
Časopis Mestne občine Kranj, junij 2017, številka 6

PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI

Kranjske novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas Časopis izhaja mesečno www.kranj.siOdgovorna urednica: Marija Volčjak www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik

Kranj – Če bo vse po načrtih, 
bo ob začetku prihodnjega 
šolskega leta, jeseni 2018, v 
Stražišču stala nova telova-
dnica. Začetek gradnje se je 
odmikal že več let, na majski 
seji občinskega sveta pa se je 
večina svetnikov vzdržala 
glasovanja, saj so od občin-
ske uprave pričakovali doda-
tna pojasnila o stroških iz-
gradnje in predvsem o stro-
ških uporabnine telovadnice. 
Kot je že večkrat poudaril žu-
pan Boštjan Trilar, je investici-
jo trenutno možno izvesti le z 
javno-zasebnim partner-
stvom, saj občina denarja za 
naložbo nima. Zato so že pred 
časom izvedli postopek za iz-
bor zasebnega partnerja. Kot 
edina se je na razpis javila Go-
renjska gradbena družba, po 
konkurenčnem dialogu pa je 
bilo jasno, da bo zasebni par-
tner za investicijo namenil ne-
kaj več kot 2,2 milijona evrov. 
Poleg tega bo 15 let skrbel za 
vzdrževanje in uprav ljanje te-
lovadnice, v času, ko ne bo za-
sedena s šolskimi dejavnost-
mi, pa jo bo lahko tudi oddajal. 
Občina kot javni partner je 
prispevala zemljišče in pro-
jektno dokumentacijo, 15 let 

pa bo za uporabo telovadnice 
vsak mesec plačevala blizu 
trideset tisoč evrov. To pome-
ni, da bo v 15 letih zasebnemu 
partnerju za uporabo plačala 
skoraj 5,4 milijona evrov. Po 
15 letih bo telovadnica občin-
ska last.
Prav strošek uporabnine telo-
vadnice je na junijski seji 
mes tnega sveta, ko so svetni-
ki znova govorili o koncesijski 
pogodbi, sprožil največ vpra-
šanj, na koncu pa se je večina 
strinjala z ravnateljem Osnov-
ne šole Stražišče Pavlom 

Srečnikom. Ta je poudaril, da 
na šoli že nekaj časa ne more-
jo zagotavljati pogojev oziro-
ma ur, ki jih predvideva učni 
načrt in jih mora šola izvesti, 
zato je z izgradnjo telovadni-
ce treba začeti čim prej. Tako 
so svetniki potrdili koncesij-
sko pogodbo in odobrili nje-
no sklenitev z zasebnim par-
tnerjem, izbranim na javnem 
razpisu.
Če bo vse po načrtih, bodo 
koncesijsko pogodbo sklenili 
naslednji mesec, takoj nato 
pa se bo gradnja telovadnice 

tudi začela, saj je projektna 
dokumentacija že izdana, za-
njo pa je pridobljeno veljav-
no gradbeno dovoljenje.
Telovadnica naj bi bila zgra-
jena ob začetku prihodnjega 
šolskega leta, umeščena pa 
med obstoječo šolo, s katero 
bo povezana z ogrevanim ho-
dnikom, zgrajena pa bosta 
tudi velodrom in košarkar-
sko igrišče. Velika bo 33 x 28 
x 9 metrov. Za ogrevanje so 
predvidene geosonde, kot al-
ternativni vir pa toplotna čr-
palka.

V Stražišču bodo  
zgradili novo telovadnico 
Zeleno luč za začetek gradnje so na junijski seji prižgali mestni svetniki, ki so se strinjali,  
da si stražiški otroci zaslužijo primerne prostore za šport, in zato potrdili koncesijsko pogodbo  
za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice pri osnovni šoli.

Nova telovadnica v Stražišču bo s šolo povezana z ogrevanim hodnikom.

Simon Šubic

Kranj – V začetku meseca so 
v nekdanji gostilni Šifrer na 
Glavnem trgu v Kranju od-
prli javno stranišče, ki so ga 
poimenovali Mestno vstra-
niše, kakor je prostor, »ka-
mor se vse v stran spravlja«, 
poimenoval Janez Blei weis. 
Nove javne sanitarije so za-
radi lokacije lahko dostopne 
tudi za pristopanje z inva-
lidskim in otroškim vozič-
kom, objekt je prilagojen za 
uporabo gibalno oviranih 
oseb, v njem je nameščena 
tudi previjalna miza. Obči-
na, ki je bila že prej lastni-
ca teh prostorov, je za ure-
ditev Mestnega vstraniša po 
sodobnih smernicah porabi-
la dobrih 37 tisoč evrov (brez 
DDV). 

Uporaba Mestnega vstraniša 
je brezplačna, odprto pa je od 
nedelje do četrtka med 7. in 
22. ter v petek in soboto med 
7. in 24. uro. Po besedah 
Marka Kocjančiča, direktorja 
Komunale Kranj, ki skrbi za 
čistočo in vzdrževanje Mes-
tnega vstraniša, bodo njegov 
delovni čas v času prireditev 
v organizaciji Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj prila-
godili času trajanja priredi-
tve. »Gre za zanimivo kom-
binacijo retro videza na eni 
strani ter funkcionalnostjo 
in moderno opremljenostjo 
na drugi,« je ob odprtju de-
jal župan Boštjan Trilar. 
Mestno vstraniše je v okviru 
akcije Naj javno stranišče že 
prvič ocenilo Društvo za 
kronično vnetno črevesno 
bolezen, vključili pa so ga 
tudi v mobilno aplikacijo 
Najbližji WC.

Odprli mestno 
stranišče
Kranj je po dobrem desetletju spet dobil javne 
sanitarije – Mestno vstraniše.

Župan Boštjan Trilar je simbolično predal ključe Mestnega 
vstraniša direktorju Komunale Kranj Marku Kocjančiču.

OBČINSKE NOVICE

Čas za gradnje in 
obnove
Poletje je čas, ko se povsod 
veliko gradi. Tudi v kranjski 
občini se nadaljujejo in zače
njajo različna investicijska 
dela.

Stran 3

AKTUALNO

Jubilej šole v Podblici
S slovesnostjo na šolskem 
igrišču pri podbliški podruž
nični šoli so sredi junija za
znamovali stoletnico začetka 
pouka v tamkajšnji šolski 
stavbi.

Stran 6

KULTURA

Dobro glasbeno leto
Z zaključnim koncertom na 
Brdu so v Glasbeni šoli Kranj 
že tradicionalno zaokrožili 
letošnje šolsko leto, v kate
rem se je različnih tekmo
vanj udeležilo kar devetinse
demdeset učencev. 

Stran 17

ZANIMIVOSTI

Učijo se drug od 
drugega
Pri Ljudski univerzi Kranj so 
vse bolj priljubljeni študijski 
krožki. V minulem šolskem 
letu so jih pripravili kar šest, 
udeleženci pa so bili ob za
ključku resnično navdušeni.

Stran 21

Novi prvoligaši  
se že potijo

Nogometaši Triglava, ki so  
se po naslovu prvakov druge 
slovenske lige uvrstili med 
prvoligaše, imajo novega 
trenerja Tončija Žlogarja, 
odigrali pa so tudi že prve 
pripravljalne tekme.

Stran 18

Petnajst let 
Ivanjščic 

Sekcija ročnih del pri Društvu 
upokojencev Bitnje - Stražišče, 
imenovana Ivanjščice, povezuje 
49 ljubiteljic klekljanja in 
kvačkanja. Ob 15-letnici 
delovanja so pripravile jubilejno 
razstavo svojih izdelkov.

Stran 23

Kranj, julij 2017

JULIJ 2017

FESTIVALSKO 
POLETJE
Kulturno, glasbeno in zabavno do-
gajanje se meseca julija preseli na 
ulice in trge mesta. Festival SubArt 
poskrbi za živahen urbani vrvež do-
godkov, ki bo prevetril julijsko so-
paro, Kranfest s kranjsko nočjo pa 
za pravo tridnevno rajanje, ko se 
mesto spremeni v oder. Koncerti na 
trgih, ulične predstave, kulinarični 
dogodki, tržnice in otroške vragoli-
je. Na prvem mestu pa naj bo dru-
ženje s prijatelji, družino in sosedi. 
Festivalsko poletje je tu, užijte ga v 
celoti!

 
SubArt festival, 29. 6.–11. 7.

Kranfest s Kranjsko nočjo, 
20.– 22. 7.



2

Občinske novice

Kranjske novice, petek, 30. junija 2017

Po tem, ko je bil za varno prehajanje prek Ceste Boštjana 
Hladnika pri trgovskem centru Tuš zgrajen cestni prehod, 
nekateri pešci še vedno ubirajo staro pot in prečkajo cesto 
izven prehoda za pešce. Ker na Mestni občini Kranj resnično 
želijo, da se za prečkanje prometne ceste dosledno uporab-
lja označen prehod, so postavili dodatno obvestilno tablo 
(na sliki), ki vas usmeri k prehodu. Navada je res železna 
srajca, a varnost je prva. Naredite nekaj korakov več in preč-
kajte prometnico na označenem prehodu. 

Pri Tušu uporabljajte cestni prehod 

V tej, junijski številki Kranjskih novic objavljamo razpis za 
priznanja Mestne občine Kranj za leto 2017. Razmislite, 
poglejte, kdo je zmogel več, kdo vas je navdušil, kdo si po 
dolgih letih odličnega dela za skupnost zasluži občinsko 
priznanje. Do 15. septembra 2017 je možno oddati predloge, 
in sicer za podelitev naziva častni občan, za nagrado Mestne 
občine Kranj, listino o priznanju, veliko plaketo in veliko Pre-
šernovo plaketo. Predloge za priznanja lahko dajo župan in 
člani Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustano-
ve, društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in 
krajevne skupnosti. Priznanja bodo podeljena na slavnostni 
akademiji 1. decembra 2017 na Brdu pri Kranju. Za dodatne 
informacije lahko pokličete po telefonu št. 04/23 73 221 ali 
pišete na elektronski naslov tatjana.kocijancic@kranj.si.

Predlagajte za občinsko priznanje 

Mestna uprava Kranj bo s 3. 
julijem 2017 začela z vsemi 
aktivnostmi, ki jih predvide-
va nov odlok, ki ureja promet 
v Kranju in okolici. Tako bo 
tega dne začela delovati zača-
sna pisarna, v kateri bodo 
lahko meščani in meščanke 
vsak delavnik med 9. in 17. 
uro oddali vlogo za pridobi-
tev novih dovolilnic, s kateri-
mi bodo še naprej lahko 

dostopali do svojih objektov 
v mestnem jedru. 
Trenutno je v obtoku več kot 
1200 dovolilnic, v kranjski 
mestni upravi pa ocenjujejo, 
da je dejanskih upravičencev 
okoli 900. Vsem tistim, ki 
želijo novo vlogo oddati brez 
obiska mestne uprave na Slo-
venskem trgu, je dostopno 
spletno mesto www.dovolilni-
ce.kranj.si, kjer lahko v nekaj 

preprostih korakih oddajo 
vlogo in pripnejo vse zahteva-
ne dokumente. Mestna obči-
na Kranj bo vse dosedanje 
imetnike dovolilnic tudi pis-
no obvestila o možnostih in 
načinu oddaje vloge. Obstoje-
če dovolilnice bodo prenehale 
delovati 15. septembra 2017, 
zato v mestni upravi pozivajo, 
da si imetniki pravočasno 
uredijo zamenjavo. 

Meščanke in meščani z 
zamenjavo dovolilnic ne 
bodo imeli stroškov. Istega 
datuma bodo dovolilnice 
prenehale delovati tudi dos-
tavljavcem in pravnim ose-
bam, ki delujejo na območju 
mestnega jedra. Tudi sled-
nji lahko do dodatnih infor-
macij pridejo preko začasne 
pisarne, ki bo delovala vse 
do konca julija 2017. 

Za stari Kranj že nove dovolilnice 

Zakaj peticija

»S podpisom peticije za 
ohranitev samostojnosti 
Bolnišnice za ginekologijo 
in porodništvo Kranj in zah-
tevo po korektnem financi-
ranju programa, ki ga Bol-
nišnica za ginekologijo in 
porodništvo Kranj opravlja, 
se mora spoštovati jasno 
izražena zahteva podpisni-
kov,« poudarja svetnik Mes-
tne občine Kranj Gorazd 
Copek. Bil je pobudnik, da 

se občanom kranjske in 
tudi drugih gorenjskih 
občin omogoči podpisovan-
je podpore za ohranitev 
samostojnosti bolnišnice z 
več kot 60-letno tradicijo v 
Kranju. In pobudo je podpr-
la tudi večina kranjskih sve-
tnikov. 
»Ministrstvo za zdravje 
mora kot lastnik in sousta-
novitelj poskrbeti za korek-
tno financiranje progra-
mov,« še opozarja Gorazd 

Copek in upa, da bodo na 
Ministrstvu slišali in spre-
jeli to sporočilo okolja, v 
katerem bolnišnica deluje. 
Če pa bi se ustanovila skup-
na gorenjska bolnišnica, o 
čemer se tudi razmišlja, na 
lokaciji blizu Kranja, se stva-
ri šele lahko spremenijo.

Rešitev je pravilno 
vrednotenje zdravstvenih 
programov
S pripojitvijo BGP Kranj k 
SB Jesenice in s skupnim 
vodstvom se v Kranju upra-
vičeno pričakuje opuščanje 
programov, ki prinašajo 
izgubo, kar je s pogleda jav-
nega zdravstva nedopustno. 
BGP Kranj obravnava žen-
ske celostno, na visokem 
strokovnem nivoju, kot si 
tudi zaslužijo. Ključni so 
dostopnost zdravstvenih 
storitev, varnost in kakovost. 
Že sedaj BGP Kranj v dnev-
ni bolnišnici opravi približ-
no 1200 do 1500 večjih ope-
rativnih posegov. 
Glede na desetletja znano 
dejstvo podcenjenosti neka-
terih ginekoloških operacij 
se upravičeno pričakuje, da 
teh na Jesenicah ne bodo 
opravljali in se bodo morale 
ženske, ki so do sedaj gravi-
tirale v BGP Kranj, operira-
ti v Ljubljani ali v drugih 

slovenskih mestih, kar 
pomeni slabšo dostopnost 
in daljše čakalne vrste. 
»Ministrstvo želi prenesti 
večje operativne posege na 
Jesenice, vendar po zagoto-
vilih kirurgov jeseniške 
bolnišnice sami nimajo 
dovolj kapacitet za dodatnih 
približno 1500 operativnih 
ginekoloških posegov,« opo-
zarja Gorazd Copek. Zato je 
ključno, da se za normalno 
poslovanje kranjske bolniš-
nice določene specialistične 
zdravstvene storitve pravil-
no ovrednotijo (operacije in 
porodi), ceno pa sta dolžna 
doreči ministrstvo in zava-
rovalnica.
V BGP Kranj trenutno tudi 
ni ustreznih prostorov za 
ambulantno dejavnost, saj 
že imajo dva oddelka in tri 
ambulante. »Prav tako je 
strokovno nezdružljivo ime-
ti v pritličju porodni blok, v 
prvem nadstropju ambulan-
te in dnevno bolnišnico ter v 
drugem nadstropju porod-
niški oddelek, morda celo še 
negovalni oddelek. Znotraj 
specialističnih ambulant ne 
more delovati dispanzer za 
ženske, ki ima štiri nosilce 
in več kot 18.000 opredelje-
nih žensk za izbrane gine-
kologe. Le kam se bodo seli-
le te?« opozarja Gorazd Co-
pek.

Večina za samostojnost 
kranjske porodnišnice
Več kot sedem tisoč podpisov je že zbranih za ohranitev zdravstvenih programov, ki jih izvaja 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo v Kranju. Podporo so dali tudi župani enajstih gorenjskih 
občin. Podpis peticije je do 10. julija možen prek interneta na www.ohranimoporodnisnico.si.

Zbranih je že več kot sedem tisoč podpisov.

Z zaključkom šolskega leta 
kranjska občina na parkiriš-
ču pri Osnovni šoli Predoslje 
začenja urejati varnejši pris-
top do šole in vrtca. Dela, ki 
so ocenjena na dobrih 25 
tisoč evrov, bodo ob ugodnih 
vremenskih pogojih končana 
do začetka novega šolskega 

leta. Poskrbljeno bo za nov 
prometni režim. Urejen bo 
krožni dostop, ki odpravlja 
doslej nevarno obračanje. 
Dovoz bo izveden na sedan-
jem makadamskem cestišču 
ob parkirišču, a bo zaradi 
neurejenega lastništva asfalti-
ran le na delu, ki je v občinski 

lasti, torej na levi polovici 
cestišča. Mejni kamen, ki 
določa mejo dovoljenih pose-
gov na zemljišču MO Kranj, 
je namreč umeščen prav na 
sredini poti. Kljub temu da po 
večkratnih pozivih in dogo-
varjanju z lastniki druge polo-
vice cestišča MO Kranj ni 

uspelo doseči dogovora, bo za 
varnost šolskih in vrtčevskih 
otrok v Predosljah odslej 
zagotovo poskrbljeno bolje. 
Projekt bo tehnično izveden 
tako, da ga bo možno kadar-
koli nadgraditi ali razširiti, če 
bi z lastniki zemljišč sklenili 
ustrezen dogovor.

Varnejša pot iz šole in vrtca

Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa
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V okviru evropskega projekta BUILD2LC so se predstavniki 
Lokalne energetske agencije Gorenjske, Eko sklada in Mini-
strstva za infrastrukturo udeležili evropske konference na 
temo energetske revščine. Konferenca je potekala v Glouce-
sterju v Veliki Britaniji, gostila pa jo je Energetska agencija 
Severn Wye. Visoki uradniki iz vse Evrope so razpravljali o 
vse večjem vprašanju energetske revščine in njenih vplivih 
na zdravje. Na konferenci je bila posebej poudarjena proble-
matika hladnih in vlažnih bivalnih objektov, ki lahko pospe-
šijo razvoj dihalnih in krvožilnih bolezni. Energetska agenci-
ja Severn Wye je predstavila pozitivne izkušnje svojih ener-
getskih projektov: Warm & Well, Link2Energy in Target 
2050. Evropski projekt BUILD2LC, v okviru katerega je pote-
kala konferenca, je del programa Interreg Europe in se sofi-
nancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Splošni 
cilj projekta je spodbujanje energetskih sanacij stavb, zma-
njšanje porabe energije in izboljšanje politik, naklonjenih 
oblikovanju trga za specializirana podjetja v tem sektorju.

Zmanjševanje energetske revščine  
in izboljšanje zdravja 
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Vilma Stanovnik

Med poletjem je čas za grad-
bena dela in tudi v kranjski 
občini je tako.
»Res je poleti čas za gradnje. 
Če pogledava na področje 
cestne oziroma prometne 
infrastrukture, bo v poletnih 
mesecih urejeno postajali
šče, in sicer devet novih par
kirnih mest na poti na Jošta 
pod Šmarjetno goro, pri 
Osnovni šoli Predoslje pa bo 
med poletjem izveden kro
žni uvoz. Tudi obračališče, 
na katerega že dlje časa opo
zarjajo in si ga želijo starši 
otrok, ki obiskujejo Osnov
no šolo Orehek, dobiva ja
snejšo podobo. Projektna 
dokumentacija za obračali
šče je usklajena s civilno ini
ciativo, sledi pa pridobivanje 
zemljišč za ureditev obrača
lišča, s katerim bomo zago
tovili varnejši prihod v šolo. 
V Mavčičah se v teh dneh 
zaključujejo dela na dveh av
tobusnih postajališčih, kar 
bo šolarjem in ostalim upo
rabnikom omogočilo varnej
ši vstop in sestop z avtobu
sa. Glede parkirišča Huje 
smo v fazi izdelave projek
tov elektroinštalacij, za krož
išče na Cesti Staneta Žagar
ja pri sodišču pa je bil v raz
pisu za javno naročilo izved
be krožišča že izbran izvaja
lec, ki bo z deli začel takoj 
po veljavnosti pogodbe in 
uvedbi v posel. Po najbolj 
optimistični napovedi, upo
števajoč ugodne vremenske 
pogoje, bo krožišče in s tem 
dodatna umiritev prometa 
na tej šolski poti urejena ob 
začetku novega šolskega 
leta. Prav tako je v pripravi 
projektna in razpisna doku
mentacija za tri nova otro
ška igrišča, ki bodo predvi
doma urejena v poletnem 
času. V Besnici bodo na pre
dlog KS Besnica poleg šol
skega igrišča, namenjenega 
predvsem vrtčevskim otro
kom, pridobili novo javno 
igrišče tudi za ostale šolarje. 
V Drulovki bodo na lokaciji 
nekdanjih igral, ki so bila 
zaradi dotrajanosti odstra
njena, postavljena nova igra
la, igrišče bo ograjeno, a 
prosto dostopno, poleg ple
zal in tobogana pa se bo mo
goče tudi gugati na gugalni
ci. Novo igrišče bodo prido
bili tudi otroci v Stražišču, 
in sicer bo v športnem par
ku Stražišče poleg odbojkar
skega in nogometnega igri
šča urejeno igrišče za naj
mlajše s pokrito hišico, veli
kim igralom 'pajk' in ostali
mi ravnotežnimi igrali ter 
manjšim poligonom za raz
vijanje motoričnih sposob
nosti.«

Kako kaže glede nadaljeva-
nja projekta Gorki?
»V teku so postopki za izbi
ro izvajalcev za nadaljevanje 

projekta Gorki na območju 
Mlake, Predoselj in Britofa. 
Rok za izbor izvajalca stori
tev informiranja in obvešča
nja javnosti se je pravkar 
zaključil, razpis za izbiro iz
vajalca gradenj je odprt do 
24. julija, za gradbeni nad
zor pa do 20. julija. Projekt 
druge faze odvajanja in či
ščenja komunalnih odpa
dnih voda v porečju zgornje 
Save in na območju Kranj
skega in Sorškega polja bo 
– prav tako kot prva faza – 
podprt z evropskimi kohe
zijskimi sredstvi in sredstvi 
Republike Slovenije. Služba 
vlade RS za razvoj in evrop
sko kohezijsko politiko je 
namreč Ministrstvu za oko
lje in prostor kot posredni
škemu organu izdala odloči
tev o podpori 16,6 milijona 
evrov vrednemu projektu, 
pri čemer bo 5,6 milijona 
evrov evropskih in nekaj 
manj kot milijon evrov sred
stev Republike Slovenije. 
Poleg infrastrukture za od
vajanje in čiščenje odpadnih 
voda – zgrajenih bo dobrih 
17 kilometrov kanalizacij
skega omrežja in pet črpa
lišč, ki se bodo priključili na 
obstoječi kanalizacijski sis
tem z obstoječo centralno 
čistilno napravo v Kranju – 
bo na območju obnovljen 
tudi vodovod, obnovljeni in 
dograjeni pa bosta tudi me
teorna kanalizacija ter javna 
razsvetljava. Poleg izboljša
nja komunalne infrastruk
ture se bodo s projektom 
zmanjšale tudi emisije v 
vode.«

Kakšna adaptacijska in vzdr-
ževalna dela se med poletni-
mi počitnicami obetajo na 
osnovnih šolah?
»Na Osnovni šoli Helene 
Puhar bo v drugi fazi preno
ve prenovljena garderoba. 
Šola bo pridobila novo dvi
galo, nove sanitarije v pritli
čju, prav tako pa tudi nove 
sanitarije za invalide v pr
vem nadstropju. Poleg tega 
bo urejena soba za umirja
nje. Največja pridobitev je 
prav gotovo dvigalo, s kate
rim bo učencem omogočen 
dostop z invalidskim vozič
kom tudi v prvo nadstropje. 
Prav tako bodo v pritličju in 
prvem nadstropju nove sa
nitarije dobili učenci Osnov
ne šole Franceta Prešerna, 
tako dečki kot deklice. Ker 
so obstoječi elementi sanita
rij avtorsko delo prof. dr. 
Stanka Kristla, bodo obno
vljene na podlagi konserva
torskorestavratorskega na
črta, soglasja dr. Kristla in 
soglasja ZVKDja. Na matič
ni Osnovni šoli Simona Jen
ka, kjer se že leta soočajo s 
prostorsko stisko za izvaja
nje pouka, bodo v začetku 
julija začeli prenavljati avlo. 
Prenova avle bo za pridobi
tev dveh etaž rekonstruirana 

z izvedbo armiranobetonske 
plošče. V pritlični etaži se 
avla ohranja, v na novo pri
dobljenem nadstropju bosta 
urejeni dodatna učilnica in 
knjižnica. V trenutno obsto
ječi knjižnici bo pridobljen 
nov prostor za učilnico, s či
mer bo tako šola za izvajanje 
pouka pridobila dve novi 
učilnici. Poleg omenjene re
konstrukcije bodo med pole
tjem zamenjana tudi okna 
na zahodni fasadi obravna
vanega dela objekta in toplo
tna izolacija na fasadi. Tre
nutno je v izdelavi tudi pro
jektna dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovo
ljenja za izvedbo ureditve 
požarne varnosti na Osnov
ni šoli Jakoba Aljaža. Do 
konca leta se bo na omenje
ni šoli uredila evakuacijska 
pot skladno s strokovno pre
sojo evakuacijske poti.«

Ne sicer to jesen, če bo vse 
po načrtih, pa ob začetku 
prihodnjega šolskega leta, 
naj bi bila vendarle zgrajena 
dolgo pričakovana telova-
dnica v Stražišču.
»Vesel sem, da so svetnice 
in svetniki na junijski seji 
večinsko potrdili koncesij
sko pogodbo za gradnjo te
lovadnice pri Osnovni šoli 
Stražišče. S tem uspešno 
rešujemo potrebo po takem 
športnem objektu, ki traja 
že skoraj dve desetletji. Se
daj pa smo našli način, da z 
javnozasebnim partner
stvom najhitreje pridemo do 
prepotrebnega objekta. Prav 
ta oblika investiranja oziro
ma zagotavljanja sredstev za 
izvedbo investicije je terjala 
nekaj več časa in pojasnil. 
Po svoje razumem svetnike, 
da so ob velikih investicijah 
izjemno previdni in povedo, 
kaj jih moti. Naša želja je 
bila, da investicijo čim prej 
začnemo, in najbolj realna 
rešitev za zagotovitev inve
sticijskih sredstev je bilo jav
nozasebno partnerstvo. Me
stna občina Kranj je že gra
dila javne objekte na ta na
čin, vendar ta mehanizem 
pred nekaj leti še ni bil tako 
razvit, da bi vključeval ma
ksimalne varovalke za javni 
interes. To smo sedaj zago
tovili. Pri razpisnih pogojih 
za izbiro zasebnega partner
ja je pa tako, da je nujen po
goj zanesljivost, da bo inve
sticija res izvedena v rokih 
in kakovostno ter da jo bo 
investitor vzdrževal in upra
vljal petnajst let.«

