorani Planina
• od 13.15 do 16. ure  pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti
• od 16.15 do 19. ure na parkirišču pred Domom krajanov Kokrica
sreda, 5. 10. 2016:
• od 10.  do 13. ure, na parkirišču ob rokometnem igrišču v Žabnici
• od 13.15. do16. ure, na parkirišču pri naslovu Srednje Bitnje 128
• od 16.15. do 19. ure, na Škofjeloški cesti v križišču z Delavsko cesto
četrtek, 6. 10. 2016:
• od 10. do 13. ure pri Pošti v Besnici 
• od 13.15 do 16. ure pod mostom nasproti ekološkega otoka v Struževem
• od 16.15 do 19. ure na parkirišču nasproti pokopališča Mavčiče
petek, 7. 10. 2016:
• od 10. do 13. ure na parkirišču pri nogometnem igrišču v Čirčah
• od 13.15 do 16. ure na parkirišču ob nogometnem igrišču v Britofu
• od 16.15 do 19. ure na parkirišču pri osnovni šoli v Predosljah
ponedeljek, 10. 10. 2016:
• od 10. do 13. ure na  parkirišču poleg gasilskega doma na Golniku
• od 13.15 do 16. ure na parkirišču ob telovadnici osnovne šole v Goričah
• od 16.15 do 19. ure pri trgovini na Trsteniku 

Spremljajte nas na naši spletni strani (www.komunala-kranj.si) in Facebook strani 
(www.facebook.com/KomunalaKranj/). 

Ne pozabite, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Že med nakupo-
vanjem premislimo, ali izdelek resnično potrebujemo, natančno preberimo etiketo 
in se tako seznanimo s snovmi, ki jih vsebuje. Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo 
nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, nevarnost, previdnost, 
saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke, 
ki so okolju prijazni in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Od tega so samo v 
Osnovni šoli Stražišče, ki 
smo jo obiskali na prvi šol-
ski dan, vpisali 115 prvošol-
cev; na centralni šoli imajo 
78 prvošolcev v treh oddel-
kih, v podružnični šoli v 
Besnici 16, v podružnični 
šoli v Žabnici 21 prvošol-

cev, v podružnični šoli v 
Podblici pa letos prvošol-
cev nimajo.
Na prvi šolski dan so v 
Osnovno šolo Stražišče 
prvošolce povabili v šolo za 
dve šolski uri. Učiteljice so 
jim pripravile sprejem po 
učilnicah z namenom, da 
se spoznajo med seboj in 
da spoznajo tudi šolske pro-

store, sledila je skromna 
pogostitev.
»Če imamo v devetih osnov-
nih šolah v kranjski občini v 
šolskem letu 2016/17 prvo-
šolcev 674, pa je vseh učenk 
in učencev 5226 v 239 
oddelkih, kar je 175 učencev 
več kot v preteklem šolskem 
letu,« pravijo na kranjski 
občini. 

Prvošolci, kar pogumno 
S prvim septembrom je s poukom v kranjskih osnovnih šolah začelo 674 
prvošolcev. 

Sprejem prvošolcev v Osnovni šoli Stražišče / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Zveza ustvarjalnih društev 
Kranj bo med 6. in 8. okto-
brom priredila tretji Kamiši-
fest, festival pripovedovanja 
zgodbic na japonski način, 
in sicer ob ilustracijah. 
V centru Krice krace bodo v 
dopoldanskem času gostili 
organizirane skupine iz šol 
in vrtcev, v stolpu Pungert 
pa bodo potekale predstave 
za izven. Zvrstilo se jih bo 

več kot petnajst, vstop bo 
prost. V petek, 7. oktobra, ob 
18. uri in 8. oktobra ob 17. 
uri bo program namenjen 
otrokom, 8. oktobra ob 18.30 
pa se obeta še kamišibaj za 
odrasle. 
»Med nastopajočimi bo 
prejemnica zlatega kamiši-
baja Jerca Cvetko, gostje 
bodo prišli tudi iz Bele kra-
jine, Dolenjske, Ljubljane 
in s Primorskega. Seveda 
bodo nastopili tudi kranj-

ski kamišibajkarji: Jadran-
ka Završnik, Bojan Pretnar 
in Alja Kump,« napovedu-
jejo organizatorji. Poudari-
li so še, da v Kranju že 
dobra tri leta uspešno pri-
rejajo pravljične dogodke s 
kamišibaj predstavami, s 
katerimi so letos poleti 
nastopali tudi po ulicah 
mesta in na dvoriščih sta-
rega mestnega jedra, redno 
pa se udeležujejo tudi fes-
tivalov po Sloveniji.

Prihaja tretji Kamišifest

Vilma Stanovnik

Z zborom motorističnih 
klubov, društev in drugih 
udeležencev se bo danes 
med 14. in 15. uro v starem 
mestnem jedru Kranja začel 
tako imenovani Praznik 
motoristov in kulture, Kranj 
2016. Slavnostno odprtje 
dogodka bo sledilo med 15. 
in 16. uro, ob 16. uri pa bo v 
galeriji Bala odprtje foto-
grafske razstave Alexa Štok-
lja. Pred galerijo Bala in pri 
vodnjaku na Glavnem trgu 
si bo moč od 15. ure naprej 
ogledovati razstavljena pro-
totipa motorjev Full Moon 
in Morsus, ki sta nastala 

izpod rok Tomaža Capudra, 
v Avli Mestne občine Kranj 
pa bo na ogled razstava sta-
rodobnih motorjev. Odprtje 
razstave o zgodovini Tomo-
sa bo danes ob 17. uri.
Vse današnje popoldne in 
jutrišnje dopoldne se bodo 
na stojnicah predstavljali 
moto klubi in društva, raz-
stava bo na ogled v Otroš-
kem stolpu Pungert, ogleda-
ti pa si bo moč tudi Etnoga-
lerijo Desetnica. Jutri med 
10. in 19. uro bo v starem 
Kranju potekala KRanska 
kuhna, med 10. in 13. uro pa 
tudi Ekotržnica. Ob 13. uri 
bo še prikaz reševanja v nes-
reči z motorjem.

Prireditev pripravljajo JSKD 
OI Kranj, Mestna občina 
Kranj, Zavod za turizem in 
kulturo Kranj, Otroški stolp 
Pungert ter fotograf Alexa 
Štokelj. »Verjamemo, da bo 
srečanje pritegnilo veliko 
motoristk in motoristov in 
drugih obiskovalcev, ki bodo 
z donacijami prispevali dru-
žinam nesrečno preminulih 
motoristov v sodelovanju z 
društvom MzM. S tem želi-
mo v mesecu prometne var-
nosti opozoriti na varnost 
motoristov v prometu,« pra-
vijo organizatorji, ki v Kran-
ju danes in jutri pričakujejo 
okoli tisoč motoristov iz raz-
ličnih evropskih držav.

Motoristi in kultura
Danes in jutri bo v starem mestnem jedru Kranja potekalo prvo 
mednarodno srečanje kulture, umetnosti in bencinskih hlapov.
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Knjiga ˝Nega 
bolnika na domu˝ 
bo dobrodošel 
pripomoček za vse, 
ki ste se odločili 
negovati bolnika 
doma, sami ali pa s 
pomočjo negovalca. 
A kljub veliki želji, 
da bi pomagali 
svojim ljubljenim, 
ste se znašli pred 
velikim izzivom. 
Knjigo poleg 
praktičnih nasvetov 
odlikuje tudi skrb 
za ohranjanje 
spoštovanja 
in človeškega 
dostojanstva 
bolnika.

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

Prvi del knjige je namenjen splošni negi bolnika 
na domu, drugi del knjige pa je posvečen negi 
bolnika z alzheimerjevo demenco.

Vilma Stanovnik

Krajevna skupnost Žabnica, 
ki leži na meji med kranjsko 
in škofjeloško občino, je do-
bila ime po potoku Žabnica, 
ki je skupaj z drugimi potoki 
na glinastih in ilovnatih tleh 
ustvarjal močviren svet trav-
nikov in ugodne pogoje za 
množičen razvoj žab, ki jih je 
mogoče slišati še danes. 
Krajevno skupnost sestavlja-
ta Žabnica in Šutna, skupaj 
pa je trenutno blizu tristo 
gospodinjstev. Po zadnjih 
podatkih v krajevni skupno-
sti živi blizu osemsto prebi-
valcev. V Žabnici imajo po-
družnično osnovno šolo s 
športno dvorano, vrtec, Ga-
silski dom, pokopališče ... O 
delu krajevne skupnosti in 
predvsem izzivih, ki jih ča-
kajo v naslednjih letih, sva 

se pogovarjala s predsedni-
kom sveta krajevne skupno-
sti, 38-letnim Matjažem Ci-
mermanom, ki se je pred 
leti iz Kranja priženil na 
kmetijo Pr' Polenc, vodenje 
krajevne skupnosti pa je 
prevzel pred slabima dvema 
letoma.

Gorki in nov most
»Tudi prej sem bil štiri leta 
član sveta krajevne skupno-
sti, funkcijo predsednika pa 
sem prevzel v času, ko je 
bilo veliko dela zlasti pri 
projektu Gorki. Pojavljale so 
se zlasti poporodne težave, 
ko je bilo treba odpravljati 
razne pomanjkljivosti. Spo-
minjam se prvega večera, ko 
sem postal predsednik, ko je 
bilo treba že takoj po seji re-
ševati težave zaradi neurja. 
Po gradnji zaradi projekta 

Gorki so podtalnice dobile 
nove poti, odvodnjavanje je 
bilo še v fazi priprave in pro-
blemi so se vrstili drug za 
drugim. Pri tem in tudi pri 
odpravljanju drugih težav v 
zvezi s projektom Gorki mo-
ram poudariti res dobro so-
delovanje z nadzornikom 
Aljošo Andlovcem, ki je hi-
tro pomagal pri reševanju 
vseh težav. Pohvaliti moram 
tudi sodelovanje s kranjsko 
občino, zlasti Boštjan Zavrl 
in Ciril Rozman sta poma-
gala, da smo vsa dela zaklju-
čili, kot je bilo treba,« pravi 
Matjaž Cimerman, ki je 
nato želel, da se čim prej 
uredi tudi brv čez Žabnico v 
Šutni. 
»Ker je bila brv nizka, se je 
vse nabralo okrog nje in za-
čelo je poplavljati. Tako smo 
naredili nov most, ki je za 

Šutno velika pridobitev, saj 
ni bilo več treba hoditi 
okrog, ampak lahko krajani 
prek mostu pridejo narav-
nost na avtobusno postajo, v 
šolo oziroma službe,« pravi 
predsednik Cimerman, ki se 
trenutno ukvarja tudi z že 
dolgo perečim problemom 
glavne ceste skozi Žabnico. 

Rešujejo probleme na 
cestah
»Promet na tej cesti je zelo 
nevaren, zato želimo posta-
viti dva semaforja. Enega 
naj bi postavili pri šoli, ene-
ga pri gasilskem domu. 
Kljub omejitvi petdeset kilo-
metrov na uro je na obeh 
mestih zelo nevarno, saj se 
vozila obakrat pripeljejo izza 
ovinka. Ker je cesta državna, 
so projekti trenutno v Lju-
bljani in želimo si, da se 
bodo rešili čim prej. Oblju-
bili so mi, da bodo pohiteli, 
kdaj pa bo do izvedbe res 
prišlo, pa težko rečem,« pra-
vi Matjaž Cimerman, ki z 
drugimi krajani s strahom 
pred nesrečo opazuje gost 
promet skozi Žabnico. Od-
kar je po cesti Kranj–Škofja 
Loka za tovornjake dovoljen 
le lokalni promet, se je ta si-
cer malce zmanjšal, vseeno 
pa si, vsaj s semaforjema, 
želijo poskrbeti za varnost.
»V zadnjem času je velik 
problem postala lokalna ce-
sta skozi vas, saj se je na 
Trati odprla industrijska 
cona in marsikdo se s Trate 
po polju pelje skozi vas. Pro-
blem ne bi bil tako velik, če 
bi res vozili trideset kilome-
trov na uro, tako pa marsik-

do vozi tudi trikrat hitreje. 
Zlasti je velik promet zju-
traj, ob dveh popoldne in ob 
desetih zvečer, ko je prome-
ta res veliko, in takrat si ko-
maj upamo na dvorišče. Če 
bo res za avtomobile zaprta 
še cesta za železnico, potem 
bo promet še gostejši in zato 
tega ne bomo dovolili. Prav 
tako želimo, da bi na ta od-
sek, od spomenika proti že-
leznici, večkrat prišli redarji 
z radarjem. O tem se dogo-
varjamo in upam, da bodo 
vsaj oni pomagali umirjati 
prehitre voznike,« pravi Ma-
tjaž Cimerman.

Namestitev označevalnih 
tabel
Lani pomladi so v Žabnici 
uredili pokopališče in okoli-
co, trenutno se dogovarjajo 
tudi za namestitev označe-
valnih tabel, saj je, zlasti na 
Šutni, velika zmešnjava pri 
hišnih številkah. »Ker si šte-
vilke ne sledijo v zaporedju, 

je veliko težav, prav tako bi 
radi označili slepe ulice. 
Upam, da bomo tudi to ure-
dili,« tudi pravi Matjaž Ci-
merman, ki je bil, tako kot 
večina krajanov iz Žabnice 
in okoliških vasi, zelo vesel 
nove pridobitve, prenovljene 
šole in telovadnice. Že ta-
krat so nekateri opozarjali, 
da telovadnica ni pravilno 
zgrajena, in kmalu so se za-
čele težave. »Vlaga je udarja-
la iz zidov in že po enem 
letu je bila potrebna prva 
sanacija. Ker pa ta ni bila za-
dosti, je po dveh letih plesen 
spet začela udarjati in sedaj 
so vse skopali ter posušili in 
upam, da je ta problem se-
daj rešen,« pravi Matjaž Ci-
merman, ki pravi, da s po-
družnično šolo zelo dobro 
sodelujejo. Vsako leto sku-
paj pripravijo tudi čistilno 
akcijo, ob njej pa naredijo 
druženje ob krajevnem pra-
zniku. 

Sodelovanje s sosedi
»Zelo delovna so tudi naša 
društva, zlasti društvo upo-
kojencev je zelo aktivno. 
Tako oni kot ostala društva 
se veliko povezujejo s sose-
dnjimi društvi, zlasti z Bi-
tnjami, s katerimi mejimo 
in smo povezani na vseh po-
dročjih. Zelo aktivni so bor-
ci pa tudi naši gasilci, ki skr-
bijo, da so dobro pripravlje-
ni in opremljeni. Prizadevni 
so tudi pri športnem dru-
štvu, saj pripravlja različne 
turnirje in so popoldne tudi 
najemnik prostorov v telova-
dnici,« pravi predsednik 
Matjaž Cimerman.

Radi bi postavili semaforja
Vodenje Krajevne skupnosti Žabnica je pred slabima dvema letoma prevzel Matjaž Cimerman, ki si želi, da bi v kraju rešili dolgoletni problem 
preobremenjene državne ceste, ki je v Žabnici še posebno ozka in nepregledna, prav tako pa bodo, v sodelovanju s kranjsko občino, reševali problematiko 
krajevne ceste od Žabnice proti Trati, ki je vedno bolj prometna, vozniki pa ne upoštevajo omejitev in skozi vas pogosto vozijo prehitro ter ogrožajo 
domačine, zlasti otroke.

Predsednik Krajevne 
skupnosti Žabnica Matjaž 
Cimerman

Semaforja naj bi postavili pri gasilskem domu in podružnični šoli v Žabnici.

Vilma Stanovnik

Lepa jesenska sobota ter do-
bra volja sta bila na strani or-
ganizatorjev dobrodelne špor-
tne prireditve za Gajo, ki so jo 
pripravili na in ob nogome-
tnem igrišču v Bitnjah. »Pred 
časom sem srečala moževega 
sodelavca in Gajinega očeta 
Marjana, ki se mi je zdel zelo 
žalosten. Vprašala sem ga, ka-
kšne težave ima, in pojasnil 
mi je, kako je z njegovo hčer-
ko, ki ima cerebralno paralizo 
in se ne razvija tako kot njeni 
vrstniki. Tako sem se odloči-
la, da pripravimo dobrodelno 
prireditev. Pri Nogometnem 
klubu Bitnje so nam odstopili 
prostor, nogometni veterani 
so obljubili organizacijo tur-

nirja, pripravili smo še druga 
tekmovanja, licitacijo dresa 
reprezentanta Bojana Jokiča 
in srečelov. Rada bi poudari-

la, da je prav vsak, ki sem ga 
vprašala, prispeval po svojih 
močeh,« je povedala Zora 
Hercog.

Zlasti aktivni so bili nogo-
metaši veterani, ki so pri-
pravili turnir. Nastopile so 
štiri ekipe. Zmagala je ekipa 
Primorja, drugo mesto je 
osvojil NK Bitnje, tretje Lo-
ški rekreativci in četrto Lju-
bljana. »Veliko mi pomeni, 
da so se odločili, da nam 
pomagajo, čeprav nas veči-
na ne poznajo. Gaja sicer 
obiskuje vrtec, vendar sem 
pogosto na bolniškem do-
pustu. Želimo ji omogočiti 
čim več terapij, poleg tega 
zbiramo denar za prilagojen 
kombi, saj raste in v avto-
mobilu težko sedi v prilago-
jenem stolčku,« je povedala 
mamica Sergeja, ki je za 
kratek čas z Gajo obiskala 
prireditev.

Vsi so želeli pomagati Gaji
Minulo soboto so se zbrali vsi, ki so želeli pomagati triletni Gaji iz Kranja, ki je ob rojstvu zaradi 
pomanjkanja kisika utrpela hudo poškodbo možganov.

Mamica Sergeja in Gaja sta bili veseli pozornosti in 
prispevka z dobrodelne prireditve.
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To je knjiga, kakršne 
še ni bilo.V njej devet 
vrhunskih slovenskih 
kuharskih mojstrov 
korak za korakom 
predstavlja pripravo 
svojih avtorskih jedi 
– tistih, za katere so 
prepričani, da jih 
lahko pripravimo 
tudi mi. Z vami 
kuhajo slavni chefi: 
Janez Bratovž, Igor 
Jagodic, Borut Jo-
van, Tomaž Kavčič, 
Andrej Kuhar,  
Marko Pavčnik,  
Gorazd Potočnik,  
Uroš Štefelin, 
Bine Volčič.