Vsi, ki jih zanima, si že lah-
ko ogledajo, kakšen bo nov 
avtobusni terminal. Kje?
»Sodobni avtobusni termi
nal s trajnostno prenovo šir
šega območja je zagotovo 
največji razvojni projekt Me
stne občine Kranj. Za lažjo 
predstavo, kako bo vse sku
paj videti, smo v preddverju 

sprejemne pisarne v stavbi 
občine na ogled postavili 
maketo novega avtobusnega 
terminala s trajnostno pre
novo širšega območja na 
Zlatem polju. Prikazani so 
tudi z občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom predvi
deni posegi, od novega avto
busnega terminala s parkir
nimi prostori pod njim do 
centralne mestne kolesarni
ce, objekta Severna vrata in 
vse ostalo, vključno z rekon
strukcijo ceste. Vabljeni, da 
si julija in do konca avgusta 
vse ogledate na maketi, ki 
lepo ponazori ureditev, da si 
lažje predstavljamo, kako bo 
videti, ko bodo objekti zgra
jeni. Septembra bo ogled 
makete možen v pritličju 
Mestne knjižnice Kranj. Pro
jekt je opisan tudi v posebni 
brošuri, ki jo lahko vzamete 
s seboj.«

Pred kratkim ste prejeli pri-
znanje evropske institucije 
URBACT za projekt preno-
ve soseske Planina. Kaj vam 
pomeni?
»Na začetku tega meseca 
smo iz pisarne URBACTa v 
Saint Denisu v Franciji pre
jeli izjemno spodbudno no
vico, da je bil projekt preno
ve soseske Planina, zasno
van v letu 2016, nagrajen 
kot evropski primer dobre 
prakse revitalizacije urbane
ga območja. Za nas je pri
znanje institucije visokega 
evropskega ranga najprej 
priznanje dobro zasnovane
mu modernemu projektu 
izboljšanja funkcionalnosti 
mestne soseske, ki je bila 
dolgo zamrznjena v času in 
je razvoj šel mimo nje. Pro
jekt je odlična osnova za pri
dobitev sredstev sofinancira
nja iz mehanizma celostnih 
teritorialnih naložb. Investi

cijo smo za sofinanciranje 
prijavili na poziv Združenja 
mestnih občin Slovenije. 
Črpanje sredstev in realiza
cijo operacije pričakujemo 
do 2020. Ključno pri tem 
projektu je sodelovanje – 
med stroko, to je arhitekti in 
drugimi urejevalci okolja ter 
strokovnjaki socialnih funk
cij, in, kar je izjemno po
membno, občani, stanoval
ci, ki so tam doma. Sodelo
vanje, participativnost, nam 
je v Kranju zelo dobro uspe
la na več področjih, tako pri 
pripravi krovnega doku
menta Trajnostne urbane 
strategije kot izvedbenih 
projektih. Projekt prenove 
stanovanjske soseske Plani
na je res zelo sestavljena ak
tivnost, ki je vključevala in 
jih bo tudi v prihodnje vse 
segmente ljudi, jih medse
bojno povezovala in tako iz
boljšala življenjske pogoje v 
soseski ter hkrati ljudem 
dala objekte, urejen prostor 
po njihovih željah in potre
bah. To je prepoznano tudi v 
evropskem merilu, kar po
meni, da delamo odlično in 
v pravi smeri.«

Glede Bolnišnice za gineko-
logijo in porodništvo Kranj 
ste na Ministrstvo za zdravje 
naslovili peticijo. Zakaj?
»Prav dostopnost do zdra
vstvenih storitev, varnost in 
kakovost obravnave žensk in 
novorojenčkov so vrednote, 
ki jih podpornikom ohrani
tve ginekoloških storitev in 
porodnišnice v Kranju ne 
more in ne sme nihče vzeti, 
še posebej ne brez ustreznih 
analiz in strokovnih podlag. 
Pomemben del zahtev je 
tudi zagotovitev ustreznega 
sistemskega financiranja te 
specializirane ustanove. Po
ziv Ministrstvu za zdravje, 

kar peticija je, podpiramo 
tudi župani enajstih gorenj
skih občin. V Kranju bo v 
prihodnjih letih na območju, 
kjer so že sedaj zdravstvene 
storitve, na voljo še več pro
storskih kapacitet prav za ra
zvoj zdravstva in takrat bo 
bolj upravičeno razmišljati o 
organizacijskih spremem
bah gorenjskih bolnišnic.«

Kranj je vsako leto bolj živa-
hen, še posebno pa to velja 
za poletne mesece. Katere 
letošnje prireditve bi pose-
bej omenili?
»Dokazujemo, da je Kranj 
res mesto priložnosti. Če k 
temu dodamo, da imamo 
enega najbolj očarljivih me
stnih jeder v Sloveniji, potem 
ni čudno, da vsako leto našte
jemo več obiskovalcev. Seve
da je dobro poskrbljeno tudi 
za domačine, ki lahko uživa
jo tako ob različnih priredi
tvah v letnem gledališču Khi
slstein kot večerih pod Graj
sko lipo, filmih na Vovkovem 
vrtu ter tradicionalnih in no
vih prireditvah na različnih 
drugih lokacijah. Še posebno 
bi rad poudaril, da se kot no
viteta obeta kakovosten kul
turni program poletja s Pre
šernovimi nagrajenci. Začel 
se je že Subart festival, 21. in 
22 julija bo tradicionalni 
Kranfest, katerega vrhunec 
bo nastop Plavega orkestra, 
konec avgusta pa bo znova 
Jazz kamp. Tako bo praktič
no celo poletje prav vsak dan 
možno izbrati vsaj en zani
miv kulturni, zabavni, spro
stitveni, delavnični ali kak 
drug dogodek. Ko potrebuje
te odklop, poglejte na iKranj, 
poglejte na spletno stran 
www.visitkranj.si ali občine 
www.kranj.si in boste zago
tovo našli nekaj zase. Za raz
vajanje in dušo.«

Čas za gradnje in obnove
Poletje je čas, ko se povsod veliko gradi. Tudi v kranjski občini se nadaljujejo in začenjajo različna investicijska dela. Predvsem  
o tem in tudi načrtih za nove investicije sva se pogovarjala z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl
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Maketa prikazuje območje 
občinskega podrobnega pro
storskega načrta in obsega 
del širšega centra mesta Kra
nja. Gre za območje med 
Bleiweisovo cesto na vzhodu, 
Gosposvetsko ulico na zaho
du, pri čemer je zajet tudi 
objekt na Gosposvetski ulici 
9 zahodno od Gosposvetske 
ulice, na jugu se območje 
konča s predvideno cestno 
povezavo med Nazorjevo in 
Levstikovo ulico, na severu 
pa sega čez Kidričevo ulico in 
zajame območje do Osnovne 
šole dr. Franceta Prešerna. 
Prikazani so z občinskim 
podrobnim prostorskim 
načrtom predvideni posegi: 
nov avtobusni terminal s par
kirnimi prostori pod njim, 
centralna mestna kolesarni
ca, objekt Severna vrata, nad
strešek porodnišnice in raz
širitev objekta bolnišnice z 
ureditvijo uvoza, babiška 
hiša, nadstrešek urgence in 
ureditev dovoza do urgence, 
nadstrešek pri objektu zo
bozdravstva, na lokaciji stav
be na Gosposvetski ulici 9 je 
prikazano novo parkirišče, 
na mestu reševalne postaje 
je nov objekt s podzemno 

garažo, zarisana je nova pro
metna povezava med Levsti
kovo in Nazorjevo, ureditev 
dodatnih parkirišč, ureditev 
peš in kolesarskih poti, ure
ditev zelenih in utrjenih 
površin (ureditve odprtega 
prostora znotraj območja), 
vključeni so rekonstrukcija 

Kidričeve ceste, javni podhod 
pod Kidričevo cesto, nov ces
tni priključek na Bleiweisovo 
cesto in interni podhod 
(Severna vrata–bolnišnica).
Vabljeni ste, da si julija in do 
konca avgusta ob obisku 
občinske stavbe ogledate tudi 
maketo, ki lepo ponazori 

ureditev, da si lažje predstav
ljamo, kako bo videti, ko 
bodo objekti zgrajeni. Sep
tembra bo ogled makete 
možen v pritličju Mestne 
knjižnice Kranj. Projekt je 
opisan tudi v posebni brošu
ri, ki jo lahko vzamete s 
seboj. 

Nov avtobusni terminal
V preddverju sprejemne pisarne v stavbi Mestne občine Kranj je na ogled maketa novega 
avtobusnega terminala s trajnostno prenovo širšega območja na Zlatem polju. 

Maketa novega avtobusnega terminala je že na ogled.

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Star sem 36 let in od leta 
2008 živim v soseski Plani
na v Kranju. Po srednji Eko
nomski šoli v Radovljici sem 
nadaljeval šolanje na Eko
nomski fakulteti Ljubljana 
ter na Fakulteti za manage
ment Koper. Zaposlen sem 
v bančnem sektorju, po izo
brazbi sem magister mana
gementa. V prostem času se 
ukvarjam z raznimi športi, 
veliko berem in rad pogle
dam dober film ali serijo.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Opravljam svoj prvi man
dat na listi stranke SMC. V 
svetniški skupini SMC se 
trudimo s predlogi, ki bi 
izboljšali kvaliteto življenja v 
občini. Zavzemamo se za 
pregledno in zakonito delo
vanje občine. Sem tudi član 
Sveta Krajevne skupnosti 
bratov Smuk.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?

»Kot svetnik je težko prodirati 
s predlogi, saj v proračunu 
preprosto ni denarja za ures
ničevanje resnih projektov in 
predlogov. Večina proračun
skih sredstev je namenjenih 
delovanju občine, tako da za 
razvoj ostajajo drobtinice, in 
še te so vnaprej razdeljene. 
Če se bo želelo mesto razvija
ti, bo treba resno razmisliti, 
kako pripeljati nazaj delovna 
mesta, ter zagotoviti rešitev 
stanovanjske problematike, 
predvsem za mlade, saj je le z 
gospodarsko rastjo možen 
trajnostni razvoj, ki bo na dol
gi rok vzdržen. Žal se svet 
občine Kranj že praktično od 
začetka mandata bolj ukvarja 
z raznimi aferami, ki se vrtijo 
okoli župana, kot pa z razvo
jem, ki je dejansko pomem
ben in ki Kranj s prebivalci 
zmore in zasluži.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Uspeh bi bil, če bi realizirali 
predloge iz predvolilnega pro
grama stranke SMC, s kate
rim smo se zavezali k izboljša
nju kvalitete življenja v občini. 
Zaradi afer, ki so se in se še 
pojavljajo ter so v veliki meri 

povezane s samodržnim 
županom, bo to mandat 
zamujenih priložnosti. Upam, 
da se iz tega kaj naučimo in da 
se take napake v prihodnje ne 
bodo več ponovile, saj si jih ne 
moremo privoščiti. Predvsem 
se morajo volivci začeti zave
dati, da imajo moč podeljeva
nja oblasti in da morajo kritič
no sodelovati. Slednje v obdo
bju, ko imajo to moč – na 
volitvah. Dovolj je naših in 
vaših. Trdo delo, poštenost in 
vizija naj bodo nagrajeni. Poli
tika bo vedno politika. Volivci 
pa morajo opraviti vlogo nad
zornega odbora.« 

Želi boljšo kvaliteto 
življenja občanov
Aleksandar Andrić je v kranjskem mestnem svetu član svetniške  
skupine SMC, svetnik pa je prvi mandat.

Aleksandar Andrić

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Od leta 2008 z družino 
prebivam v Kranju v naselju 
Planina. Zaposlena sem kot 
svetovalka na Upravni enoti 
v Kranju. Imam tri otroke, 
svoj prosti čas mi je najlepše 
preživljati z družino. Ker 
imamo doma tudi psa, veli
ko časa preživljamo v nara
vi. V veliko veselje mi je peti 
v pevskem zboru, brati knji
ge in se ukvarjati z različni
mi športi. Za politično in 
družbeno aktivno delovanje 
sem se odločila zato, ker 
menim, da lahko vsakdo 
vpliva na spremembe v svo
jem in širšem okolju, ki bi 
prinesle lepšo prihodnost 
našim otrokom.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Funkcijo občinske svetnice 
sem nastopila aprila 2016. 
Pripadam svetniški skupini 
SMC. Funkcija je odgovor
na, saj soodločaš o najpo
membnejših stvareh, ki vpli
vajo na življenje ljudi v naši 

občini, ter na okolje, v kate
rem živimo.«

Ali kot svetnica lahko prod-
rete s svojimi predlogi?
»Če si zavzet, lahko. Veliko
krat pa je žal tako, da je veli
ko odvisno od finančnih 
sredstev in drugih okoliš
čin, ki vplivajo na to, ali je 
kakšen projekt izvedljiv. 
Tako se že od vsega začet
ka, tudi v funkciji predsed
nice sveta KS bratov Smuk, 
zavzemam, da bi se sanira
lo smetišče, ki je nastalo v 
neposredni bližini gosto 
poseljenega naselja Plani
na, mestnega pokopališča 
in Tuš Planeta v Kranju. 
Menim, da je to eden večjih 
ekoloških problemov v 
našem mestu, saj so grad
beni odpadki, ki se že leta 
kopičijo, tudi strupeni. Žal 
pa se do danes še ni našla 
rešitev, kako sanirati to 
zemljišče, ki je v zasebnih 
rokah in ne v občinski lasti. 
Ob tej priložnosti želim 
pohvaliti tudi delo, trud in 
odzivnost občinskih urad
nikov, s katerimi sodelu
jem. Upam, da ima dobre 
izkušnje tudi večina obča

nov, ki potrebujejo storitve 
občinske uprave.«

Kaj bi bil za vas kot svetnico 
uspeh ob koncu mandata?
»Nedvomno bi bil uspeh 
celotnega občinskega sveta 
to, da bi imele vse naše odlo
čitve pozitivne posledice. 
Čas bo pokazal, ali bo temu 
tako. Moj osebni uspeh pa 
bo, če bom do konca manda
ta uspela s svojim sodelova
njem, aktivnostmi in pobu
dami prispevati v lepo priho
dnost našega čudovitega 
mesta, njegove okolice ter 
ljudi, ki tu živijo.«

Radi bi sanirali  
smetišče na Planini
Tina Žalec Centa je kranjska mestna svetnica prvi mandat in pripada 
svetniški skupini SMC. Je tudi predsednica KS bratov Smuk.

Tina Žalec Centa

V galeriji Mestne občine Kranj se do 31. avgusta predstavlja-
jo fotografi Fotografskega društva Janez Puhar Kranj. To je 
eno najbolj dejavnih društev na področju kulture v Kranju. 
Letošnjo razstavo so poimenovali Prosto. Kar 32 fotografov 
s 65 razstavljenimi deli predstavlja štiri sklope: pokrajino, 
naravo, portrete in ulično fotografijo. Razstavljena dela je 
predstavil predsednik društva Vlado Sofronievski in ob tem 
poudaril tradicionalno sodelovanje z Mestno občino Kranj 
in še posebej zadovoljstvo, da lahko prikažejo svoje delo 
skozi oko objektiva. Razstavljene fotografije prikazujejo, 
kako fotografi skozi svoj objektiv beležijo lepote, ki jim jih 
ponuja narava. Razstavo je odprl podžupan Mestne občine 
Kranj Boris Vehovec in izrazil zadovoljstvo, da je Galerija 
Mestne občine Kranj postala mednarodno priznana galerija, 
da v njej razstavljajo priznani umetniki iz vsega sveta. Samo 
letos je v njej na dveh skupnih razstavah gostovalo že več 
kot deset umetnikov iz tujine. Da je galeriji uspel ta preboj, 
pa imajo velike zasluge člani Fotografskega društva Janez 
Puhar Kranj, ki se jim je ob tej priložnosti tudi zahvalil. S 
svojo aktivnostjo si je društvo v galeriji pridobilo že kar sta-
len termin, saj njihove fotografije privabijo obiskovalce od 
blizu in daleč, je poudaril podžupan. Odprtje so z bogatim 
kulturnim programom popestrili učenci Osnovne šole Sta-
neta Žagarja.

Fotografska razstava Prosto

V galeriji Mestne občine Kranj se predstavljajo fotografi 
Fotografskega društva Janez Puhar Kranj. / Foto: Ludvik Mekuč
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Vilma Stanovnik

»Ponosni smo na vas, na vaše 
uspehe, in prav vsi se lahko 
zgledujemo po vas. Ponosni 
smo, da ste pripravljeni nare-
diti korak več, da ste pripra-
vljeni izstopati iz množice s 
svojimi uspehi in s tem tudi 
garantirate, da je Kranj danes 
in bo tudi v prihodnje mesto 
priložnosti in mesto uspe-
hov,« je zbrane nagovoril žu-
pan Boštjan Trilar.  
»Računam na vas, da boste 
spremenili svet in želeli in 
delali tako, kot si želite. Ko 
boste dosegli mednarodne 
uspehe in boste mednaro-
dno poznani, vas prosim, da 
ne pozabite na svoj rodni 
kraj,« je še poudaril župan 
ter čestital kar 109 odličnja-
kom kranjskih osnovnih šol, 
ki zaključujejo šolanje, in 
135 osnovnošolcem in sre-
dnješolcem, ki so bili uspe-
šni na različnih tekmova-
njih.
Dogodek je duhovito pove-
zoval Boštjan Gorenc - Piža-
ma, pisec, prevajalec, stand-
-up komik, ekipe pa so se 
nato pomerile v Pub kvizu, 
ki je potekal v odličnem 
vzdušju, predvsem pa s širo-
kim sodelovanjem. Učenci 
in dijaki so bili razvrščeni v 
več ekip po približno dva-
najst tekmovalcev. Na kon-
cu sta bili dve ekipi izenače-
ni v točkah in sta se na odru 
pomerili v zadnjem sklopu 
vprašanj. Zmagovalna ekipa 
Pub kviza je prejela kartice 

sistema KRsKOLESOM za 
enoletno izposojo koles.  
»Vsako leto poskušamo za 
odličnjake in druge uspešne 
učence in dijake narediti kaj 
novega. Še posebej si želi-
mo, da bi pridobili nekaj nji-
hove mladosti, kreativnosti, 
zato smo letos izvedli tako 
imenovani Pub kviz na raz-
lične teme. Bil sem presene-
čen, ko sem spremljal finale 
in se prepričal o tem, kako 
zares široko je njihovo zna-
nje. Primerna je tudi lokaci-
ja. V kranjskem bazenu se 
mladi zbirajo ob glasbi in se 
družijo in resnično stremi-
mo k temu, da tovrsten do-
godek skušamo približati 
prav tem generacijam. Spo-
ročilo je, da naj bodo pogu-
mni, naj uveljavljajo spre-
membe, predvsem pa, da si 
bodo družbo in svet ustvarili 
na tak način, da bodo lahko 
dobro in uspešno živeli. 
Kranj mladim ponuja veliko 
možnosti. Ena najboljših je v 
tem trenutku zagotovo Ko-
vačnica, naš zagonski cen-
ter, kjer imajo več možnosti. 
Ena možnost je, da najame-
jo prostor za svojo podjetni-
ško idejo, druga, da se udele-
žujejo predavanj, tretja pa, 
da sami prodajajo,“ je še po-
vedal župan Boštjan Trilar. 

Sto sedem odličnjakov
Na Osnovni šoli Franceta 
Prešerna je trinajst učencev 
devet let dosegalo odličen 
uspeh (povprečje ocen 4,5 

ali več). To so: Katarina Zu-
pančič, Sara Alidžanović, 
Nika Ošlaj, Lenart Torkar, 
Ana Podpeskar, Alja Lah, 
Klara Mali, Ana Krek, Jan 
Jure Stojanovič, Žana Kor-
dež, Nejc Zagmaister, Maša 
Sladič in Taja Podjavoršek.
Na Osnovni šoli Simona 
Jenka je dvajset odličnjakov: 
Ana Kveder, Jakob Istenič, 
Eva Grašič, Tinkara Šubic, 
Luka Uranič, Jaka Zupan, 
Petja Zala Šorli, Nika Veli-
konja, Erik Škrlec, Jure Re-
mic, Jaka Ipavec Lakner, 
Domen Andoljšek, Taja Da-
garin, Jaša Florjančič, Mati-
ja Ječnik, Ambrož Klančar, 
Aleksander Kočevar Polak, 
Ema Krajnik, Jan Tomc in 
Jera Učakar.
Na Osnovni šoli Jakoba Alja-
ža je osem odličnjakov. To 
so: Matej Aleksov, Hana Bu-
janović Kokot, Kaja Perčič, 
Anastasija Prodanska, Pia 
Ržen, Lara Novak, Špela Če-
lik in Žan Ferlan.
Na Osnovni šoli Matije 
Čopa so štirje odličnjaki: 
Manca Kejžar, Maks Jovano-
vić, Katarina Polšak in An-
drej Sarafimov.
Na Osnovni šoli Staneta Ža-
garja je osemnajst odličnja-
kov. To so: Andraž Bizjak, 
Lenart Bogataj, Kristjan Ja-
klič, Tina Jenko, Zala Jenko, 
Nuša Belehar, Igor Bojić, 
Hana Grobovšek, Pia Kri-
stanc, Altin Kryeziu, Manca 
Corn, Kim Klančar, Teja 
Kropar, Jure Korent Vodnik, 
Karin Kristan Čučuk, Man-

ca Nograšek, Matej Pelko in 
Mia Lola Živković.
Na Osnovni šoli Stražišče je 
devetnajst odličnjakov: Ana 
Ahačič, Julija Benedik Mar-
kovič, Miha Maksimiljan 
Bertoncelj, Gregor Globev-
nik, Nika Gosar, Urša Jaklič, 
Lara Juvan, Aja Koblar Tu-
tič, Lana Košnik, Aljaž Le-
bar, Tajda Lebar, Urban Me-
linc, Nejc Mihelič, Miha Po-
gačnik, Žan Pogačnik, Jerca 
Rihtaršič, Tim Uršič, Mir-
jam Vene in Jakob Vrande-
čič.
Na Osnovni šoli Orehek je 
štirinajst odličnjakov: Nika 
Kalan, Ernest Pogačnik, Pia 
Potnik, Zala Urh, Katja Ba-
lanč, Matic Fajfar, Tadej Jer-
šin, Gaber Osredkar, Nika 
Krajnc, Ivana Nagode, Tim 
Rekelj, Manca Sokol, Luka 
Vrtač in Manca Pintar.
Na Osnovni šoli Predoslje je 
dvanajst odličnjakov: Kristi-
na Arvaj, Hana Bevk, Juš 
Egart, Kaja Gimpelj, Lina 
Pogačar, Iza Prusnik, Mark 
Savinšek, Manca Šavs, Klara 
Zavašnik, Maja Marš, Tina 
Papov in Nejc Markič.

Sto petintrideset z 
najvišjimi priznanji
Čestitke za uspehe si je pri-
služilo kar 135 osnovnošol-
cev in dijakov, ki so v minu-
lem šolskem letu posegli po 
najvišjih uvrstitvah na dr-
žavnih in mednarodnih tek-
movanjih iz znanja. To so 
bili med osnovnošolci: Ma-

tic Meglič, Anja Oštarijaš, 
Nika Kovač, Anej Hervol, 
Žan Keršič Ahlin, Ana Kve-
der, Jakob Istenič, Eva Gra-
šič, Luka Urančič, Jaka Zu-
pan, Lovro Šarabon, Petja 
Zala Šorli, Jure Remic, Jan 
Prezelj, Jaka Ipavec Lakner, 
Matej Vilar, Taja Dagarin, 
Lucija Brina Arvaj, Aleksan-
der Kočevar Polak, Matija 
Ječnik, Jan Tomc, Jaša Flor-
jančič, Lara Valjavec, Hana 
Bujanović Kokot, Lara No-
vak, Tim Novak, Manca Ke-
jžar, Maks Jovanovič, Mia 
Jocić, Meta Perneš, Polina 
Vodnik, Lara Lukančič, Ana 
Zajec, Filip Kalan, Jaša Vo-
dnik, Lara Klemenčič, Miha 
Pogačnik, Gregor Globev-
nik, Tim Uršič, Tadej Jeršin, 
Ivana Nagode, Nika Kalan, 
Zala Urh, Nika Šimnovec, 
Gašper Dobrovoljc, Nejc 
Urh, Eva Bitežnik, Brina Er-
znožnik, Lea Ažbe, Anara 
Nemanič, Nika Krajnc, Lo-
vro Lotrič, Manca Šavs, Kla-
ra Završnik, Gaber Avsec, 
Nika Zavašnik in Jakob Ži-
bert.
Med učenci Glasbene šole 
Kranj so bili najuspešnejši: 
Vita Blagovič, Kim Klančar, 
Meta Šipec, Tim Oštir, Jer-
nej Mišič, Gaber Avsec, Si-
mon Vene, Teja Bohinec in 
Tilen Lotrič.
Med dijaki Gimnazije Kranj 
so letošnji dobitniki najviš-
jih priznanj: Katarina Mi-
natti, Monika Podlogar, Jan 
Krajnik, Taja Basaj, Karmen 
Jošt, Tevž Lotrič, Katja Kra-

njec, Miha Mitič, Gregor 
Igličar, Jože Gašperlin, Ga-
šper Lotrič, Aleš Globočnik, 
Neža Peternel, Gašper Ko-
šir, Helena Potočnik, Vita 
Naglič, Ana Potočnik, Jure 
Kemperle, Žan Žnidar, Zala 
Julija Kavčič, Sonja Debevc, 
Maj Mohorič, Job Stopar, 
Ronja Čeferin, Gašper Lo-
gar, Ana Roblek, Kaja Ku-
rent, Lucija Karničar, Neža 
Sodnik in Katja Konc. 
Med dijaki Šolskega centra 
Kranj, srednje tehniške šole, 
so po najvišjih mestih pose-
gli: Janez Klemenčič, Matjaž 
Strajnar, Gal Nadrag, Simon 
Bulovec, Mark Gladek, Luka 
Remec, Jaša Kužnik, Simon 
Klemenčič, Aleš Šlibar, 
Luka Jelovčan, Jure Abram, 
Bor Letnar, Gašper Krista-
nec, Filip Kavčič, Jure Jelov-
čan, Simon Langus in Tomi 
Jovan.
Med dijaki Srednje ekonom-
ske, storitvene in gradbene 
šole so se posebej izkazali: 
Timi Zajc, Jaka Maradin, 
Matic Likar, Amina Meha-
džić, Ariana Abdič Kralj, 
Jošt Šubic, Patric Matušek, 
Luka Meglič, Ulla Podnar in 
Gal Štucin.
Letošnji dobitniki najvišjih 
priznanj na Gimnaziji Fran-
ceta Prešerna pa so: Eva 
Rech berger, Halime Haxhi-
dema, Luka Blatnik, Alex 
Cisar, Tilen Lotrič, Domen 
Prevc, Uroš Novič, Maša 
Svetina, Bor Pavlovčič, Vid 
Vrhovnik, Nika Križnar in 
Kaja Ahčin.

Čestitke za uspehe in odliko
Ob zaključku letošnjega šolskega leta je sprejem za uspešne in nadarjene mlade potekal na starem bazenu na Savskem otoku, kjer je župan čestital  
kar sto devetim odličnjakom kranjskih osnovnih šol, ki so zaključili šolanje, poleg njih pa je kar sto petintrideset osnovnošolcev in srednješolcev  
prejelo čestitke za uspehe na različnih tekmovanjih.

Letos je sprejem potekal na starem bazenu na Savskem otoku, čestitke župana Boštjana Trilarja pa si je zaslužilo kar 109 odličnjakov in 135 dobitnikov najvišjih priznanj na tekmovanjih iz znanja. 
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Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini 
Kranj (Uradni list RS št. 38/2012 in 15/2013) Komisija 
za nagrade in priznanja Mestnega sveta Mestne občine 
Kranj

objavlja

RAZPIS
ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ  

ZA LETO 2017

Priznanja Mestne občine Kranj so:

1.  Častni občan – naziv častni občan Mestne občine Kranj 
se podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim 
delovanjem ali stvaritvami prispevale k ugledu in napred
ku občine, širše družbene skupnosti ali vsega človeštva.

2.  Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom,  
skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim sku
pnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim 
zavodom na območju mestne občine Kranj, z območja  
drugih občin pa le, če so njihovi uspehi pri delu oziroma  
dejanja pomembna za območje mestne občine Kranj. 

3.  Listine o priznanju Mestne občine Kranj se podeljujejo 
občanom, skupinam občanov, ustanovam in dru š tvom, kra
jevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem 
in javnim zavodom na območju mest ne občine Kranj za 
dosežene uspehe pri delu v korist družbene skupnosti, 
zaradi reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja 
škode na premoženju ali zaradi aktivne udeležbe v drugih 
humanitarnih organizacijah.

4.  Velike plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo ob
č a n om, skupinam občanov, ustanovam in društvom,  
kr a  j evnim skupnostim, gospodarskim subjektom, zdru ž e
njem in javnim zavodom, ki s posebnimi delovnimi priza
devanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju prispevajo h 
ka ko vostnejšemu življenju, blaginji ugledu in razvoju Mes
tne občine Kranj, ter za dosežke na športnem in znanstve
noraziskovalnem področju.

5.  Velika Prešernova plaketa se podeljuje občanom, sku
pinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skup
nostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim 
zavodom za uspešno delovanje na kulturnoumetniškem 
področju.

Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Mes
tnega sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, 
društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in kra
jevne skupnosti, in sicer na obrazcu, ki je objavljen na spletni 
strani Mestne občine Kranj na povezavi http://www.kranj.si/
KRANJ_SI,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno.

Pobude morajo biti odposlane s priporočeno pošiljko naj
kasneje do vključno petka, 15. septembra  2017, do 24. 
ure na naslov: Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in 
priznanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPI
RAJ, ZA RAZPIS«. 

Predlagatelj ne more za priznanje predlagati sebe.

Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene vloge.

Komisija na sejah obravnava podane pobude za pode
litev priznanj, ugotavlja, ali so v njih izkazane zasluge za 
podelitev katerega izmed priznanj, ter na podlagi ocene 
pomembnosti uspehov in zaslug oblikuje predloge sklepov 
z obrazložitvami, ki jih da v obravnavo in sprejem Mestnemu 
svetu Mestne občine Kranj.

Občanom se priznanja praviloma podelijo največ dva
krat, vendar naslednjič šele po preteku petih let od prve 
podelitve. 

Komisija lahko za posameznega predlaganega prejemnika 
priznanj spremeni predlagano vrsto priznanja.

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

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

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini 
Kranj, soba 28, po telefonu številka (04) 23 73 113 ali po  
elek tronski pošti tatjana.kocijancic@kranj.si.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazni
ku Mestne občine Kranj.

          Mag. Igor Velov                                                             Boštjan Trilar
     Predsednik Komisije                                                    Župan
  za nagrade in priznanja 

Mateja Rant

Podblica – »Naša šola ni veli-
ka, vendar je to kraj, kjer so 
domačini vasi Njivica, Nemi-
lje, Podblica in Jamnik osvo-
jili prva znanja in prebrali 
prve besede,« je ob jubileju 
šole poudaril predsednik kra-
jevne skupnosti Igor Pogač-
nik in dodal, da je šola na 
podeželju tista temeljna celi-
ca, na katero se navezujejo 
domačini in jih nekje v pod-
zavesti še vedno opominja 
na zvestobo njihovemu kra-
ju. S tem se je strinjal tudi 
kranjski podžupan Boris 
Vehovec, ki prav v podežel-
skih šolah vidi ključ za obstoj 
malih vasi, zato si bodo še 
naprej prizadevali za ohrani-
tev te šole, je obljubil.

Po besedah ravnatelja OŠ 
Stražišče Pavla Srečnika je 
bila podbliška šola v doseda-
njem obstoju postavljena 
pred številne izzive in prep-
reke. »Nanjo so vplivale sis-
temske in zakonske spre-
membe, a je uspešno kljubo-
vala vsem tegobam in se lep-
ša kot kdajkoli ohranila do 
danes,« je poudaril in dodal, 
da predstavlja vzorčni pri-
mer dobrega sodelovanja s 
krajem. Občina je v šoli 
vzpostavila e-središče, kraja-
ni so s prispevki in delom 
uredili šolsko igrišče, pred 
šestimi leti pa so šolo tudi 
temeljito obnovili. Šola je 
tako dobila novo fasado in 
stavbno pohištvo, uredili so 
centralno kurjavo in kuhinjo. 
Po besedah učiteljice Anice 

Kordež so v Podblici že zelo 
zgodaj spoznali, da je izobra-
ževanje gonilo napredka, 
zato so pouk še pred gradnjo 
šolske stavbe organizirali kar 
po zasebnih hišah. Novo šol-
sko poslopje so na pobudo 
učitelja Ivana Stupice začeli 
graditi leta 1913, pouk v novi 
šolski stavbi pa se je začel 15. 
septembra 1917. Šolo, ki je 
bila brez tekoče vode in sta-
novanja za učitelja, je v 
prvem letu obiskovalo 78 
učencev, in sicer 40 dečkov 
in 38 deklic, je mogoče preb-
rati v zborniku, ki so ga izdali 
ob stoletnici. Vodovod je šola 
dobila v času službovanja 
Leopolda Junca, ki je v pod-
bliški šoli poučeval od leta 
1923 do 1926, leta 1935 pa so 
jo po prizadevanjih takratne-

ga učitelja Andreja Štruklja iz 
enorazrednice razširili v dvo-
razrednico. V letu 1949 so se 
starši in učenci razveselili 
šolske kuhinje, leta 1962 pa 
so obnovili celotno električno 
napeljavo, tako da je luč zasi-
jala v vseh prostorih. Leto 
velikih sprememb je za šolo 
predstavljalo še šolsko leto 
2003/2004, ko so uvajali 
devetletko. Konec omenjene-
ga šolskega leta so začeli tudi 
z obnovo strehe.
Najmanj učencev je podbliš-
ko šolo obiskovalo v šolskem 
letu 1984/1985, in sicer trije 
učenci v dveh razredih. V 
letošnjem šolskem letu ni 
bilo vpisa v prvi razred, šolo v 
kombinaciji drugega in tretje-
ga razreda pa obiskuje šest 
otrok.

Jubilej šole v Podblici
S slovesnostjo na šolskem igrišču pri podbliški podružnični šoli so sredi junija zaznamovali  
stoletnico začetka pouka v tamkajšnji šolski stavbi.

Sto let mladosti so poimenovali prireditev, ki so jo ob častitljivem jubileju šolske stavbe pripravili v Podblici. / Foto: Primož Pičulin

Pred počitnicami bodo v 
petek, 7. julija, od 16. ure 
dalje organizirali zaključni 
dogodek Po službi na pivo. 
Na ta dan bodo na široko 
odprli svoja vrata, da lahko 
vsak, ki ga zanima, kako je 
videti Kovačnica od znotraj, 
pokuka v prostore soposlov-
nega centra, povedali mu 
bodo, kako poteka delo, kak-
šne so prednosti dela v sode-
lovni skupnosti in kakšne so 
cene. Za vse nove člane sku-
pnosti ponujajo v poletnih 
mesecih (juliju ali avgustu) 
en mesec brezplačne preiz-
kušnje prostora. Na piknik 
ste vabljeni vsi, saj se bodo 
tam predstavljali tudi vsi 
najemniki Kovačnice, vi pa 
boste lahko, v sproščenem 
vzdušju, dobili boljši obču-
tek, kako pisana druščina so 
in da se jim lahko pridružijo 
vsi: tisti, ki svojo idejo še 
razvijajo, delajo prve samo-

stojne korake v podjetništvo 
ali pa so že suvereno na last-
ni poti. 
V prvi polovici leta so v 
Kovačnici organizirali več 
kot dvajset različnih izobra-
ževalnih predavanj in delav-
nic, za katere z veseljem 
ugotavljajo, da postajajo 
vedno bolje obiskani. Najra-
je vidijo, da jim uporabniki 
sami sporočijo, kakšne 
dogodke in vsebine bi si 
želeli, saj si želijo biti za 
uporabnike čim bolj upora-
bni in koristni. Poleg tega se 
širi tudi njihova sodelovna 
družina, trenutno imajo 15 
najemnikov, ki si dnevno 
delijo delovni prostor, razvi-
jajo svoje ideje in podjetja. 
Njihova skupnost je pisana, 
saj v Kovačnici delajo tako 
grafični oblikovalci, arhitek-
tka, programer, fant, ki je 
naredil izpit za letenje z dro-
nom in bo naredil super 

posnetek Kovačnice iz zra-
ka, strokovnjak za menedž-
ment, mednarodna »head-
hunterka«. Ne glede na to, 
kakšno idejo imate oziroma 
kakšen posel vodite, ste v 
Kovačnici dobrodošli. Saj 
poleg ugodnega sodelavne-
ga prostora in podpornih 
storitev dobite podporo svo-
jih »sodelavcev«, možnost 
povezovanja in dodatnega 
razvoja svoje ideje. Poleg 
tega pa tudi vi prispevate k 
razvoju ostalih članov in 
razvoju skupnosti. Kovačni-
ca je velika, srečna družina, 
ki vedno sprejema nove čla-
ne.
Čez poletje v Kovačnici ne 
bo izobraževalnih dogod-
kov, svoje aktivnosti bodo 
zmanjšali na minimum in 
se odpravili na zaslužene 
počitnice. Vsak delavnik 
med 9. in 19. uro pa so vam 
na voljo sodelovni prostori, 

ki se, tudi čez poletje, ne 
bodo zaprli. 
Jeseni pa se bodo vrnili. 
Ponovno bodo začeli s svoji-
mi informativnimi in izob-
raževalnimi dogodki. Prip-
ravlja se nekaj velikega, kar 
vključuje tudi podiranje 
sten, in nekaj, česar Gorenj-
ska še ni imela. Vam beseda 
Hackathon kaj pomeni? 
Namerno so skrivnostni, 
tako da bo presenečenje še 
večje. Poleg tega se, vsaj v 
mislih, že pripravljajo tudi 
na november – kaj bo 
novembra? Druga obletnica 
delovanja Kovačnice. Vabijo 
vas, da jih spremljate na 
Facebooku ali spletni strani, 
da pa vam kakšna pomem-
bna informacija ne uide, je 
najbolje, da se prijavite na 
njihove elektronske novice, 
ki jih (razen med počitnica-
mi) pošiljajo enkrat na 
teden. 

V Kovačnico tudi poleti
Čeprav je poletje prišlo že tudi v Kranj in so temperature včasih neprimerne za delo,  
imajo v Kovačnici še vedno prižgane svoje peči in kujejo ideje.
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Kako uskladiti želje 
oziroma potrebe z 
ve likostjo svoje de
narnice? To je večno 
vprašanje, pa naj bo 
v lastni družini, pod
jetju ali družbeni 
skupnosti. Ali ravna
ti konzervativno in 
investirati le toliko, 
kolikor imam denar
ja, ali se odločiti bolj 
smelo in uporabiti 

druge vire financiranja? V prvem primeru je 
investicija časovno odmaknjena v neznano 
prihodnost, v drugem pa bom dokaj hitro 
zadostil svojim potrebam, ob tem pa se za
vedal tveganja.  
Način javnozasebnega partnerstva (JZP) je 
eden novejših in bolj tveganih načinov finan
ciranja javnih objektov. Javna sfera, v našem 
primeru Mestna občina Kranj, ne zmore z last
nimi sredstvi financirati naraščajočih potreb 
skupnosti. V tej zgodbi se torej pojavi zasebni 
investitor (koncesionar), ki vloži svoj kapital v 
javni objekt, ki ga nato za določeno obdobje 
dobi v upravljanje. Družbena skupnost (kon
cendent), z razpisom pridobi investitorja, 
se zaveže temu za dogovorjeno obdobje 
plačevati dogovorjene stroške upravljanja in 
amortizacije ter po končanem obdobju pre
vzeti objekt v upravljanje. Ena od poglavitnih 

prednosti JZP je hitrejša izvedba in zgodnejša 
realizacija projekta. Tveganje je predvsem 
v fazi izvedbe večje na strani koncesionarja, 
dolgoletno plačevanje uporabnine objekta 
pa na strani koncendenta. 
Svetniki Mestne občine Kranj smo na majsko 
sejo mestnega sveta tik pred zdajci dobili na 
mizo predlog za financiranje telovadnice 
pri Osnovni šoli Stražišče po sistemu javno
zasebnega partnerstva. V predlogu je bila 
navedena vrednost investicije, ki je vsebo
vala stroške gradnje objekta in stroške kon
cesije za obdobje 15 let. Občinska uprava 
z županom na čelu je zaradi hitenja in zato 
pomanjkanja časa slabo predstavila projekt, 
ki je zlasti za drugi del investicije sprožil pri 
svetnikih nezadovoljstvo in sume prikritega 
dogovarjanja z izbranim partnerjem. Majska 
seja je bila nato zaradi obstrukcije večine 
svetnikov prekinjena, točka pa umaknjena. 
Na sredini junijski seji mestnega sveta smo o 
telovadnici ponovno razpravljali in ugotovili, 
da naši otroci, ki obiskujejo šolo v Stražišču, 
nujno potrebujejo novo telovadnico. Predla
gano investicijo smo z veliko večino glasov 
potrdili. Župan in občinska uprava sta bila 
deležna številnih kritik in opozoril, naj jima 
ta primer služi kot opozorilo pri pripravi 
podobnih projektov v prihodnosti. 

Marjan Bajt
Mestni svetnik NSi

Telovadnica v Stražišču razvnela 
duhove v mestnem svetu
Javnozasebno partnerstvo dobrodošla novost ali skušnjava

Marjan Bajt

Igor Kavčič

Kranj – Mestna knjižnica 
Kranj je zagotovo ena osre-
dnjih javnih ustanov v me-
stu, kjer se ne srečujemo le 
z znanjem in zgodbami iz 
knjig ter bogatimo svojega 
duha s filmi in glasbo, am-
pak je tudi pravi kraj za uče-
nje novih tehnologij, pred-
vsem pa je prostor druženja 
in preživljanja prostega časa 
za vse Kranjčane. Knjižnica 
je z nizom dogodkov pra-
znovala 70 let, odkar je bila 
22. julija leta 1947 ustano-
vljena njena predhodnica 
Ljudska knjižnica Kranj. Za 
razvijanje bralne kulture se 
je v mestu sicer skrbelo že 
mnogo pred tem v okviru 
Narodne čitalnice, organizi-
rano knjižničarstvo, kot ga 
poznamo danes, ko je dosto-
pno širšim množicam, pa 
zagotovo velja iskati v prvih 
letih po 2. svetovni vojni. 
Največja prelomnica v dol-
gem življenju kranjskega 
knjižničarstva je bila nedvo-
mno selitev v novo knjižnico 

leta 2011. »Zato, ker so se 
pod eno streho združili vsi 
trije doslej prostorsko ločeni 
oddelki, ljudski, študijski in 
pionirski, ker ima knjižnica 
zdaj možnost delovati v 
okviru novega koncepta, ne 
le kot izposojevalnica gradi-
va, ampak prostor druženja, 
kulture, učenja, socialnega 
vključevanja, most med ge-
neracijami, tretja pomemb-
na sprememba pa je vključe-
vanje sodobne tehnologije v 
naše delo,« je v nagovoru ob 
osrednji slovesnosti prazno-
vanja, ki se ga je udeležil 
tudi minister za kulturo 
Tone Peršak, povedala di-
rektorica knjižnice Breda 
Karun.
Ob izobraževanju informa-
cijske pismenosti, za kar je 
na voljo vsa potrebna opre-
ma, se v dvorani knjižnice 
vrstijo številna predavanja, 
razstave, predstavitve knjig, 
okrogle mize, je knjižnica 
postala prvovrstni kulturni 
center Kranja in okolice. Del 
tega so v knjižnici dokazova-
li tudi v »praznovalnem« te-

dnu v začetku meseca, ko so 
odprli fotografsko razstavo 
na temo knjižnice kot Hiše 
razgledov in razstavo knji-
žnih dragocenosti od Dal-
matinove biblije do Prešer-
novih poezij. Ob branju pra-
vljic za otroke in odrasle so 
se posvetili domišljiji, z na-
stopom mladih glasbenikov 
pa tudi glasbi. Pod sloga-
nom Knjižnica – gibalo na-
predka so v sodelovanju s 
podjetjem OpenLab predsta-
vili 3D-tisk, obiskovalci pa 
so lahko preizkusili tudi vir-
tualni studio. V knjižnici, še 
posebej pa pred njo je bilo 
živahno tudi v soboto, ko so 
se v kulturno-umetniškem 
programu predstavile fol-
klorne, glasbene in plesne 
skupine ter kulturna dru-
štva občin krajevnih knji-
žnic iz Cerkelj na Gorenj-
skem, Jezerskega, Nakla, 
Preddvora in Šenčurja. 
Ali kot je rekel grški filozof 
– vse se spreminja. Po vsebi-
ni tudi kranjska knjižnica, 
ki je kot ustanova trdna stal-
nica. Že sedemdeset let.

Knjižnica je središče mesta
V začetku meseca je Mestna knjižnica Kranj z različnimi prireditvami obeležila svojo sedemdesetletnico.

Praznovale so tudi upokojene knjižničarke, ki so dolga leta skrbele za poslanstvo knjižnice: 
(od leve) Slavica Slavc je delala v Splošnem oddelku Osrednje knjižnice Kranj, Mija Knific 
v njenem Pionirskem oddelku, Marina Grobelnik in Tilka Bajželj sta delovali v oddelku 
Katalogizacije, Jožica Sicherl  in Vida Omejc pa sta svojo poklicno dobo posvetili delu v 
Študijskem oddelku Osrednje knjižnice Kranj. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – V parku ob Županči-
čevi ulici v Kranju so v začet-
ku junija ob 100-letnici lio-
nizma v svetu odprli drevo-
red, ki so ga gorenjski lions 
in leo klubi mestu podarili v 
okviru projekta Drevored 
gorenjskih lions kubov, ka-
terega moto je »7 dreves v 7 
letih v 7 krajih po Gorenj-
ski«. Z njim želijo Lions 
klubi Bled Golf, Brdo, Br-
nik, Domžale, Domžale – 
Podružnica Metlika Y, Ka-
mnik, Kranj in Škofja Loka 
prispevati k boljšemu in ka-
kovostnejšemu življenju v 
urbanih okoljih, je povedal 

vodja projekta Marko Kuliš 
iz Lions kluba Domžale. V 
Kranju so zasadili prvi dre-
vored s sedmimi lipami in 
gabrom, postavili pa so tudi 
klop, kateri kraj bo nasle-
dnji, pa še ni znano. 
Predsednik kranjskih lion-
sov Miroslav Matjaševič se 
je zahvalil občini, da je spre-
jela njihovo pobudo in za 
drevored našla primerno lo-
kacijo. Župan Boštjan Trilar 
je vrnil zahvalo lionsom, da 
so prvi drevored zasadili 
prav v Kranju. »Načela, cilji 
in poslanstvo lionizma so 
prav v tem času in družbi še 
kako pomembni. Prvič, ker 
je poslanstvo lionizma tudi 

spodbujanje komunikacije, 
pozitivnega sporazumeva-
nja med ljudmi, in drugič 
zaradi vaše pomoči ožji in 
širši skupnosti. Lionizem 
namreč zapolni ravno tiste 
delčke, ki jih država ali lo-
kalna skupnost nikakor ne 
moreta sami pokriti,« je do-
dal.
Parka so se razveselili tudi v 
KS Huje, je povedala njego-
va predsednica Sonja Mašič, 
saj so se že bali, kdaj se 
bodo prejšnja drevesa podr-
la. »Agresivne vrste dreves 
je treba odstraniti iz urbane-
ga okolja, tako da ste nam z 
novo zasaditvijo naredili 
uslugo,« je poudarila. 

Lionsi zasadili prvi drevored
Gorenjski lionsi in leoti so si zadali, da zasadijo drevorede v sedmih 
gorenjskih krajih. Prvega so ta mesec odprli v Kranju. 

V Kranju so lionsi zasadili prvega od sedmih drevoredov po Gorenjskem. / Foto: Primož Pičulin M
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Sprememba uradnih ur za uporabnike

S 1. 7. 2017 bo začel veljati nov razpored uradnih ur za poslovanje s strankami:

  

Uradne ure veljajo tudi za telefonske klice. Na blagajni se ureja tudi naročilo kosovnega odvoza odpadkov, menjava zabojnikov 
in nakup vrečk za odpadke. Za nujne primere s področij vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav, parkirišč, zimske službe se 
lahko obrnete na dežurne številke, ki jih najdete na www.komunala-kranj.si. 

Uradne ure za področje obračuna 
komunalnih storitev, izdaje 
soglasij, reklamacij in izterjav 
(upravna stavba, Centralna čistilna 
naprava in servisni objekt Zarica):

ponedeljek    od 8. do 12. ure
sreda       od 12. do 16. ure 
petek       od 8. do 12. ure
●

Uradne ure za poslovanje blagajne:
             

ponedeljek   od 8. do 12. ure
torek       od 8. do 12. ure
sreda       od 8. do 17. ure 
četrtek       od 8. do 12. ure
petek       od 8. do 12. ure
●

● DE Pogrebna služba (lokacija 
Mestno pokopališče Kranj) 
uradne ure*:

●

ponedeljek od 8. do 14. ure
torek     od 8. do 14. ure
sreda     od 8. do 14. ure 
četrtek     od 8. do 14. ure
petek     od 8. do 14. ure
●

● *24-urna dežurna služba

Sprememba uradnih ur  
za uporabnike

S 1. 7. 2017 bo začel veljati nov razpored uradnih ur  
za poslovanje s strankami:

 
Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

KRN-1019 /17

Uradne ure za področje 
obračuna komunalnih storitev, 
izdaje soglasij, reklamacij 
in izterjav (upravna stavba, 
Centralna čistilna naprava in 
servisni objekt Zarica):

ponedeljek od 8. do 12. ure
sreda od 12. do 16. ure 
petek od 8. do 12. ure

Uradne ure za poslovanje 
blagajne:
             

ponedeljek od 8. do 12. ure
torek od 8. do 12. ure
sreda od 8. do 17. ure 
četrtek od 8. do 12. ure
petek od 8. do 12. ure

    

Uradne ure veljajo tudi za telefonske klice. Na blagajni se ureja tudi naročilo kosovnega odvoza odpad-
kov, naročilo in menjava zabojnikov ter nakup vrečk za odpadke. Za nujne primere s področij vodovoda, 
kanalizacije in čistilnih naprav, parkirišč, zimske službe se lahko obrnete na dežurne številke, ki jih 
najdete na www.komunala-kranj.si.

DE Pogrebna služba  
(lokacija Mestno pokopališče 
Kranj) uradne ure*:

ponedeljek od 8. do 14. ure
torek od 8. do 14. ure
sreda od 8. do 14. ure 
četrtek od 8. do 14. ure
petek od 8. do 14. ure
*24-urna dežurna služba

Verjetno ste že opazili manjše gradbišče poleg Šempetrske 
graščine v Stražišču, ob Poti na Jošta, kjer so številni obisko-
valci priljubljenega Sv. Jošta doslej kar ob cestišču parkirali 
svoje osebne avtomobile. V poletnih dneh je namreč Mest-
na občina Kranj začela graditi devet »travnatih« parkirnih 
mest za osebne avtomobile. Dela, ki so ocenjena na slabih 
13 tisoč evrov, po zagotovilih izvajalca ne bodo motila pris-
topa z vozilom. Vključujejo ureditev terena, odvodnjavanje 
meteornih voda, izvajalec bo po navodilih in v skladu z zah-
tevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine položil satovje 
travnatih plošč in jih zatravil. Dodatno pa bo prestavljena 
tako javna razsvetljava kot tudi bližnji ekološki otok.