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

Zagotovo je lepo priti za 
direktorico v skorajda pov-
sem novo knjižnico – ne gle-
de na to, da ste najbrž priča-
kovali, da vas čaka kar precej 
dela? 
„Ne morem ravno reči, da 
sem prvih sto, zdaj tudi že 
dvesto in več dni na mestu 
direktorice preživela mirno. 
Nobena skrivnost ni, da 
medsebojni odnosi niso bili 
ravno najboljši. Tako sem na 
začetku najprej prisluhnila 
sodelavcem, ki so svoje pro-
bleme, skrbi, predloge v pre-
teklosti morda malo težje 
izrazili. Res je, da je knjižni-
ca čudovita in moderna, pra-
vi arhitekturni biser, seveda 
pa se v petih letih polnega 
življenja knjižnice, ko priha-
jajo uporabniki in se v njej 
odvijajo različne dejavnosti, 
pokaže tudi, da bi bilo treba 
kakšno stvar spremeniti, kaj 
dodati, prestaviti, na novo 
urediti. Zaposleni so že v 
prvem mesecu mojega pri-
hoda imeli ogromno predlo-
gov in idej.“  

Kako vam je med več kot šti-
ridesetimi po večini visoko 
izobraženimi sodelavci uspe-
lo konsolidirati medsebojne 
odnose? 
„Devet mesecev je malo pre-
kratko obdobje za take oce-
ne, mislim in upam pa, da 
smo na pravi poti. Pravzap-
rav gre za zelo enostavno 
stvar, medsebojno komuni-
kacijo in pripravljenost pos-
lušati drug drugega. Vrata 
moje pisarne so odprta za 
vse, skrbim za stalen dialog 
z zaposlenimi. Na začetku 
sem z vsemi opravila pogo-
vore, odločila pa sem se 
tudi, da bomo skupaj pripra-
vili strategijo delovanja knji-
žnice. Predhodnik jo je pisal 
sam. Želela sem, da se v 
nastajanje strategije vključi-
jo vsi, zato so bili v njeno 
nastajanje vključeni vsi 
zaposleni in upam, da jo 
bodo posvojili in spoštovali 
... Spodbujam timsko delo 
in v okviru delovnih skupin 
sodelujejo zaposleni iz raz-
ličnih oddelkov. Skupni cilji 
so najboljši način za premo-
ščanje razlik.“
 
Knjižnico so ob njenem 
odprtju poimenovali za dne-
vno sobo mesta, saj poleg 
knjižnega in audio-vizualne-
ga gradiva obiskovalcem 
vsak teden ponujate številne 
dogodke, od razstav in pre-
davanj do izobraževanj, sre-
čanj … S tem dokazujete, da 
za sodobno knjižnico ne 
velja le to, kar je v korenu 
besede, namreč knjiga? 
„Knjižnice, še posebej sploš-
ne knjižnice, so se v zadnjih 
dvajsetih letih zelo spreme-

nile, pa ne gre le za tehnolo-
ške spremembe, ampak so 
se ob osnovni kulturni in izo-
braževalni funkciji uveljavile 
tudi nove funkcije, preko 
katerih se knjižnica uresni-
čuje tudi na socialno-družbe-
nem področju. Ljudje v knji-
žnico ne pridejo več le s spi-
skom knjig, ki bi si jih radi 
izposodili, ampak se v knjiž-
nici zadržijo, brskajo po knji-
gah, se družijo. 
V ta sklop sodi tudi družbena 
angažiranost. Knjižnica se 
ne sme zapreti za svoje zido-
ve, ampak se odziva tudi na 
aktualna družbena dogajan-
ja. Zelo pomembno pri tem 
je, da knjižnica pri tem ostaja 
nevtralna. Prav to je razlog, 
da delovanje splošnih knjiž-
nic bodisi med uporabniki 
ali neuporabniki podpira kar 
97 odstotkov Slovencev. 
Mestna knjižnica Kranj zelo 
veliko pozornost posveča raz-
novrstnemu programu prire-
ditev in je na ta način res 
postala dnevna soba oziroma 
dvorana mesta. 
S širjenjem polja našega 
delovanja se je pokazalo, da 
smo zaposleni v knjižnici 
predvsem strokovnjaki na 
področju knjižničarstva, in 
če hočemo uvajati nove 
dejavnosti, se moramo nuj-
no povezovati z različnimi 
zunanjimi partnerji in tam 
poiskati ljudi s potrebnimi 
znanji. So namreč ljudje, ki 
sicer prihajajo v knjižnico, 
je pa tudi veliko takih z dru-
gačnimi potrebami, za kate-
re moramo najprej vedeti, 
kaj potrebujejo, in jim 
potem to tudi ponuditi. Naj 
tu omenim otroke priseljen-
cev albanskega rodu, predv-
sem pa njihove mame, ki so 
sicer odrezane od slovenske-
ga jezika, ali pa ljudi s sluš-
nimi aparati, ki težko spre-
mljajo dogodke v dvorani, in 
bomo zato nabavili posebno 

pripravo, da bodo lahko sli-
šali govornika, tu so mlado-
stniki, ki bi jih iz lokalov 
radi privabili v knjižnico." 

September je bil v knjižnici 
še posebej bogat, ubrali ste 
ga na temo različnost nas 
bogati.
„Imeli smo od literarnih 
večerov, pogovorov, posve-
čenih drugim kulturam, do 
razstav na temo migracij in 
tujih narodnosti v Kranju, 
delavnice in ure pravljic na 
to temo. Zgodbo o sobivanju 
različnih kultur na našem 
ozemlju smo pripovedovali 
na različne načine z različ-
nimi mediji.“

Opažam, da ste pri tem v 
veliki meri odprti za različ-
nost, spoštovanje človekovih 
pravic, lahko bi rekli, da je v 
knjižnici doma humanizem 
v najžlahtnejšem pomenu 
besede ...
„Prav je, da je knjižnica tudi 
družbeno angažirana in se 
odziva na aktualne pojave v 
družbi. Zato se zelo trudimo, 
da bi o teh temah spregovori-
li ljudje, ki te pojave poznajo 
po strokovni plati ali pa jih 
občutijo na lastni koži. Te 
teme želimo obravnavati na 
umirjen način. Ključne bese-
de sodobne knjižnice so var-
nost, umirjenost in kultur-
nost v najširšem pomenu 
besede. Seveda pa v knjižni-
co želimo pripeljati tudi več 
sproščenosti, radoživosti in 
radovednosti.“

Vsako leto samo na področju 
leposlovja v Sloveniji izide 
več kot štiristo novih naslo-
vov, knjižnica pa se je že ob 
odprtju ubadala s premalo 
prostora za „skladiščenje“ 
knjig. Kako je s tem sedaj?
„Ponudbe je ogromno. Za 
splošne knjižnice velja pra-
vilo, da morajo imeti aktual-

ne zbirke ... Kar veliko časa 
si vzamemo, ko nakupuje-
mo knjige in dopolnjujemo 
zbirke, vedno pa nam ga 
zmanjka, ko je treba zbirke 
urediti in primerno „počisti-
ti“. Povprečen obrat knjige, 
kolikokrat se vsaka knjiga 
izposodi, je pri nas dvakrat 
na leto, ker je občutno pre-
malo in govori o tem, da 
imamo veliko več knjig, kot 
pa se jih uporablja. Proces 
osveževanja ali urejanja 
zbirk nas še čaka, saj skladi-
šče poka po šivih. Knjižnica 
ima silno razkošne prostore 
za uporabnike, hkrati pa 
dokaj skromen prostor za 
interni del in prostore za 
zaposlene ...“ 

Kaj bi spremenili, če bi lah-
ko, oziroma za kaj si zelo 
prizadevate?
„Kar se tiče prostorov za 
uporabnike, so ti zelo dobro 
premišljeni in morda sproti 
uvajamo le kakšne manjše 
spremembe. Nujno bo treba 
ponovno obuditi domoznan-
sko dejavnost, ki se je z leti 
kar nekako izgubila, iščemo 
načine, kako ponuditi atrak-
tivne programe mladostni-
kom, krepimo vlogo knjižni-
ce kot osrednje območne 
knjižnice za Gorenjsko regi-
jo. Vse to in še več bomo lah-
ko uresničili s kompetentni-
mi, motiviranimi in poveza-
nimi sodelavci in zato veliko 
vlagamo v izobraževanja, 
prenos znanja in krepitev 
medsebojnega zaupanja. 
Vodimo tudi šest krajevnih 
knjižnic, za katere je 
pomembno, da so lepo ure-
jene, saj je to najlepše pova-
bilo tudi v Mestno knjižnico. 
Trenutno v zelo slabih pogo-
jih deluje enota v Šenčurju 
in iščemo rešitve za primer-
nejše prostore. Moja želja pa 
je tudi ureditev in organizi-
ranje bibliobusa.“

Knjižnica niso le knjige
»Knjižnica se ne sme zapreti za svoje zidove, ampak se odziva tudi na aktualna družbena dogajanja. 
Zelo pomembno pri tem je, da knjižnica ostaja nevtralna,« je prepričana od začetka leta nova 
direktorica Mestne Knjižnice Kranj Breda Karun, doma iz Grosuplja, po rodu pa Gorenjka izpod 
Šmarne gore.

Direktorica Mestne knjižnice Kranj Breda Karun / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Irena Dolenc, Vlasta 
Sagadin in Marjan Bajt, 
mestni svetniki stranke 
Nova Slovenija, Krščanski 
demokrati (NSi), so v praz-
ničnem razpoloženju odprli 
nove prostore. Pridružili so 

se jim člani stranke in sim-
patizerji, prišel je kranjski 
župan Boštjan Trilar, trak 
na vratih pisarne pa je pre-
rezala predsednica stranke 
Ljudmila Novak. Predsedni-
ca je člane kranjskega odbo-
ra NSi pohvalila kot ljudi, 
polne idej, ki politiko jem-
ljejo kot delo v korist skup-
nosti, na enak način deluje 
tudi sicer majhna, tričlanska 
svetniška skupina v mest-
nem svetu. O tej se je 
pohvalno izrazil tudi župan 
Boštjan Trilar, češ da so zelo 
aktivni in da skuša mestna 
politika prisluhniti tudi nji-
hovim predlogom.

Prednosti selitev v novo sve-
tniško pisarno je več: prido-
bili so večji prostor in zma-
njšali stroške najema, imajo 
tudi možnost najema dvora-
ne, v kateri so se družili tudi 
ob odprtju novih prostorov. 
Kot je dejala Irena Dolenc, 
njihova svetniška skupina 

stremi k dobri pripravi na 
vsako sejo mestnega sveta, 
zaradi česar se svetniki ses-
tajajo dvakrat mesečno s čla-
ni Mestnega odbora NSi 
Kranj. Poleg tega načrtujejo 
tudi skupne aktivnosti, od 
občnega zbora, tabora, prip-
rav na srečanja, kongresa 
stranke, izdaje internega 
glasila, gostijo zanimive 
goste. Med slednjimi je bil 
večkrat tudi župan, zadnja 
gostja pa Ivanka Jenko, ki 
predano deluje v Župnijski 
karitas Kranj-Center. Pred-
lagali jo bodo tudi kot kandi-
datko za letošnjo nagrado 
Mestne občine Kranj. 

Nova svetniška 
pisarna
V drugem nadstropju stavbe na Tomšičevi, kjer 
je bila svoje čase kranjska študijska knjižnica, so 
svetniki NSi sredi septembra odprli novo 
svetniško pisarno.

Predsednica NSi Ljudmila Novak in župan Boštjan Trilar 
ob odprtju svetniške pisarne NSi / Foto: Gorazd Kavčič
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JESENSKE 
BARVE 
KRANJA
Zazreti se v panoramo, obarvano z oranžnimi 
in rdečimi odtenki. Zaplesati v dežju in skočiti 
v lužo, morda samo za šalo. Smejati se ob nabi-
ranju kostanja in gob, iskanju žuželk in polžev, 
izbiranju pravih oblik listov, namenjenih bar-
vanju v doma narejeni tiskarni. Prebirati knjige 
ob še zadnjih toplih sončnih žarkih indijanske-
ga poletja. Kaj si nismo v resnici prav želeli, da 
bi oktober, znanilec jeseni, že prišel?

In česa se oktobra najbolj veselimo v mestu?

Začetek kranjske jeseni tradicionalno barva 
Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj, 
oktobrsko sivo nebo pa bodo v drugi polovi-
ci meseca hudomušno preletavale čarovnice. 
Noč čarovnic v gorenjski prestolnici še zdaleč 
ni zgolj ena noč, otroci to že dobro vedo. Vedo 
tudi, kako premagati strah v rovih pod starim 
Kranjem, kar odrasli šele počasi spoznavamo – 
posebna prireditev Noč čarovnic za odrasle se 
ima pripetiti v ponedeljek, 31. oktobra. Ne za-
mudite je, ljubitelji grozljivk!

Noč čarovnic od 22. do 31. oktobra 
v rovih pod starim Kranjem
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KRANJSKE TURISTIČNE ZGODBE
Fotografija prikazuje pročelja hiš Glavnega trga, ki jih povezuje prepoznavni trak Muzejske poti Gorenjskega muzeja. Avtor fotografije Ian Rožac je bil z njo uvrščen med nagrajence Instagram natečaja @visitkranj.

Kaj bi poudarili s področja dela Zavoda za 
turizem in kulturo v preteklem mesecu?
Sprejeli smo strateški načrt dela Zavoda za tu-
rizem in kulturo za obdobje 2016–2020, odlo-
čili smo se za novo podobo kranjskega turizma, 
obiskali smo Gorenjski muzej.

Kakšen je pomen strateškega načrta, kako 
se je sprejemal?
Strateški načrt predstavlja temelj za delovanje 
zavoda v naslednjih štirih letih. Pripravljena je 
bila temeljita analiza stanja, iz nje pa so bile iz-
vedene strateške usmeritve zavoda na področju 
kulture, turizma, tržnega komuniciranja in gra-
dnje dolgoročnih partnerstev. Strateški načrt je 
bil temeljito obravnavan s številnimi deležniki, 
na koncu pa je dal soglasje k načrtu tudi mestni 
svet s soglasno podporo.

Kaj je pokazala analiza stanja?
Analiza dosedanjega dela je pokazala, da je bilo 
povsem upravičeno lanskoletno preoblikovanje 
Zavoda za turizem v Zavod za turizem in kul-
turo, saj se je z leti kulturna dejavnost zavoda 
močno okrepila, tako da je konec leta 2015 do-
segala že tri četrtine celotnega delovanja zavo-
da. 

Kakšne so strateške usmeritve?
Načrtujemo nadaljevanje organizacije tradicio-
nalnih kulturnih dogodkov in prireditev, pri če-
mer želimo nadgrajevati kakovost prireditev in 
povečevati delež tržnih prihodkov. Načrtujemo 
nadaljevanje strokovnega galerijskega predsta-
vljanja Prešernovih nagrajencev ter povečanje 
prepoznavnosti Galerije Prešernovih nagrajen-
cev v Sloveniji in tujini. 
Zavod se strateško usmerja v razvoj turizma. 
Povečali bomo aktivnosti na področju razvo-
ja turistične ponudbe, pri čemer bi še posebej 
omenil sestavljanje inovativnih turističnih 
produktov. Največje spremembe pa se obetajo 
na področju tržnega komuniciranja turistične 
destinacije Kranj. Močno želimo okrepiti pro-
mocijo Kranja na tujih trgih, za kar bo treba na-
meniti tudi bistveno več sredstev kot do sedaj. 
Na koncu bi dodal še gradnjo dolgoročnih par-
tnerstev z vsemi deležniki v turistični destina-
ciji: s turističnimi vodniki, ponudniki nasta-
nitvenih kapacitet, organizatorji dogodkov in 
prireditev, z gostinci, trgovci in obrtniki, z jav-
nimi zavodi in s krajevnimi skupnostmi. 

Če prav razumem, so strateške trženjske 
aktivnosti že v teku?
Dejavnost strateškega tržnega komuniciranja 
turistične destinacije Kranj načrtno krepimo že 
celo leto. Na zavodu je bil oblikovan oddelek za 
trženje turistične destinacije Kranj, opravljene 
so bile analize dosedanjega dela na tem podro-
čju, izvedene so bile delavnice na temo iden-
titete, vrednot in temeljne obljube Kranja kot 
turistične destinacije. Narejen je bil koncept tr-
žnega komuniciranja, izpeljan je bil javni razpis 
za turistično znamko, ki se je pravkar zaključil. 
Dobili smo predlog nove turistične znamke, ki 
ga nameravamo še izbrusiti in dosledno imple-
mentirati v tržno komunikacijo. Obenem celo 
leto potekajo operativne trženjske aktivnosti.

Kako ocenjujete letošnjo poletno sezono? 
So obiskovalci s Kranjem zadovoljni?
Načrtno zbiranje podatkov o obiskovalcih in tu-
ristih pospešeno uvajamo, dosedanje informa-
cije pa kažejo, da število obiskovalcev in preno-
čitev v Kranju narašča, turisti pa prepoznavajo 
Kranj kot odlično turistično destinacijo. 
V obdobju od januarja do septembra se je šte-
vilo obiskovalcev v turistično-informacijskem 
centru povečalo za 15 odstotkov v primerjavi z 
enakim obdobjem v letu 2015, največ obisko-
valcev pa je prišlo iz Nemčije, Italije, Francije, 
Španije in Nizozemske. Podatke o prenočitvah 
imamo za obdobje od januarja do junija, v tem 
obdobju je število prenočitev naraslo za 16 od-
stotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, 
največ prenočitev pa so po pričakovanjih ustva-
rili Korejci. Po informacijah hotelirjev so bili ho-
teli v Kranju v avgustu polno zasedeni. 
Pred kratkim smo imeli v Kranju na obisku turi-
stično patruljo, obiskovalca iz tujine sta Kranju 
prisodila 87 od 100 možnih točk, kar je Kranj 
na koncu uvrstilo na drugo mesto med 15 slo-
venskimi mesti, ki so sodelovala v letošnji akci-
ji. Turista sta bila zelo zadovoljna z nastanitvijo 
Na Poljani in z informacijami, ki sta jih dobila v 
turistično-informacijskemu centru, predlagata 
pa izboljšanje kulinarične ponudbe v mestu.

Kaj pa odkrivanje turističnih biserov? 
V septembru smo si z ekipo Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj ogledali zgradbe, v katerih do-
muje Gorenjski muzej: grad Khislstein, Prešer-
novo hišo in Mestno hišo, na koncu pa smo se 
z ekipo Gorenjskega muzeja pogovorili o tem, 
kako bomo skupaj razvijali turistično ponudbo 
v Kranju.

Katere atrakcije v Gorenjskem muzeju so po 
vašem mnenju še zlasti zanimive za turiste?
Muzejska zbirka predstavlja kulturo in zgodo-
vino celotne Gorenjske, tako da bi moral po-
stati obisk muzeja obvezen sestavni del vseh 

potovalnih načrtov tujih turistov, ki obiščejo 
Gorenjsko. 
V gradu Khislstein sta še posebno zanimiva 
poznoantična oklepa iz tako imenovane zlate 
dobe Kranja (6. stoletje). Oklepa sta bila izdela-
na v bizantinski delavnici, nosila pa sta ju verje-
tno Franka ali Alemana, vsekakor predstavnika 
tedanje družbene elite. 
Verjamem, da Prešernovo hišo vsi Kranjčani 
dobro poznamo, mogoče pa še kdo ne ve, da je v 
njej originalno Prešernovo pohištvo. 