Parkirišče za obiskovalce Jošta

Mesta občina Kranj na pod-
ročju prometne varnosti 
posebno pozornost namenja 
zaščiti najšibkejših udele-
žencev v prometu, torej peš-
cev in kolesarjev. Dosedanje 
statistične meritve so nam-
reč pokazale visoke prekora-
čitve hitrosti. »Stopnja zave-
danja, da je ravnanje nevar-
no in ni sprejemljivo, je v 
Sloveniji žal še vedno zelo 
majhna, po drugi strani pa 
je stopnja pričakovanja voz-
nika, da bo v primeru krše-
nja predpisov odkrit in san-
kcioniran, še vedno tisti 
dejavnik, ki najbolj vpliva na 

odločitev voznika, ali bo 
predpise kršil ali ne,« je 
povedal Mitja Herak, vodja 
Medobčinskega inšpektora-
ta Kranj.
»Po postavitvi ohišij radar-
jev ob šolske poti smo vse 
Kranjčane in Kranjčanke 
redno obveščali o izmerje-
nih hitrostih. Varnost prebi-
valcev je bila in je še vedno 
pred kaznovanjem in 
14-dnevne statistične  meri-
tve bodo ne le pokazatelj 
dejanskega stanja po oprav-
ljenih aktivnostih za umiri-
tev prometa, temveč tudi 
osnova za morebitne dopol-

nilne ukrepe za dosego žele-
ne umiritve vožnje. Poudar-
jam, da gre za šolske poti, 
zato je prav v času pred 
začetkom novega šolskega 
leta še dovolj časa, da zago-
tovimo umirjen promet in 
varno pot v šolo,« je najem 
radarja predstavil Herak.
V zadnjem letu so bila na 
območju MO Kranj postav-
ljena štiri ohišja. V Mavčičah 
je bilo ohišje uničeno, a bo 
po rekonstrukciji avtobusne-
ga postajališča pred osnovno 
šolo postavljeno na novo 
lokacijo neposredno pred 
osnovno šolo, občasno pa 

tudi na začetku naselja. Mes-
ta namestitve ohišij so bila v 
sodelovanju s policijo določe-
na na podlagi predhodno 
izmerjenih hitrosti, predlo-
gov šol in prebivalcev. 
Ohišja radarjev so postavlje-
na na Cesti Staneta Žagarja 
(mesto, kjer šolska pot za 
OŠ Simona Jenka – PŠ Cen-
ter prečka Cesto Staneta 
Žagarja), Bleiweisovi cesti 
(pri OŠ Franceta Prešerna), 
v Žabnici (pri podružnični 
OŠ Stražišče) in Mavčičah 
(pred podružnično šolo in 
na začetku naselja Mavčiče 
iz smeri Medvod).

Še vedno prehitro? 
S prvim junijem je Medobčinsko redarstvo Kranj začelo s statističnim spremljanjem hitrosti  
z radarjem, ki bo izmenično nameščen v enega izmed štirih postavljenih ohišij na varnostno najbolj 
obremenjenih lokacijah ob šolskih poteh.

Mestna občina Kranj je obja-
vila ponovljeni javni razpis za 
sofinanciranje najemnin pos-
lovnih prostorov v starem 
Kranju. Javni razpis je odprt 
do 15. septembra 2017. Obči-
na bo sofinancirala najemni-
ne izbranim najemnikom na 
razpisu za obdobje od dneva 
začetka opravljanja poslovne 
dejavnosti do 31. decembra 
2018. Višina dodeljene pomo-
či na podlagi tega razpisa ne 
bo presegala polovico upravi-
čenih stroškov. Višina razpi-
sanih sredstev je 14.496 
evrov v letu 2017 in 11.304 
evrov v letu 2018. Prijavijo se 
lahko bodoči najemniki pos-
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letu 2017. Prednost do sofi-
nanciranja bodo imeli ponu-
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posameznikov. Višina razpo-
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Sofinanciranje najemnin  
in obnov fasad 

Na območju Mestne občine 
Kranj je od novembra 2014 
v veljavi nov občinski pros-
torski načrt (OPN MOK). 
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prostorskem načrtovanju. 
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bodo sedaj obravnavali okoli 

šeststo pobud, ki bodo vklju-
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Velik interes za gradnjo 
stanovanjskih hiš
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FESTIVALSKO 
POLETJE
Kulturno, glasbeno in zabavno do-
gajanje se meseca julija preseli na 
ulice in trge mesta. Festival SubArt 
poskrbi za živahen urbani vrvež do-
godkov, ki bo prevetril julijsko so-
paro, Kranfest s kranjsko nočjo pa 
za pravo tridnevno rajanje, ko se 
mesto spremeni v oder. Koncerti na 
trgih, ulične predstave, kulinarični 
dogodki, tržnice in otroške vragoli-
je. Na prvem mestu pa naj bo dru-
ženje s prijatelji, družino in sosedi. 
Festivalsko poletje je tu, užijte ga v 
celoti!

 
SubArt festival, 29. 6.–11. 7.

Kranfest s Kranjsko nočjo, 
20.– 22. 7.
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KRANJSKE ZGODBE

Zavezani ste zdravemu načinu življenja, 
naravnim sestavinam in domači proizvo-
dnji. Kaj vas je pripeljalo do odločitve, da 
odprete trgovino z izdelki, ki podpirajo 
idejo o ekoloških sestavinah in trajno-
stno naravnani ekonomiji?
Dejstvo je, da se iz dneva v dan bolj zave-
dam, kako pomembno je ohranjanje lokal-
nih pridelovalcev, ozaveščenost o kvaliteti in 
pomembnosti hrane, pridelane na domačih 
tleh in seveda z načini, ki ne podpirajo ka-
pitalističnega potrošništva in zahtevanja po 
vseh možnih živilih. Se pravi ekološko, ne 
samo z ikonico na deklaraciji ampak z zave-
danjem, kaj to prinaša za bodoče generacije 
in prihodnost naše matere zemlje, vsega na 
njej in seveda naših otrok. 
Glavni razlog odprtja trgovine Krajček je bilo 
verjetno nasprotovanje vsak dan večjemu 
številu nakupovalnih centrov z nekvalitetno 
ponudbo hrane na policah. Vse je bilo usmer-
jeno samo v kvantiteto, kvaliteta pa je ostala 
nekje zadaj, na površinah malih kmetov, ki 
so se borili na tržnicah ali lastnih „stojnicah“. 
Krajček je res nastal z namenom, da bi v me-
stnem jedru združil male kmetovalce in jim 
ponudil reden odvzem njihovih pridelkov, 
povezavo slovenskih pridelovalcev in hkrati 
kvalitetno ponudbo ne samo za prebivalce 
mestnega jedra, ampak tudi ostale Kranjčane 
ter mimoidoče. 

Lahko bi se reklo, da ste našli tržno nišo, 
ki je stalnica v zahodnih evropskih druž-

bah, a hkrati gre zgolj za ponovno vrača-
nje k naravi.
Lahko bi se tako reklo, a je tržna niša vsee-
no premalo za preživetje. Trgovina z zdravo 
prehrano je vsekakor zelo iskano področje 
pri potrošnikih, a je treba veliko več kakor 
samo odpreti tako trgovino. Ljudi je treba 
dobesedno spomniti, kaj pomeni vračanje 
k naravi, zakaj je taka hrana pomembna za 
zdravo življenje in zakaj se pojavljajo razlike 
v ceni. In taka poteza terja veliko časa, volje 
in energije. V to, da mestno jedro potrebuje 
tako „štacunco“, sem prepričan z vsako celico 
svojega telesa in vem, da bom s tem močno 
pripomogel k oživetju mestnega jedra ter za-
vesti njegovih prebivalcev. 
Narava bo skrbela za nas, kakor bomo mi 
skrbeli zanjo.

Z odprtjem trgovine Krajček v starem 
Kranju ste osmislili tudi del kranjske me-
stne ponudbe. Imate občutek, da je Kranj 
ekološko ozaveščeno mesto? 
Glede na odziv in zadovoljstvo strank se 
zavedam, da se je s trgovino delno osmisli-
la kranjska ponudba mestnega jedra. Pred 
otvoritvijo trgovine res nismo imeli občutka, 
kako so prebivalci Kranja naravnani glede to-
vrstne ponudbe. Danes brez pomisleka lah-
ko rečem, da Kranj je ekološko ozaveščeno 
mesto in da potrebuje samo malo zagona in 
pomoči. 

Kako bi opisali svoje stranke? Imajo ka-
kšno skupno lastnost? Kako ste jih pre-
pričali, da se vračajo k vam? 
Naše stranke so poleg prebivalcev mestnega 
jedra tudi ostali prebivalci Kranja, mimoido-
či, turisti, mlajši, starejši. Težko bi stranke 
klasificirali v nek razred.
Skupna lastnost vseh naših strank pa je pre-
težno želja po osebnem stiku. Vsekakor sodi 
poleg celotna zgodba trgovine, kvalitetna 

hrana, lokalni pridelovalci, domač občutek v 
trgovini …
Največji faktor vračanja strank pa je po mo-
jem mnenju osebni stik podajalca in po-
trošnika. V trgovini stranke niso več samo 
stranke in številke, ampak odprtih rok spre-
jeti znanci, sosedje, gosti ...

O kakšnih nadgradnjah trgovine razmi-
šljate? Boste ponujali tudi storitve, veza-
ne na način življenja, ki ga promovirate?
Kranj je za oživetje obrti v mestnem jedru 
zelo posebno mesto. Zahteva veliko truda, 
vztrajnosti, zaupanja in volje. Je premajhno 
mesto za obstoj posameznika z izključno tr-
govino s prehrano v mestnem jedru, vsaj v 
začetku, zato imamo namen trgovino nad-
graditi, ampak v okviru našega delovanja. 
Prva nadgradnja se že izvaja, in sicer posta-
vitev spletne prodaje, za začetek le določenih 
izdelkov, kot so konopljini izdelki, smola, 
olja, naravna domača pasja prehrana, zelišč-
ni izdelki in izdelki iz prastarih žit. Za naprej 
pa seveda idej ne manjka, vendar ne bi pre-
hitevali z izdajanjem. Naj se zvrstijo lepo po 
vrsti (nasmešek).

Ste tudi meščan, prebivalec starega Kra-
nja. Kako se počutite v starem Kranju? 
Kaj je prva stvar, ki jo poveste tujemu 
prijatelju o svojem mestu?

Branko   Djoković
Trgovina Krajček

Utrip Kranja, priloga brezplačnega mesečnika Kranjske novice in samostojen časopis z dogodki in najnovejšim 
dogajanjem v destinaciji Kranj, ki ga od junija 2016 pripravljajo in oblikujejo sodelavci Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj, izhaja z namenom, da prebivalci in obiskovalci mesta spoznate aktualno dogajanje ter da vam je 
v pomoč pri načrtovanju kulturnih in prostočasnih aktivnosti v mestu. 
Kranj so ljudje, ki v njem živijo in delujejo. Zato s tokratno številko predstavljamo novost – vsak mesec bomo 
poklepetali z izbranim soustvarjalcem ponudbe mesta.

Res je. Z odprtjem trgovine sem želel mestno 
delovanje in življenje zajeti s celo žlico. Kako 
ljudje v mestu živijo, kako mislijo, česa ne po-
trebujejo oz. kaj potrebujejo, lahko začutiš le 
tako, da sam postaneš del njih. Zato sem se 
preselil v mestno jedro, za kar lahko rečem, 
da mi ni niti najmanj žal. Stari Kranj je odlič-
na izbira za življenje, v mojem primeru pa 
sploh, saj imam delovno mesto nekaj metrov 
stran od prebivališča. 
V spominu mi je ostal pogovor z gospo Ve-
reno Vidrih Perko, arheologinjo in svetnico 
Gorenjskega muzeja Kranj, ko sva govorila o 
arheoloških najdiščih v Kranju. In to v trgovi-
ni za pultom med njenim nakupovanjem. Iz-
java, da Kranj nima le veliko najdišč, ampak 
je celo mesto eno arheološko najdišče, pove 
veliko. Tudi lega mestnega jedra, med dvema 
rekama, Savo in Kokro, je za mene fascinan-
ten podatek za vsakega obiskovalca mesta. 
Potem sledijo vsi prijetni kotički, kot so 
kanjon reke Kokre, grad Khislstein, Prešer-
novo gledališče, Pungert, knjižnica, muzej, 
gostinsko-trgovska ponudba, obrti… na vsa-
kem kotičku mesta vsekakor nekaj vrednega 
ogleda. Kar Kranj potrebuje, je le boljša pre-
poznavnost v Sloveniji in svetu in s tem večji 
obisk. Zavedanje, da imamo vse pred nosom, 
je treba vliti v slehernega prebivalca mesta, 
na nas obrtnikih pa je, da pogosteje nudimo 
dogajanje in aktivnosti v mestu.

Foto: Alenka Trogrlič
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9. SUBART FESTIVAL, KRANJ, 29. 6.–11. 7. 2017
SubArt festival letos že devetič gromko stopa po ulicah starega Kranju z razgibanim in udarnim kulturnim programom. Pre-
pričljivo vabi z mednarodno uveljavljenimi Laibach, crossover thrash zasedbo iz ZDA D.R.I., brazilskimi Ratos De Porao, pro-
gresivnimi domačimi zasedbami Prismojeni profesorji bluesa in Terrafolk. Preseneča z elektroniko v živo zagrebških ABOP, 
podpira prodorno kranjsko zasedbo Didge in predstavlja enega najboljših domačih džezovskih tolkalistov in bobnarjev Zlatka 
Kaučiča. Koncertno ponudbo bodo spremljali premiera filma Kranj, mesto na skali, ulično gledališče, sejem gramofonskih 
plošč in ognjena predstava. Obiščite živahen vrvež v mestu, ki bo prevetril poznojunijsko in julijsko soparo.

KRANFEST S KRANJSKO NOČJO, 20.–22. 7. 2017
Tretji julijski konec tedna bo Kranj prizorišče največje prireditve na Gorenjskem, ki vsako leto pritegne od 25 do 30 tisoč 
ljudi. Letos bo Slovenski trg do zadnjega kotička napolnila ena najpopularnejših skupin v regiji, legendarni Plavi orkestar. 
Dogajanje bodo začinili še številni drugi koncerti in aktivnosti. Od muzikala Vesna, stand upa, filmskega večera, kulina-
rične dvodnevne avanture Kranjske kuhne, tržnice unikatnih izdelkov na Plečnikovem stopnišču in otroškega programa. 

VELIKA NAGRADA KRANJA Z DVEMA JUBILEJEMA! 29. in 30. 7. 2017
Kolesarski praznik v Kranju, ki se pod budnim očesom Kolesarskega kluba Kranj odvija že 49. leto, bo prinesel tri različne 
dirke. Med njimi bosta v nedeljo mednarodna dirka za Veliko nagrado Kranja – memorial Filipa Majcna in Po ulicah Kranja 
za mlajše in ženske kategorije ter ljubiteljske kolesarje. Prava paša za oči gledalcev pa bo sobotni nočni kriterij, ki ga bodo 
s krogom po trasi odprli otroci, ki še ne trenirajo kolesarstva. Kolesarski klub Kranj praznuje 60-letnico delovanja, kar bo 
obeleženo s koncertom Andreja Šifrerja, ki pa šteje 40. leto ustvarjanja. Koncert bo potekal v soorganizaciji z Zavodom za 
kulturo in turizem Kranj. Z Gorenjskim muzejem pa klub sodeluje pri pripravi razstave o kranjskem kolesarstvu skozi čas, 
ki bo med 24. 7. in 4. 8. na ogled v avli Mestne občine Kranj. 

FILMI NA VOVKOVEM VRTU
Četrto sezono priljubljenih filmskih večerov na prostem odpira premierna projekcija dokumentarnega filma Kranj, mesto 
na skali, ki ga je režiral Toni Cahunek. Ob četrtkih julija in avgusta se na platnu Vovkovega vrta vrtijo še z letošnjim tuje-
jezičnim oskarjem nagrajeni Trgovski potnik, razkošna in komična francoska drama Marg uerite , poljska večkrat nagrajena 
tragikomedijaTelo, najnovejša filmska poslastica Jima Jarmusha Paterson, romunski film Zaklad ter neznansko smešen in 
ganljiv ter celo neuradni film (lanskega) leta Toni Erdmann iz Nemčije. Konec julija se v sklopu programa Poletje s Prešer-
novimi nagrajenci odvije še posebna petkova projekcija Čefurji raus! režiserja in nagrajenca Prešernovega sklada Gorana 
Vojnovića. V primeru dežja Stolp Škrlovec. 

MONOGRAFIJA IN RAZSTAVA PORTRETI TONETA STOJKA
Elegantna črno-bela monografija umetniških fotografij Toneta Stojka je pomemben dokument časa. Portrete 171 pro-
nicljivih umetnikov in oblikovalcev slovenske kulturne in družbene krajine, ki so prejeli Prešernovo nagrado in nagrado 
Prešernovega sklada, je Stojko lovil v objektiv od leta 1996 do danes. V novi knjigi jih spremljajo zbrana besedila o njihovih 
dosežkih, do konca avgusta pa so v Galeriji Prešernovih nagrajencev in Prešernovi hiši na ogled veliki formati fotografij. V 
programu, ki spremlja razstavo, v petek, 21. julija, ne gre zamuditi izjemnega kiparsko-glasbenega projekta Zveneče skulp-
ture nagrajenih Francija Krevha in Matevža Bajdeta iz Slovenskega tolkalskega projekta, ki v projektu ustvarjata s Pavlom 
Mihelčičem in v sodelovanju z umetniki Alenko Vidrgar, Dragico Čadež in Boštjanom Lapajnetom.

KONCERTNI NAPOVEDNIK
Poleg koncertov polnih festivalov SubArt in Kranfest julija odlične glasbene večere organizirajo tudi drugi. Na Maistrovem trgu pri 
Kavki se predstavlja svež akustičen kranjski bend Pia (6. 7.) in mladinska sekcija Smetnakov (13. 7.). Cafe in galerija Pungert v goste 
vabi Big Band Bled s solistoma Ivo Stanič in Blažem Vrbičem (7. 7.), Kristina Oberžan Summer jazz trio (14. 7.), Počene škafe (21. 7.) 
in Gašper Bertoncelj Quartet (28. 7.). V Klubarju ne zamudite koncerta Letečih potepuhov (1. 7.), v Layerjevi hiši pa obiščite koncerta 
Katje Šulc in Igorja Matkovića z Nejo Tomšič (12. 7.) in makedonske zasedbe Foltin (17. 7.).
Letno gledališče Khislstein v petek, 7. julija, gosti Jana Plestenjaka. Kratek intervju z njim najdete na zadnji strani Utripa, kjer je tudi 
nagradna igra za brezplačne vstopnice za koncert.

POLETNI UTRIP 2017 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU
Knjigarna Ognjišče,
Koroška cesta 19
Knjigarna, ki bi jo lahko poi-
menovali tudi darilnica, poleg 
knjižnega programa ponuja 
še izdelke za dekoracijo, pi-
sarniški material in kakovo-
stne lesene igrače za otroke in 
mladino. Prijazna knjigarna se 
lahko pohvali z enim najlepših 
razgledov v Kranju. Pred od-
dihom preverite 
njihovo pe-
stro ponud-
bo knjig!
 

Kranjski Parnik, Vape shop, 
Glavni trg 15
Prvi in trenutno edini Vape 
Shop na Gorenjskem ima novo 
prodajalno na Glavnem trgu. Z 
različnimi utekočinjenimi oku-
si in aromami razvajajo ljubi-
telje „vapeanja“, s svetovanjem 
pa pomagajo kadilcem opusti-
ti škodljivo in drago navado. 
V juliju vas ob nakupu Arome 
Royal med 7. in 9. uro zjutraj 
brezplačno pogostijo s kavo v 
gostilni Stari Mayr.

Layerjeva hiša,
Tomšičeva ulica 32
Popoldanski sprehod zaključite 
ob zahodu sonca za Šmarjetno 
goro v umetniški atmosferi sre-
dišča kulturne četrti Kranja. 
V po vrtnicah dišeči kavarni 
Layer poklepetajte s prijatelji, 
oglejte si aktualne umetniške 
razstave, se pomudite ob zi-
dnih poslikavah in uličnih in-
tervencijah ter doživite večerni 
program s koncerti za izbrana 
ušesa.

Skrinjica, Maistrov trg 9
Nova prodajalna v mestu! Skri-
njica z veliko posluha in občutka 
za modne kombinacije nudi pe-
stro izbiro oblačil in z domiselni-
mi kombinacijami oblačil krade 
poglede z ulice. Z veliko strastjo 
do vsega lepega in nosljivega po-
nujajo tunike, obleke, hlače, sraj-
ce, obuvala in torbice, za dodaja-
nje osebne note pa tudi nakit, ki 
bo v mesecu 
juliju na voljo 
po poletno 
nižji ceni.

Mestni mačjak,
Tomšičeva ulica 15
Kranj ima prostor, kjer niko-
garšnji mački počakajo na svoj 
dom. Ekipa Mačjaka pa poskr-
bi tudi za zapuščene prostoži-
veče muce. Sredstva za dober 
namen in oskrbo muc Mačjak 
pridobiva s spletno prodajo ek-
skluzivnih izdelkov slovenskih 
oblikovalcev. Vabijo vas, da se 
kot prostovoljci priključite nji-
hovi dejavnosti.
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KAM V MESECU JULIJU?
 SOBOTA, 1. JULIJ
11.00 Brezplačno vodenje: Kanjon reke  
 Kokre, Kranjska hiša
Po kanjonu je urejena pot ob reki, ki obisko-
valce navdaja z energijo narave sredi mesta. 
Poznate njegovo zgodovino? Spoznajte jo na 
brezplačnem vodenem ogledu, kjer boste iz-
vedeli tudi vse o raznovrstnem rastlinskem in 
živalskem svetu ekosistema pod Kranjem. 

15.00 Sejem gramofonskih plošč
 Pred Prešernovim gledališčem
21.00 Koncert: Terrafolk (9. SubArt   
 festival), Layerjeva hiša
21.45 Koncert: Leteči potepuhi (Festival   
 Carniola), KluBar

 PONEDELJEK, 3. JULIJ
18.00 Pot Jeprškega učitelja
 Medgeneracijski center

Zanimiva nezahtevna sprehajalna pot nad ka-
njonom reke Save vas vabi! Zbirno mesto na 
parkirišču pred pizzerijo Karantanija (Drulov-
ka). Vodi Janko Zupan. Prijava na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov:
mck-prijava@luniverza.si.
21.00 Koncert: Ratos de Porao (9.   
 SubArt festival)
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Prismojeni profesorji   
 bluesa (9. SubArt festival)
 Layerjeva hiša

 TOREK, 4. JULIJ
18.30 Poletna joga v naravi
 Nogometno igrišče pri Čukovi jami,  
 Kokrica
21.00 Koncert: Ženski pevski zbor   
 Kombinat (9. SubArt festival)
 Layerjeva hiša

Ženski pevski zbor Kombinat s svojimi pesmi-
mi odpira  prostor premisleka, združi podob-
no misleče in si želi hotenja po pravičnejšem 
svetu preliti v dejanja.

 SREDA, 5. JULIJ
21.00 Koncert: ABOP (Hrvaška),   
 BeatMyth feat N’Toko
 Trainstation SubArt (9. SubArt   
 festival)

 ČETRTEK, 6. JULIJ
20.30 Koncert: Pia, svež akustični   
 kranjski bend, Kavka bar
21.00 Četrtek by night, KluBar
21.00 Premiera filma: Kranj, mesto na   
 skali (Slovenija) 
 Letno gledališče Khislstein
22.00 Predstava: Anke Piromanke, fire   
 show (9. SubArt festival)
 Vovkov vrt

 PETEK, 7. JULIJ
17.30 Mednarodni teden smučarskih   
 skokov: FIS Celinski pokal
 SC Gorenja Sava in Bauhenk

Na skakalnici pod Šmarjetno goro na Gorenji 
Savi bo nastopilo okoli sedemdeset odličnih 
skakalcev iz 15 držav. Med njimi bo tudi 12 
slovenskih tekmovalcev na čelu z brati Prevc.
19.00 Gasliska veselica PGD Stražišče
 Stražišče
19.00  Koncert: Zlatko Kaučič
 Festival Subart v Layerjevi hiši
21.00 Koncert: Jan Plestenjak
 Letno gledališče Khislstein
21.00 Open Air celebration party with   
 Angel ANX, (9. SubArt festival) 
 KluBar
21.00 Koncert: Big Band Bled s   
 solistoma Ivo Stani in Blažem 
 Vrbičem, Cafe Galerija Pungert
21.00 Koncert: Rasa Sound (Madžarska),  
 Didge, Trainstation SubArt

 SOBOTA, 8. JULIJ
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
8.30 Mednarodni teden smučarskih   
 skokov: FIS Celinski pokal
 SC Gorenja Sava in Bauhenk
21.00 Grunge show Matic Ajdič & Peter  
 Hudnik (9. SubArt festival)
 KluBar
21.00 Predstava: Četrta Dimenzija,   
 Sodrga (9. SubArt festival)
 Glavni trg
21.00 JM Jazz World Orchestra
 Vrt gradu Khislstein Kranj

 PONEDELJEK, 10. JULIJ
21.00 Koncert: Total Chaos, Acidez 
 (9. SubArt festival)
 Trainstation SubArt

Kalifornijski street punkerji Total Chaos čr-
pajo navdih iz britanskega punka iz zgodnjih 
osemdesetih in punka/hardcora iz devetdese-
tih let, niso jim tuji niti thrash, speed in rock 
'n' roll prijemi.