Mestna hiša je zanimiva tako od zunaj kot od 
znotraj. Zunanja arhitektura, ki pritegne po-
glede vseh mimoidočih, spominja na Benetke, 
notranji leseni stropi in rezbarije pa spominjajo 
na Bavarsko. V hiši je bogata etnološka zbirka, 
izstopajo številne lepo poslikane skrinje, vrči 
ter kmečko orodje in pohištvo. Zanimiva je tudi 
strokovna predstavitev gorenjske arheologije in 
razstava z naslovom Železna nit.

V katero smer boste z Gorenjskim muzejem 
lahko razvijali turistično ponudbo Kranja?
Gorenjski muzej ima izvrstne strokovnjake za 
arheologijo in kulturno dediščino. Izziv pred-
stavlja interpretacija dediščine na obiskovalcem 
zanimiv način. Lahko si predstavljamo, kako bi 
bilo vstopiti v svet zlate dobe Kranja, kaj bi nam 
lahko povedali Franki in Alemani, kako bi bili 
oblečeni, kaj bi jedli in pili ter kako bi se zaba-
vali. Prešeren predstavlja izziv za vse nas – kako 
ohraniti lik največjega slovenskega pesnika ter 
kako ga približati tujim obiskovalcem. Etnolo-
ška zbirka je lahko vir navdiha za oblikovalce 
sodobnih kranjskih spominkov. Zaposleni v 
muzeju poznajo tudi številne zgodbe, ki bi jih z 
veseljem slišali tako domači kot tuji obiskovalci 
mesta.

Še kakšen turistični ‘ocvirek’ za konec?
V muzeju imajo zelo zanimivo premikajočo se 
instalacijo z naslovom Hudič babi brusi jezik. 
Instalacija predstavlja žensko, ki jo od zadaj 
mož tepe po zadnjici, spredaj pa ji hudič brusi 
jezik. Prizor je s panjskih končnic, kjer so bile 
jezične ženske priljubljen satirični motiv. Insta-
lacija je sprožila zanimive strokovne polemike, 
tako med našim obiskom muzeja kot po njem. 
Sprašujemo se, kakšni bi bili odzivi, če bi v Kra-
nju na javnem mestu postavili repliko te instala-
cije. Z njo bi namreč dobili turistično atrakcijo, 
ki bi bila hkrati zabavna, igriva in interaktivna, 
v širšem kontekstu pa bi jo lahko povezali s kul-
turno dediščino motivov vsakdanjega življenja, 
panjskimi končnicami, ki so eden najbolj zaže-
lenih slovenskih turističnih spominkov, pred-
stavitvijo čebelarstva, medu in kranjske čebele.

ZAKLADI 
GORENJSKEGA 
MUZEJA
Gorenjski muzej v Kranju upravlja z gradom 
Khislstein, Prešernovo hišo, Mestno hišo in 
Kostnico.
Največji muzej v Kranju v gradu Khislstein 
hrani predmete z območja Gorenjske iz časov, ki 
so minili nedavno in smo po njih še nostalgič-
ni, pa iz najbolj oddaljenih obdobij preteklosti. 
Najimenitnejša najdba lamelnih oklepov elitnih 
vojščakov iz 6. stoletja postavlja muzejsko zbir-
ko v sam vrh evropskih zgodovinskih najdb. 
Vas zanima, kako so nekoč živeli v mestih in 
kako na deželi? Kakšno je bilo družabno življe-
nje v meščanskih salonih? Razstava Prelepa 
Gorenjska je poklon deželi in ljudem. Je pa tudi 
klic k srčnosti, da skrbno ohranjamo, kar smo 
prejeli od prednikov.
V Prešernovi hiši je France Prešeren živel za-
dnji dve leti in pol. Ob pogledu na originalno 
pohištvo v njegovi spalnici in odvetniški pisarni 
lahko pomislimo, kako je za isto mizo 26. apri-
la 1848 prebiral Kmetijske in rokodelske novi-
ce, kjer je bila prvič v celoti natisnjena njegova 
Zdravljica, naša himna.
Zgodbe v Mestni hiši nas vrnejo v najstarejša 
obdobja zgodovine Gorenjske na arheološki 
stalno razstavo Železna nit. Razstava obisko-
valca popelje od kamene dobe do najstarejšega 
odkritega Kranjčana – skeleta novorojenčka iz 
železne dobe. V Mestni hiši pa so na ogled tudi 
skrivnosti ljudske umetnosti, kakršna je nasta-
jala v kmečkih domovih.

V sklopu Muzejske poti Gorenjskega muzeja 
poleg vseh omenjenih zbirk obiščete še Kostni-
co. Spoznajte gorenjske zaklade!

Gorenjski muzej Kranj
Tomšičeva ulica 42, 4000 Kranj
Tel.: 04 201 39 50
E-pošta: info@gorenjski-muzej.si
www.gorenjski-muzej.si

Cenik: 
Vstopnice za posamezne hiše: odrasli 2,5 EUR/
znižana 1,7 EUR
Vstopnice za Muzejsko pot: odrasli 6 EUR/
znižana 5 EUR

Mag. Tomaž Štefe,
direktor Zavoda

za turizem in kulturo 
Kranj
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PRAZNIK MOTORISTOV IN KULTURE 
Prvo mednarodno srečanje motoristov in kulture vabi motoriste in motoristke ter vse, ki obračajo glave za jeklenimi ko-
njički, da spoznate zgodovino Tomosa, Akrapovičeve motorje znamk Full Moon (na fotografiji) in Morsus, motoristično 
kulinariko in načine, kako poskrbeti za varnost motoristov v prometu. Na ogled bodo fotografije Alexa Štoklja in risbe 
otrok na temo varnosti. 
Petek, 30. septembra, ob 15. uri na Glavnem trgu in sobota, 1. oktobra, ob 11. uri v starem Kranju.

ŽUPANOV TEK
Prvi oktobrski dan poteka tradicionalna prireditev, ki še zdaleč ni zgolj športna. Njen namen je tudi kulturen, dobrodelen 
in družaben. Medtem ko bodo starši tekli, bo poskrbljeno tudi za varstvo in zabavo najmlajših. Letošnja novost je tekmo-
vanje v nordijski hoji. Prijavite se lahko tudi na dan prireditve na Brdu od 8. do 9. ure.
Sobota, 1. oktobra, od 10. ure dalje na Brdu pri Kranju.

5. MEDNARODNI FESTIVAL LIKOVNIH UMETNOSTI KRANJ – ZDSLU
Digitalna podoba ali klasična slika je letošnja tema festivala, s katero prevprašuje pomen slike in slikarstva v digitalnem 
svetu. Na festivalu, ki poteka v številnih razstavnih prostorih v starem Kranju in širše, se predstavljajo umetniki iz 15 
držav. Ves oktober boste lahko občudovali razstavljena dela, ki raziskujejo nove izzive sodobnosti skozi umetniški izraz.
1. odprtje – sobota, 1. oktobra, ob 18. uri v Makedonskem kulturnem centru; 2. odprtje – torek, 4. oktobra, ob 
17. uri na različnih lokacijah v starem Kranju.

NOVA SEZONA PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA KRANJ
Jesen je in z jesenjo se vrača Prešernovo gledališče! Oktobra vabijo s predstavo Podsvet ameriške dramatičarke Jennifer 
Haley v režiji staroste slovenskega gledališča Dušana Jovanovića. Bravurozno napisano sodobno dramsko delo se ukvarja 
z v tem trenutku enim najbolj žgočih problemov sodobne civilizacije – pedofilijo v virtualnem svetu, ob tem pa seveda 
odpira še nešteto drugih podvprašanj, vse od temnih plasti virtualnega »čudežnega sveta« do vprašanj svobode, identitete 
in seveda vprašanja o odgovornosti ter posledicah naših dejanj in življenj. Premiera: sobota, 8. oktobra, ob 19.30.
Abonenti sedijo na svojem najljubšem sedežu! Vpis abonmajev: do 15. oktobra.

KOSTANOV PIKNIK 2016
Globoko v gozd vas zvabijo, z zeliščnimi zvarki napojijo in do sitega nasitijo. Rokovnači iz Besnice poznajo gozdove do 
zadnje gobe in kostanja. Domače jedi, rokovnjaški golaž, gobova juha, domače sladice in pečen kostanj so dobrine, ki jih 
pri rokovnjačih plačate z dimom, njihovim denarjem, ki ga imajo celo leto skrbno spravljenega v svoji banki. Za vzdržnost 
rokovnjaškega ekonomskega sistema skrbijo tudi številni obrtniki in rokodelci s svojimi izdelki ter seveda več kot tisoč 
obiskovalcev, ki jih pestrost rokovnjaške ponudbe v objemu besniških gozdov zadrži ves dan.
Nedelja, 9. in nedelja, 16. oktobra, od 11. ure dalje pri Zgornji Besnici. Obujte in oblecite se po hribovsko. 
Prireditev bo potekala v vsakem vremenu. 

NOČ ČAROVNIC
Labirinti, strašne živali, čarovnice, tema in rovi pod starim Kranjem pričakujejo otroke, da jih preizkusijo in preverijo nji-
hovo hrabrost. Kamenčki “ničmenistrah” so otrokom v pomoč in pogum, po vseh opravljenih podvigih pa jim čarovnica 
pričara še pravljico. Veliko otroško uspešnico spremljata tematska KRanska kuhna ter poseben večer, namenjen pogu-
mnim odraslim – Noč čarovnic za odrasle. 31. oktobra, ob 18., 19. in 20. uri.  
Predstava je namenjena otrokom, starim od štiri do deset let. Število obiskovalcev na predstavo je omejeno. Vsto-
pnice so v predprodaji v Kranjski hiši po 5 evrov za otroke in 8 evrov za odrasle.
Termini: sobota, 22., nedelja, 23., petek, 28., sobota, 29., nedelja. 30. oktobra ob 16., 17. in 18. uri.

UTRIP JESENI 2016 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU
Mahnite jo do mestne knjižnice 
in zavijte v slaščičarno Car-
niola. Spoznajte njihovo novo 
atrakcijo, poleti so namreč od-
prli prvo sobo pobega v Kranju. 
V popularni igri vlog “escape 
room” skrbno sledite navodi-
lom in se čim hitreje rešite iz za-
klenjenih sob. Po miselnem na-
poru si privoščite presno tortico 
in skodelico kave ter nadaljujte 
raziskovanje mesta v smeri Ma-
istrovega trga.

Na Prešernovi ulici vas na de-
sni čaka Hiša na koncu tu-
nela, sprehodite se do konca 
tunela, tam vas pričakuje to-
pel prostor, poln ustvarjalne 
energije. Spoznajte unikatni 
nakit mladih slovenskih 
oblikovalk in oblikovalcev 
ter ob izbiranju česa lepega iz 
butične serije izdelkov za 
dom, modnih dodatkov, 
nakita in oblačil poklepetaj-
te s prijazno ekipo.

Samo lučaj od tunela je Gar-
den, trgovina z oblačili za 
urbane ženske, ki sledijo 
svojemu stilu in prisegajo na 
opazne modne dodatke. Prav 
za te vam v oktobru nudijo
tudi popust, pre-
glejte pa si tudi 
njihovo ponudbo 
jesenskih jopic 
za hladnejše 
večere, ki 
prihajajo.

Le nekaj korakov proti Glavne-
mu trgu pa se je odprla nova 
cvetličarna – Moj raj. Nu-
dijo vam elegantne aranžmaje, 
lokalne spominke in knjige, v 
oktobru pa še 20-odstotni po-
pust na orhidejo Kaskada. 
Cvetličarna pa ni zgolj barvita 
poživitev starega mesta, v njej 
lahko poleg cvetlic dobite tudi 
okrasne buče, užitne paprike 
in drobne nasvete za vaš dom – 
ali veste, da bršljan zmanjšuje 
vsebnost plesni v zraku vašega 
doma?

Od Glavnega trga naj vas pot 
popelje do konca kranjske ska-
le, kjer si v Cafe galeriji Pun-
gert privoščite počitek in 
čili vročo čokolado. Oglejte 
si aktualno razstavo, preveri-
te urnik dogajanja v otroškem 
stolpu za vaše najmlajše ter 
uživajte v razgledu na skraj-
ni točki mesta. Če boste ujeli 
pravi trenutek, bo ravno takrat 
sonce padlo za Šmarjetno goro.
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KAM V MESECU OKTOBRU?
 SOBOTA, 1. OKTOBER
8.00 Sobotni sejem. Glavni trg Kranj

9.00 Praznik motoristov in kulture.
 Staro mestno jedro
Prvo tovrstno srečanje motoristov, ki se za-
čenja že v petek, 30. 9., ob 15.00 na Glavnem 
trgu. Za ljubitelje kulture, umetnosti in bencin-
skih hlapov. 

10.00 KRanska kuhna. Glavni trg Kranj

10.00 Županov tek. Brdo pri Kranju
Rekreacijski del s startom ob 10. uri:
•	 tek ali hitra hoja po Brdu v dolžini 1,4 km 
•	 nordijska hoja na 10 km 
Tekmovalni del s startom ob 10.30: 
•	 tek okoli Brda v dolžini 10 km 
Animacije in varstvo otrok:
•	 od 10.00 do 12.00 
Otroški tek ob 12. uri: 
•	 tek v dolžini 200 m

11.00 Brezplačno vodenje po Prešernovi  
 poti. Kranjska hiša

17.00 Likovna šola za otroke,    
 mladostnike in odrasle.
 Layerjeva hiša

18.00 5. mednarodni festival likovnih   
 umetnosti Kranj - ZDSLU 2016   
 Dimovski Domen in Gegič Mito.
 Makedonski kultrni center

20.00 Stand up – Bazenov Odprti   
 mikrofon #1. Bazen Kranj

Na Bazenu začenjajo s peto sezono stand up 
večerov. Večer svežega materiala priznanih in 
še neuveljavljenih komikov bo moderiral Sašo 
Stare.

21.30 Bohem. Klubar

Energični nastop domače rock zasedbe, ki že 
več kot deset let gradi na prepoznavnem zvoku 
s spevnimi melodijami in himničnimi refreni.

 TOREK, 4. OKTOBER
17.00 5. Mednarodni festival
 likovnih umetnosti Kranj - 
 ZDSLU 2016 digitalna podoba &   
 klasična slika.

Mestna hiša, JSKD OI Kranj, Prešernova hiša, 
Kranjska hiša, Mala galerija, KrArh, Etno gale-
rija Desetnica, Hiša na koncu tunela, Layerjeva 
hiša, Kavarna Khislstein 12.56, Stolp Škrlovec

Umetniški festival v galerijah starega mesta na 
ogled postavlja domače in mednarodne likovne 
ustvarjalce ter tematizira digitalno podobo v 
odnosu do klasične slike.

 ČETRTEK, 6. OKTOBER
16.00 Ekološka tržnica. Glavni trg Kranj

17.00 Kako do boljšega razumevanja v   
 odnosih. Medgeneracijski center

21.00 Dj Grega in prijatelji.
 Klubar

 PETEK, 7. OKTOBER
19.30 Jennifer Haley: Podsvet.
 Prešernovo gledališče Kranj

21.00 Koncert Didge.
 Stolp Škrlovec

Koncert kranjske zasedbe progresivnega in 
psihedeličnega rocka, ki premierno predstavlja 
svoj novi album Encounters in endless grey.

 SOBOTA, 8. OKTOBER
8.00 Sobotni sejem. Glavni trg Kranj

11.00 MiksoPlan, urbani festival mladih.
 Pred OŠ Matije Čopa, Planina II

Urbane aktivnosti, športi, umetniško 
ustvarjanje in glasba v živo. Festival se v 
primeru dežja prestavi na 15. 10. 

17.00 Organiziran pohod: Ogled Pirčeve  
 barvarne. Medgeneracijski center

Ogled barvarne,  ki je delovala od 18. do 20. sto-
letja, danes pa je v njej družinski muzej. 

19.30 Jennifer Haley: Podsvet -   
 premiera.
 Prešernovo gledališče Kranj

20.00 Koncert The Stroj.
 Trainstation SubArt

Devetčlanska tolkalska zasedba z glasbo, ki te-
melji na udarnih, mehanično strukturiranih rit-
mih ter industrijsko zvenečih tolkalih.
Foto: Jan Prpič & Borut Krajnc

21.30 Nina Pušlar. Klubar

V klubskem vzdušju bo nastopila popularna 
pevka in zmagovalka bitke talentov z uspešni-
cami, visoko na glasbenih lestvicah.

 SREDA, 13. OKTOBER 
16.00 Ekološka tržnica. Glavni trg Kranj
19.30 Jennifer Haley: Podsvet. 
 Prešernovo gledališče Kranj
21.00 Četrtkanje: Haweii by night.
 Klubar

 PETEK, 14. OKTOBER
9.00  V. Simpozij glasbene terapije.
 Savska ceta 22
19.30 Jennifer Haley: Podsvet. 
 Prešernovo gledališče Kranj

 SOBOTA, 15. OKTOBER
8.00 Sobotni sejem. Glavni trg Kranj

19.30 Jennifer Haley: Podsvet. 
 Prešernovo gledališče Kranj

21.30 Niet & Attic Mist.
 Klubar

 PONEDELJEK, 17. OKTOBER
20.00 Koncert: Wisdom In Chains,   
 Crowned Kings.
 Trainstation SubArt

 SREDA, 19. OKTOBER
19.30  Gost meseca: Boštjan Gorenc -   
 Pižama. Prešernovo gledališče Kranj

 ČETRTEK 20. OKTOBER
12.00 Podelitev priznanj za Naj pročelja   
 in Naj izložbe 2016.
 Mestna hiša
Turistično društvo Kranj vsako leto podeli pri-
znanji in pohvali za najlepše pročelje in najlepšo 
izložbo v Kranju.

16.00 Ekološka tržnica. Glavni trg Kranj

19.30 Michele Riml: Dokler naju seks ne  
 loči. Prešernovo gledališče Kranj

Žgečkljiv humor v komediji o zakonskih odno-
sih, padcih in vzponih.

 PETEK, 21. OKTOBER
19.30 Gerhart Hauptmann: Rose Bernd.  
 (SLG Celje)
 Prešernovo gledališče Kranj

21.00 Videokaraoke.
 Klubar

23.00 Spiritual SubMarine proudly   
 presents Principles Of Flight!
 Bazen Kranj

 SOBOTA, 22. OKTOBER
8.00 Sobotni sejem. Glavni trg Kranj

17.00 Ego - naš navidezni prijatelj.
 Medgeneracijski center
20.00 Glasbena delavnica: Pojemo z   
 Metko Štok. Gostišče Arvaj

21.00 Klubski maraton 2016: NeoPogo,   
 Noč. Trainstation SubArt

21.30 Elemental & Seby. Klubar

 ČETRTEK, 27. OKTOBER
9.00 Vadba za telo, um in duha.
 Medgeneracijski center

16.00 Ekološka tržnica.
 Glavni trg Kranj

20.00 Spopad generacij –    
 predtekmovanje: Maestro.
 Prešernovo gledališče Kranj

21.00 Četrtkanje: Premium house.
 Klubar

 PETEK, 28. OKTOBER
9.00 Obeleženje rojstva Simona Jenka.

Podreča, Prešernov gaj, Tomšičeva ulica, Galeri-
ja prešernovih nagrajencev

VSAK TOREK IN PETEK
17.00 Redno vodenje po Rovih pod   
 starim Kranjem. Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO IN NEDELJO
10.00 Redno vodenje po Rovih pod   
 starim Kranjem. Kranjska hiša

STALNI DOGODKI

9.00 Program pred spomenikom   
 Simona Jenka na Podreči.
10.30 Program v Prešernovem gaju.
11.15 Poklon ob spominski tabli na hiši   
 na Tomšičevi ulici.
11.30 Podelitev nagrade za najboljo   
 pesniško zbirko v Galeriji 
 prešernovih nagrajencev.

20.00 Spopad generacij – finale: Tekma.  
 Prešernovo gledališče Kranj

Tradicionalni impro turnir, na katerem se v 
zabavnih disciplinah pomerijo štiri generacije 
improvizatorjev. 

 SOBOTA, 29. OKTOBER
8.00 Sobotni sejem. Glavni trg Kranj

10.00 KRanska kuhna. Glavni trg Kranj

21.30 Happy Ol'McWeasel.
 Klubar
Veselica keltskih tradicionalnih pesmi v folk- 
punk-rock preobleki!

 PONEDELJEK, 31 OKTOBER
19.00 Noč čarovnic za odrasle
20.00 v Rovih pod starim Kranjem.
21.00 Rovi pod starim Kranjem

Preživite večer v kranjskem podzemlju! Grozna 
bitja teme komaj čakajo, da pričarajo prav pose-
ben večer strahu in mistike.

21.00 Joške v’n – tradicionalni    
 čarovniški večer na Bazenu.
 Bazen Kranj

foto: Sašo Lukša, fotografija je simbolična

Foto: Gorenjski glas

Organizatorji si pridružujejo 
pravico do spremembe programa.
Organizatorje prosimo, da infor-
macije o dogodkih za november 

oddajo do 10. oktobra v aplikacijo 
za vnos dogodkov na spletni stra-

ni www.tourism-kranj.si.
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 SOBOTA, 1. OKTOBER
10.00 Čuk na palici, Zavod Kult.
 Prešernovo gledališče

11.00 Eko pod zeleno smreko,    
 ustvarjalna delavnica.
 OKC Krice Krace

17.00 Zgodbe stopala, Jadranka   
 Završnik. Otroški stolp Pungert

 PONEDELJEK, 3. OKTOBER
16.00 Ustvarjalni dan na doživljajskem   
 igrišču z DC Škrlovec. Škrlovec 2

 SREDA, 5. OKTOBER

16.00 Ustvarjalno - kreativna delavnica   
 na DC Škrlovec. Škrlovec 2

16.00 Otroška delavnica - Rožica iz   
 slamic. Glavni trg Kranj

 ČETRTEK 6. OKTOBER
9.00 3. Kamišifest, različni avtorji.
 Otroški stolp Pungert

V Kranju ponovno že tradicionalno v oktobru 
poteka Kamišibaj festival. Zgodbe bodo pripo-
vedovali kamišibajkarji iz vse Slovenije. Naše 
mesto bo v teh dneh spoznalo najboljše kamiši-
baj zgodbe ta hip. Festival se bo odvijal v Kricah 
Kracah, v Otroškem stolpu Pungert in v lepem 
vremenu tudi na ulicah starega mesta Kranja.

 PETEK, 7. OKTOBER
17.30 3. Kamišifest, razni avtorji.
 Otroški stolp Pungert

 SOBOTA, 8. OKTOBER
10.00 Sneguljčica, Kranjski komedijanti.
 Prešernovo gledališče

11.00 Eko pod zeleno smreko,    
 ustvarjalna delavnica. 
 OKC Krice Krace

17.00 3. Kamišifest, razni avtorji.
 Otroški stolp Pungert

 KRANČKOV ČAROBNI SVET
 PONEDELJEK, 10. OKTOBER
16.00 Igralni dan na doživljajskem   
 igrišču z DC Škrlovec. Škrlovec 2

 TOREK, 11. OKTOBER
16.00 Multi - kulti delavnica: potopis po  
 Baltiku in Skandinaviji. Škrlovec 2

 SOBOTA, 15. OKTOBER
10.00 Poklic coprnice Mice, Gledališče iz  
 desnega žepka.
 Prešernovo gledališče

11.00 Eko pod zeleno smreko,    
 ustvarjalna delavnica.
 OKC Krice Krace

17.00 Kraljestvo živali, Alja Kump.
 Otroški stolp Pungert

 SREDA, 19. OKTOBER
16.00 Ustvarjalno - kreativna delavnica.
 Škrlovec 2

16.00 Otroška delavnica - Noč čarovnic.
 Glavni trg Kranj

 PETEK, 21. OKTOBER
17.30 Zrcalce, Lutkovno gledališče Nebo.
 OKC Krice Krace

 SOBOTA, 22. OKTOBER
10.00  Rdeča kapica, Lutkovno gledališče  
 Pupilla. Prešernovo gledališče

11.00 Eko pod zeleno smreko. 
 ustvarjalna delavnica
 OKC Krice Krace

17.00 Ups, jaz sem pa zelen, Bojan   
 Pretnar.
 Otroški stolp Pungert

17.30 Nekoč je bila, Lutkovno gledališče  
 Tri. OKC Krice Krace

 SOBOTA, 29. OKTOBER
10.00 Sobotna matineja: Gremo na vlak,  
 Gledališče Unikat.
 Prešernovo gledališče

11.00 Eko pod zeleno smreko,    
 ustvarjalna delavnica.
 OKC Krice Krace

17.00 Zeleni uroki čarovnice Zofke,
 Jadranka Završnik.
 Otroški stolp Pungert

ODPRTJA
Odprtje razstave 5. Mednarodnega festiva-
la likovnih umetnosti Kranj - ZDSLU 2016 
bo v torek, 4. oktobra, ob 17. uri v galerijah in 
prostorih: Mestna hiša, JSKD OI Kranj, Prešer-
nova hiša, Kranjska hiša, Mala galerija, KrArh, 
Etno galerija Desetnica, Hiša na koncu tunela, 
Layerjeva hiša, Kavarna Khislstein 12.56, Stolp 
Škrlovec

Odprtje razstave Gorenjska 1991 - 2016 v 
luči muzejskega gradiva bo v četrtek,
13. oktobra, ob 18. uri v gradu Khislstein.

Odprtje fotografske razstave Teje Gerkman 
z naslovom Razveljavitev bo v petek, 21. ok-
tobra, ob 19. uri v galeriji Mahlerca v Layerjevi 
hiši.

TRAJAJOČE RAZSTAVE
Galerija Prešernovih nagrajencev
Razstava akademskega slikarja in nagrajen-
ca Prešernovega sklada Vinka Tuška. 
Razstava z naslovom Rdeče−modro−oblo bo na 
ogled do petka, 21. oktobra 2016.

Prešernova hiša
Stalna arheološka razstava Železna nit 

Mestna hiša
Stalna etnološka razstava Ljudska 
umetnost na Gorenjskem 

Mestna hiša
Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja

grad Khislstein
Razstava Generacija za generacijo - Predra-
čunalniške knjižice (do konca oktobra 2016) 

 
grad Khislstein
Razstava v blesku kovinske oprave - pozno-
antična lamelna oklepa iz Kranja 
(do 30. 11. 2016)
 

grad Khislstein
Stalna razstava Prelepa Gorenjska

grad Khislstein
Stalna razstava doniranih del Poldeta Oblaka

NOČ ČAROVNIC ZA OTROKE
V ROVIH POD STARIM KRANJEM

RAZSTAVE IZBRANI DOGODKI 
ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH MEST
PONEDELJEK, 5. OKTOBER
18.00 Čajanka: Boris Cavazza.
 Velika galerija Doma kulture   
 Slovenske Konjice

SOBOTA, 15. OKTOBER
10.00 5. Festival karikatur.
 Šubičeva hiša, Poljane 70, Tržič

SOBOTA, 22. OKTOBER
20.00 Vlado Kreslin ‘’Če bi midva se kdaj  
 srečala.’’
 Dvorana Češnjica - Železniki

SREDA, 26. OKTOBER
19.30 Kristalni abonma – Silence.
 Sokolski dom, Škofja Loka

PETEK IN SOBOTA, 28. in 29. OKTOBER
19.00 Opereta Planinska roža. 
 Kulturni center Tržič

Jesen je moj najljubši letni čas. Tam, kjer sem doma, pa ni ne zime ne poletja ne po-
mladi, pa tudi jeseni ni. Moj dom je v rovih pod mestnim jedrom, kjer se skrijem pred 
celotnim mestnim vrvežem in človeškimi pogledi. V rovih, kjer imam urejeno sobo, 
pa me občasno obiščejo tudi drugi prebivalci kranjskega podzemlja: netopirji, jamske 
kobilice in pajek jamska meta. Čeprav redko odidem iz svojega domovanja, grem zelo 
rad na potep ravno jeseni. Živahne pisane barve, ki pobarvajo drevesa, me vedno oča-
rajo. Nekaj odpadlih listov si vzamem tudi domov ter z njimi polepšam svoj rov. Če je v 
tebi kaj raziskovalca, potem kar pot pod noge in se podaj v naravo. Zato ni treba, da se 
odpraviš na dolgo potovanje, saj te čudovit skrit kotiček čaka že kar v mestu. Kanjon 
Kokre se skriva pred očmi zaposlenih meščank in meščanov, ki drvijo skozi mesto po 
vsakodnevnih opravkih. Tam spodaj se najdejo čudoviti zakladi jeseni. Prav tako pa 
zelo prijata tudi svež zrak in čudovit pogled na vijugasto strugo reke, nad njo pa se 
bohotijo pisane krošnje obrečnih dreves. 

Ampak jesen ni lepa samo v naravi, temveč jesen zame pomeni tudi to, da se pri meni 
doma začne najživahnejši del leta. K meni pridejo na obisk moji prijatelji, s katerimi 
se imenitno zabavamo. Tudi letos se nam lahko pridružiš na noči čarovnic, kjer me 
bo obiskalo veliko prijateljev. Najprej boš spoznal strašno čarovnico Marto, ki skrbi 
za preostalo čarovniško druščino. Čarovnica Alja se rada skrije k meni v rove, saj ljudi 
ne mara prav preveč. Čarovnica Mia bo pripeljala tudi svojega mačkona Tačka, ki se 
zelo rad crklja, upam pa, da se bosta tokrat bolje razumela s pajkom Poldetom in kačo 
Frani, ki ju bo s sabo prinesel čarovnik Tomaž. Kako zelo se že veselim! Skupaj rove 
spremenimo v strašen začaran labirint, nato pa čakamo, da vanj vkorakajo otroci. Rav-
no taki, kot si ti!

Pričakali te bomo za noč čarovnic, natančneje 22., 23., 28., 
29. in 30. oktobra ob 16., 17. in 18. uri.

Predstava je namenjena otrokom starim od štiri 
do deset let. Število obiskovalcev na predstavo je 
omejeno.  Vstopnice so v predprodaji v Kranjski 
hiši po ceni 5,00  EUR za otroke in 8,00 EUR za 
odrasle. 
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POLETNI UTRIP

v Rovih pod starim Kranjem

22. - 23. in 28. - 30. oktober

www.visitkranj.si

Po teku zabava s skupino Joške v'n 

www.omamljen.si

ob 10. uri

Siddharta, september 2016, 
Letno gledališče Khislstein

Jazz Kamp, avgust 2016, Pungert
foto: Zoran Kozina

Otroški Živžav 2016, Pungert
foto: Zoran Kozina

Festival športa, september 2016, 
Štadion Stanka Mlakarja

Plesno tekmovanje Kranj 
Open – 1st Diamant Cup, 

september 2016,
Dvorana Zlato polje

Musical OŠ Orehek,
avgust 2016, 

Letno Gledališče Khislstein

Klape v Kranju, september 2016, Letno Gledališče Khislstein

Večeri pod grasjsko lipo, 
september 2016,
grad Khislstein
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SMO DRUGO 
NAJPRIJAZNEJŠE 
TURISTIČNO MESTO! 
V Piranu se je 10. septembra zaklju-
čila Turistična patrulja, akcija časo-
pisa Svet24, ki je spremljala tuje tu-
riste pri obiskovanju in ocenjevanju 
15 slovenskih mest.

Po Kranju sta se potepala Angleža, Colin 
in Diane, in bila nad mestom navduše-
na. Mestno dogajanje, znamenitosti, 
gostilne in prenočišče sta ocenila s kar 
87 od 100 točk. Zelo zadovoljna in s ši-
rokim nasmehom sta obisk v Kranju za-
ključila z obljubo, da se bosta k nam z 
veseljem vrnila. Njuna ocena pa je Kranj 
postavila takoj za Bled, ocenila sta ga kot 
drugo najprijaznejše turistično mesto v 
Sloveniji. Plaketo je v Piranu prevzel naš 
župan Boštjan Trilar, ki je ponosno za-
stopal destinacijo Kranj in jo postavil ob 
bok prvonagrajenki, občini Bled. Tretje 
mesto sta si delili občini Velenje in Ptuj.

To pa ni edino priznanje, s katerim se 
Kranj lahko pohvali. Turistična zveza 
Slovenije vsako leto objavlja tekmovanje 
Moja dežela – lepa in gostoljubna. Kranj 
je leta 2014 prejel nagrado za najbolj 
urejeno mestno jedro, leta 2015 pa na-
grado za najlepše in najbolj gostoljubno 
večje slovensko mesto. Letošnje poslan-
stvo je ohranjanja okolja v okviru zele-
nega turizma in trajnostnega razvoja. 
Kranj je tudi tokrat med nominiranci za 
dobitnika priznanja najlepše in najbolj 
gostoljubno večje mesto. Rezultati tek-
movanja bodo razkriti 11. oktobra na 
slovesni prireditvi Moja dežela – lepa in 
gostoljubna 2016.

Na poti iz Kranja proti Ljubljani, v kraju 
Meja, stoji med travniki in gozdovi s ča-
robnim pogledom na Kamniško-Savinj-
ske Alpe domačija Na Poljani. Umeščena 
v zeleno in mirno naravo pa je le streljaj 
proč od mestnega dogajanja. Od pet do 
petnajst minut vožnje, pa ste že v Kranju, 
Škofji Loki ali Ljubljani. Domačijo z globo-
ko srčnostjo vodita Marko in Breda Frelih, 
ki zagovarjata tradicijo in gostoljubnost.

Prenovljena stara kmetija ohranja pode-
želski slog in ponuja domačnost in mir-
nost. Sobe so opremljene z restavriranim 
starim kmečkim pohištvom, za bolj avan-
turistične duše je okoli domačije prostora 
dovolj tudi za kampiranje pod zvezdami. 
Goste razvajajo z dobrotami z domačega 
vrta in s pridelki okoliških kmetij. V hiši 
vedno diši po sveže pečenem kruhu in pe-
civu ter čaju iz tamkaj nabranih zelišč.

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Več kot 30 degustacijskih točk

11. 18. 12. 19. 
november

in in
petek peteksobota sobota

www.visitkranj.si

 DESTINACIJA KRANJ KOT BLAGOVNA ZNAMKA
Kranj velja za butično in neodkrito ter očarljivo, varno in umetniško razgibano mestno destinacijo. Destinacijo, ki je obvladljiva, blizu vsega in vsemu, 
predvsem naravi in priložnostim za aktivno preživljanje oddiha. Zavod za turizem in kulturo Kranj je pred pragom oblikovanja močnejše blagovne 
znamke, ki bo jasno komunicirala vrednote mesta in bo na turističnem trgu postala prepoznavna. 

V letošnjem letu je bil oblikovan oddelek 
za trženje turistične destinacije, izmer-
jeni so bili občutki, ki jih mesto Kranj 
zbuja pri svojih prebivalcih, nato klima 
med ponudniki in organizatorji kultur-
nih prireditev, skupaj z njimi so bila obli-
kovana ključna sporočila, vrednote in 
temeljne obljube destinacije, s pomočjo 
strokovnjakov za destinacijske znamke 

je bila pripravljena osnova za komuni-
kacijo, oblikovan je bil koncept tržnega 
komuniciranja, identificirani so bili trgi, 
ciljne skupine, ključna sporočila, ponud-
be, kanali in orodja promocije, julija pa 
je bil objavljen razpis za najboljšo vi-
zualno rešitev. Na razpis se je prijavilo 
41 predlogov, avgusta je bilo javnosti 
predstavljenih pet najboljših. Do sredi-

ne septembra se je pripravil semantični 
diferencial – izmerjena je bila naklonje-
nost vsem izbranim predlogom med raz-
ličnimi skupinami. Strokovna komisija, 
javnost in različne skupine so v sozvočju 
izbrale najboljšo celostno grafično podo-
bo, ki se bo izbrusila do odličnosti in im-
plementirala v tržno komunikacijo.

Na spletni strani www.visitkranj.
si vam predstavljamo vizualizacijo 
zmagovalne rešitve, ki je prepričala 
tako strokovno komisijo kot vas. Av-
torji in avtorice zmagovalne rešitve 
ter sama oblikovalska rešitev bodo 
predstavljeni na javnem dogodku.

Jazz Kamp, avgust 2016, Pungert
foto: Zoran Kozina

KAMiŠiFEST KRANJ 6., 7. IN 8. OKTOBER 2016
STOLP PUNGERT

Če izpod Bredinih rok vedno pride nekaj 
slastnega, pa se Marko lahko pohvali z ro-
kodelskimi spretnostmi. V veliki mizarski 
delavnici Marko restavrira staro pohištvo 
in izdeluje lesene spominke. Gostje so 
tako nad dobrotami kot nad Markovimi 
izdelki navdušeni, zato je oboje na voljo 
tudi za nakup.

Sodelavci Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj smo Bredo in Marka obiskali. Bili 
smo radovedni, saj domačija Na Poljani 
dosega izjemno visoke ocene na turistič-
nih portalih. Pričakala sta nas odprtih rok 
in prijaznih besed. Rečemo lahko le, da 
domačiji Na Poljani čestitamo za poslovne 
uspehe ter se zahvaljujemo za dobro delo 
in trud, ki ga vlagajo v svojo ponudbo. 
Vsekakor namestitve Na Poljani bogatijo 
turistično ponudbo Kranja.