 TOREK, 11. JULIJ
18.00 Fotografska delavnica
 Medgeneracijski center

 SREDA, 12. JULIJ
19.00 Potovanje časa – čas potovanja
 Mestna knjižnica Kranj

Kaj so potovanja pomenila v preteklosti? Spo-
znali boste misli filozofov z Empedoklom, He-
rodotom in Pironom v antični Grčiji ter ideje 
mislecev vse do novega veka (Montaigne, 
Montesquieu, Stendhal, Schoppenhauer itd).
20.30 Glasbeno-vizualni Dvocikel:   
 Katja Šulc & Igor Matković in   
 Neja Tomšič, Layerjeva hiša

 ČETRTEK, 13. JULIJ
20.30 Koncert: Smetnaki (mladinska   
 sekcija), Kavka bar
21.00 Kino večeri na Vovkovem vrtu:   
 Trgovski potnik (Iran/Francija)
 Vovkov vrt
21.00 Četrtek by night, KluBar

 PETEK, 14. JULIJ
21.00 Koncert: Kristina Oberžan   
 Summer jazz Trio
 Cafe Galerija Pungert
21.00 Videomix, KluBar

 SOBOTA, 15. JULIJ
22.00 Dugme u čorbi - Večeri z okusom
 KluBar

 PONEDELJEK, 17. JULIJ
9.30 Tečaj šivanja v času poletnih   
 počitnic
 Mestna šivalnica Kranj, center IBI

Vabljeni na začetni tečaj šivanja med pole-
tnimi počitnicami. Štirje dnevi praktičnih in 
uporabnih znanj! Vabljeni na kakovostno pre-
življanje prostega časa.
20.30 Koncert makedonskih Foltin
 Layerjeva hiša
21.00 Mladinski simfonični 
 orkester Winterhur    
 ‘’Jugendsinfonieochester -
 WJSO’’, Letno gledališče Khislstein

 ČETRTEK, 20. JULIJ
21.00 Četrtek by night
 KluBar
21.00 Kino večeri na Vovkovem vrtu:   
 Marguerite (Francija/Češka/Belgija)
 Vovkov vrt
21.00 Muzikal Vesna
 Letno gledališče Khislstein

 PETEK, 21. JULIJ
17.00 Kranfest, ulice Kranja
19.00 Kiparsko-glasbeni dogodek:   
 Zveneče skulpture, 
 Nastopajo Franci Krevh in    
 Matevž Bajde (Slovenski tolkalni
 projekt), v sodelovanju z    
 umetniki Alenka Vidrgar, Dragica   
 Čadež in Boštjan Lapajne.
 Galerija Prešernovih nagrajencev
21.00 Koncert: Dej še’n Litro
 Cafe Galerija Pungert
21.00 Kranfest: Smooth house by Tomy  
 D’King & live sax, KluBar

 SOBOTA, 22. JULIJ
10.00 Kranfest, ulice Kranja
10.00 Vodenje po Rovih pod Starim   
 Kranjem, Podzemna pot
 Kranjska hiša
11.00 Vodenje: kanjon reke Kokre
 Kranjska hiša
21.00 Kranfest: Commercial night by   
 rezifents
 KluBar
21.00 Koncert: Počeni škafi
 Cafe Galerija Pungert

 ČETRTEK, 27. JULIJ
20.30 Koncert: Poletje na Maistrovem   
 trgu, Kavka bar
21.00 Kino večeri na Vovkovem vrtu:   
 Telo (Poljska), Vovkov vrt

 PETEK, 28. JULIJ
10.00 Državno prvenstvo v odbojki na   
 mivki za članice in člane
 Na parkirišču pred MO Kranj

Državno prvenstvo v odbojki na mivki za čla-
nice in člane poteka že 16. v organizaciji OK 
Triglav. Pričakujte najboljše pare v Sloveniji in 
spektakel, ki bo letos prvič v istem času kot 
kolesarska dirka po Kranju. Finalni dvoboji 
bodo v soboto 29. 7. ob 20. uri.
21.00  Kino večeri na Vovkovem vrtu:   
 Čefurji Raus
21.00 Koncert: Gašper Bertoncelj   
 Quartet, Cafe Galerija Pungert

 SOBOTA, 29. JULIJ
10.00 Državno prvenstvo v odbojki na   
 mivki za članice in člane
 Na parkirišču pred MO Kranj
18.30 Kolesarski praznik v Kranju:   
 nočni kriterij in koncert Andreja   
 Šifrerja, Slovenski trg

 NEDELJA, 30. JULIJ
8.00 Velika nagrada Kranja -    
 Memorial Filipa Majcna
 ulice Kranja

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

vsako soboto in nedeljo 

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

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

vsako soboto
8:00 SOBOTNI SEJEM
 Glavni trg pri vodnjaku 

RAZSTAVE
GALERIJA KRANJSKE HIŠE
Slikarska razstava Maje Cerar z 
naslovom, Illumine-odsevi energij

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
Razstava fotografij Prešernovih 
nagrajencev Toneta Stojka (na ogled do 
31.8.2017)

GRAD KHISLSTEIN
Stalna razstava Prelepa Gorenjska
Stalna razstava doniranih del Poldeta 
Oblaka
Razstava Pisalno pohištvo na Slovenskem 
(na ogled do 2.10.2017)
Razstava V blesku kovinske opreme - 
poznoantična lamelna oklepa iz Kranja (na 
ogled do nadaljnjega)
Razstava Slovenskega planinskega muzeja 
Planinska koča (na ogled do 4.9.2017)

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

PREŠERNOVA HIŠA
Stalna razstava Dr. France Prešeren - 
življenje in delo
Razstava Toneta Stojka - Portreti 
Prešernovih nagrajencev in nagrajencev 
Prešernovega sklada 1996 - 2017 ( na ogled 
do 4.9.2017)

STOLP PUNGERT
Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino in 
stolp Pungert
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Petek, 21. julij, ob 20. uri, SLOVENSKI TRG
Na petkov večer na Kranfest prihaja ena največjih glasbenih skupin nekdanje skupne države v 
sklopu svoje Everblue turneje. Popularna zasedba Plavi orkestar je svojo pop-rock glasbo izdala 
na osmih albumih in zakrivila številne nostalgične hite. Ena pomembnejših soustvarjalk saraje-
vske urbane kulture in jugoslovanske rock glasbene scene je do sedaj odigrala že več kot 3500 
koncertov po Evropi. 

Zvezda stalnica na veselicah pod šotori, 
študentskih zabavah in na poletnih terasah 
ob morju so Mambo Kings. Tudi na najve-
čji kranjski prireditvi ne bo manjkalo jugo 
nostalgije z Alešem Bartolom, Goranom 
Vasiljevićem in Rusmirom Bošnjakom, ki sta 
se jim v zadnjih letih pridružila še bobnar in 
harmonikar na frajtonarici.

Večer ogrevajo trije vroči domači raperji:
Nipke, Trkaj in Challe Salle.

Sobota, 22. julij, ob 20. uri, SLOVENSKI TRG
DJomla KS je obnorel lanski Kranfest, zato je edino logično, da Slovenski trg zopet udarijo hiti 
Gajba puna piva, Preko Beograda do Ljubljane in Ljubomora. Za žur bo 
poskrbel šaljivi Beograjčan, ki se z glasbo ukvarja že 14 let, kratica KS 
pa je, v originalu, Mladenu ostala s časov njegovega hiphop benda 
Klasične seljačine.

Nova zvezda slovenske glasbene estrade, mlada in nežna 
plavolaska Ines Erbus bo očarala s plesnimi in hitrimi 
ritmi poletne noči.

Trenutno eden najbolj priljubljenih hrvaških pop pevcev 
Ivan Zak obljublja nepozaben večer s hiti Meni se s to-
bom, Pretjerujem, Sve si moje in Naučila si me.

Refreni pesmi Na moj rođendan, Propala veza in Moje 
tijelo so velike uspešnice zlasti pri mladih. Vse bolj 
priljubljena Slovenka, ki poje v hrvaškem jeziku, Nina 
Donelli prihaja v Kranj s svojim novim albumom Glas-
ba, ljubav, život.

V Slovenija ima talent ste spoznali Urbana in Matijo, 
ki nastopata pod imenom Batista Cadillac. Vokalno-
-instrumentalni dvojec je navduševal vse do finala.

PLAVI ORKESTAR, PETEK, 21. JULIJ

DJOMLA KS, SOBOTA, 22. JULIJ

SLOVENSKI
TRG

Petek, 21. julij, ob 20. uri, GLAVNI TRG
Beatles živijo v Naklem ter igrajo in nastopajo po vsej Evropi. Help! A Beatles Tribute tako kot 
originali navdušijo s pravim rock’n’rollom. Kultna glasba, ki je za vedno spremenila svet!

Sobota, 22. julij, GLAVNI TRG
ob 10. uri Budnica s Pihalnim orkestrom MOK!
ob 20. uri  Nepozaben poletni večer ob zvokih dalmatinske Klape Šufit.

PRED PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM

HELP! A Beatles Tribute, PETEK, 21. JULIJ

Petek, 21., in sobota, 22. julij,
ob 17. - 22.ure
KR kuhna z ulično hrano in kulinaričnimi dobro-
tami vam priporoča, da se podružite na ploščadi 
pred gledališčem in se na zabaven večer pripra-
vite siti!

Petek, 21. julij, ob 20.30 uri
Za petkovo uverturo v žur bodo poskrbeli Gino 
& Band.

Sobota, 22. julij, ob 20.30 uri 
Pihalni orkester Big band Kranj bo s svojim 
repertoarjem del klasičnih skladateljev iz obdo-
bja swinga in velikih big band zasedb napolnil 
vzdušje pred odrom.

PUNGERT
Petek, 21. julij, ob 21.00 uri
Skupina mladih šolanih pihalcev, trobilcev in tol-
kalcev iz Slovenske Istre, Krasa in Goriškega Dej 
Še’n Litro vas bo zabavala in spravila na noge 
pod odrom na koncu kranjske skale.

Sobota, 22. julij, ob 21.00 uri 
Ulični swing, ki črpa iz zgodnjega jazza ter iz nje-
govih melodij in ritmov, vabi k plesu ob zasedbi 
Počeni škafi. Swing ob sončnem zahodu!

PLEČNIKOVO STOPNIŠČE
Petek, 21. julij, ob 21. uri
Improvizirano predstavo polno humorja bodo 
uprizorili KUD Kiks. Impro teater na najlepšem 
kranjskem stopnišču.

Sobota, 22. julij, od 17. do 24. ure
Unikatni in ročno narejeni izdelki se predstavljajo 
na Art tržnici. Podprite lokalno ustvarjalnost!

OTROŠKI KRANFEST

PUNGERT, Sobota, 22. julij, od 10. do 12. ter od 16. do 20. ure
Mačje dogodivščine z Mačkom Murijem in njegovimi mačjimi prijatelji. Štiriurno doživetje zače-
njamo na Glavnem trgu, kjer nas že čakajo stolčki. Po Murijevem iskanju Kronike in obisku Mačjega 
sejma vas vabimo v mačje kotičke. Doživite mačje mesto s celo družino! Čaka vas neverjetna zabava 
in niz izzivov, v katerih soodločajo vaši otroci. Pravo tematsko doživetje z neprecenljivo vzgojno-
-izobraževalno izkušnjo. Maček Muri in drugi liki bodo animirali otroke od 4. do 12. leta. 

MAČJE MESTO, SOBOTA, 22. JULIJ
LUNAPARK
Petek, 21. in sobota, 22. julij,
od 17. do 22. ure
Na lokacijah: Ploščad pred Mestno občino 
Kranj, Slovenski trg ter med Delavskim do-
mom in Mestno knjižnico Kranj (Globus)

KRANJSKI SEMENJ 
Petek, 21. julij, od 19. do 01. ure
sobota, 22. julij, od 8. do 13. ure
ter od 19. do 01. ure
Ulice starega Kranja

KULTURA
MUZIKAL VESNA
Četrtek, 20. julij, ob 21. uri
Letno gledališče Khislstein
Vesna, prva dama slovenskega filma, prihaja v 
popolnoma sveži glasbeni odrski uprizoritvi. Mu-
zikal je ustvarila kreativna ekipa, ki je pred tremi
leti na slovenske odre postavila veliko uspešnico
»Cvetje v jeseni«.

FILM MARGUERITE
Četrtek, 20. julij, ob 21. uri
Filmi na Vovkovem vrtu
Razkošna in komična drama Marg uerite je fran-
coski film, posnet po resnični zgodbi o ameriški 
bogatašinji in nesojeni operetni divi Foster Jenkis, 
ki je živela v Parizu v dvajsetih letih prejšnjega 
stoletja.

RAZSTAVA ZVENEČE SKULPTURE
Petek, 21. julij, ob 19. uri
Galerija Prešernovih nagrajencev
Razstava bo na ogled do 31. avgusta

Kiparsko-glasbena razstava združuje najbolj-
še kiparje in glasbenike, predstavlja sinergijo 
različnih zvrsti umetnosti in vabi obiskovalce k 
interakciji/udarjanju ob njih. Zveneče skulpture 
so inovativne ter odražajo medsebojno dopol-
njevanje glasbene in kiparske umetnosti.

DELAVNICA Z DRAGICO ČADEŽ
Sobota, 22. julij, od 18. do 20. ure
Galerija Prešernovih nagrajencev
Prijave so omejene, pišite na info@gpn.si
Povezovanje tradicionalnih znanj in načinov 
obdelave materiala z najsodobnejšimi tehno-
logijami in umetniškimi praksami. Mentorica 
Dragica Čadež je slovenska akademska kiparka, 
ki ustvarja predvsem v lesu malo in monumen-
talno plastiko. Nagrado Prešernovega sklada je 
prejela leta 1986 za kiparski cikel Asociacije na 
Pompeje.

VODENJA
22. julij ob 10. uri:
Vodenje po Rovih pod Starim Kranjem, Podze-
mna pot, 1€/osebo, zbirno mesto v Kranjski hiši

22. julij ob 11. uri:
Vodenje po kanjonu reke Kokre, 1€/osebo,
zbirno mesto v Kranjski hiši

VSI DOGODKI SO 
BREZPLAČNI!

Izjema je muzikal Vesna.
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KAM V MESECU JULIJU?
 SOBOTA, 1. JULIJ
11.00 Brezplačno vodenje: Kanjon reke  
 Kokre, Kranjska hiša
Po kanjonu je urejena pot ob reki, ki obisko-
valce navdaja z energijo narave sredi mesta. 
Poznate njegovo zgodovino? Spoznajte jo na 
brezplačnem vodenem ogledu, kjer boste iz-
vedeli tudi vse o raznovrstnem rastlinskem in 
živalskem svetu ekosistema pod Kranjem. 

15.00 Sejem gramofonskih plošč
 Pred Prešernovim gledališčem
21.00 Koncert: Terrafolk (9. SubArt   
 festival), Layerjeva hiša
21.45 Koncert: Leteči potepuhi (Festival   
 Carniola), KluBar

 PONEDELJEK, 3. JULIJ
18.00 Pot Jeprškega učitelja
 Medgeneracijski center

Zanimiva nezahtevna sprehajalna pot nad ka-
njonom reke Save vas vabi! Zbirno mesto na 
parkirišču pred pizzerijo Karantanija (Drulov-
ka). Vodi Janko Zupan. Prijava na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov:
mck-prijava@luniverza.si.
21.00 Koncert: Ratos de Porao (9.   
 SubArt festival)
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Prismojeni profesorji   
 bluesa (9. SubArt festival)
 Layerjeva hiša

 TOREK, 4. JULIJ
18.30 Poletna joga v naravi
 Nogometno igrišče pri Čukovi jami,  
 Kokrica
21.00 Koncert: Ženski pevski zbor   
 Kombinat (9. SubArt festival)
 Layerjeva hiša

Ženski pevski zbor Kombinat s svojimi pesmi-
mi odpira  prostor premisleka, združi podob-
no misleče in si želi hotenja po pravičnejšem 
svetu preliti v dejanja.

 SREDA, 5. JULIJ
21.00 Koncert: ABOP (Hrvaška),   
 BeatMyth feat N’Toko
 Trainstation SubArt (9. SubArt   
 festival)

 ČETRTEK, 6. JULIJ
20.30 Koncert: Pia, svež akustični   
 kranjski bend, Kavka bar
21.00 Četrtek by night, KluBar
21.00 Premiera filma: Kranj, mesto na   
 skali (Slovenija) 
 Letno gledališče Khislstein
22.00 Predstava: Anke Piromanke, fire   
 show (9. SubArt festival)
 Vovkov vrt

 PETEK, 7. JULIJ
17.30 Mednarodni teden smučarskih   
 skokov: FIS Celinski pokal
 SC Gorenja Sava in Bauhenk

Na skakalnici pod Šmarjetno goro na Gorenji 
Savi bo nastopilo okoli sedemdeset odličnih 
skakalcev iz 15 držav. Med njimi bo tudi 12 
slovenskih tekmovalcev na čelu z brati Prevc.
19.00 Gasliska veselica PGD Stražišče
 Stražišče
19.00  Koncert: Zlatko Kaučič
 Festival Subart v Layerjevi hiši
21.00 Koncert: Jan Plestenjak
 Letno gledališče Khislstein
21.00 Open Air celebration party with   
 Angel ANX, (9. SubArt festival) 
 KluBar
21.00 Koncert: Big Band Bled s   
 solistoma Ivo Stani in Blažem 
 Vrbičem, Cafe Galerija Pungert
21.00 Koncert: Rasa Sound (Madžarska),  
 Didge, Trainstation SubArt

 SOBOTA, 8. JULIJ
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
8.30 Mednarodni teden smučarskih   
 skokov: FIS Celinski pokal
 SC Gorenja Sava in Bauhenk
21.00 Grunge show Matic Ajdič & Peter  
 Hudnik (9. SubArt festival)
 KluBar
21.00 Predstava: Četrta Dimenzija,   
 Sodrga (9. SubArt festival)
 Glavni trg
21.00 JM Jazz World Orchestra
 Vrt gradu Khislstein Kranj

 PONEDELJEK, 10. JULIJ
21.00 Koncert: Total Chaos, Acidez 
 (9. SubArt festival)
 Trainstation SubArt

Kalifornijski street punkerji Total Chaos čr-
pajo navdih iz britanskega punka iz zgodnjih 
osemdesetih in punka/hardcora iz devetdese-
tih let, niso jim tuji niti thrash, speed in rock 
'n' roll prijemi.

 TOREK, 11. JULIJ
18.00 Fotografska delavnica
 Medgeneracijski center

 SREDA, 12. JULIJ
19.00 Potovanje časa – čas potovanja
 Mestna knjižnica Kranj

Kaj so potovanja pomenila v preteklosti? Spo-
znali boste misli filozofov z Empedoklom, He-
rodotom in Pironom v antični Grčiji ter ideje 
mislecev vse do novega veka (Montaigne, 
Montesquieu, Stendhal, Schoppenhauer itd).
20.30 Glasbeno-vizualni Dvocikel:   
 Katja Šulc & Igor Matković in   
 Neja Tomšič, Layerjeva hiša

 ČETRTEK, 13. JULIJ
20.30 Koncert: Smetnaki (mladinska   
 sekcija), Kavka bar
21.00 Kino večeri na Vovkovem vrtu:   
 Trgovski potnik (Iran/Francija)
 Vovkov vrt
21.00 Četrtek by night, KluBar

 PETEK, 14. JULIJ
21.00 Koncert: Kristina Oberžan   
 Summer jazz Trio
 Cafe Galerija Pungert
21.00 Videomix, KluBar

 SOBOTA, 15. JULIJ
22.00 Dugme u čorbi - Večeri z okusom
 KluBar

 PONEDELJEK, 17. JULIJ
9.30 Tečaj šivanja v času poletnih   
 počitnic
 Mestna šivalnica Kranj, center IBI

Vabljeni na začetni tečaj šivanja med pole-
tnimi počitnicami. Štirje dnevi praktičnih in 
uporabnih znanj! Vabljeni na kakovostno pre-
življanje prostega časa.
20.30 Koncert makedonskih Foltin
 Layerjeva hiša
21.00 Mladinski simfonični 
 orkester Winterhur    
 ‘’Jugendsinfonieochester -
 WJSO’’, Letno gledališče Khislstein

 ČETRTEK, 20. JULIJ
21.00 Četrtek by night
 KluBar
21.00 Kino večeri na Vovkovem vrtu:   
 Marguerite (Francija/Češka/Belgija)
 Vovkov vrt
21.00 Muzikal Vesna
 Letno gledališče Khislstein

 PETEK, 21. JULIJ
17.00 Kranfest, ulice Kranja
19.00 Kiparsko-glasbeni dogodek:   
 Zveneče skulpture, 
 Nastopajo Franci Krevh in    
 Matevž Bajde (Slovenski tolkalni
 projekt), v sodelovanju z    
 umetniki Alenka Vidrgar, Dragica   
 Čadež in Boštjan Lapajne.
 Galerija Prešernovih nagrajencev
21.00 Koncert: Dej še’n Litro
 Cafe Galerija Pungert
21.00 Kranfest: Smooth house by Tomy  
 D’King & live sax, KluBar

 SOBOTA, 22. JULIJ
10.00 Kranfest, ulice Kranja
10.00 Vodenje po Rovih pod Starim   
 Kranjem, Podzemna pot
 Kranjska hiša
11.00 Vodenje: kanjon reke Kokre
 Kranjska hiša
21.00 Kranfest: Commercial night by   
 rezifents
 KluBar
21.00 Koncert: Počeni škafi
 Cafe Galerija Pungert

 ČETRTEK, 27. JULIJ
20.30 Koncert: Poletje na Maistrovem   
 trgu, Kavka bar
21.00 Kino večeri na Vovkovem vrtu:   
 Telo (Poljska), Vovkov vrt

 PETEK, 28. JULIJ
10.00 Državno prvenstvo v odbojki na   
 mivki za članice in člane
 Na parkirišču pred MO Kranj

Državno prvenstvo v odbojki na mivki za čla-
nice in člane poteka že 16. v organizaciji OK 
Triglav. Pričakujte najboljše pare v Sloveniji in 
spektakel, ki bo letos prvič v istem času kot 
kolesarska dirka po Kranju. Finalni dvoboji 
bodo v soboto 29. 7. ob 20. uri.
21.00  Kino večeri na Vovkovem vrtu:   
 Čefurji Raus
21.00 Koncert: Gašper Bertoncelj   
 Quartet, Cafe Galerija Pungert

 SOBOTA, 29. JULIJ
10.00 Državno prvenstvo v odbojki na   
 mivki za članice in člane
 Na parkirišču pred MO Kranj
18.30 Kolesarski praznik v Kranju:   
 nočni kriterij in koncert Andreja   
 Šifrerja, Slovenski trg

 NEDELJA, 30. JULIJ
8.00 Velika nagrada Kranja -    
 Memorial Filipa Majcna
 ulice Kranja

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

vsako soboto in nedeljo 

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

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

vsako soboto
8:00 SOBOTNI SEJEM
 Glavni trg pri vodnjaku 

RAZSTAVE
GALERIJA KRANJSKE HIŠE
Slikarska razstava Maje Cerar z 
naslovom, Illumine-odsevi energij

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
Razstava fotografij Prešernovih 
nagrajencev Toneta Stojka (na ogled do 
31.8.2017)

GRAD KHISLSTEIN
Stalna razstava Prelepa Gorenjska
Stalna razstava doniranih del Poldeta 
Oblaka
Razstava Pisalno pohištvo na Slovenskem 
(na ogled do 2.10.2017)
Razstava V blesku kovinske opreme - 
poznoantična lamelna oklepa iz Kranja (na 
ogled do nadaljnjega)
Razstava Slovenskega planinskega muzeja 
Planinska koča (na ogled do 4.9.2017)

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

PREŠERNOVA HIŠA
Stalna razstava Dr. France Prešeren - 
življenje in delo
Razstava Toneta Stojka - Portreti 
Prešernovih nagrajencev in nagrajencev 
Prešernovega sklada 1996 - 2017 ( na ogled 
do 4.9.2017)

STOLP PUNGERT
Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino in 
stolp Pungert
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Petek, 21. julij, ob 20. uri, SLOVENSKI TRG
Na petkov večer na Kranfest prihaja ena največjih glasbenih skupin nekdanje skupne države v 
sklopu svoje Everblue turneje. Popularna zasedba Plavi orkestar je svojo pop-rock glasbo izdala 
na osmih albumih in zakrivila številne nostalgične hite. Ena pomembnejših soustvarjalk saraje-
vske urbane kulture in jugoslovanske rock glasbene scene je do sedaj odigrala že več kot 3500 
koncertov po Evropi. 

Zvezda stalnica na veselicah pod šotori, 
študentskih zabavah in na poletnih terasah 
ob morju so Mambo Kings. Tudi na najve-
čji kranjski prireditvi ne bo manjkalo jugo 
nostalgije z Alešem Bartolom, Goranom 
Vasiljevićem in Rusmirom Bošnjakom, ki sta 
se jim v zadnjih letih pridružila še bobnar in 
harmonikar na frajtonarici.

Večer ogrevajo trije vroči domači raperji:
Nipke, Trkaj in Challe Salle.

Sobota, 22. julij, ob 20. uri, SLOVENSKI TRG
DJomla KS je obnorel lanski Kranfest, zato je edino logično, da Slovenski trg zopet udarijo hiti 
Gajba puna piva, Preko Beograda do Ljubljane in Ljubomora. Za žur bo 
poskrbel šaljivi Beograjčan, ki se z glasbo ukvarja že 14 let, kratica KS 
pa je, v originalu, Mladenu ostala s časov njegovega hiphop benda 
Klasične seljačine.

Nova zvezda slovenske glasbene estrade, mlada in nežna 
plavolaska Ines Erbus bo očarala s plesnimi in hitrimi 
ritmi poletne noči.

Trenutno eden najbolj priljubljenih hrvaških pop pevcev 
Ivan Zak obljublja nepozaben večer s hiti Meni se s to-
bom, Pretjerujem, Sve si moje in Naučila si me.

Refreni pesmi Na moj rođendan, Propala veza in Moje 
tijelo so velike uspešnice zlasti pri mladih. Vse bolj 
priljubljena Slovenka, ki poje v hrvaškem jeziku, Nina 
Donelli prihaja v Kranj s svojim novim albumom Glas-
ba, ljubav, život.

V Slovenija ima talent ste spoznali Urbana in Matijo, 
ki nastopata pod imenom Batista Cadillac. Vokalno-
-instrumentalni dvojec je navduševal vse do finala.

PLAVI ORKESTAR, PETEK, 21. JULIJ

DJOMLA KS, SOBOTA, 22. JULIJ

SLOVENSKI
TRG

Petek, 21. julij, ob 20. uri, GLAVNI TRG
Beatles živijo v Naklem ter igrajo in nastopajo po vsej Evropi. Help! A Beatles Tribute tako kot 
originali navdušijo s pravim rock’n’rollom. Kultna glasba, ki je za vedno spremenila svet!

Sobota, 22. julij, GLAVNI TRG
ob 10. uri Budnica s Pihalnim orkestrom MOK!
ob 20. uri  Nepozaben poletni večer ob zvokih dalmatinske Klape Šufit.

PRED PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM

HELP! A Beatles Tribute, PETEK, 21. JULIJ

Petek, 21., in sobota, 22. julij,
ob 17. - 22.ure
KR kuhna z ulično hrano in kulinaričnimi dobro-
tami vam priporoča, da se podružite na ploščadi 
pred gledališčem in se na zabaven večer pripra-
vite siti!