NA POLJANI: GOSTOLJUBNOST IN TRADICIJA
Ko je konec avgusta turistična patrulja obiskala Kranj, sta angleška turista v svoji oceni še posebno pohvalila in 
izpostavila prenočišče Na Poljani. Ponudbo sta ocenila z oceno 10, kar je bistveno prispevalo k dobri uvrstitvi 
Kranja.
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POT JEPRŠKEGA 
UČITELJA
Kadar boste potrebovali kratek oddih 
v naravi, a vas hkrati zanimajo tudi po-
sebnosti okoliških krajev, se sprehodite 
po Poti Jeprškega učitelja. Sredi Trigla-
vske ulice na Drulovki pri Kranju stoji 
informativna tabla, ki vas s svojo vse-
bino popelje po desnem bregu Save vse 
do Brega po pešpoti, ki združuje učenje, 
osebno rast in rekreacijo.
Pot je poimenovana po noveli pesnika 
in pisatelja Simona Jenka. Rdeča nit je 
torej literatura, zato knjige najdete v vi-
trinah ob poti. Poleg knjižnice v naravi 
pa pot ponuja še spoznavanje naravnih 
zanimivosti 40 metrov globoke soteske 
Zarica. Tu je moč opaziti visokogorske 
cvetlice in srečamo ptice, ki so prilago-
jene na življenje v stenah. Pot namenja 
pozornost še zgodovini, saj je Drulovka 

znana po arheološkem najdišču iz časa 
mlajše kamene dobe.
Pot je opremljena z informativnimi in 
usmerjevalnimi tablami ter posejana z 
lepimi kotički in razgledišči. Končna se 
pri cerkvi Matere Božje na Bregu. Če pa 
stopite še nekaj minut dlje, do Ribiške 
brunarice Breg, tam lahko zaključite svoj 
sprehod v prijetnem ambientu Mavči-
škega jezera, kjer vam bodo postregli s 
slastno pripravljenimi postrvmi.
Namig: Društvo slovenskih pisateljev 
bo 28. oktobra 2016 podelilo literar-
no nagrado Simona Jenka. Dogodek 
se prične ob 9. uri na Podreči, nada-
ljuje se ob 10.30 v Prešernovem gaju, 
konča pa se v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev s slavnostno razglasitvi-
jo nagrajenca ob 11.30.

Dolžina poti: 2,5 km
Težavnostna stopnja: nezahtevna
Čas hoje: 1 ura in 30 minut

NASVET ZA IZLET

Pogovor s Klavdijem Tutto, umetniškim 
vodjo 5. Mednarodnega festivala likov-
nih umetnosti Kranj – ZDSLU
Mag. Klavdij Tutta, ste gonilna sila 
kranjskega likovnega festivala, ki je-
sen že tradicionalno obarva z doma-
čo in mednarodno umetnostjo. Česa 
se v letošnjem programu še zlasti ve-
selite?
Vsako leto znova se veselim nove tema-
tike, ki jo prinaša vsak festival posebej. 
Tako se bo letošnji festival odzival na 
tematiko, kako je prisotnost digitalnega 
vplivala na razvoj klasične modernistič-
ne slike, kipa, fotografije, instalacije, vi-
dea, modnega oblikovanja in prostorske 
intervencije. Tema kot taka še ni bila 
temeljiteje obdelana v slovenskem pro-
storu. Vsako leto se dotaknemo teme, 
ki na Slovenskem še ni dosegla komple-
ksnejše strokovne obravnave. Veselim 
se različnih likovnih nagovorov, ki so jih 
ustvarili avtorji iz 16 držav prav za naš 
festival. Torej, imeli bomo priložnost, 

premierno občudovati več kot šeststo 
likovnih eksponatov. Te dni, ko so za-
ključne priprave na vrhuncu in priha-
jajo dela od vsepovsod, v nas tli dobro 
razpoloženje ob pogledu na kvalitetne 
stvaritve.

V svoji lastni umetniški praksi ste še 
vedno zapriseženi Primorec oziroma 
raje – Mediteranec. Morje, ladje, va-
lovi so vaši primarni motivi. Kaj vam 
gorenjsko mesto Kranj pomeni kot 
umetniku? Doživljate Kranj kot ume-
tniško mesto in kot mesto navdiha?
Znano je, da smo primorski likovni 
ustvarjalci že po svoji naturi bolj odpr-
ti in nas navdihujejo širjave morja in 
pa zgodovinska usoda, ki nam je skozi 
stoletja stalno premikala državne meje, 
zato smo kleni, optimistični neustrašni 
borci.
Ko sem se preselil na Gorenjsko, sem 
del vihrave primorske burje, ki razjasni 
neba, prinesel tudi v Kranj. Z ženo Kle-

mentino sva že pred 24 leti postavila Bi-
enale likovnih umetnosti Kranj, ki se je v 
različnih oblikah pojavljal in je v zadnjih 
petih letih prerasel v Mednarodni festi-
val likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU. 
Kranj je v zadnjem času doživel velike 
spremembe na področju kulture, še zla-
sti na vizualnem področju, saj se s temi 
vsebinami ukvarja Gorenjski muzej, 
Likovno društvo Kranj, Galerija Prešer-
novih nagrajencev za likovno umetnost, 
Layerjeva hiša in Mestna knjižnica 
Kranj. Kranj ima kulturno tradicijo še iz 
Prešernovih časov, ko je naš največji pe-
snik postavil temelje, ki jim lahko sledi-
mo tudi danes. Kranj bo mesto navdiha, 
ko bodo ustvarjalci, za svoje delo, prejeli 
tudi pošteno plačilo. Upam, da se bo v 
prihodnje za kulturo in ustvarjalce obr-
nilo na bolje.

Tema letošnjega festivala je Digi-
talna podoba in klasična slika. Tudi 
umetniki niso imuni na potencial 
novomedijskih praks in z letošnjim 
festivalom ta fenomen tudi načrtno 
naslavljate. Kakšne prednosti prina-
ša digitalizacija umetnosti? 
Tema festivala je začrtana malenkost 
bolj k vplivu digitalnega na klasično mo-
dernistično sliko, tako da poskuša pri-
kazati preobrazbo likovne podobe. Pod 
vplivom digitalnih medijev je tudi likov-
na podoba v precejšnji meri spremenila 
svoj karakter. V življenju samem že tako 
in tako poznamo, kako so nam spreme-
nili življenje računalnik, TV-ekrani, ta-
blice in pametni telefoni. Praktično se 
na njih pojavljata dva nagovora. Eden je 
vezan na tekstovna sporočila, drugi pa 
na slikovna sporočila. Ker v današnjem 
času živimo zelo hitro in dinamično, se 
nas slikovna gradiva, ki jih najdemo na 
teh portalih, še bolj dotikajo. Prav na tej 
točki se zgodi za likovnega ustvarjalca 
neke vrste prelom, ki vpliva na preobraz-
bo podobe, da začne vnašati elemente 
digitalnega v klasično modernistično 
sliko ter druge likovne zvrsti. Kako se 

največji slovenski Instameet 
in fotografski #instagram 

natečaj
Drugega septembra smo gostili največji 
slovenski Instameet! Vsem, ki ste bili del 

njega, se lepo zahvaljujemo.
Vabimo vas, da nadaljujete 

z uporabo značke:

#KRlepo
Petnajstega oktobra bomo izbrali deset 
najboljših fotografij in razstavni prostor 

na zidu gradu Khislstein napolnili s 
pogledi Kranja.

ALI RADI BERETE NAŠE 
PRISPEVKE? KAJ VAM 
JE V UTRIPU VŠEČ IN 
KAJ NE? DELITE Z NAMI 
SVOJE MNENJE. 
Pišite nam na tic@visitkranj.si ali 
pa se oglasite v TIC-u v Kranjski hiši 
osebno in zaupajte svoje mnenje 
našim informatorkam.

EKIPA JESENSKEGA UTRIPA KRANJA
Besedila:  Zala Vidali, Manca Strugar, Kristina 
Sever, Tamara Maržič, Ana Lapanja in Tomaž 
Štefe.
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordinacija do-
godkov: Petra Žibert, Srečo Štagar Fotografi-
je: arhiv ZTK Kranj Zahvala: Eva Pirnat, Kristina 
Sever, Tamara Maržič kranjski ponudniki in 
prireditelji, Gorenjski Glas, Naklada: 38.000, 
Mesec: September 2016, Izdaja: Zavod za 
turizem in kulturo Kranj, zanj direktor mag. 
Tomaž Štefe

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

Kanjon Zarica

bo digitalizacija v umetnosti pokazala, 
bomo videli že v naslednjem desetletju. 
Ima pa že močne temelje, predvsem v fe-
stivalu Ars Electronica v Innsbrucku, na 
Japonskem, v Nemčiji, Angliji in ZDA.  

Kako motivirati predvsem mlade, ki 
so praktično rojeni v digitalni svet, 
da bi obiskovali galerijsko umetnost 
in pokazali zanimanje za klasične sli-
ke? 
Mladih skoraj ne bo treba motivirati. 
Verjetno se bodo našli in izdelali por-
tale, ki bodo na virtualni način pribli-
žali likovne teme mladi populaciji. Poti 
in smeri, ki se že razvijajo pod vplivom 
digitalnega, je kar veliko – in vsaka išče 
svoj prostor pod soncem. Tudi motiva-
torji umetnosti in šolski sistem se bodo 
morali vsem tem novotarijam prilagodi-
ti. To je večkrat dolgotrajen proces.
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OKTOBRSKI POGOVOR

Mag. Klavdij Tutta s svojim sproščenim 
in lahkotnim likovnim jezikom ustvarja 
igriv, barvit in nadvse bogat opus, lasten 
dejavnemu slikarju neštetih idej. Stroka 
ga uvršča med izrazite predstavnike t. 
i. nove podob, že več let pa v gorenjski 
prestolnici velja za najbolj dejavnega 
kranjskega slikarja. Čeprav Tutta ni »či-
stokrvni« Kranjčan – rojen je v Postojni, 
odraščal je v Novi Gorici, izobraževal pa 
se je v Ljubljani na Akademiji za likov-
no umetnost, kjer je opravil tudi magi-
strski študij. Za svoje delo na likovnem 
področju je prejel 61 domačih in med-
narodnih nagrad. Z ekipo Likovnega 
društva Kranj že peto leto organizira 
najpomembnejši mednarodni festival 
likovnih umetnosti v Kranju. Festival se 
na različnih lokacijah odpira 4. oktobra.
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»Prisegam na hra-
no in na sestavine, 
ki jim ni treba pre-
potovati pol sveta, 
da pridejo na moj 
krožnik. Moj vrt 
je prostor, kjer 
rastejo najboljše 
stvari. Imejte radi 
hrano, kuharijo 
in življenje!  
Ne komplicirajte 
pri kuhanju, uži-
vajte v njem! Ne 
komplicirajte v 
življenju, uži-
vajte v njem!« 

Polona

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

               + poštnina
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Igor Kavčič

Kranj – Ne, ni bil Oliver Dra-
gojević niti Jan Plestenjak, 
kaj šele Modrijani. Igral je 
k'r en bend, pa še ta se je 
zbral menda predvsem za 
dodatek. Drugo septembr-
sko soboto je letno gledali-
šče Khislstein pokalo po ši-
vih, tako v avditoriju na stra-
ni poslušalcev, kjer tako re-
koč ni bilo več kam sesti, kot 
na odru, kjer se je v novona-
stalem projektnem pihal-
nem orkestru s pomenlji-
vim imenom Kr Bis Band 
zbralo kakih šestdeset, se-
demdeset mladih glasbeni-
kov, ki so skozi leta šolanja 
na Glasbeni šoli Kranj sku-
paj muzicirali, uganjali vra-
golije in gradili prijateljstva 
v šolskem Mladinskem pi-
halnem orkestru. Ta deluje 
že osemnajsto leto, od leta 
2002 pa ga več kot uspešno 
vodi dirigent in profesor To-
maž Kukovič.
Vrnimo se v sedanjost. Ko 
mladi v srednješolskih letih 
običajno zapustijo orkester, 
predvsem tisti, ki ne nadalju-
jejo šolanja za glasbenika, 

instrument največkrat posta-
vijo v kot. Na pobudo nekda-
njega tolkalca v orkestru 
Branka Djokovića so se v letu 
dni zopet zbrali nekdanji čla-
ni, z namenom, da odpihne-
jo prah z instrumentov in 
zaigrajo kakšno za stare do-
bre čase. Zato Kr (Kranjski) 
Bis (dodatek) Band. Oni dan 
je v Khislu torej igral band, ki 
doslej še ni imel nobenega 
skupnega nastopa, nobenega 
posnetka na portalu YouTu-
be, jasno, seveda, da tudi no-
bene reference o morebitni 
kvaliteti. Pa je bil kljub temu 
avditorij poln.
Večer je bil topel, prav prije-
ten za igranje in poslušanje. 
Umetniški vodja in dirigent 
Tomaž Kukovič, drugega si 
za dirigentskim pultom nek-
danji orkestraši niti ne pred-
stavljajo, je pripravil zanimiv, 
skoraj dve uri trajajoč pro-
gram. Kr Bis Band je večer 
odprl s Straussovo skladbo 
Also Sprach Zarathustra, op. 
30 v priredbi kranjske orke-
straške legende, sicer klari-
netista Tomaža Završnika. 
Po zahtevnem uvodnem 
delu, skladbi Satiric Dances v 

treh delih, je Band oder pre-
pustil flavtističnemu orke-
stru (nekaj časa po sili raz-
mer tudi cerkvenemu zvo-
nu), ki je razživel publiko s 
klasiko Over the Rinbov ter v 
živahnih ritmih s skladbama 
Tico tico in Quando, quando, 
quando. Vrnitev Banda je bil 
filmski z glasbo iz filmov Le-
potica in zver, Levji kralj in 
krstno izvedbo venčka glasbe 
iz risanke Tom in Jerry, ki jo 
je prav za Kr Bis Band prire-
dil Peter Tovornik. Vzdušje 
je bilo odlično, publika je po 
vsaki skladbi z večjim aplav-
zom želela še. In smo dobili 
frontalni napad tolkalske 
skupine. Najprej je svojo 
koncertno vlogo dobila miza 
pod odrom, na kateri so tol-
kalci odigrali Eine kleine Ti-
schmusik, kar pomeni, da so 
glasbeniki „tolkli“ s kuhinj-
skimi pripomočki po mizi, 
posodah in ob tem še topota-
li po tleh ... V skladbi Stinkin' 
Garbage sta se četverici pri-
družila še dva in veliki kovin-
ski sodi so zabobneli. Tolkali-
sti Branko, Klemen, Miha, 
Ambrož, Leon in Vid so se 
preprosto razleteli v publiko, 

vse večji hitrosti udarcev je 
sledila še večja hitrost. 
In če se je zdelo, da je to to 
za danes, se je orkester zma-
goslavno vrnil še z dvema 
skladbama v latino ritmih, 
priredbo Avsenikove Lepe 
ste Karavanke in Perez Pra-
do. Band si seveda v imenu 
ne bi zaslužil tistega "bisa", 
če ne bi zaigral še dodatka, 
na koncu pa je doživel dooo-
ooolge stoječe ovacije.  
Tako je bilo tisto soboto zve-
čer s Kr Bis Bandom. Mladi 
„odpihani“ glasbeniki so po-
novno pihnili, zatrobili, uda-
rili po tolkalih in z izjemnim 
muziciranjem odgovorili 
vsem, ki doslej še niso vede-
li, zakaj in kako dobro glas-
beno šolo imamo v Kranju. 
Band je odigral nad vsem 
pričakovanji, Kukovič je pri-
pravil program za vsako uho 
in nova zvezda je rojena. Še 
kdaj in čim prej. Sicer pa že 
sredica imena orkestra pove, 
da je Band obsojen na do-
datke, na bise. Sicer brez-
plačni koncert je publika ob 
izhodu nagradila s prosto-
voljnimi prispevki, ki niso 
bili majhni.

Kr Bis Band z razlogom
Nekdanji učenci Glasbene šole Kranj so se v želji pihniti spet kakšno dobro skladbo prvič predstavili v 
projektnem Kr Bis Bandu. Največje dvomljivce je koncert z naslovom Vrnitev odpihanih prepričal, da 
ima Kranj nov odličen pihalni orkester.

Projektno sestavljen Kr Bis Band je presegel pričakovanja publike in prepričani smo, da tudi članov samih. 
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Igor Kavčič

Kranj – Festival, ki letos po-
teka že petič po vrsti, se je s 
prvimi razstavami začel ta 
teden. Pet članov Likovnega 
društva Kranj, ki je nosilec 
festivala, se predstavlja v avli 
Gorenjskega glasa, na Gim-
naziji Franceta Prešerna so 
odprli razstavo doniranih 
del članov društva, prav tako 
na Gimnaziji Kranj, kjer se 
s svojo stvaritvijo predstavlja 
tudi več kot trideset dijakov. 
Sledila so odprtja razstav v 
prostorih Zavarovalnice Tri-
glav, v galeriji Mestne obči-
ne, v razstavnem paviljonu 

Jugovic v Spodnjih Bitnjah, 
danes ob 18. bodo odprli 
razstavo v Mestni knjižnici 
Kranj, v ponedeljek v Make-
donskem kulturnem centru, 
osrednji dogodek pa bo tudi 
letos osrednje odprtje festi-
vala in sprehod po razstavi-

ščih starega mestnega jedra. 
Večer se bo zaključil v Gale-
riji dr. Ceneta Avguština na 
kranjskem ZVKD, kjer bodo 
podelili nagrade in prizna-
nja festivala, akademski sli-
kar Darko Slavec pa bo pre-
jel nagrado za življenjsko 
delo, ki jo podeljuje stano-
vska Zveza društev sloven-
skih likovnih umetnikov. 
Umetniki so se tokrat po-
skušali približati temi festi-
vala Digitalna podoba & kla-
sična slika, na razstaviščih 
pa bomo priča široki pahlja-
či različnih likovnih praks. 
Sledili bomo lahko enoviti 
predstavitvi vpliva digitalne 

dobe na klasično moderni-
stično sliko, kip, fotografijo, 
instalacijo, video, modno 
oblikovanje in prostorske in-
tervencije. Vse to bo v priho-
dnjem mesecu na ogled na 
prizoriščih v Kranju in oko-
lici.

Kranjski likovni mesec

V Kranju poteka 5. Mednarodni festival likovnih 
umetnosti Kranj – ZDSLU. Rekordno število 
avtorjev, kar 180 iz šestnajstih držav, se bo s 
svojimi deli predstavilo na 24 razstaviščih.

Festival so tudi letos obširneje predstavili na novinarski 
konferenci v prostorih Gorenjskega glasa. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Zidni strip, kot bi lah-
ko rekli poslikavi na prej pu-
stem oziroma s politično ne-
korektnim grafitom počečka-
nem zidu, je podpisal ilustra-
tor, stripar in pisec Aleksan-
der J. Potočnik. Strip sestavlja 
enaindvajset slik, ki predsta-
vljajo tri med seboj povezane 
zgodbe, ki pa se dogajajo v 
treh različnih obdobjih, zgo-
dovinskih ali v prihodnosti. V 
zaključku seveda sledi še epi-
log. Strip je nastal v sodelova-

nju Mestne knjižnice Kranj 
in Layerjeve hiše, v katere re-
zidenci je avtor lani deset dni 
bival kot gostujoči umetnik. 
Aleksandra J. Potočnika, si-
cer tudi zavzetega utrdbo-
slovca, je po zgodbi kot vizu-
alno prevzel stolp Škrlovec, 
zato ga je umestil v svoj strip 
in stolpu ob bok za glavnega 
junaka izbral kranjskega 
palčka. Ta ukrade stolp in ga 
odnese domov, ker mu je ta 
tako zelo všeč. V naslednji 
zgodbi ljudje iz prihodnosti 
z vesoljskimi ladjami „nad-

mornicami“ stolp najdejo in 
v mestu brez večjih pretresov 
znova vzpostavijo red. V tre-
tji zgodbi pa se izkaže, da je 
palček stolp ukradel zato, da 
bi prebivalcem priskrbel 
orožje (v njem je bila nekoč 
orožarna) za boj proti nebe-

snim čudom, ki jih obletava-
jo. „Epilog zgodbe je poziti-
ven, saj škratov sorodnik 
Perkmandeljc ponudi srebr-
nike za odkup stolpa, ki tako 
še dandanašnji krasi Kranj,“ 
je o zgodbi, ki jo je izrisal, še 
povedal avtor.

Strip na zidu
Od poletja si na zidu pred mestno knjižnico 
lahko preberete Pravljico o stolpu in palčku.

Takole se je Aleksander J. Potočnik sredi poleja „lotil“ zidu 
pred knjižnico. / Foto: Igor Kavčič
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Sandi Novak iz Dupelj je po 
nesreči na prijateljevi fan-
tovščini utrpel poškodbo 
možganov, poleg tega pa je 
tudi oslepel. Po hudi poško-
dbi je dobil strokovno 
pomoč tudi v kranjskem 
Centru Korak, kjer je varo-
vanec še sedaj. Tako tudi ni 
čudno, da ima, poleg doma-
čih, prav v Centru Korak 
najzvestejše navijače, ki se z 
njim veselijo vedno novih 
podvigov.
»Dobrodošel doma, dobro-
došel med nami v Koraku. 
Rada bi povedala, da smo vsi 

skupaj ponosni na to, kar si 
dosegel. Ponosni smo na 
tvojo športno pot in seveda 
tudi na nastop v Riu. Pono-
sni smo tudi na to, da smo 
del te zgodbe,« je 43-letnega 
Sandija, ki se je v Riu izka-
zal s časom 3;02:36 in z 
osmim mestom med slepi-
mi in slabovidnimi tekači (v 
svoji kategoriji slepih pa bi 
bil celo drugi), minuli pone-
deljek v centru Korak poz-
dravila direktorica Mateja 
Korošec in priznala, da je 
bila takrat, ko je v Ljubljani 
pretekel svoj prvi maraton, 
prepričana, da je bilo to naj-
več, kar zmore. 

Toda Sandijeva zgodba je 
tako za strokovne delavce 
kot uporabnike Centra 
Korak nov dokaz, da si 
moramo postavljati cilje, ki 
se morda na začetku zdijo 
nedosegljivi. »Spominjam 
se, kakšen je bil prvi dan, ko 
si prišel v Center Korak. 
Sedaj sem vesela, da se tvoja 
zgodba ni ustavila niti po 
prvem pretečenem marato-
nu. Za nas vse je navdih in 
dokaz, da se po tako hudi 
možganski poškodbi, ob 
pogojih, da ima človek ob 
sebi prave ljudi in ustrezno 
rehabilitacijo, da marsikaj 
doseči. Tvoja zgodba je zgo-

dba tudi za vse, ki so utrpeli 
hude možganske poškodbe. 
Globoko verjamem, da brez 
Koraka ne bi bilo Ria, čeprav 
priznam, da nisem vedno 
verjela v tvoje načrte,« je 
Sandiju in vsem zbranim 
povedala Koroščeva, Sandi 
pa se je le nasmejal ter požel 
gromek aplavz, ki si ga je 
zadnja leta priboril z vztraj-
nim treniranjem in pred 
kratkim s pogumnim nasto-
pom prek luže v Braziliji. 
Varovanci Centra Korak so 
ga nato nagradili še s spo-
minsko leseno tablo, za 
konec so se vsi posladkali s 
torto.

Nova torta presenečenja 
Maratoncu Sandiju Novaku, ki je na paraolimpijskih igrah v Riu osvojil osmo mesto, so v kranjskem 
Centru Korak pripravili prisrčen sprejem, že drugič pa so ga razveselili tudi s torto.

Maratonec Sandi Novak, ki je odlično nastopil na paraolimpijskih igrah, se je ob prihodu v Center korak razveselil torte,  
ki jo je razrezal s pomočjo direktorice Mateje Korošec. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Članska ekipa Odbojkarske-
ga kluba (OK) Triglav je že v 
zadnji fazi pripravljalnega 
obdobja. Podpredsednik 
kluba Miro Ambrožič je 
izpostavil kar nekaj novih 
imen v ekipi: »Dogovorili 
smo se za sodelovanje z OK 
Žirovnica, tako bodo v kranj-
ski ekipi zaigrali blokerja 
Jure Jenko in Uroš Tučen, 
podajalec Žan Beravs in 
mladinski državni reprezen-
tant Urban Toman. V Tri-
glavu bo po sedmih letih 
ponovno zaigral tudi Jan 
Planinc, ki je lani igral na 
Češkem. Okrepil bo predv-
sem sprejemalsko-napadal-
sko vrsto in bo s svojimi 
izkušnjami zelo pomemben 
člen ekipe.« Kranjsko ekipo 
sta za eno sezono zapustila 
Nejc Uršič in Svit Hafner, ki 
bosta igrala v 2. DOL za 
Črnuče, mladinski državni 

reprezentant Jan Maček in 
Gal Timotej Kos pa bosta 
igrala v 2. DOL za OK Žirov-
nica, prav tako tudi Jernej 
Pleša in Aljaž Borič.
Članska ekipa se je pred 
dnevi vrnila s srbske turne-
je, kjer je odigrala nekaj zelo 
dobrih tekem z Vojvodino, 
Crveno zvezdo in selekcijo 
ameriških odbojkarjev, v 
minulih dneh pa so gostili 
Pokal Kranja 2016, tradicio-
nalni mednarodni turnir, ki 
je bil letos po Ambrožičevih 
besedah še posebej kvalite-
ten, zmaga pa je ostala 
doma.
Prva državna odbojkarska 
liga se začne 8. oktobra. Kra-
njčani bodo prvo tekmo odi-
grali v Novem mestu proti 
tamkajšnji Krki, že 15. okto-
bra pa bo prvi dogodek v 
Športni dvorani Planina, ko 
gostujejo odbojkarji SIP 
Šempetra. Pričakovanja Kra-
njčanov so visoka, saj si želi-

jo uvrstitve med štiri najbo-
ljše in končno poseči po 
medalji državnega prvens-
tva, za katero je v dosedanjih 
poizkusih vedno malo zma-
njkalo. Tudi v Pokalu Slove-
nije si Triglav obeta veliko, 
čeprav jih v četrtfinalu po 
vsej verjetnosti čaka visoka 
zapreka za uvrstitev na final-
ni turnir – Salonit Anhovo.
Odbojkarska šola Triglav 
doživlja pravi razcvet, je še 
poudaril podpredsednik klu-
ba, saj beležijo veliko zani-
manje deklet in fantov za 
vadbo. Vpis je še možen, 
termini za vpis po posamez-
nih kategorijah (ločeno do 11 
let, do 13 let in do 15 let) so 
objavljeni na prenovljeni 
spletni strani www.oktri-
glav.si/odbojkarska-sola/, 
ne bodo pa zavrnili niti sta-
rejših, saj so imeli že veliko 
primerov zelo uspešnih 
odbojkarjev, ki so pozno 
začeli trenirati odbojko.

Odbojkarji za medaljo
Pričakovanja članske ekipe Odbojkarskega kluba Triglav Kranj za to sezono 
so visoka, saj si želijo poseči po medalji državnega prvenstva. Njihova 
odbojkarska šola pa doživlja pravi razcvet. 

Vilma Stanovnik

Po tradiciji zadnja leta v 
Struževem pripravljajo dru-
ženje krajanov in krajank, 
popestrijo pa ga tudi s sreča-
njem z legendami kranjske-
ga športa. 
Letos so srečanje pripravili 
tretjo septembrsko soboto, 
kljub dopoldanskemu deže-
vju pa je bilo popoldne s 
športniki prav prijetno. V 
Struževo so namreč prišli 
nekdanji smučarski skaka-
lec, sedaj pa trener Primož 
Peterka z ženo Renato, nek-
danja atletinja Tina Čarman 
Misajlovski, kegljač Boris 
Urbanc, bodybuilder Miha 
Zupan, rokometašica Urška 
Nadižar, košarkarji, smučar-
ji in še nekateri drugi šport-
niki, ki so se z domačimi 
prvaki pomerili tudi v prsto-
metu.

»Krajani Struževega smo 
ponosni, da imamo v Kran-
ju in okolici veliko odličnih 
aktivnih in nekdanjih šport-
nikov, ki so se morali za svo-
je uspehe zelo potruditi. 
Tudi pri nas, v Struževem, 
ki je majhna krajevna skup-
nost, se moramo za svoje 
cilje zelo truditi, zato tudi 
delo športnikov resnično 
spoštujemo. Trenutno si 
želimo dokončati naš šport-
ni park, da ga bodo lahko 
uporabljali tudi športniki in 
nas razveseljevali z novimi 
uspehi. Obenem želimo 
izkoristiti nasvete in izkuš-
nje nekdanjih odličnih špor-
tnikov in jih vključiti v nap-
redek občine,« je povedal 
predsednik Krajevne skup-
nosti Struževo Tomaž Sajo-
vic, ki je bil skupaj z zbrani-
mi vesel tudi obiska župana 
Boštjana Trilarja.

Dan s športniki
V Struževem so pripravili druženje  
z zmagovalkami in zmagovalci.

Športniki in domačini so se pomerili v prstometu.

CENTER ŠPORTNE ODLIČNOSTI
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Jože Marinček

Nogometni drugoligaši 
bodo konec tedna odigrali 
tekme 9. kroga. Ekipa kranj-
skega Triglava se bo v nede-
ljo znova predstavila na do-
mači zelenici, kjer so navija-
čem letos pripravili že veliko 
veselja, saj so najprej pre-
magali Zarico Kranj s 3:1, 
nato Ankaran Hrvatini in 
Krko z 2:1 ter Roltek Dob z 
1:0. Na vseh tekmah so sla-
vili tudi v gosteh, ko so s 4:0 
premagali Farmatech Ver-
žej, z 2:1 so bili boljši od Za-
vrča, s 4:1 so ugnali Brežice 
Terme Čatež ter nazadnje s 
5:1 še Dravo Ptuj. Tako ima-
jo na lestvici kar osem točk 
naskoka pred drugouvršče-
no ekipo in so edino mo-
štvo, ki v letošnji sezoni ni 
oddalo niti točke. Sedaj na-
skakujejo rekord, saj so tre-
nutno izenačeni z nogome-
taši Domžal, ki so, kot varo-
vanci Siniše Brkiča, tudi že 
zabeležili niz osmih zapore-
dnih zmag. 
»Z načrtnim delom in s tem, 
da smo sestavili dobro mo-
štvo, sedaj zmagujemo in 
tako lahko računamo na 
prvo ligo. Odlična je kemija 
znotraj moštva, prav tako 
odlično je delo celotnega 
strokovnega štaba in tudi 
priprave za novo sezono smo 
opravili zelo dobro. Skupek 
tega je trenutni rezultat, ki je 
zares fantastičen,« pravi tre-
ner trener Siniša Brkič.
Že dolgo namreč ni bilo klu-
ba v Sloveniji, ki bi imel 
tako serijo, kot jo imajo tre-
nutno nogometaši Triglava. 
»Vsakega nasprotnika pose-
bej dobro analiziramo, nato 
pa se nanj pripravimo še na 

terenu. Upam si trditi, da 
bomo z zmagami nadaljeva-
li in da bo to še trajalo,« do-
daja trener Brkič in 
pravi:»Po osmih zmagah 
smo izenačili rekord Dom-
žal, vsaj tako se mi zdi. Z 
novo zmago bi vpisali re-
kord slovenskih zaporednih 
zmag, kar si, skupaj z igral-
ci, zares želim. Ta konec te-
dna nas čaka tekma z nogo-
metaši Brd. Njihovega tre-
nerja Tončija Žlogarja ce-
nim in vem, da bo obračun 
res trd. Sledi tekma s sosedi, 
Zarico Kranj, ki jo bomo, 
kot kaže, odigrali na nogo-
metnem igrišču v športnem 
parku Zarica. Nato nas čaka 
tekma z Ankaranom.«
Sicer pa triglavani vmes 
igrajo tudi prijateljske tekme 
z drugimi ekipami. »Na po-

vabilo Romana Roglja in Se-
bastjana Prestorja smo odi-
grali prijateljsko tekmo v 
Preddvoru in še smo pripra-
vljeni, da demonstriramo 
svoj nogomet pri ostalih go-
renjskih moštvih. Vsaka taka 
tekma pa tudi za nas pomeni 
priprave na nove tekme v 
drugi ligi, » še pravi Siniša 
Brkič, ki nikoli ne pozabi na 
zveste navijače. »Zahvalju-
jem se gledalcem, ki prihaja-
jo na naše tekme in nas 
spodbujajo. Prav tako hvala 
navijaški skupini Small Fa-
ces, ki stoji za nami. Prav 
njim smo dolžni še nekaj 
dobrih tekem z dobrimi re-
zultati,« še pravi Brkič. 
»Skupaj z vsemi drugimi v 
klubu sem zelo zadovoljen s 
takšnim začetkom sezone. 
Postali smo zelo samozave-

stni, dobro treniramo, med 
seboj se dobro razumemo in 
vse je tako, kot mora biti,« 
dodaja vezni igralec Igor 
Bukara.
»V tej sezoni sem z igro no-
gometašev Triglava lahko 
zadovoljen, saj igrajo na res 
visokem nivoju. Videti je, da 
so se igralci zresnili in vedo, 
kaj pričakujemo od njih, in 
tako tudi igrajo. Na trenin-
gih je moč opaziti, da trener 
veliko pozornosti posveča 
fizični pripravljenosti. Tako 
se tekme dobivajo in zadetki 
padajo tudi v zadnjih minu-
tah srečanja, ko je naspro-
tnik fizično že nemočen. 
Tudi vnaprej jih želim vse 
najboljše in da se uvrstijo v 
prvo slovensko nogometno 
ligo,« pa pravi zvesti navijač 
Janez Bogataj.

Želijo si rekorda
Nogometaši Triglava so v 2. slovenski nogometni ligi zabeležili osem zaporednih zmag, v nedeljo pa 
bodo naskakovali deveto, ki bi pomenila tudi svojevrsten rekord.

Nogometaši Triglava so se v letošnji sezoni veselili zmage prav na vseh osmih dosedanjih 
ligaških tekmah. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Letos so se v kranjskem 
športnem klubu Dr. Lovka 
odločili, da pripravijo zim-
sko ligo K40. Glavni pobu-
dnik in organizator lige je 
Kranjčan Rok Klemenčič, ki 
je tekmovanje predstavil na 
uvodnem dogodku, v kavar-
ni Bazen. »Liga je namenje-
na vsem rekreativnim eki-
pam, ki se sicer zbirajo en-
krat ali večkrat tedensko in 
košarko igrajo za rekreacijo. 
Mi smo si želeli, da bi igrali 
malce bolj organizirano in 
zato smo se odločili, da pri-
pravimo ligo. Vanjo so 
vključeni igralci, stari od 
šestnajst do okoli štirideset 
let,« je povedal Rok Klemen-
čič, ki si želi, da bi takšna 
liga vendarle zaživela tudi 
na Gorenjskem. 
»Gre za povsem nov kon-
cept tekmovanja. Ime Liga 
K40 pomeni, da gre za pro-
jekt pridobivanja 40 spon-
zorjev po 40 evrov prispevka 

mesečno. Sredstva se zbira-
jo za nemoteno organizacijo 
lige, za zdaj imamo že okoli 
dvajset sponzorjev, kar je za 
začetek kar spodbudna šte-
vilka,« je na predstavitvi po-
jasnil Rok Klemenčič in do-
dal, da bo liga zabavna in 
tudi dobrodelna.
V letošnji prvi sezoni je se-
stavljena iz šestih ekip, saj 
bodo igrali: KK Ihan, KK 
Mladost iz Ljubljane, Kranj-
ska Gora, Klub Radovljiških 
Študentov, Megaron iz Šent-
vida in Team K40 iz Kranja. 
Ekipe bodo igrale po pravi-
lih FIBA in po trikrožnem 
sistemu. Rednemu delu, ki 
se bo začel 17. oktobra, bo 
sledil polfinale na dve do-
bljeni tekmi, nato pa še fi-
nalni turnir, ki bo organizi-
ran 8. aprila 2017 v športni 
dvorani Gimnazije Franceta 
Prešerna v Kranju.
Prav tako organizatorji pri-
pravljajo tudi All-Star tek-
mo, ki bo v isti dvorani 4. 
februarja 2017.

Nova liga  
za košarkarje
Na prireditvi v kavarni Bazen so organizatorji iz 
športnega kluba Dr. Lovka predstavili novo 
rekreativno košarkarsko Ligo K40.

Na predstavitvi lige K40 sta nastopila stand up komika 
Sašo Stare in Perica Jerković, ki je, s pomočjo Roka 
Klemenčiča, izžrebal tudi številke ekip.