Petek, 21. julij, ob 20.30 uri
Za petkovo uverturo v žur bodo poskrbeli Gino 
& Band.

Sobota, 22. julij, ob 20.30 uri 
Pihalni orkester Big band Kranj bo s svojim 
repertoarjem del klasičnih skladateljev iz obdo-
bja swinga in velikih big band zasedb napolnil 
vzdušje pred odrom.

PUNGERT
Petek, 21. julij, ob 21.00 uri
Skupina mladih šolanih pihalcev, trobilcev in tol-
kalcev iz Slovenske Istre, Krasa in Goriškega Dej 
Še’n Litro vas bo zabavala in spravila na noge 
pod odrom na koncu kranjske skale.

Sobota, 22. julij, ob 21.00 uri 
Ulični swing, ki črpa iz zgodnjega jazza ter iz nje-
govih melodij in ritmov, vabi k plesu ob zasedbi 
Počeni škafi. Swing ob sončnem zahodu!

PLEČNIKOVO STOPNIŠČE
Petek, 21. julij, ob 21. uri
Improvizirano predstavo polno humorja bodo 
uprizorili KUD Kiks. Impro teater na najlepšem 
kranjskem stopnišču.

Sobota, 22. julij, od 17. do 24. ure
Unikatni in ročno narejeni izdelki se predstavljajo 
na Art tržnici. Podprite lokalno ustvarjalnost!

OTROŠKI KRANFEST

PUNGERT, Sobota, 22. julij, od 10. do 12. ter od 16. do 20. ure
Mačje dogodivščine z Mačkom Murijem in njegovimi mačjimi prijatelji. Štiriurno doživetje zače-
njamo na Glavnem trgu, kjer nas že čakajo stolčki. Po Murijevem iskanju Kronike in obisku Mačjega 
sejma vas vabimo v mačje kotičke. Doživite mačje mesto s celo družino! Čaka vas neverjetna zabava 
in niz izzivov, v katerih soodločajo vaši otroci. Pravo tematsko doživetje z neprecenljivo vzgojno-
-izobraževalno izkušnjo. Maček Muri in drugi liki bodo animirali otroke od 4. do 12. leta. 

MAČJE MESTO, SOBOTA, 22. JULIJ
LUNAPARK
Petek, 21. in sobota, 22. julij,
od 17. do 22. ure
Na lokacijah: Ploščad pred Mestno občino 
Kranj, Slovenski trg ter med Delavskim do-
mom in Mestno knjižnico Kranj (Globus)

KRANJSKI SEMENJ 
Petek, 21. julij, od 19. do 01. ure
sobota, 22. julij, od 8. do 13. ure
ter od 19. do 01. ure
Ulice starega Kranja

KULTURA
MUZIKAL VESNA
Četrtek, 20. julij, ob 21. uri
Letno gledališče Khislstein
Vesna, prva dama slovenskega filma, prihaja v 
popolnoma sveži glasbeni odrski uprizoritvi. Mu-
zikal je ustvarila kreativna ekipa, ki je pred tremi
leti na slovenske odre postavila veliko uspešnico
»Cvetje v jeseni«.

FILM MARGUERITE
Četrtek, 20. julij, ob 21. uri
Filmi na Vovkovem vrtu
Razkošna in komična drama Marg uerite je fran-
coski film, posnet po resnični zgodbi o ameriški 
bogatašinji in nesojeni operetni divi Foster Jenkis, 
ki je živela v Parizu v dvajsetih letih prejšnjega 
stoletja.

RAZSTAVA ZVENEČE SKULPTURE
Petek, 21. julij, ob 19. uri
Galerija Prešernovih nagrajencev
Razstava bo na ogled do 31. avgusta

Kiparsko-glasbena razstava združuje najbolj-
še kiparje in glasbenike, predstavlja sinergijo 
različnih zvrsti umetnosti in vabi obiskovalce k 
interakciji/udarjanju ob njih. Zveneče skulpture 
so inovativne ter odražajo medsebojno dopol-
njevanje glasbene in kiparske umetnosti.

DELAVNICA Z DRAGICO ČADEŽ
Sobota, 22. julij, od 18. do 20. ure
Galerija Prešernovih nagrajencev
Prijave so omejene, pišite na info@gpn.si
Povezovanje tradicionalnih znanj in načinov 
obdelave materiala z najsodobnejšimi tehno-
logijami in umetniškimi praksami. Mentorica 
Dragica Čadež je slovenska akademska kiparka, 
ki ustvarja predvsem v lesu malo in monumen-
talno plastiko. Nagrado Prešernovega sklada je 
prejela leta 1986 za kiparski cikel Asociacije na 
Pompeje.

VODENJA
22. julij ob 10. uri:
Vodenje po Rovih pod Starim Kranjem, Podze-
mna pot, 1€/osebo, zbirno mesto v Kranjski hiši

22. julij ob 11. uri:
Vodenje po kanjonu reke Kokre, 1€/osebo,
zbirno mesto v Kranjski hiši

VSI DOGODKI SO 
BREZPLAČNI!

Izjema je muzikal Vesna.
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Organizatorji si pridružujejo 
pravico do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije
da informacije o dogodkih za mesec 
avgust in september oddate do 10. 
julija www.visitkranj.com ali pa se 
obrnite na koordinatorko kulturnih 
dogodkov pri Zavodu za turizem in 

kulturo Kranj.

ODPRTJE RAZSTAV

Ustvarjalnedelavnice za najmlajše
Pungert

 VSAK DAN
Knjižna žehta
Mestna knjižnica Kranj

Poletna malha
Mestna knjižnica Kranj
od 16.6. do 16.10.

Pasje torbe
Mestna knjižnica Kranj
od 19.6. do 15.9.

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Juhuhu, počitnice so tu! Čas, ko nas zjutraj zbuja sonce namesto budilke, ter 
čas, ko dnevi najhitreje minejo. Zato je prav, da si zdaj privoščimo vse tisto, če-
sar si med šolskim letom nismo mogli. Počitnice bodo tako še bolj nepozabne! 
Naše mesto ponuja ogromno čudovitih krajev in dogodkov, na katerih se bomo 
zabavali, spoznavali nove prijateljčke, se lovili po gozdovih, ustvarjali pod spre-
tnimi prstki ter svobodno čofotali v vodi. K slednjemu vabi Letno kopališče 
Kranj, kjer je velik bazen in polno priložnosti za zabavo.
Tam nekje, kjer Kokra priteče iz visokih gora na Jezerskem in se spusti v našo 
dolino, najdemo kraj, ki se imenuje Kosorep. Prekrasni rečni tolmuni kar va-
bijo k čofotanju. Rad bi te povabil, da se udeležiš tabora ali pa dnevnega var-
stva Gozdne počitnice, ki potekajo prav ob tem lepem območju reke Kokre. 
S številnimi drugimi otroci boste ustvarjali kot mojstri, plezali kot pajki, se 
svobodno zabavali v vodi, raziskovali kot pravi pustolovci, kuhali na prostem 
ter počeli še veliko več. Počitnice organizirajo ljubitelji narave Centra za izku-
stveno učenje in aktivnosti na prostem Naturo, zato se moraš prej prijaviti.
Tudi naša knjižnica vabi s prav posebnimi delavnicami, ki ti bodo še popestrile 
počitniške dni. Čarobni prsti in izdelovanje neobičajnih umetnin pa zabavni 
popoldnevi ob družabnih igrah in ne pozabi si izposoditi počitniške Pasje tor-
be, v kateri boš našel samo zabavno čtivo. Naslednji mesec pa ti razkrijem še 
druge zabavne aktivnosti! Hov hov!

 VSAK ČETRTEK OB 16:00
Četrtkove kvačkarije
Otroški stolp Pungert

 VSAK PETEK OB 16:00
Petkova domišljijska urica čarobni svet 
Otroški stolp Pungert

 VSAKO SOBOTO OB 10:00
Stolpove sobotne poletne pravljice 
Otroški stolp Pungert

 VSAKO SOBOTO OB 10:30

 TOREK, 4. JULIJ
18.00 Odprtje razstave: Državniški   
 obiski na Bledu skozi
 fotografski objektiv Mirka Vovka
  Mestna knjižnica Kranj
19.00 Odprtje razstave: Kaja Urh
 Likovno društvo Kranj
Dobitnica Odkupne nagrade Gorenjskega Mu-
zeja 5. festivala likovnih umetnost

 ČETRTEK, 6. JULIJ
18.00 Odprtje razstave Lojze Dolinar:   
 Izbor del na papirju, plastik
 in  fotografij Dolinarjevih plastik
 (na ogled do 31.8.2017)
 Mestna hiša

Lojze Dolinar (1893-1970) spada med osre-
dnje predstavnike slovenskega kiparstva 20. 
stoletja. Med obema svetovnima vojnama je 
izdelal največ javnih plastik v Ljubljani. Zaradi 
naročil se je preselil v Beograd, kjer se je prav 
tako uveljavil z monumentalnimi spomeniki 
in javno plastiko. Dolinarjevo zadnje veliko 
spomeniško delo je bil Spomenik revolucije v 
Kranju (1959 do 1961), kamor se je preselil 
po upokojitvi. V Gorenjskem muzeju hranimo 
tudi veliko zbirko Dolinarjevih risb in grafik 
ter fotografij njegovih javnih del, ki jih v izbo-
ru želimo predstaviti na razstavi. Podnapis k 
fotki: Avtoportret, 1912, patiniran mavec, 51 
x 19,8 x 21 cm (zasebna last)

 ČETRTEK, 6. JULIJ
19.00 Odprtje razstave Žehta 
 (na ogled do 31.8.2017)
 Mestna hiša

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

Škrat Kranček vas 1x mesečno 
pozdravlja na youtube kanalu 
visitkranj in na FB visitkranjwww.zgodovinska-mesta.si

ZA OTROKE
 SREDA, 12. JULIJ
10.00 Poletni turnir: Človek, ne jezi se!  
 in igra Less
 Mestna knjižnica Kranj

 ČETRTEK, 13. JULIJ
16.00 Otroška delavnica: Zmaj
 Glavni trg

 SREDA. 26. JULIJ
10.00 Poletni turnir: Človek, ne jezi se!  
 in igra Less
 Mestna knjižnica Kranj

 ČETRTEK, 27.JULIJ
16.00 Otroška delavnica: Origami
 Glavni trg

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

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

 VSAKO SREDO OB 16:00
Sredine mini glasbene urice
Otroški stolp Pungert

 SREDA,12. JULIJ
19.00 Odprtje fotografske razstave   
 Vladimirja  Kraljiča, člana 
 Fotografskega društva Janez Puhar   
 Kranj (na ogled do 3.9.2017)
 Kranjska hiša

PETEK, 21. JULIJ
19.00 Franci Krevh in Matevž Bajde   
 (Slovenski tolkalski projekt) in Pavel  
 Mihelčič: Zveneče skulpture, v   
 sodelovanju z umetniki Alenka   
 Vidrgar, Dragica Čadež in
 Boštjan Lapajne
 Galerija Prešernovih nagrajencev

Kiparsko-glasbena razstava Zveneče skulpture 
združuje najboljše kiparje in glasbenike, pred-
stavlja sinergijo različnih zvrsti umetnosti in 
vabi obiskovalce k interakciji. Zveneče skulp-
ture obsegajo 19 kiparskih umetnih iz kamna 
kamnoloma Lipica in gline. Skulpture – tolkala 
– so nastajale v procesu iskanja novih zvočnih 
polj. Glasbeniki – tolkalci in kiparji so razisko-
vali; veliko časa so preživeli v kamnolomih ter 
iskali zvok kamna ter v ateljeju zvok žgane gli-
ne. Izsledki so navdušujoči. Zveneče skulpture 
so inovativne ter odražajo medsebojno do-
polnjevanje glasbene in kiparske umetnosti. 
Hkrati so interakcijske: ob skulpturah so na 
voljo udarjalke, da obiskovalci sami ustvarjajo 
glasbo kamnov.
(Brezplačno, razstava bo na ogled do 31. avgusta)

ZDRUŽENJE
ZGODOVINSKIH 
MEST SLOVENIJE

SOBOTA, 1. JULIJ
8.00 Gremo v hribe
 Zelenica

PONEDELJEK, 3. JULIJ
8:30 Poletna šola slikanja
 Tržič

PETEK, 7. JULIJ
20.30 Poletni glasbeni večeri v   
 Žički Kartuziji 2017: Maja  
 Založnik & Moonshine
 Slovenske Konjice

PETEK, 21. JULIJ
20.30 Poletni glasbeni večeri v Žički  
 Kartuziji 2017: Klapa Maslina
 Slovenske Konjice

PETEK, 21. JULIJ
20.30 Glasbeni večer v Tržiškem  
 muzeju - Marina Martensson
 Tržič

Kranj je ponosen član ZZMS

POLETJE S PREŠERNOVIMI
NAGRAJENCI 

 
 Petek, 7. 7., ob 20. uri
Zlatko Kaučič, koncert
Festival SubArt v Layerjevi hiši
Zlatko Kaučič, veteran slovenskega jazza, je 
bobnar, tolkalec, improvizator in skladatelj. 
Koncert poteka v okviru festivala SubArt.

 Petek, 14. 7., ob 19. uri
Voden ogled po razstavi Portreti z 
avtorjem Tonetom Stojkom
Galerija Prešernovih nagrajencev

 Petek, 21. 7., ob 19. uri
Franci Krevh in Matevž Bajde (Slovenski 
tolkalski projekt) in Pavel Mihelčič: 
Zveneče skulpture
Galerija Prešernovih nagrajencev
Brezplačno, razstava bo na ogled do 31. 
avgusta

 Petek, 28. 7., ob 21. uri
Goran Vojnovič: Čefurji raus
Vovkov vrt
Brezplačno, z angleškimi podnapisi
Literarna uspešnica Čefurji raus! je bila kar 
eno leto na vrhu najbolj prodajanih knjig 
v Sloveniji ter visoko na lestvici najbolj 
izposojanih knjig v naših knjižnicah, avtor 
Goran Vojnović pa si je zanjo prislužil nagrado 
Prešernovega sklada in nagrado kresnik za 
najboljši roman leta. Zgodba o Fužinah se je 
s filmom vrnila na svoje izhodišče, saj jo je 
Goran Vojnović sprva napisal kot scenarij in 
šele nato preoblikoval v roman.
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Organizatorji si pridružujejo 
pravico do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije
da informacije o dogodkih za mesec 
avgust in september oddate do 10. 
julija www.visitkranj.com ali pa se 
obrnite na koordinatorko kulturnih 
dogodkov pri Zavodu za turizem in 

kulturo Kranj.

ODPRTJE RAZSTAV

Ustvarjalnedelavnice za najmlajše
Pungert

 VSAK DAN
Knjižna žehta
Mestna knjižnica Kranj

Poletna malha
Mestna knjižnica Kranj
od 16.6. do 16.10.

Pasje torbe
Mestna knjižnica Kranj
od 19.6. do 15.9.

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Juhuhu, počitnice so tu! Čas, ko nas zjutraj zbuja sonce namesto budilke, ter 
čas, ko dnevi najhitreje minejo. Zato je prav, da si zdaj privoščimo vse tisto, če-
sar si med šolskim letom nismo mogli. Počitnice bodo tako še bolj nepozabne! 
Naše mesto ponuja ogromno čudovitih krajev in dogodkov, na katerih se bomo 
zabavali, spoznavali nove prijateljčke, se lovili po gozdovih, ustvarjali pod spre-
tnimi prstki ter svobodno čofotali v vodi. K slednjemu vabi Letno kopališče 
Kranj, kjer je velik bazen in polno priložnosti za zabavo.
Tam nekje, kjer Kokra priteče iz visokih gora na Jezerskem in se spusti v našo 
dolino, najdemo kraj, ki se imenuje Kosorep. Prekrasni rečni tolmuni kar va-
bijo k čofotanju. Rad bi te povabil, da se udeležiš tabora ali pa dnevnega var-
stva Gozdne počitnice, ki potekajo prav ob tem lepem območju reke Kokre. 
S številnimi drugimi otroci boste ustvarjali kot mojstri, plezali kot pajki, se 
svobodno zabavali v vodi, raziskovali kot pravi pustolovci, kuhali na prostem 
ter počeli še veliko več. Počitnice organizirajo ljubitelji narave Centra za izku-
stveno učenje in aktivnosti na prostem Naturo, zato se moraš prej prijaviti.
Tudi naša knjižnica vabi s prav posebnimi delavnicami, ki ti bodo še popestrile 
počitniške dni. Čarobni prsti in izdelovanje neobičajnih umetnin pa zabavni 
popoldnevi ob družabnih igrah in ne pozabi si izposoditi počitniške Pasje tor-
be, v kateri boš našel samo zabavno čtivo. Naslednji mesec pa ti razkrijem še 
druge zabavne aktivnosti! Hov hov!

 VSAK ČETRTEK OB 16:00
Četrtkove kvačkarije
Otroški stolp Pungert

 VSAK PETEK OB 16:00
Petkova domišljijska urica čarobni svet 
Otroški stolp Pungert

 VSAKO SOBOTO OB 10:00
Stolpove sobotne poletne pravljice 
Otroški stolp Pungert

 VSAKO SOBOTO OB 10:30

 TOREK, 4. JULIJ
18.00 Odprtje razstave: Državniški   
 obiski na Bledu skozi
 fotografski objektiv Mirka Vovka
  Mestna knjižnica Kranj
19.00 Odprtje razstave: Kaja Urh
 Likovno društvo Kranj
Dobitnica Odkupne nagrade Gorenjskega Mu-
zeja 5. festivala likovnih umetnost

 ČETRTEK, 6. JULIJ
18.00 Odprtje razstave Lojze Dolinar:   
 Izbor del na papirju, plastik
 in  fotografij Dolinarjevih plastik
 (na ogled do 31.8.2017)
 Mestna hiša

Lojze Dolinar (1893-1970) spada med osre-
dnje predstavnike slovenskega kiparstva 20. 
stoletja. Med obema svetovnima vojnama je 
izdelal največ javnih plastik v Ljubljani. Zaradi 
naročil se je preselil v Beograd, kjer se je prav 
tako uveljavil z monumentalnimi spomeniki 
in javno plastiko. Dolinarjevo zadnje veliko 
spomeniško delo je bil Spomenik revolucije v 
Kranju (1959 do 1961), kamor se je preselil 
po upokojitvi. V Gorenjskem muzeju hranimo 
tudi veliko zbirko Dolinarjevih risb in grafik 
ter fotografij njegovih javnih del, ki jih v izbo-
ru želimo predstaviti na razstavi. Podnapis k 
fotki: Avtoportret, 1912, patiniran mavec, 51 
x 19,8 x 21 cm (zasebna last)

 ČETRTEK, 6. JULIJ
19.00 Odprtje razstave Žehta 
 (na ogled do 31.8.2017)
 Mestna hiša

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

Škrat Kranček vas 1x mesečno 
pozdravlja na youtube kanalu 
visitkranj in na FB visitkranjwww.zgodovinska-mesta.si

ZA OTROKE
 SREDA, 12. JULIJ
10.00 Poletni turnir: Človek, ne jezi se!  
 in igra Less
 Mestna knjižnica Kranj

 ČETRTEK, 13. JULIJ
16.00 Otroška delavnica: Zmaj
 Glavni trg

 SREDA. 26. JULIJ
10.00 Poletni turnir: Človek, ne jezi se!  
 in igra Less
 Mestna knjižnica Kranj

 ČETRTEK, 27.JULIJ
16.00 Otroška delavnica: Origami
 Glavni trg

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

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

 VSAKO SREDO OB 16:00
Sredine mini glasbene urice
Otroški stolp Pungert

 SREDA,12. JULIJ
19.00 Odprtje fotografske razstave   
 Vladimirja  Kraljiča, člana 
 Fotografskega društva Janez Puhar   
 Kranj (na ogled do 3.9.2017)
 Kranjska hiša

PETEK, 21. JULIJ
19.00 Franci Krevh in Matevž Bajde   
 (Slovenski tolkalski projekt) in Pavel  
 Mihelčič: Zveneče skulpture, v   
 sodelovanju z umetniki Alenka   
 Vidrgar, Dragica Čadež in
 Boštjan Lapajne
 Galerija Prešernovih nagrajencev

Kiparsko-glasbena razstava Zveneče skulpture 
združuje najboljše kiparje in glasbenike, pred-
stavlja sinergijo različnih zvrsti umetnosti in 
vabi obiskovalce k interakciji. Zveneče skulp-
ture obsegajo 19 kiparskih umetnih iz kamna 
kamnoloma Lipica in gline. Skulpture – tolkala 
– so nastajale v procesu iskanja novih zvočnih 
polj. Glasbeniki – tolkalci in kiparji so razisko-
vali; veliko časa so preživeli v kamnolomih ter 
iskali zvok kamna ter v ateljeju zvok žgane gli-
ne. Izsledki so navdušujoči. Zveneče skulpture 
so inovativne ter odražajo medsebojno do-
polnjevanje glasbene in kiparske umetnosti. 
Hkrati so interakcijske: ob skulpturah so na 
voljo udarjalke, da obiskovalci sami ustvarjajo 
glasbo kamnov.
(Brezplačno, razstava bo na ogled do 31. avgusta)

ZDRUŽENJE
ZGODOVINSKIH 
MEST SLOVENIJE

SOBOTA, 1. JULIJ
8.00 Gremo v hribe
 Zelenica

PONEDELJEK, 3. JULIJ
8:30 Poletna šola slikanja
 Tržič

PETEK, 7. JULIJ
20.30 Poletni glasbeni večeri v   
 Žički Kartuziji 2017: Maja  
 Založnik & Moonshine
 Slovenske Konjice

PETEK, 21. JULIJ
20.30 Poletni glasbeni večeri v Žički  
 Kartuziji 2017: Klapa Maslina
 Slovenske Konjice

PETEK, 21. JULIJ
20.30 Glasbeni večer v Tržiškem  
 muzeju - Marina Martensson
 Tržič

Kranj je ponosen član ZZMS

POLETJE S PREŠERNOVIMI
NAGRAJENCI 

 
 Petek, 7. 7., ob 20. uri
Zlatko Kaučič, koncert
Festival SubArt v Layerjevi hiši
Zlatko Kaučič, veteran slovenskega jazza, je 
bobnar, tolkalec, improvizator in skladatelj. 
Koncert poteka v okviru festivala SubArt.

 Petek, 14. 7., ob 19. uri
Voden ogled po razstavi Portreti z 
avtorjem Tonetom Stojkom
Galerija Prešernovih nagrajencev

 Petek, 21. 7., ob 19. uri
Franci Krevh in Matevž Bajde (Slovenski 
tolkalski projekt) in Pavel Mihelčič: 
Zveneče skulpture
Galerija Prešernovih nagrajencev
Brezplačno, razstava bo na ogled do 31. 
avgusta

 Petek, 28. 7., ob 21. uri
Goran Vojnovič: Čefurji raus
Vovkov vrt
Brezplačno, z angleškimi podnapisi
Literarna uspešnica Čefurji raus! je bila kar 
eno leto na vrhu najbolj prodajanih knjig 
v Sloveniji ter visoko na lestvici najbolj 
izposojanih knjig v naših knjižnicah, avtor 
Goran Vojnović pa si je zanjo prislužil nagrado 
Prešernovega sklada in nagrado kresnik za 
najboljši roman leta. Zgodba o Fužinah se je 
s filmom vrnila na svoje izhodišče, saj jo je 
Goran Vojnović sprva napisal kot scenarij in 
šele nato preoblikoval v roman.
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 AR KRANJ – APLIKACIJA, KI OŽIVLJA PODOBE
Vabimo vas, da skočite v preteklost in pokukate v nekaj zanimivih zgodb Kranja. 
Srečajte dr. Franceta Prešerna, priklenite se na sramotilni steber, na katerega so v 
13. stoletju priklepali kaznjence, preverite, kakšen je bil utrip mesta na Glavnem 
trgu davnega leta 1928. Vas je zamikalo? Vse to in še več vam omogoča aplikacija 
AR Kranj.

Aplikacija je zelo enostavna za uporabo. Kamero svojega mobilnega telefona 
usmerite v točko na določenih lokacijah v starem mestnem jedru in takoj vstopite 
v zgodovino. Več informacij o sami aplikaciji je na voljo v zloženki, ki jo dobite v 
Turistično informacijskem centru Kranjska hiša in na spletni strani www.visit-
kranj.si.

Kranj se lahko pohvali, da je prva destinacija v Sloveniji, ki uporablja tehnologijo 
obogatene resničnosti v turistične namene. Seveda pa se lahko tudi domačini po-
zabavate in prek AR Kranj skočite v preteklost svojega mesta. 
 

DELAVNICI PROGRAMA PODPORNE SHEME ZA RAZVOJ 
TURISTIČNE PONUDBE V KRANJU DOBRO SPREJETI

Zavod za turizem in kulturo Kranj je junija v sklopu Podporne sheme za razvoj 
turistične ponudbe organiziral dve izobraževalni delavnici. 

Na prvi delavnici je Rok Teul, direktor turistične agencije Feel Green Travel, po-
slušalcem predstavil, kako se turistična ponudba trži na spletu ter kje in kako iz-
koristiti možnosti, ki jih splet ponuja. Sledilo je sproščeno druženje in izmenjava 
izkušenj, na katerem so prisotni povedali, na kakšen način si želijo sodelovanja z 
Zavodom za turizem in kulturo Kranj. 

Na drugi delavnici so udeleženci izvedeli, kako na Tripadvisorju dosegati dobre 
ocene. Predavatelj Mitja Jus, direktor turistične agencije Roundabout Travel, je 
na podlagi dolgoletnih izkušenj prisotnim razkril, kje so zanke in triki tega sple-
tnega mesta. Delavnica se je zaključila z druženjem na koncertu Nuške Drašček 
na Večerih pod lipo. 

Delavnic so se udeležili predstavniki nastanitvenih kapacitet, gostinskih lokalov 
in tisti, ki so svojo idejo za nov turistični produkt oddali v Spodbujevalnik turi-
stičnih idej. Odzivi udeležencev na delavnice so zelo pozitivni, saj si želijo še več 
takšnih dogodkov. Menijo, da so koristni za pridobivanje novih znanj in možnosti 
izmenjave izkušenj z akterji, ki delujejo na področju Kranja. Izvajanje delavnic je 
ena izmed aktivnosti, s katero želi Zavod za turizem in kulturo Kranj povezati vse, 
ki soustvarjajo turizem v destinaciji Kranj, saj lahko le s skupnim sodelovanjem 
ustvarimo ponudbo ter dvignemo prepoznavnost in privlačnost destinacije.