Po nekaterih kranjskih vaterpolistih bo kariero v tujini nada-
ljeval tudi Benjamin Popovič. Odhaja v Italijo, kjer je podpi-
sal pogodbo z italijanskim A2-ligašem RN Salernom. »Moja 
želja je bila, da nadaljujem kariero v tujini, in sedaj se mi je 
izpolnila,« je povedal 19-letni Benjamin, ki je na svoj vater-
polski talent opozarjal z igro v mlajših kategorijah kakor tudi 
med člani, saj je v eni sami sezoni nastopal kar v treh ali 
štirih starostnih kategorijah. »Pri iskanju kluba mi je poma-
gala naša vaterpolska zveza, na študentskem prvenstvu na 
Reki pa mi je David Burburan priporočil Salerno, kjer sem 
bil že na tridnevni preizkušnji,« pravi Benjamin, ki v Salerno 
odhaja 10. oktobra, pogodbo pa je podpisal za eno sezono, 
z možnostjo, da se podaljša. 

Benjamin Popovič bo kariero nadaljeval v Italiji

Benjamin Popovič odhaja v Italijo. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – V Domu upokojen-
cev Kranj so v zadnjih letih 
precej izboljšali stanovanjske 
pogoje in stanovalcem s tem 
omogočili še lepše bivanje in 
prijetno počutje v domu. Ob 
zaključku gradbenih del so 
za stanovalce, njihove svojce 
in zaposlene pred časom na 
idejo Zvonke Hočevar, ki je 
vodenje doma prevzela leta 
2009, organizirali piknik. Po 
njeni oceni je bilo vseh ude-
ležencev kar okrog 550.
Dom ima danes 124 enopos-
teljnih in 45 dvoposteljnih 
sob. Staro stavbo so prenovili 
že pred leti, nujno je bilo tre-
ba prenoviti še prizidek in 
lani so zaključili s prenovo 
sob tudi v tem delu, vsaka je 
dobila svoje sanitarije in 
kopalnico. Dom izvaja tudi 
storitev pomoči na domu in 
izvajalci so dobili primerne 
prostore. Iz kletnih prostorov 
so 30 oskrbovalk, koordina-
torko, vodjo in garderobe 
preselili v preurejeno hišniš-
ko stanovanje.
Dom je bil zgrajen leta 1973, 
nov plašč so mu nadeli z 
izdatno pomočjo, skoraj 1,2 
milijona evrov nepovratnih 
evropskih sredstev. Zamen-
jali so 612 oken in kritino, 
obnovili sanitarne vode, 
kanalizacijo, strelovode, 
požarni sistem, na strehe so 
namestili sončne kolektorje 
in izrabili toploto pralnice s 
toplotno črpalko. S tem so 
stroške ogrevanja zmanjšali 
skoraj na polovico. 
Ena največjih investicij pa je 
prenova in dozidava kuhinje. 
Kuhinja je bila prvotno načr-
tovana za 140 stanovalcev. V 

domu je nastanjenih 214 sta-
novalcev, vsak dan prihaja v 
dnevno varstvo 20 uporabni-
kov, 180 kosil pa dnevno 
dostavljajo na teren. Ta pro-
jekt je v fazi pridobivanja 
tehnične dokumentacije. 
Poleg kuhinje bodo pridobili 
zimski vrt. Vsako leto je del 
sredstev k investicijam pris-
pevala iz proračuna tudi 
Mestna občina Kranj, ki je v 
smelih načrtih direktorice 
videla možnost za boljše 
pogoje bivanja številnih 
kranjskih občanov. 
»Lepo urejeni parki, svetli 
prostori z lepo opremo, son-
čna fasada, vse to pripomore, 
da je bivanje v domu bolj pri-
jetno, a brez duše je vse sku-
paj lahko prazno. Zato nikoli 
nismo pozabili, da so bistvo 
doma ljudje, njihovo dobro 
počutje,« je v nagovoru pou-
darila direktorica. V domu je 
156 zaposlenih, poleg njih se 

še devet javnih delavcev vsak 
dan trudi, da bi bila stanoval-
cem jesen življenja čim lep-
ša. V dom prihaja več kot 
dvajset prostovoljcev, so pa 
tudi učna baza za dijake in 
študente na praksi. Udele-
žence piknika so nagovorili 

minister in predsednik 
DeSUS-a Karl Erjavec, 
župan Boštjan Trilar in 
predsednik sveta Doma 
Borut Zatler. Nastopili so 
folkloristi, Žoga band Doma 
upokojencev Kranj in vetera-
ni iz ŠD Sokol Bežigrad.

Po prenovi še piknik
V Domu upokojencev Kranj je bil velik dan za druženje – za stanovalce, njihove svojce in zaposlene 
ob zaključku prenove doma. 

Specialistki parodontologije Mateji Žvokelj Igličar se je 
Zvonka Hočevar zahvalila za donacijo defibrilatorja. 

Nastopil je tudi Žoga band Doma upokojencev Kranj. / Foto: arhiv Dom upokojencev

Suzana P. Kovačič

Osrednja slovesnost v poča-
stitev 70-letnice Društva 
upokojencev (DU) Kranj je 
bila v petek, 16. septembra, 
v avli Mestne občine Kranj. 
V kulturnem programu je 
nastopil tudi Mešani pevski 
zbor Petra Liparja, ki deluje 
pri DU Kranj in ga že dolgo 
uspešno vodi zborovodkinja 
Nada Krajnčan. Krajnčanovi 
je s priznanjem za to čestita-
la predsednica Zveze kultur-
nih društev Kranj Mija Aleš, 
predsednica DU Kranj Mija 
Pavlin pa ji je podelila priz-
nanje za življenjsko delo. 
Priznanje je prejel tudi nji-
hov najstarejši pevec Viktor 
Zaman.
Društvo ima trenutno 2800 
članov, v svojo sredino pa 
vabijo nove člane in članice, 
ki bodo lahko izbrali med 
številnimi dejavnostmi, od 
športa in rekreacije do kul-
ture in ročnih del, predvsem 
pa ostaja najpomembnejše 
– druženje. Nadaljnje delo, 
kot je poudarila Pavlinova, 

bodo usmerili predvsem na 
humanitarno področje in v 
razširitev programov aktiv-
nega varovanja zdravja. Sla-
vljencem so se pridružili 
številni gosti, med njimi 
minister in predsednik 
DeSUS-a Karl Erjavec ter 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar. Oba sta k čestitkam 
dodala, da pri društvu oprav-
ljajo veliko pomembnih 
nalog, zlasti sta poudarila 
sodelovanje v humanitar-
nem projektu Starejši za sta-
rejše. 
Zveza društev upokojencev 
Slovenije je DU Kranj pode-
lila veliko plaketo ob jubile-
ju, Pokrajinska zveza DU 
Gorenjske pa gorenjsko 
majoliko.
Kulturni program so oboga-
tili Eva Pirnat z baletno toč-
ko in mladi glasbenici Mate-
ja Grašič in Katarina Rogelj. 
Pripravili so razstavo izdel-
kov skupine za ročna dela, 
ki deluje pri DU Kranj in jo 
sestavlja 26 članic, na ogled 
so bili osvojeni pokali z raz-
ličnih športnih tekmovanj.

Jubilej Društva 
upokojencev Kranj

Društvo ima trenutno 2800 članov, v svojo 
sredino pa vabijo nove člane in članice, ki bodo 
lahko izbirali med številnimi dejavnostmi.

Praznovanja jubileja se je udeležil tudi Karl Erjavec, za njim 
nekaj članic Mešanega pevskega zbora Petra Liparja. 
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Na leško letališče je letos prišlo kar okoli tri tisoč 
gorenjskih upokojencev. / Foto: Gorazd Kavčič

Že petindvajseto srečanje gorenjskih upokojencev so letos 
pripravili na leškem letališču, kjer se je pod velikim šotorom 
in na klopeh okoli njega zbralo okoli tri tisoč upokojencev z 
vse Gorenjske. Večina jih je na prireditev prišla organizira-
no, z avtobusi, mnogi so prišli z lastnim prevoznim sreds-
tvom in lep jesenski dan izkoristili za druženje in izlete v 
okolico. Slavnostni govornik na prireditvi je bil letos evrop-
ski poslanec Ivo Vajgl, ki je zbranim med drugim povedal, 
da je tudi v Bruslju predstavil iniciativo Starejši za starejše. 
Udeležence srečanja, ki so se ga udeležili številni gorenjski 
župani, je nagovoril tudi župan Mestne občine Kranj Boš-
tjan Trilar ter predstavnika gorenjske in slovenske zveze 
društev upokojencev Zdravko Malnar in Vera Pečnik. 

Upokojenci letos v Lescah
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»Le medsebojno druženje je priložnost  
za pristne osebne stike.«

Brezplačne aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj  
v oktobru 2016:

 Ponedeljek,  3. 10. 2016 18.00–19.30    
  Kako pravilno dihati?  Telo z dihanjem razbremenimo fizičnih in  

psihičnih obremenitev, povečamo koncentracijo, izboljšamo spanec. 
Delavnico vodi Brigita Jevnikar.

 Ponedeljek,  3. 10. 2016 18.00–20.00        
  Delavnica za mlade: kompetence za življenje za mladostnike nad  

12 let. Nadgradili bodo svoje socialne in komunikacijske veščine, 
uspešneje razvijali in gradili medosebne odnose ter se bolj  
učinkovito soočali z negotovostjo in nepredvidljivostjo na področju 
zaposlovanja. Premagali bodo tremo pred javnim nastopanjem, se 
naučili prepričljivo komunicirati v različnih družbenih kontekstih ... 
Vodita strokovni delavki Alteršole, Iris Šober in Monika Valjavec.

 Torek,  4. 10. 2016 9.00–11.00         
  Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska srečanja 

za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in spoštljivega pogovora  
ter človeške bližine. Dobrodošli! Informacije in prijava na e-pošta: 
info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 351 (Eva).

 Torek,  4. 10. 2016 10.00–11.15         
  CHI GONG – starodavna veščina kultiviranja svojega zdravja,  

celosten sistem izvajanja samozdravilnih vaj, položajev in gibov za 
harmoniziranje telesa in duha. Potrebujete lahna oblačila, copate in 
podlogo. Vodi Alen Mihalinec, MD "Z roko v roki".  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Torek,  4. 10. 2016 13.00–15.00         
  Info točka za seniorje.  Svetujemo vam, kam se obrniti po pomoč  

in kje najti prave informacije za vsakovrstne težave, ki se človeku  
pojavijo v tretjem življenjskem obdobju, kot so na primer osebne  
stiske, težave in dvomi v zvezi s socialnovarstvenimi prejemki in še 
čem. Nudimo vam tudi pomoč pri iskanju in izpolnjevanju različnih 
obrazcev. Pomagamo vam vsak torek od 13.00 do 15.00 in vsak  
četrtek od 9.00 do 11.00. Pokličite nas na 082 058 457 ali pišite na  
e-naslov mck@luniverza.si.

 Torek,  4. 10. 2016 16.30–17.30         
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in krepitev 

trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. Potrebujete 
tekočino in blazino. Vadbo vodi Bojana Dujović.  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Torek,  4.10.2016 18.00–19.30         
   Vadba za ženske v menopavzi. Z izbranimi preprostimi in  

učinkovitimi vajami si ženske v menopavzi lahko močno izboljšajo 
počutje. Vadbo vodi Ula Hribar Babinski iz Združenja iz bube  
v metulja. Zaprta skupina.

 Sreda,  5. 10. 2016 18.00–20.00         
 Petje ljudskih pesmi  

 Četrtek,  6. 10. 2016 9.00–10.30         
  Joga z Iris – vadba za telo, um in duha. S skrbno izbranimi vajami 

bomo izboljšali gibčnost telesa, pretočnost energije, kvaliteto  
dihanja, bistrost uma in vedrost duha.  
Vadbo vodi Iris Bukovac Ćulibrk.

 Četrtek,  6. 10. 2016 16.30–17.45         
  CHI GONG - starodavna veščina kultiviranja svojega zdravja,  

celosten sistem izvajanja samozdravilnih vaj, položajev in gibov za 
harmoniziranje telesa in duha. Potrebujete lahna oblačila, copate in 
podlogo. Vodi Alen Mihalinec, MD "Z roko v roki".  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Četrtek,  6. 10. 2016 17.00–19.30         
  Kako do boljšega razumevanja v odnosih - predavanje  

s praktičnimi primeri. Kako se ustrezneje sporazumevati z različnimi 
osebnostmi v poslovnem in zasebnem življenju. O razvojnih stopnjah 
zavesti posameznika in osebnostnih tipih. O veščinah komunikacije  
z egom in dušo posameznika. Predavanje dr. Kristine Knific.

 Četrtek,  6. 10. 2016 18.00–19.30         
  Računalniška prva pomoč. Prostovoljec Peter Puklavec vam nudi 

pomoč pri uporabi računalniških programov, spletne pošte in  
reševanju različnih problemov ...

 Četrtek,  6. 10. 2016 18.00–20.00         
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v podanem 
merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega predmeta. Pri mladih 
tovrstna dejavnost vzpodbuja natančnost, preciznost in zavzetost, ki 
slehernemu posamezniku koristi v vsakdanjem življenju.

 Petek,  7. 10. 2016 9.00–10.30         
  Vadba za zdravo hrbtenico. Posledice nepravilne drže in dviganja 

bremen - gomazenje v rokah, bolečine vzdolž hrbtenice, glavobole, 
vrtoglavico in podobne nevšečnosti lahko pozdravimo že z nekaj  
pravilnimi vajami čez dan. Vadbo vodi Ula Hribar Babinski iz  
Združenja iz bube v metulja. S seboj prinesite ležalno podlogo.  
Zaprta skupina.

 Petek,  7. 10. 2016 18.00–19.30         
  O zdravih prehranski navadah, živilih in življenjskem slogu - od 

njih sta v največji meri odvisna naše počutje in dolgoročno zdravje. 
Sklop predavanj prof. Karmen Ignjič.

 Ponedeljek,  10. 10. 2016 18.00–20.00    
  Delavnica za mlade: kompetence za življenje za mladostnike nad  

12 let. Nadgradili bodo svoje socialne in komunikacijske veščine, 
uspešneje razvijali in gradili medosebne odnose ter se bolj  
učinkovito soočali z negotovostjo in nepredvidljivostjo na področju 
zaposlovanja. Premagali bodo tremo pred javnim nastopanjem, se 
naučili prepričljivo komunicirati v različnih družbenih kontekstih ... 
Vodita strokovni delavki Alteršole, Iris Šober in Monika Valjavec.

 Ponedeljek,  10. 10. 2016 17.00–19.00   
  Organiziran pohod: Ogled Pirčeve barvarne. Pod vodstvom  

turističnega vodnika Janka Zupana se bomo tokrat sprehodili do  
Pirčeve barvarne. Zbirno mesto: sejmišče pri Zlati ribi. 

 Torek,  11. 10. 2016 9.00–11.00         
  Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska srečanja 

za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in spoštljivega pogovora ter 
človeške bližine. Dobrodošel vsak! Informacije in prijava na e-pošta: 
info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 351 (Eva).

 Torek,  11. 10. 2016 10.00–11.15         
  CHI GONG - starodavna veščina kultiviranja svojega zdravja,  

celosten sistem izvajanja samozdravilnih vaj, položajev in gibov za 
harmoniziranje telesa in duha. Potrebujete lahna oblačila, copate in 
podlogo. Vodi Alen Mihalinec, MD "Z roko v roki".  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Torek,  11. 10. 2016 16.30–17.30         
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in krepitev 

trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje.  
Potrebujete tekočino in blazino. Vadbo vodi Bojana Dujović.  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Torek,  11. 10. 2016 17.00–19.00         
  Koristne pravne informacije: Delovno pravo – 1. del. Delo lahko 

opravljamo na podlagi različnih pogodb in razmerij. Kakšne so razlike 
med njimi? Kakšne so druge oblike opravljanja dela? Odgovore na ta 
in podobna vprašanja bo podala uni. dipl. prav. Tanja Antonič.

 Torek,  11. 10. 2016 18.00–19.30         
  Vadba za ženske v menopavzi. Z izbranimi preprostimi in  

učinkovitimi vajami si ženske v menopavzi lahko močno izboljšajo 
počutje. Vadbo vodi Ula Hribar Babinski iz Združenja iz bube  
v metulja. Zaprta skupina.

 Torek,  11. 10. 2016 18.00–19.30         
  Eterična olja doTERRA. Gre za certificirano čista terapevtska eterična 

olja s certifikatom CPTG. Ima čiste, naravne in aromatične sestavine, 
pazljivo pridobljene iz rastlin. Olja ne vsebujejo polnil in sintetičnih 
dodatkov. Predstavila jih bo Ines Mravlja.

 Sreda,  12. 10. 2016 18.00–19.30         
  Kje so meje v medgeneracijskih odnosih? Vzroki in dejavniki,  

ki pripeljejo do depresije; kako se soočiti s simptomi in kaj lahko  
storimo sami. Predavanje mag. Urške Jesenovec.

 Četrtek,  13.10.2016 9.00–10.30        
  Joga z Iris - vadba za telo, um in duha. S skrbno izbranimi vajami 

bomo izboljšali gibčnost telesa, pretočnost energije, kvaliteto  
dihanja, bistrost uma in vedrost duha.  
Vadbo vodi Iris Bukovac Ćulibrk. Zaprta skupina.

 Četrtek,  13. 10. 2016 16.30–17.45  
  CHI GONG – starodavna veščina kultiviranja svojega zdravja,  

celosten sistem izvajanja samozdravilnih vaj, položajev in gibov za 
harmoniziranje telesa in duha. Potrebujete lahna oblačila, copate in 
podlogo. Vodi Alen Mihalinec, MD "Z roko v roki".  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Petek,  14. 10. 2016 9.00–10.30         
  Vadba za zdravo hrbtenico. Posledice nepravilne drže in dviganja 

bremen – gomazenje v rokah, bolečine vzdolž hrbtenice, glavobole, 
vrtoglavico in podobne nevšečnosti lahko pozdravimo že z nekaj  
pravilnimi vajami čez dan. Vadbo vodi Ula Hribar Babinski  
iz Združenja iz bube v metulja. S seboj prinesite ležalno podlogo.  
Zaprta skupina.

 Ponedeljek,  17. 10. 2016 18.00–20.00  
  Delavnica za mlade: kompetence za življenje za mladostnike nad  

12 let. Nadgradili bodo svoje socialne in komunikacijske veščine, 
uspešneje razvijali in gradili medosebne odnose ter se bolj  
učinkovito soočali z negotovostjo in nepredvidljivostjo na področju 
zaposlovanja. Premagali bodo tremo pred javnim nastopanjem, se 
naučili prepričljivo komunicirati v različnih družbenih kontekstih ... 
Vodita strokovni delavki Alteršole, Iris Šober in Monika Valjavec.

 Torek,  18. 10. 2016 9.00–11.00         
   Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska srečanja 

za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in spoštljivega pogovora ter 
človeške bližine. Dobrodošel vsak! Informacije in prijava po e-pošti: 
info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 351 (Eva).