KRANJ IMA FILM!
S ponosom predstavljamo najnovejši dokumentarni film o Kranju z naslovom 
Kranj, mesto na skali. Mesto Kranj ima bogato zakladnico zgodb. Dokumentarni 
film skozi pripovedi številnih sogovornikov odkriva zgodovino mesta na skali, od 
prvih prebivalcev v neolitiku prek slovanske kneževine Karnij do današnjih dni, 
ko Kranj ostaja središče regije in center turističnega bisera slovenskih Alp.

Avtor:   Toni Cahunek
Produkcija:  Mestna občina Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj
  in Art center
Dolžina: 64 minut, 2017
Premiera:  četrtek, 6. 7., ob 21. uri na Vovkovem vrtu

MESTNO VSTRANIŠE
Staro mesto Kranja je bogatejše za javne toaletne prostore. Ti pa niso kar tako! 
Vizualno izhajajoče iz 19. stoletja se “vstraniše” povezuje z avtorjem slovenske 
besede za toaleto – Janezom Bleiweisom, Kranjčanom, ki je v Kmetijskih in 
rokodelskih novicah za dotične prostore predlagal besedo v straniše. Odlično 
branje na poti do tja, kamor gre še cesar peš!

www.visitkranj.si

PRODAJA VSTOPNIC NA PRODAJNIH MESTIH EVENTIM, PETROL SERVISIH, 
KRANJSKI HIŠI IN V KAVARNI KHISLSTEIN 12.56

MESTO NA SKALI 
premiera filma

MAGNIFICO
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JAN PLESTENJAK

VESNA muzikal

Brezplačne vstopnice 

v Kranjski hiši

KLAPA INTRADE

Mladinski simfonični orkester 
WINTERTHURZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ IŠČE ZUNANJEGA 

STROKOVNEGA SODELAVCA ZA VSEBINSKI MARKETING 
Za komuniciranje znamke Visit Kranj iščemo poznavalca vsebinskega marke-
tinga, tekstopisca in vodjo projektov z razumevanjem delovanja tradicionalnih 
in digitalnih orodij promocije in trženja. 

Obvezna sta odlično znanje slovenskega jezika in tekoče znanje angleškega je-
zika.

Pričakujemo strokovnost, komunikativnost, samoiniciativnost, samostojnost, 
vestnost in zanesljivost, razumevanje timskega dela, smisel za organizacijo in 
vodenje ter veselje do dela z ljudmi.  

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

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

EKIPA UTRIPA KRANJA
Besedila: Zala Vidali, Manca Strugar, Tama-
ra Maržič, Ana Lapanja in Kristina Sever, 
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordinacija 
dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar
Fotografije: arhiv ZTK Kranj, Eva Pirnat, 
Nada Žgank
Zahvala: kranjski ponudniki in prireditelji, 
Gorenjski Glas,
Naklada: 38.000
Mesec: Junij 2017
Izdaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj, 
zanj direktor mag. Tomaž Štefe

INTERVJU Z JANOM PLESTENJAKOM
Romantičen, oboževan in priljubljen pop 
pevec Jan Plestenjak prihaja z najljubšimi 
hiti nežnejšega spola. Na hitro smo pokle-
petali z njim, na njegov koncert 7. julija, ki 
bo na Letnem gledališču Khislstein, pa vas 
vabimo tudi s tremi pari vstopnic ter kon-
zumacijo pred koncertom v kavarni Khisl-
stein 12.56.

Odraščali ste v Škofji Loki, živite v Stru-
njanu. Ste bolj Primorec ali Gorenjec? 
Sem Slovenec. Moja ustvarjalnost je pre-
pletena s slovenskim jezikom in sem zato 
morda še posebno domoljuben. Res sem 
zaljubljen v to našo deželo.

Bi lahko med primorsko in gorenjsko 
publiko povlekli kakšno vzporednico?
Moj odnos do publike je zelo intimen. Kot 
avtor svojih pesmi se v vsaki v veliki meri 
razgalim, in ko sem na odru, z interpreta-
cijo dodam še sebe v celoti. Zato sem po 
vsakem koncertu popolnoma izčrpan. Pre-
pričan sem, da ljudje to začutijo, in se zato 
tudi vedno znova vračajo pod moje odre.

Šolali ste se kot klasični glasbenik, obi-
skovali ste glasbeni kolidž Berklee v Bo-
stonu. Vam je kdaj žal, da se niste usme-
rili v akademske vode?

Poletna vročina puhti iz mestnih ulic. Zato 
vam tokrat predlagamo, da se ob vročih po-
letnih dnevih umaknete v senco gozdov in 
ob vode. Obisk učne poti ob reki Kokri vam 
bo dal občutek, da v polnosti uživate v po-
letnih radostih: v čisti in hladni Kokri si bo-
ste ohladili noge, iz sence dreves boste po-
slušali šumenje reke in gledali na okoliške 
hribe. Ob tem boste izvedeli nekaj malega 
o reki Kokri, predvsem pa boste obkroženi 
z dobro energijo.
Učno pot ob reki Kokri najdete med Viso-
kim in Tupaličam oziroma med Kranjem in 
Preddvorom. Pot je dolga malo manj kot 
dva kilometra in je opremljena s petimi in-
formativnimi tablami o zgodovini Kokre, 
njenih lepotah ter naravnih vrednotah, ki 
nas na tem sprehodu spremljajo. Zagotovo 
vas bo očarala tri metre visoka geološka pi-
ramida, ki jo najdete blizu Športnega parka 
Rapa. Vanjo so vgrajeni barviti kamni ne-
pravilnih oblik s kokrških prodišč. Pred-
stavlja nam geološko pestrost kamnov, ki 
jih reka prinaša, brusi in odlaga na svoji 
poti. Rečeno je, da je območje ob piramidi 
geomantična točka z zdravilno močjo. Če 
se bomo zadrževali ob piramidi, nam bo 
polje okoli nje dodalo toliko energije, koli-
kor je potrebujemo. Ta energija pa nam bo 
pomagala premagati rahle prehlade, utru-
jenost, nervoznost in manjše glavobole. K 
dobri energiji in k prijetni senci dodaja še 

Sploh ne. Kaj pa je 'akademskost'? Je to 
povezano z zvrstjo ali profesionalnostjo in 
predanostjo temu, kar delaš? Mislim, da 
je 'akademskost' prevečkrat hermetična in 
sama sebi dovolj.

Kako gledate na uspeh? Je za glasbeni-
ka vašega kova sploh še mogoča kakšna 
nova stopnička v profesionalni karieri?
Vedno sem lahko še boljši, kvalitetnejši in 
močnejši v izrazu. Če bi govorili samo o 
prodajnih številkah, se verjetno res ne da 
narediti več in se vrtim v krogu že 12 let. 
Ampak to ni pomembno. Človek se mora 
vedno samoizpraševati – in to je pogoj za 
osebni razvoj. 

Kaj vam največ pomeni v odnosu z obo-
ževalci? Ste veseli novih poslušalcev in 
poslušalk ali ste jih že nehali šteti?
Da kot avtor napišeš pesem, jo kot izvaja-
lec zapoješ in s tabo pojejo cele dvorane je 
čarobno, neopisljivo. Verjetno sem na to 
postal 'navlečen'.

Vas bomo na odru Letnega gledališča 
Khislstein poslušali v petek, 7. julija. 
Kje pa lahko Jana Plestenjaka srečamo 
pod odrom? 
Prej za mizo kakšne dobre gostilne ob ko-
zarčku dobrega vina ali pa na sprehodu v 
Strunjanu ...

Nagradna igra! Pridite na 
koncert Jana Plestenjaka 

brezplačno! 
Ugotovite, kaj je na fotografiji. Potek 
nagradne igre najdete na naši spletni 
strani www.visitkranj.si. Sodelujete 
lahko do 5. julija do 12. ure. Podarili 
bomo tri pare vstopnic za koncert Jana 
Plestenjaka, ki bo 7. julija ob 21. uri, ter 
vas v Kavarni Khislstein 12.56 razvajali 
s pijačo po izbiri.

spominski drevored 88 lip – po eno izmed 
njih je leta 1985 posadila vsaka družina KS 
Visoko. Na poti si lahko privoščite še osve-
žitev v Kokri ali počitek na eni izmed klo-
pi. Sem in tja vas bo izza plota pozdravila 
kakšna ovca, mimo bo prihitel kakšen ko-
lesar, srečali boste še kakšnega sprehajalca 
s psom ali ribiča. Večinoma pa boste lahko 
samotno uživali v prečudovitih kotičkih 
reke Kokre.
Če se boste na sprehod pripeljali z avtom, 
predlagamo, da ga pustite na začetku poti, 
na Visokem ali ob Športnem parku Rapa. S 
kolesom pa se lahko odpelje kar iz Kranja. 
Označena pot vas bo vodila izpred kranj-
skega stadiona proti Predosljam. Nato ob 
Brdu kolesarite do Brega ob Kokri in gre-
ste do Preddvora. Tam si privoščite prvo 
vodno osvežitev v jezeru Črnjava in spo-
znajte Josipino Turnograjsko, prvo slo-
vensko pesnico, pisateljico in skladateljico. 
Njena spominska soba je urejena v Domu 
starejših občanov Preddvor. Od tam mimo 
Preddvorskega pokopališča nazaj proti Tu-
paličam, po učni poti ob reki Kokri do Viso-
kega in čez Predoslje, ob kanjonu Kokre pa 
skozi prelep hladen gozdiček nazaj v Kranj. 
Tovrstno poletno užitkarjenje in raziskova-
nje naravnih in zgodovinskih znamenitosti 
vam ne bo vzelo več kot pet ur, zagotovo pa 
vam bo v velik užitek.

NASVET ZA IZLET
UČNA POT OB REKI KOKRI 

Sodelujte v novem Instagram natečaju @visitkranj!
 Delite na svojiih profilih fotografije utripa poletnih dogodkov (Poletje s Prešernovimi 

nagrajenci, koncerti v Letnem gledaliču Khislstein, Ana Desetnica, festival SubArt, filmi 
na Vovkovem vrtu, poletje na Maistrovem trgu, petki na Pungertu, dogodki kulturne 

četrti Kranja, Jazz Kamp itd.) in jih označite z značkama:

#visitkranj  in #summerkranj. 

 Natečaj bomo zaključili 8. septembra, najboljše fotografije pa simbolično obdarili.

INSTAGRAM

Rok Zupan David Bole



Kultura

17Kranjske novice, petek, 30. junija 2017

                        + poštnina

EUR

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, mehka vezava.
Cena priročnika je 

15  2  0

Igor Kavčič

Brdo pri Kranju – Poletni sol-
sticij, ko se v naših krajih, 
vsaj astronomsko gledano, 
letos pa tudi ob pogledu sko-
zi okno, začne poletje, je naj-
brž kar pravi čas za svečani 
zaključek šolskega leta in od-
prti lov na dolgo in brezskrb-
no poletje. Prav 21. junija je 
Glasbena šola Kranj že tradi-
cionalno na Brdu pripravila 
slavnostni zaključni koncert 
s podelitvijo nagrad in pri-
znanj – tako vsem, ki so 
uspešno zaključili šest ali več 
letno šolanje v glasbeni šoli 
kot tistim, ki so se z uspe-
hom dokazovali na različnih 
tekmovanjih za mlade glas-
benike. Mladi mojstri različ-
nih instrumentov pa so svoje 
znanje pokazali tudi v kon-
certnem programu. Ravnate-
ljica Petra Mohorčič je naj-
prej mladim čestitala za 
vztrajnost: »Zagotovo ni bilo 
vedno enostavno uskladiti 
želje po izrabi prostega časa 
z delom, pa vendar ste sku-
paj s svojimi učitelji in ob 
podpori staršev dokazali, da 
ste s svojim delom premaga-
li eno od zahtevnih stopnišč 
na poti svojega izobraževa-
nja. Želim si, da bi vam čas, 
preživet na Glasbeni šoli 
Kranj, ostal v prijetnem spo-
minu in da boste pridobljeno 
znanje koristili in gojili tudi 
v prihodnje. Upam, da smo 
vam v teh letih uspeli razviti 
ne le glasbeni posluh, tem-
več tudi posluh za ljudi ter 
oblikovati iskrene vrednote, 
ki naj vam pomagajo krmari-
ti skozi življenje.«

Letos so v glasbeni šoli imeli 
rekordno število tekmoval-
cev: 79, kar je 15 odstotkov 
vseh učencev individualnega 
pouka na šoli. Učenci, ki so 
tekmovali v solo disciplinah 
ali v komornih zasedbah, so 
tekmovali na državnem in 
na mednarodnih tekmova-
njih. Na 19 različnih tekmo-
vanjih in skupaj devetdese-
tih nastopih je učence spre-
mljalo 38 učiteljev, bodisi kot 
mentorji bodisi kot korepeti-
torji. Učenci kranjske šole so 
prejeli 39 zlatih priznanj (od 
tega kar osem prvih mest), 
27 srebrnih in 21 bronastih 
priznanj. Najboljših učencev 
se ob zaključku leta spomni-
jo tudi v glasbeni šoli. Tako 
so letos malo nagrado Glas-

bene šole Kranj za posebne 
dosežke v šolskem letu 
2016/2017 prejeli Ema Ho-
star, ki igra kljunasto flavto 
pri mentorici Špeli Loti 
Knoll, harfist Jernej Mišič 
pri mentorici Bronki Prinčič 
in rogist Simon Vene pri 
mentorju Eriku Košaku. Le-
tos so podelili kar pet velikih 
nagrad Glasbene šole Kranj, 
in sicer učencem za zgledno 
in nadpovprečno uspešno 
delovanje v času celotnega 
šolanja. Prejeli so jih Lucija 
Bacič (kljunasta flavta), Era-
zem Žgajnar (kljunasta flav-
ta), mentorica obeh je Špela 
Loti Knoll, Vita Blagovič (ki-
tara) z mentorico Natašo Bo-
gataj, Aleksander Krevh (ev-
fonij) z mentorjem Urošem 

Koširjem in Matic Podobnik 
(klavir, orgle) z mentoricama 
Nado Kralj in Barbaro Piber-
nik. Vseh pet bo šolanje na-
daljevalo na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani.
Polna dvorana pa je v prvi vr-
sti prisluhnila čudovitemu 
koncertu simfoničnega orke-
stra pod vodstvom dirigenta 
Tomaža Kukoviča in solistov. 
Slišali smo allegro Bachove-
ga Brandenburškega koncer-
ta št. 4 s solisti Erazmom 
Žgajnarjem, Lucijo Bačič in 
Laro Bogataj, Cnocertino za 
klavir in orkester skladatelja 
Igorja Dekleve s solistom 
Maticem Podobnikom in Pi-
azzollino Verano Porteno v 
priredbi Gašperja Jereba s 
solistko Vito Blagovič.

Dobro glasbeno leto
Z zaključnim koncertom na Brdu so v Glasbeni šoli Kranj že tradicionalno zaokrožili letošnje šolsko 
leto, v katerem se je različnih tekmovanj udeležilo kar devetinsedemdeset učencev. Osem jih je za 
svoje uspehe prejelo posebne nagrade Glasbene šole.

Pet prejemnikov velike nagrade: (z leve) Matic Podobnik, Aleksander Krevh, Vita Blagovič, 
Erazem Žganjar in Lucija Bačič /Foto: GŠ Kranj

Igor Kavčič

Kranj – Prostore nekdanje 
obrtne šole bodo v prihodnje 
namenili dejavnosti Glasbe-
ne šole Kranj. Ker gre za 
spomeniško varstveno zava-
rovano območje mesta, je 
bilo v okviru kulturnovar-
stvenih pogojev za posege v 
arheološko dediščino treba 
izvesti predhodne arheolo-
ške raziskave. Tako imeno-
vana zaščitna arheološka iz-
kopavanja je izvedla ekipa 
arheologov iz podjetja Mage-
lan skupina, d. o. o., iz Kra-
nja. „Izkopavanja so poteka-
la v desetih prostorih pritli-
čja stavbe na približno 220 
kvadratnih metrih površin,“ 
je povedal vodja izkopavanj, 
arheolog Luka Rozman, ki je 
sodeloval s še štirimi arheo-

logi in petimi pomočniki. V 
zgornjih plasteh zemlje so 
odkrili zelo raznolike najdbe 
od antike do danes, do bi-
stvenih odkritij pa so prišli v 
globljih plasteh. Po Rozma-

novih besedah so pričakova-
no našli podatke, ki potrjuje-
jo gradbene zasnove za po-
znoantične objekte. „Odkrili 
smo dva taka objekta, ki sta 
glede na stratigrafijo zemelj-

skih plasti zelo podobna ti-
stim na kranjskem pomolu.“ 
V zadnjih desetih letih je 
bilo odkritih vsaj ducat takih 
objektov, ki so jih uporabljali 
prebivalci naselja na skali v 
6. stoletju.
Za izjemno pomembno 
najdbo veljajo keramične 
uteži za statve, ki so jih našli 
kar petnajst na enem mestu, 
izstopa tudi triroba puščična 
ost, tu pa so še najdbe, kot 
so pasna spona, nož, tudi 
precej starejša fibula iz dru-
ge polovice prvega stoletja 
pred našim štetjem. Najde-
no bodo najprej očistili in 
poslali v konserviranje, nato 
bo sledilo poročilo o najd-
bah, te pa bodo svoje mesto 
nato našle v Gorenjskem 
muzeju, kjer bodo na razpo-
lago javnosti.

Prispevki h kranjski zgodovini
V prostorih nekdanje obrtne šole na Cankarjevi ulici 2 v Kranju so od sredine maja do prvih  
dni junija potekala zaščitna arheološka izkopavanja.

Arheolog Luka Rozman v enem izmed prostorov stavbe, v 
katerem so našli zasnove za poznoantične bivalne objekte. 
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Kranj – V gradu Khislstein so v sklopu Poletne muzejske 
noči odprli razstavo Pisalno pohištvo na Slovenskem. Go-
stujoča razstava Narodnega muzeja Slovenije predstavlja 27 
pisalnih miz iz različnih zgodovinskih obdobij, s štirimi kosi 
pisalnega pohištva pa je sodeloval tudi Gorenjski muzej. 
Gre za zgodbo o lepoti, moči in vrednotah od 16. stoletja do 
danes. Kot je zapisala avtorica razstave dr. Maja Lozar 
Štamcar, so pisalniki tisti kosi pohištva, ki najočitneje izka-
zujejo družbeno moč, prioritete in okus lastnikov. Razstava 
se začne s prvimi upodobitvami pisalnih pultov iz 15. stole-
tja, v živo pa je na ogled pisalno pohištvo od renesančne 
kabinetne omarice in pisalnega predalnika iz 18. stoletja do 
baročne pisalne omare iz stoletja kasneje pa tako imenova-
nega „sekreterja“ iz časa bidermajerja in pisalne mize, kakr-
šne so se pri nas pojavile v začetku prejšnjega stoletja.

Razstava pisalnega pohištva

Avtorica razstave je obiskovalce popeljala po razstavi. 

Kranj – Na Poletno muzejsko noč, je pred Otroškim stol-
pom Pungert v produkciji Slavice Okorn in Gregorja Grašiča 
iz JSKD Kranj potekal Pravljični maraton. Veliki in mali pri-
povedovalci pravljic so ustvarili sproščeno vzdušje pravljič-
nega sveta. Med pripovedovalce so povabili tudi nekaj zna-
nih imen, med drugim arheologinjo, muzealko in pravljičar-
ko ddr. Vereno Perko, Bredo Podbrežnik, soustanoviteljico 
Križnikovega pravljičnega festivala v Motniku in urednico 
več knjig slovenskih pravljic, igralca Pavla Rakovca, humani-
sta in pisatelja Tomaža Kukovico ... Najmlajša pripovedoval-
ka oziroma bralka je bila trinajstletna Gala Okorn.

Prvi pravljični maraton uspel

Ko pripoveduje igralec Pavle Rakovec. / Foto: Slavica Okorn
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Vilma Stanovnik

Nogometaši kranjskega Tri-
glava so imeli letos kratke 
počitnice, saj so sredi junija 
začeli s pripravami na novo 
sezono. Še pred prvim tre-
ningom na zelenici so spoz-
nali novega trenerja Tončija 
Žlogarja. 
»Vodstvu kluba bi se rad 
zahvalil za izkazano zaupan-
je. Ekipo sem v zadnjih mese-
cih že spoznaval in všeč mi je, 
da so v njej tako izkušeni 
igralci kot mladi, ki se šele 
uveljavljajo. Klub me je prep-
ričal z vizijo, saj se dela na 
zdravih temeljih, na nas pa je, 
da sezono čim bolje izpelje-
mo do konca in ostanemo v 
prvi ligi,« je ob prihodu v 
Kranj poudaril 39-letni trener 
Tonči Žlogar, sicer pravnik, 
doma iz Izole.
Siniša Brkič, ki v klubu osta-
ja kot športni direktor, je 
povedal, da je zagovornik 
tega, da slovenske ekipe 
vodijo slovenski trenerji, ki 

tako dobijo tudi priložnost, 
da se izkažejo. »Glede igral-
cev lahko povem, da bodo 
tudi v novi sezoni za Triglav 
v prvi vrsti igrali domači 
igralci, mlade okrepitve pa 
bomo izbrali iz domače 
nogometne šole. Poskrbeli 
bomo le za dve ali tri okrepi-
tve od drugod,« je poudaril 
Siniša Brkič.

»Kot klub, ki želi ostati prvo-
ligaš, smo sklenili, da siste-
matično nadaljujemo z 
delom. Pri tem je zlasti 
pomembno delo z mladimi 
in letos nam je uspelo, da 
smo bili superiorni tako v 
članski drugi ligi kot v mla-
dinski prvi ligi, kjer smo 
osvojili naslov državnih 
prvakov. To vse je dokaz, da 

so tudi vse preostale selekci-
je dobro vodene. Prav dobro 
selekcioniranje in vodenje 
vseh klubskih selekcij bo 
tudi vnaprej naloga športne-
ga direktorja,« je pojasnil 
predsednik kluba Beno 
Fekonja. 
Da je v klubu in v članski 
ekipi veliko pozitivne ener-
gije so igralci in novi trener 
Tonči Žlogar dokazali že na 
prvih pripravljalnih tekmah. 
Za začetek so v Gradcu igra-
li z ruskim Rostovom in 
zmagali z 1 : 0. Nato so prej-
šnji teden na Rogli izgubili 
z romunsko Astro s 3 : 0, 
vendar je Tonči Žlogar na 
pot načrtno odpeljal le del 
ekipe, v kateri so bili mlajši 
nogometaši, prišleke iz mla-

dinske vrste in igralci, ki so 
na preizkušnji. 
Pravi nogometni praznik pa 
je bil minulo soboto v Kran-
ju, ko so se domači prvaki 2. 
SNL na prijateljski tekmi 
pomerili s prvaki prve hrvaš-
ke nogometne lige. Varovan-
ci nekdanjega slovenskega 
selektorja Matjaža Keka iz 
NK Rijeka so sicer v Kranj 
prišli kot favoriti, na koncu 
pa je bil rezultat 1 : 1. 
»Z rezultatom sem zadovol-
jen. Zagotovo moramo še 
napredovati, saj smo skupaj 
šele dva tedna. Rijeka je 
kakovosten tekmec, a to je 
bila zelo dobra izkušnja za 
fante. Dali so vse od sebe in 
se nekaj novega naučili, to 
pa je tudi bistvu takšnih pri-

pravljalnih tekem,« je pove-
dal trener Tonči Žlogar, ki je 
nekoč igral pod vodstvom 
Matjaža Keka, v Kranju pa 
sta se prvič pomerila kot tre-
nerska kolega. 
V sklopu tekem, ki so jih pri 
Triglavu poimenovali Prvaki 
s prvaki, se bodo novi kranj-
ski prvoligaši najprej 7. juli-
ja pomerili z ruskim prva-
kom Spartakom iz Moskve, 
nato pa 12. julija še s tur-
škim podprvakom Istanbul 
Bašakšehirjem.
Prvo tekmo v prvem krogu 
1. SNL bo Triglav odigral 15. 
julija, ko odhaja k Ankara-
nu. Doma se bodo predsta-
vili v drugem krogu, ko v 
Kranj 22. julija prihajajo 
prvaki iz Maribora.

Novi prvoligaši 
še že potijo
Nogometaši Triglava, ki so se po naslovu prvakov druge slovenske lige 
uvrstili med prvoligaše, imajo novega trenerja Tončija Žlogarja, odigrali  
pa so tudi prve pripravljalne tekme.

Predsednik NK Triglav Beno Fekonja, trener Tonči Žlogar 
in športni direktor Siniša Brkič / Foto: Tina Dokl

Nogometaši Triglava so na prijateljski tekmi z ekipo NK Rijeka prikazali dober  
nogomet. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Ženski odbojkarski klub Tri-
glav je star 13 let, kot pravi 
predsednica Darja Križnar, pa 
je namen kluba za odbojko 
navdušiti čim več mladih iz 
Kranja in okolice. Za dekleti je 
še ena uspešna sezona. Imajo 
namreč dve ekipi članic. Ena 

ekipa je nastopala v 2. DOL in 
osvojila peto mesto, druga pa v 
3. DOL, kjer je osvojila osmo 
mesto. Prav tako osmo mesto 
sta osvojili ekipi kadetinj in v 
mini odbojki.
»Poleg ekip članic imamo v 
klubu vse kategorije, od mla-
dinske do mini odbojke. Sku-
paj imamo v klubu 165 deklet 

in smo eden najštevilnejših 
ženskih klubov. Ker je deklet 
veliko, imamo v vsaki katego-
riji kar dve ekipi. Vsako leto 
število deklet še narašča, saj 
jih zadnja leta vpisujemo že 
od drugega razreda naprej,« 
pravi predsednica Darja Križ-
nar, ki v klub vseeno še vedno 
vabi nove članice. »V svoje 

vrste vabimo zlasti visoka 
dekleta, saj je velikost pri 
odbojki vedno bolj pomem-
bna. Vpisi bodo potekali od 
25. avgusta naprej, vadba pa 
je prvi mesec brezplačna,« 
pravi Križnarjeva in dodaja, 
da trenirajo v Športni dvorani 
Zlato polje, trenutno pa v klu-
bu z dekleti dela pet trenerjev, 

glavni trener pa je Borut 
Kralj. 
»Delamo po italijanskem 
modelu odbojke, saj je znano, 
da imajo v Italiji vrhunske 
odbojkarske strokovnjake. 
Prav tako sodelujemo z drugi-
mi gorenjskimi ekipami, zla-
sti s škofjeloškimi ženskim 
odbojkarskim klubom, s klu-

bom iz Grosupljega in z eki-
po Zgornje Gorenjske. Dve 
naši nekdanji igralki igrata že 
tudi v prvi ligi, ena pri Calci-
tu, druga v Ljubljani,« pojas-
njuje predsednica Darja Križ-
nar in dodaja, da je cilj kluba, 
da se članice uvrstijo med v 
prvo ligo. »Že dvakrat smo 
bili v klubu rezultatsko blizu 
prve lige, vendar trenutno 
tudi finančno še ne vidimo 
te možnosti, saj je igranje v 
prvi ligi precej dražje,« še 
pravi Križnarjeva in dodaja, 
da so v klubu poleg ligaških 
tekem tudi organizatorji 
različnih turnirjev.