 Torek,  18. 10. 2016 10.00–11.15 
  CHI GONG – starodavna veščina kultiviranja svojega zdravja,  

celosten sistem izvajanja samozdravilnih vaj, položajev in gibov za 
harmoniziranje telesa in duha. Potrebujete lahna oblačila, copate in 
podlogo. Vodi Alen Mihalinec, MD "Z roko v roki".  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Torek,  18. 10. 2016 16.30–17.30   
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in krepitev 

trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje.  
Potrebujete tekočino in blazino. Vadbo vodi Bojana Dujović.  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

  Torek,  18. 10. 2016 17.00–19.00        
  Koristne pravne informacije: Delovno pravo – 2. del. Delo lahko 

opravljamo na podlagi različnih pogodb in razmerij. Kakšne so razlike 
med njimi? Kakšne so druge oblike opravljanja dela? Odgovore na ta 
in podobna vprašanja bo podala Tanja Antonič.

 Torek,  18. 10. 2016 18.00–19.30         
  Vadba za ženske v menopavzi. Z izbranimi preprostimi in  

učinkovitimi vajami si ženske v menopavzi lahko močno izboljšajo 
počutje. Vadbo vodi Ula Hribar Babinski iz Združenja iz bube  
v metulja. Zaprta skupina.

 Sreda,  19. 10. 2016 17.30–20.00         
  Pusti strah, sledi srcu – transformativno/potopisno predavanje.  
  Dvanajst mesecev brez doma, 3600 km peš po  Franciji in Španiji,  

štiri mesece brez denarja. Prisluhnite izkušnjam popotniškega para 
Gregorja in Agni s te pustolovščine.

 Sreda,  19. 10. 2016 18.00–20.00         
 Petje ljudskih pesmi  

 Četrtek,  20. 10. 2016 9.00–10.30         
  Joga z Iris – vadba za telo, um in duha. S skrbno izbranimi vajami 

bomo izboljšali gibčnost telesa, pretočnost energije, kvaliteto  
dihanja, bistrost uma in vedrost duha.  
Vadbo vodi Iris Bukovac Ćulibrk. Zaprta skupina.

 Četrtek,  20. 10. 2016 16.30–17.45         
  CHI GONG – starodavna veščina kultiviranja svojega zdravja,  

celosten sistem izvajanja samozdravilnih vaj, položajev in gibov za 
harmoniziranje telesa in duha. Potrebujete lahna oblačila, copate in 
podlogo. Vodi Alen Mihalinec, MD "Z roko v roki".  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Četrtek,  20. 10. 2016 18.00–19.30         
  Računalniška prva pomoč. Prostovoljec vam nudi pomoč pri  

uporabi računalniških programov, spletne pošte in reševanju  
različnih problemov ...

 Četrtek,  20. 10. 2016 18.00–20.00         
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v podanem 
merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega predmeta. Pri mladih 
tovrstna dejavnost vzpodbuja natančnost in zavzetost, ki slehernemu 
posamezniku koristi v vsakdanjem življenju.

 Petek,  21. 10. 2016 9.00–10.30         
  Vadba za zdravo hrbtenico. Posledice nepravilne drže in dviganja 

bremen - gomazenje v rokah, bolečine vzdolž hrbtenice, glavobole, 
vrtoglavico in podobne nevšečnosti lahko pozdravimo že z nekaj  
pravilnimi vajami čez dan. Vadbo vodi Ula Hribar Babinski iz  
Združenja iz bube v metulja. S seboj prinesite ležalno podlogo.  
Zaprta skupina.

 Petek,  21. 10. 2016 18.00–19.30         
  Družabni večer – TOMBOLA. Preprosta igra, kjer pokrivamo številke 

na kartici. Ena pokrita vrstica prinese tretjo nagrado, dve pokriti  
vrstici drugo nagrado in tri pokrite vrstice prvo nagrado.

 Ponedeljek,  24. 10. 2016 18.00–20.00  
  Delavnica za mlade: kompetence za življenje za mladostnike nad  

12 let. Nadgradili bodo svoje socialne in komunikacijske veščine, 
uspešneje razvijali in gradili medosebne odnose ter se bolj  
učinkovito soočali z negotovostjo in nepredvidljivostjo na področju 
zaposlovanja. Premagali bodo tremo pred javnim nastopanjem, se 
naučili prepričljivo komunicirati v različnih družbenih kontekstih ... 
Vodita Iris Šober in Monika Valjavec.

 Torek,  25. 10. 2016 9.00–11.00         
  Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska srečanja 

za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in spoštljivega pogovora ter 
človeške bližine. Dobrodošel vsak! Informacije in prijava na e-pošta: 
info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 351 (Eva).

 Torek,  25. 10. 2016 10.00–11.15         
  CHI GONG – starodavna veščina kultiviranja svojega zdravja,  

celosten sistem izvajanja samozdravilnih vaj, položajev in gibov za 
harmoniziranje telesa in duha. Potrebujete lahna oblačila, copate in 
podlogo. Vodi Alen Mihalinec, MD "Z roko v roki".  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Torek,  25. 10. 2016 16.30–17.30         
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanja in krepitev 

trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. Potrebujete 
tekočino in blazino. Vadbo vodi Bojana Dujović. Prijava na 051 425 
351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Torek,  25. 10. 2016 17.00–19.00        
  Ego – naš navidezni prijatelj. O entiteti, ki ima prevladujoč vpliv  

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

 Torek,  25. 10. 2016 18.00–19.30        
  Vadba za ženske v menopavzi. Z izbranimi preprostimi in  

učinkovitimi vajami si ženske v menopavzi lahko močno izboljšajo 
počutje. Vadbo vodi Ula Hribar Babinski iz Združenja iz bube  
v metulja. Zaprta skupina.

 Četrtek,  27. 10. 2016 9.00–10.30         
  Joga z Iris – vadba za telo, um in duha. S skrbno izbranimi  

vajami bomo izboljšali gibčnost telesa, pretočnost energije, kvaliteto 
dihanja, bistrost uma in vedrost duha.  
Vadbo vodi Iris Bukovac Ćulibrk. Zaprta skupina.

 Četrtek,  27. 10. 2016 16.30–17.45         
  CHI GONG – starodavna veščina kultiviranja svojega zdravja,  

celosten sistem izvajanja samozdravilnih vaj, položajev in gibov za 
harmoniziranje telesa in duha. Potrebujete lahna oblačila, copate in 
podlogo. Vodi Alen Mihalinec, MD "Z roko v roki".  
Prijava na 051 425 351 (Eva) ali info@drustvo-zrokovroki.si.

 Četrtek,  27. 10. 2016 17.00–19.00        
  Izdelava nagrobnih aranžmajev. Skupaj bomo pripravili primerne 

aranžmaje za okrasitev grobov. Svečke, lahko tudi storže in vejice ter 
drug primeren material, lahko prinesete s seboj.  
Delavnico vodi Katja Sušnik.    

 Petek,  28. 10. 2016 9.00–10.30         
  Vadba za zdravo hrbtenico. Posledice nepravilne drže in dviganja 

bremen – gomazenje v rokah, bolečine vzdolž hrbtenice, glavobole, 
vrtoglavico in podobne nevšečnosti lahko pozdravimo že z nekaj  
pravilnimi vajami čez dan. Vadbo vodi Ula Hribar Babinski  
iz Združenja iz bube v metulja. S seboj prinesite ležalno podlogo.  
Zaprta skupina.

*    Prijave na vse dogodke (razen drugače označene) na  
telefon 082 058 457 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

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

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

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

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

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

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

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

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

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

veœje
zaposlitvene
možnosti

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

oglas GG2 83x143_Layout 1  1/15/15  7:17 AM  Page 1

Medgeneracijski center Kranj
Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 082 058 457   E: mck@luniverza.si   S: www.luniverza.si 
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Nagradna križanka
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1. nagrada: celodnevni najem vozila 2008
2. nagrada: zunanje čiščenje vašega vozila
3. nagrada: dežnik

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji
te do srede, 12. oktobra 2016, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

POIŠČITE
NAJLEPŠO
CESTO!

PEUGEOT 2008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,0 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 79 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost 
specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,055 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,000171g/km. 
Število delcev: 0,01 do 20,14. 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.

 Ponudba velja za 2008 Allure, 1,6 BlueHDi 120, s kovinsko barvo in navigacijsko napravo. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Allure 
(1,6 BlueHDi 120); maloprodajna cena z DDV je 18.994 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 219 EUR pri 29 % pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba fi nanciranja je vezana na 
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12. 09. 2016 znaša 9,7 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 8,2 %; fi nancirana vrednost 13.486 EUR; skupni znesek za plačilo 23.430 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo in vzdrževanje Optiway za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) 
oziroma 100.000 km in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

ZAVAROVANJE ZA 1€ / DO 3.100 € PRIHRANKA

www.peugeot.si

AVTOHIŠA KAVČIČ d.o.o., Milje 45, 4212 Visoko, tel. 04 275 93 00

AVTOHIŠA KAVČIČ
POOBLAŠČENI PRODAJALEC IN
SERVISER VOZIL PEUGEOT
DISTRIBUTER REZERVNIH DELOV

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

Kranj – Dvodnevnega med-
narodnega plesnega turnirja 
v športni dvorani na Zlatem 
polju na prvi konec tedna v 
septembru so se udeležili 
plesni pari iz tridesetih držav 
in 21 mednarodno zastopa-
nih sodnikov. Predtekmova-
nja so potekala čez cel dan, v 
obeh večerih je sledil gala del 
s finalnimi nastopi najbolj-
ših v standardnih in latinsko-
ameriških plesih. Organiza-
tor plesnega turnirja v Kra-
nju je bila Plesna šola Dia-
mant, gostiteljica pa Mestna 
občina Kranj. Zaplesalo je 
tristo parov na prvem Kranj 
Open, ki je združil prvi Dia-
mond Cup in pa licenčno 
prireditev mednarodne ple-
sne zveze WDSF, kar pome-
ni, da je bila to tekma najviš-
jega ranga in je štela za točke 
na mednarodni lestvici. 
Med slovenskimi pari sta se 
najbolje odrezala Jan Haf-
ner in Pina Eržen, varovan-
ca Plesnega kluba Diamant, 
ki sta v kategoriji mladincev 
v standardnih plesih zasedla 
drugo mesto, v latinskoame-
riških pa četrto. V najmoč-
nejši kategoriji članov sta 
bila za Slovenijo najuspe-
šnejša Vladislav Kolesnikov 
in Naja Dolenc iz Plesne 
šole Diamant, v standardnih 
plesih sta osvojila deseto 
mesto, v latinskoameriških 
pa osmo. 
Udeležence je v v imenu go-
stiteljice, Mestne občine 

Kranj, pozdravil tudi direk-
tor Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj Tomaž Štefe. 
V imenu organizatorja, Ple-
sne šole Diamant, je Tjaša 
Penko povedala, da so bili 
predvsem veseli komentar-
jev sodnikov in plesalcev, ki 

so organizacijo pohvalili: »S 
prvo tekmo smo izpolnili vse 
zahteve mednarodne plesne 
zveze in tako dobili zeleno 
luč, da za licenčno prireditev 
zaprosimo tudi za leto 2017 
– upamo pa, da dobimo ter-
min za tekmo v prvi polovici 

leta.« Vzdušje je bilo še po-
sebno v nedeljo na finalnem 
delu odlično, čeprav, kot je 
še dodala Penkova, so bili 
malce razočarani nad obi-
skom Slovencev in za naprej 
želi, da bi ples tudi med gle-
dalci spet doživel nekdanji 
sloves, kot nekoč, ko so dvo-
rane že celo na državnih pr-
venstvih pokale po šivih: »S 
takšno ambicijo torej nada-
ljujemo in se že veselimo 
prihodnjega mednarodnega 
plesnega turnirja Kranj 
Open in 2nd Diamant Cup.«

Kranj za en konec 
tedna plesno mesto
Očarljivi valček, energični tango, zapeljiva rumba, razigrani jive … Kranj je plesno oživel s prvim 
mednarodnim plesnim turnirjem Kranj Open – 1st Diamant Cup.

Večerni gala del, pri standardnih plesih je v ospredju eleganca v drži in lahkotnost 
korakov. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Golteh je bilo sredi septembra državno gasilsko tekmo-
vanje v orientaciji, na katerem so se mladi člani in članice 
Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče znova odločno 
odrezali. Kot je sporočil podpoveljnik Miha Stenovec, so pi-
onirke PGD Mavčiče Eva Cerar, Tia Kozjek in Jerca Bizjak na 
tekmovanju osvojile drugo mesto. Njihovi mentorji so Luka 
Toni, Albin Toni in Vanda Stenovec. Pionirji PGD Mavčiče 
Jan Lešnik, Domen Kovačič in Luka Bogataj so bili tretji. 
Njihova mentorja sta Aleš Bogataj in Marjan Benedičič. Po 
vrnitvi s tekmovanja so jim pred Gasilskim domom v Mav-
čičah pripravili tudi lep sprejem in jim tako pokazali, kako 
zelo so ponosni nanje. 

Odlični mladi gasilci iz Mavčič

Mladi gasilci in gasilke so se ob vrnitvi domov veselili 
odličnih rezultatov.

Med slovenskimi pari sta se najbolje odrezala 
Jan Hafner in Pina Eržen, ki sta v kategoriji 
mladincev v standardnih plesih zasedla drugo 
mesto, v latinskoameriških pa četrto.  

Suzana P. Kovačič

Gasilska zveza Mestne obči-
ne Kranj (GZ MOK) v okto-
bru, mesecu požarne varno-
sti, pripravlja več dogodkov. 
Letošnji oktober bo potekal 
pod geslom Ogljikov mono-
ksid – delujmo preventivno. 
Pri GZ MOK napovedujejo 
več aktivnosti s področja po-
žarne preventive, že jutri, 1. 
oktobra, se bo na Glavnem 
trgu v Kranju ob 9. uri zače-
la gasilska delavnica. 
Dan odprtih vrat gasilskih 
domov bo naslednjo soboto, 
8. oktobra, predvidoma med 
9. in 13. uro oziroma po do-

govoru, ko bodo prostovolj-
ni gasilci med drugim prika-
zali uporabo gasilnikov. 
Kviz mladih gasilcev bo po-
tekal v soboto, 15. oktobra, v 
Podružnični šoli Žabnica. 
Istega dne ob 17. uri bo v 
kranjskem Tušu predstavi-
tev gasilske dejavnosti. 
Omeniti gre tudi sodelova-
nje GZ MOK z osnovnimi 
šolami in že tradicionalni 
razpis likovnih del. Gasilci 
bodo delili gradivo in orga-
nizirali predavanja iz pre-
ventivnih vsebin, po prosto-
voljnih gasilskih društvih 
bodo potekali tudi preven-
tivni pregledi hidrantov.

Mesec požarne varnosti

Zgornja Besnica – Rekreativno turistično društvo Rokovnači 
vabi na jubilejni, že dvajseti Kostanov piknik, ki ga bodo na 
koncu Zgornje Besnice kot običajno pripravili dve zaporedni 
nedelji, 9. in 16. oktobra, od 11. ure dalje. Obiskovalci se 
bodo lahko do sitega najedli pečenega kostanja, se okrepča-
li z rokovnjaškim golažem, gobovo juho in drugimi domači-
mi dobrotami, na stojnicah pa se jim bodo predstavili roko-
delci iz vse Slovenije z najrazličnejšimi izdelki.

Že dvajseti Kostanov piknik v Besnici

Poletne počitnice so le še lep spomin, tudi za tiste otroke, ki 
so se udeleževali aktivnosti v Medgeneracijskem centru 
Ljudske univerze Kranj. Strokovna sodelavka v Medgenera-
cijskem centru Ljudske univerze Kranj Suzana Čajić je pove-
dala, da se jim je vsak dan dopoldne in popoldne vse od 27. 
junija do 31. avgusta v povprečju pridružilo 35 otrok. Veliko 
so ustvarjali, raziskovali, veliko so se družili, na obisk pova-
bili varovance Varstveno-delovnega centra Kranj in kranjske-
ga Sončka in jim obisk vrnili. Seveda so se tudi potepali, 
odpeljali so se v živalski vrt v Ljubljano skupaj z babicami in 
dedki, si ogledali Prešernovo gledališče Kranj in Letališče 
Jožeta Pučnika. Aktivnosti za otroke so bile brezplačne, kar 
sta omogočila Mestna občina Kranj in ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve. Rekorden obisk, 55 otrok, je bil 
prav na zadnji počitniški dan na Igrah brez meja na vrtu 
medgeneracijskega centra na Hujah, na katerih so bili priso-
tni še vsi drugi, ki so na kakršen koli način sodelovali pri 
počitniških aktivnostih; prostovoljci, starši, dedki, babice, 
zaposleni, delavci prek javnih del. 

Poletno igrivo na Hujah
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Jesensko športno druženje
V Kranju je v prvi polovici septembra potekal 2. Festival športa, ki je namenjen predvsem predstavitvi športnih društev in drugih izvajalcev športa, prav 
tako pa si je bilo na različnih prizoriščih moč ogledati praktične prikaze športnih panog, se družiti s športniki, obiskati predavanja ali pa se udeležiti 
testiranj in priložnostnih tekmovanj.

V Športnem centru Kranj je bilo vse dni Festivala športa najbolj živahno, saj so za vse 
obiskovalce, predvsem pa za otroke, potekale različne animacije, s prav posebnimi 
športnimi vragolijami pa je navduševal tudi škrat Kranček. / Foto: Primož Pičulin

Na prireditvi in na stojnicah so se predstavila številna športna društva in klubi, s 
predstavitvijo pa so navdušenje požela tudi dekleta, članice Mažoretnega in twirling kluba 
Kranj, ki so hkrati povabile na treninge v OŠ Jakoba Aljaža in OŠ Orehek. / Foto: Primož Pičulin

Program Festivala športa je potekal tudi v olimpijskem bazenu, kjer so pripravili različna 
tekmovanja v plavanju in vaterpolu, v ledeni dvorani pa so pripravili mednarodno klubsko 
tekmo, Gorenjski trojni aksel v umetnostnem drsanju. / Foto: Primož Pičulin

Tekmovanje v teniškem servisu so pripravili na igriščih v Stražišču, v zmešani odbojki in 
serviranju se je bilo moč pomeriti na montažnem igrišču za odbojko, v športnem centru 
pa je potekalo tudi odprto hitropotezno prvenstvo Kranja v vrtnem šahu. / Foto: Primož Pičulin

Dogajanje si je, v družbi glavnega organizatorja Tadeja Peranoviča in župana Mestne 
občine Kranj Boštjana Trilarja, z zanimanjem ogledal tudi podpredsednik Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez Janez Sodržnik. / Foto: Primož Pičulin

Za konec 2. Festivala športa so na atletskem stadionu pripravili še mini olimpijado za 
otroke iz Kranjskih vrtcev, ki so uživali v preizkušanju v različnih športnih panogah, najbolj 
napeti pa so bili tekaški obračuni. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič
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