Dekleta navdušujejo za odbojko
Ženski odbojkarski klub Triglav je eden najbolj množičnih ženskih športnih kolektivov v občini.

V Ženskem odbojkarskem klubu Triglav je v zadnji sezoni treniralo kar 165 deklet, ki so tekmovala v vseh kategorijah.
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

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

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

Vilma Stanovnik

Državno prvenstvo v ce-
stnem kolesarstvu v organi-
zaciji Kolesarskega kluba 
Kranj, ki v letošnjem letu 
praznuje 60-letnico delova-
nja, je minulo nedeljo pote-
kalo v težkih razmerah, saj 
je skoraj cel dan deževalo. 
Organizatorji so največ pri-
čakovali od starejšega mla-
dinca Nika Čemažarja. V cilj 
se je pripeljal z dvignjenimi 
rokami. »Dirka je bila su-
per, čeprav je bil vmes hud 
naliv in smo se skoraj usta-
vili. Na koncu sem začutil, 
da sem še dovolj močan in 
zanesljivo zmagal. Je pa res, 
da sem letos tekmoval pod 
večjim pritiskom, saj je bilo 
naslov teže braniti, kot je 
bilo lani zmagati. Poleg tega 
je bila dirka na domačih ce-
stah, imel sem veliko navija-
čev in rad bi se jim zahvali 
za podporo,« je povedal Nik 
Čemažar, ki si je po dirki za 
nekaj dni privoščil skok na 
morje, sedaj pa ga čakajo 
priprave na evropsko prven-
stvo.
Pri mlajših mladincih je 
zmagal Boštjan Murn (KK 
Adria Mobil), med starejši-
mi mladinkami Karin Pen-
ko (BTC CITY Ljubljana), 
med mlajšimi članicami Ka-
tja Jeretina (KK Adria Mo-

bil), med članicami pa Polo-
na Batagelj (BTC CITY Lju-
bljana). 
Najdaljša preizkušnja na do-
bri 16-kilometrski progi 
med Kokrico, Trstenikom, 
Bašljem, Bobovkom in na-
zaj na Kokrico, je čakala ko-
lesarje do 23 let in v katego-
riji elite. V kategoriji do 23 
let je zmagal Žiga Jerman 
(Rog Ljubljana), pri članih 
pa so bili na zmagovalnem 
odru profesionalci, vsi nek-

daj člani Kolesarskega kluba 
Kranj. Zmago je slavil Luka 
Mezgec (Orica – Scott) pred 
Grego Boletom (Bahrain – 
Merida) in Matejem Moho-
ričem (Team Emirates).
Praznovanje obletnice Kole-
sarskega kluba Kranj bo vr-
hunec doseglo na tradicio-
nalnih dirkah v Kranju, ki 
bodo zadnji konec tedna v 
juliju. V soboto, 27 julija, 
zvečer vse kolesarske navdu-
šence čaka nočni kriterij, 

dan pa se bo zaključili s kon-
certom Andreja Šifrerja. 
Dan kasneje bo v dopoldan-
skih urah dirka Po ulicah 
Kranja za vse mlajše in žen-
ske kategorije, popoldan pa 
najstarejša slovenska klasi-
ka – dirka za Veliko nagrado 
Kranja – memorial Filipa 
Majcna. Kolesarski teden v 
Kranju bodo obeležili tudi z 
razstavo o razvoju kluba in 
kolesarstva v Kranju, ki bo v 
avli Mestne občine Kranj. 

Delovno praznovanje
Minuli konec tedna se je z državnim prvenstvom nadaljevalo praznovanje jubileja Kolesarskega kluba 
Kranj. Na dirki je v članski kategoriji slavil Kranjčan Luka Mezgec, med starejšimi mladinci pa je 
naslov najboljšega v državi obranil domačin Nik Čemažar.

Zmago za domači klub je v jubilejnem letu privozil Nik Čemažar. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Ob zaključku uspešne sezo-
ne so se v gostilni Pr' Matič-
ku zbrale košarkarice Trigla-
va in vodilni v klubu. Športni-
cam ter klubskim delavcem 
in trenerjem sta za uspehe v 
minuli sezoni čestitala doma-
či župan Boštjan Trilar in 
podžupan Boris Vehovec. 
Triglavove članice so se v mi-
nuli sezoni namreč ponovno 
uvrstile v veliki finale držav-
nega prvenstva, kjer so jih si-
cer premagale košarkarice 
Celja, Kranjčanke pa so osvo-
jile srebrna odličja. Da v klu-
bu dobro skrbijo za vzgojo 
mladih košaric, pa so dokaza-
le mladinke, ki so že redni del 
državnega prvenstva končale 
na prvem mestu, po zaključ-
nem turnirju pa so se veselile 
zlatih odličij in naslova držav-
nih mladinskih prvakinj. 
»Dekletom ob vseh letošnjih 

uspehih in uspehih zadnjih let 
iskrene čestitke. Zagotovo 
povsod, kjer nastopajo, poskr-
bijo za dobro promocijo Kra-
nja, upam pa, da bo tudi člani-
cam kmalu uspelo, da osvojijo 
naslov državnih prvakinj. Pri 
tem jim je v pomoč tudi kranj-
ska občina, saj športu letno 
namenimo skoraj tri milijone 
evrov. Denarja sicer vedno 
manjka, v novem proračunu 
pa bom za sofinanciranje pro-
gramov športa predlagal sto 
tisoč evrov več,« je na srečanju 
povedal župan Boštjan Trilar.
»Minulo sezono smo začeli 
zelo optimistično. Kar nekaj 
organizacijskih stvari smo iz-
boljšali. V prvenstvu so se čla-
nice zelo približale borbi za 
naslov državnih prvakinj, ker 
pa si želimo, da klub še napre-
duje, smo se odločili za neka-
tere spremembe. K sodelova-
nju smo povabili Lojzeta Mi-
losavljeviča,« je povedal pred-

sednik Ženskega košarkar-
skega kluba Triglav Jernej 
Gortnar in dodal, da so se od-
ločili, da ob menjavi generacij 
ne bodo nastopali v ligi ABA. 
»V člansko ekipo prihajajo 
mlade igralke, s katerimi smo 
osvojili naslov državnih prva-
kinj. Želimo, da se mlade iz te 

ekipe in ekipe do 17 let priva-
dijo članski konkurenci, kar 
vse bo osnova za prihodnje 
delo,« je še dodal Gortnar.
Sicer pa imajo od sredine 
tega meseca košarkarice Tri-
glava novega trenerja. To je 
Ernest Novak, ki je nadome-
stil Bojana Laziča.

Čestitke borbenim 
košarkaricam
Članice Ženskega košarkarskega kluba Triglav so sezono končale z naslovom državnih podprvakinj, 
ob uspehu pa jim je čestital tudi domači župan Boštjan Trilar.

Košarkaricam Triglava je za uspehe čestital domači župan 
Boštjan Trilar. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Na državnem prvenstvu do 
16 let je prvakinja postala 
Tjaša Klevišar. Na turnirju 
ni oddala niti enega seta, v 
finalu proti Maji Markoč pa 
le štiri igre. Ostale tri pred-
stavnice Teniškega kluba 
Triglav, Alja Belinger, Tara 
Katarina Milič in Natalija 
Urh, so se med posamezni-
cami poslovile v drugem 
kolu. Tjaša je odlične nasto-
pe dopolnil z zmago v dvoji-
cah v paru z Aleo Bubek iz 
Nove Gorice. 
V konkurenci do 12 let je na-
slov državnega prvaka osvojil 
Jaka Golob. Na turnirju je 
premagal štiri igralce prve 
deseterice, na koncu tudi pr-
vega nosilca Matica Križnika. 

Varovanci trenerja Roka Fer-
jana so sicer na turnirju po-
sameznikov zabeležili tudi 
četrtfinale Jana Bukovca ter 
dve uvrstitvi v drugo kolo, ka-
mor sta se uvrstila Miha Ba-
jželj in Luka Videnovič. 
Jon Lan Šuntar je bil polfi-
nalist DP do 14 let. Uspeh je 
dopolnil z zmago in naslo-
vom državnega prvaka v 
dvojicah v paru z Galom 
Emeršičem Potočnikom.
Triglavana Kristina Novak 
in Jan Vehovec sta bila pod-
prvaka na državnem prven-
stvu do 18 let. Jana je ustavil 
Mariborčan Gašper Bezjak, 
Kristino pa Mariborčanka 
Anja Gal. Kristina je skupaj 
z Radovljičanko Tino Cvet-
kovič osvojila naslov držav-
ne prvakinje v dvojicah.

Uspešni tenisači
Mladi Triglavovi tenisači so na nedavnih 
državnih prvenstvih osvojili dva naslova prvakov 
med posamezniki in tri v dvojicah.

Ana Lanišek (Radomlje) in Jaka Golob (Triglav) sta državna 
teniška prvaka v konkurenci do 12 let.

Minulo nedeljo se je s tekmami finalnega dela zaključilo še 
državno kadetsko vaterpolsko prvenstvo tekmovalne sezone 
2016/2017 in mlajše kategorije čaka le še pokalno tekmova-
nje za starejše dečke do 15. leta starosti, ki bo jutri v pokri-
tem olimpijskem bazenu v Kranju. Po osvojitvi naslova dr-
žavnega prvenstva v kategoriji U13, U15, U19 so kadeti Tri-
glava pod vodstvom trenerja Rada Čermelja in v postavi 
Gregor Kos, Gaj Zorman, Urban Verbič, Matic Rahne, Žiga 
Močnik, Dejan Gostič, Andraž Pušavec, Aljaž Troppan, Juš 
Vončina, Rok Bečič, Aleksander Paunovič in Tim Bergant v 
finalu z 19 : 6 premagali vrstnike AV Ljubljana Slovan. To pa 
pomeni, da se v Kranju z mladimi vaterpolisti dobro dela in 
da ne bo več dolgo, ko bodo začeli osvajati še naslove v 
članskem prvenstvu. Letos so člani po zanimivi končnici, ko 
so jih nasprotniki v finalu, Ljubljana Slovan, premagali s 
skupnim izidom 3 : 1, osvojili drugo mesto.

Vse mlajše kategorije AVK Triglav državni prvaki
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Večgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

»Ko se življenje spremeni in postane težje, spremeni sebe 
in postani močnejši.« (neznan)

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

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

	Ponedeljek, od 3. 7. 2017, do 31. 7. 2017, 8.00–16.00 
  Od 26. junija do 31. avgusta bomo počitniške dni otrok in  

mladostnikov v Medgeneracijskem centru Kranj popestrili 
z brezplačnimi družabnimi in poučnimi vsebinami,  
vsak dan od 8.00 do 16.00 ure.  
Več o tem v dodatnem informativnem gradivu LUK. 

 V tem času VABLJENI NA VSAKODNEVNO TELOVADBO  
 Z OTROKI OD 8.30 DO 9.00.

	Ponedeljek, 3. 7. 2017–petek, 7. 7. 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti – Šenčur. NAJ BODO LETOŠNJE POČITNICE 

RAZGIBANE, BARVITE, PESTRE, RAZIGRANE, RAZPOSAJENE,  
DRUŽABNE ... IN SPLOH NAJBOLJŠE! Z zanimivimi, zabavnimi, 
družabnimi in poučnimi vsebinami želimo popestriti počitniške 
dni otrok in mladostnikov. Delavnice so brezplačne, dostopne 
vsem otrokom (starejšim od 5 let, mlajši od 5 let pa dobrodošli v 
spremstvu odrasle osebe) in mladostnikom. V času delavnic 
bodo z njimi usposobljeni animatorji in prostovoljci. Predhodne 
prijave niso potrebne. 

	Ponedeljek, 3. 7. 2017, 18.00–19.30 
  Ponavljamo uspešnico iz leta 2016: Pot Jeprškega učitelja.  

Zbirno mesto na parkirišču pred pizzerijo Karantanija (Drulov-
ka). Vodi Janko Zupan. 

	Ponedeljek, 3. 7. 2017, 19.00–20.00 
  Telovadba za vse generacije – Cerklje. Grški rek 'zdrav duh v 

zdravem telesu' govori, da je telesna aktivnost pomembna tudi 
za človekovega duha. Bojana Dujović vam bo predstavila izbra-
ne vaje za raztezanje in krepitev trupa, ki vplivajo na stabilnost, 
gibljivost telesa in dihanje. Za vadbo potrebujete blazino; ne 
pozabite na vodo in dobro voljo. Zbor v recepciji Doma. 

	Torek, 4. 7. 2017, 9.00–10.30 
  Umovadba za starejše – Cerklje. Dober spomin pomeni, da si 

zapomnimo stvari, ki so pomembne, in pozabimo tisto, kar je 
manj pomembno. Ker spomin pomembno vpliva na naše  
življenje, se je vredno potruditi, da bo dobro deloval v vseh 
obdobjih našega življenja. Na delavnici boste spoznali preproste 
vaje, s katerimi lahko krepite spomin. 

	Sreda, 5. 7. 2017, 18.00–20.00 
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

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

	Četrtek, 6. 7. 2017, 16.30–18.30 
  Kiparjenje v glini – Preddvor. Prisrčno vabimo vse otroke in 

mladostnike, da se nam pridružijo pri ustvarjanju glinenih  
izdelkov. Delavnice bodo potekale pod vodstvom strokovnega, 
predvsem pa hudomušnega in zabavnega mentorja  
Milana Bahiča. 

	Četrtek, 6. 7. 2017, 17.00–19.00 
  Predavanje: Kako do boljšega razumevanja v odnosih  

Naši odnosi so pokazatelj naše osebnostne in duhovne rasti.  
Če so odnosi zdravi, smo v njih lahko to, kar smo, če ti to niso, 
pa pogosto predstavljajo vir bolečine in nezadovoljstva.  
Na predavanju bomo spoznali, kako primerneje komunicirati z 
različnimi osebnostmi tipi v poslovnem in zasebnem življenju. 
Posebno pozornost bomo namenili osnovam za boljše  
poslušanje, razumevanje ter sporočanje v jeziku posameznika, 
da nas ta razume. Dotaknili se bomo tudi veščin dogovarjanja  
in postavitve meja. 

	Četrtek, 6. 7. 2017, 19.30–20.00 
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti 

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

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

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

	Petek, 7. 7. 2017, 19.00–20.00 
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju  

Bruna Gröninga. Uvodno informativno predavanje – Pomoči 

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

	Ponedeljek, 10. 7. 2017–petek, 14. 7. 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti – Cerklje. NAJ BODO LETOŠNJE POČIT-

NICE RAZGIBANE, BARVITE, PESTRE, RAZIGRANE, RAZPOSAJE-
NE, DRUŽABNE ... IN SPLOH NAJBOLJŠE! Z zanimivimi, zabavni-
mi, družabnimi in poučnimi vsebinami želimo popestriti počit-
niške dni otrok in mladostnikov. Delavnice so brezplačne, do-
stopne vsem otrokom (starejšim od 5 let, mlajši od 5 let pa 
dobrodošli v spremstvu odrasle osebe) in mladostnikom. V 
času delavnic bodo z njimi usposobljeni animatorji in prosto-
voljci. Predhodne prijave niso potrebne. 

	Torek, 11. 7. 2017, 9.00–10.00 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se  

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

	Torek, 11. 7. 2017, 10.30–12.00 
  Vesele urice. Namenjene so vsem, ki ste se učili, se še učite 

ali pa se morda še boste učili nemščino in si želite konverza-
cijo v tujem jeziku na sproščen in neformalen način z novimi 
obrazi.  

	Torek, 11. 7. 2017, 18.00–19.30 
  Fotografska delavnica. Pregled fotografskih aparatov, uvod  

v funkcije fotografskega aparata, natančno razlago glavnih  
funkcij, preizkus posameznih funkcij fotoaparata, pregled osnov 
kompozicije in osnov osvetlitve vam bo predstavil  
Andraž Muljavec. S seboj prinesite fotografske aparate. 

	Torek, 11. 7. 2017, 19.30–20.30 
  Telovadba za vse generacije – Šenčur. Grški rek 'zdrav duh 

v zdravem telesu' govori, da je telesna aktivnost pomembna 
tudi za človekovega duha. Bojana Dujović vam bo predstavila  
izbrane vaje za raztezanje in krepitev trupa, ki vplivajo na  
stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. V primeru slabega  
vremena telovadba poteka v telovadnici OŠ Šenčur, stranski 
vhod. 

	Sreda, 12. 7. 2017, 17.00–18.30 
  Šivanje predpasnikov. Izdelajte predpasnik zase in enega  

za kulinarične delavnice v Medgeneracijskem centru Kranj. 
Material pripravimo mi. Lahko prinesete svoj šivalni stroj.  
Zaradi omejenega števila so obvezne predhodne prijave na 
tel. 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si. 

	 Četrtek, 13. 7. 2017, 17.00–18.30 
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno medse-

bojni podpori, deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov pri prep-
rečevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco. 

	Četrtek, 13. 7. 2017, 18.00–19.30 
  Predavanje: Duhovni svet starih kultur: Budizem. Predstave 

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

	Četrtek, 13. 7. 2017, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

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

	Četrtek, 13. 7. 2017, 20.00–21.00 
  Večerna joga na prostem – Preddvor. Vsi, ki z vadbo joge niste 

seznanjeni, pa bi jo želeli spoznati, toplo vabljeni, da se nam  
pridružite. Za vadbo potrebujete blazino; ne pozabite na vodo 
in dobro voljo. Vadbo izvaja Zavod Stik.  
(V primeru slabega vremena joga odpade.) 

	Petek, 14. 7. 2017, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

	Ponedeljek, 17. 7. 2017, 9.30–10.30 
  Pomoč pri uporabi pametnih telefonov. Pomoč pri uporabi 

pametnih telefonov. 

	Ponedeljek, 17. 7. 2017–petek 21. 7. 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti – Preddvor. NAJ BODO LETOŠNJE  

POČITNICE RAZGIBANE, BARVITE, PESTRE, RAZIGRANE,  
RAZPOSAJENE, DRUŽABNE ... IN SPLOH NAJBOLJŠE!  
Z zanimivimi, zabavnimi, družabnimi in poučnimi vsebinami 
želimo popestriti počitniške dni otrok in mladostnikov.  
Delavnice so brezplačne, dostopne vsem otrokom (starejšim 
od 5 let, mlajši od 5 let pa dobrodošli v spremstvu odrasle ose-
be) in mladostnikom. V času delavnic bodo z njimi usposoblje-
ni animatorji in prostovoljci. Predhodne prijave niso potrebne. 

	Ponedeljek, 17. 7. 2017, 17.00–18.30 
  Sam svoj mojster za šivalnim strojem – manjša popravila. 

Osvojimo manjša šiviljska popravila s šivalnim strojem.  
Priskrbite zadrgo oz. ostali material. Lahko prinesete tudi svoj 
stroj. Zaradi omejenega števila so obvezne predhodne prijave 
po tel. 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si. 

	Ponedeljek, 17. 7. 2017, 19.00–20.00 
  Telovadba za vse generacije – Cerklje. Grški rek 'zdrav duh  

v zdravem telesu' govori, da je telesna aktivnost pomembna 
tudi za človekovega duha. Bojana Dujović vam bo predstavila 
izbrane vaje za raztezanje in krepitev trupa, ki vplivajo na 
stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. Za vadbo potrebujete 
blazino; ne pozabite na vodo in dobro voljo. Zbor v recepciji 
Doma. 

	Torek, 18. 7. 2017, 10.30–12.00 
  Vesele urice. Namenjene so  vsem, ki ste se učili, se še učite ali 

pa se morda še boste učili nemščino in si želite konverzacijo v 
tujem jeziku na sproščen in neformalen način z novimi obrazi.  

	Torek, 18. 7. 2017, 18.00–19.30 
  Predavanje: Duša, bistvo, ki je očem nevidno. Irena Debeljak 

se je rodila z vpogledom v nevidne svetove. Iz izkušenj pove, da 
je nevidno veliko bolj prisotno v našem življenju, kot se nam zdi 
na prvi pogled. V dušnem zapisu se bere vsa naša preteklost in 
vse pozitivne in negativne izkušnje, v katerih smo naredili neke 
zaključke. Branje dušnega zapisa pomeni branje teh izkušenj, 
spoznanj in samega poslanstva, namena duše. Torej kaj naj bi 
bila njena osnovna namera, kje so njeni talenti, darovi, kaj je 
univerzalna božanska sila dala v njen konkreten zapis, da bi se 
po njem oblikovala identiteta. 

	Sreda, 19. 7. 2017, 18.00–20.00 
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in 

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

	Četrtek, 20. 7. 2017, 10.00–12.00 
  Kiparjenje v glini. Prisrčno vabimo vse otroke in mladostnike, 

da se nam pridružijo pri ustvarjanju glinenih izdelkov. Delavnice 
bodo potekale pod vodstvom strokovnega, predvsem pa  
hudomušnega in zabavnega mentorja Milana Bahiča. 

	Četrtek, 20. 7. 2017, 18.00–19.30 
  Berimo s srcem. Delili bomo vtise o knjigah, ki jih ni dovolj  

brati le z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše. 

	Petek, 21. 7. 2017, 18.00–19.30 
  Družabni večer – Tombola. Tombola je preprosta igra, kjer se iz 

bobna vleče številke, igralci pa pokrivajo številke na kartici. Ena 
pokrita vrstica prinese tretjo nagrado, dve pokriti vrstici drugo 
nagrado in tri pokrite vrstice prvo nagrado. Vabljeni na zabave, 
smeha in veselja poln dogodek. Dodatni čar pa mu dajejo tudi 
lepe, uporabne nagrade. 

	Torek, 25. 7. 2017, 9.00–10.00 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se  

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

	Torek, 25. 7. 2017, 19.30–20.30 
  Telovadba za vse generacije – Šenčur. Grški rek 'zdrav duh v 

zdravem telesu' govori, da je telesna aktivnost pomembna tudi 
za človekovega duha. Bojana Dujović vam bo predstavila izbrane 
vaje za raztezanje in krepitev trupa, ki vplivajo na stabilnost, 
gibljivost telesa in dihanje. V primeru slabega vremena  
telovadba poteka v telovadnici OŠ Šenčur, stranski vhod. 

	Sreda, 26. 7. 2017, 17.00–19.30 
  Turnir v namiznem tenisu. Turnir v namiznem tenisu za vse 

generacije. 

	Četrtek, 27. 7. 2017, 10.00–12.00 
  Kiparjenje v glini – Cerklje. Prisrčno vabimo vse otroke in mla-

dostnike, da se nam pridružijo pri ustvarjanju glinenih izdelkov. 
Delavnice bodo potekale pod vodstvom strokovnega, predvsem 
pa hudomušnega in zabavnega mentorja Milana Bahiča. 

	Četrtek, 27. 7. 2017, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

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

	Četrtek, 27. 7. 2017, 20.00–21.00 
   Večerna joga na prostem – Preddvor. Vsi, ki z vadbo joge niste 

seznanjeni, pa bi jo želeli spoznati, toplo vabljeni, da se nam  
pridružite. Za vadbo potrebujete blazino; ne pozabite na vodo 
in dobro voljo. Vadbo izvaja Zavod Stik.  
(V primeru slabega vremena joga odpade.) 

	Petek, 28. 7. 2017, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

	Ponedeljek, 31. 7. 2017, 19.00–20.00 
  Telovadba za vse generacije – Cerklje. Grški rek 'zdrav duh v 

zdravem telesu' govori, da je telesna aktivnost pomembna 
tudi za človekovega duha. Bojana Dujović vam bo predstavila 
izbrane vaje za raztezanje in krepitev trupa, ki vplivajo na 
stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. Za vadbo potrebujete 
blazino; ne pozabite na vodo in dobro voljo. Zbor v recepciji 
Doma. 
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Šarganska osmica je del ozkotirne železnice, ki je nekoč povezovala 
Beograd s Sarajevom in Dubrovnikom. Na tej progi je tako imenovani 
“Ćira” zadnjič vozil leta 1974. Del proge v obliki osmice od Mokre Gore 
do postaje Šargan Vitasi so ponovno oživili in muzejski vlak ponovno 
vozi skozi številne tunele. Res zanimivo doživetje.

Cena na osebo: 199 evrov (pri udeležbi najmanj 40 oseb)
 
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, dva polpenziona v 
hotelu turistične kategorije na območju narodnega parka Tara v dvo-
posteljni sobi, turistično takso v hotelu, obvezno vstopno takso za Sr-
bijo, vožnjo z muzejskim vlakom Šarganska osmica, vstopnino v muzej 
Sirogojno, vstopnino v Drvengrad, vstopnino v samostan Raša, lokalno 
vodenje po NP Tara, ladijsko vožnjo po Drini in kosilo na ladji, vodenje 
izleta, organizacijo ter DDV.

Za rezervacijo in dodatne informacije čim prej pokličite na tel. št.  
04/201 42 41. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4  
v Kranju ali pišete na: narocnine@g-glas.si.

        I IZLET / od 22. do 24. septembra 2017

ŠARGANSKA OSMICA IN VIŠEGRAD
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Vilma Stanovnik

»V lanskem letu smo se pri-
javili na javni razpis in zelo 
smo bili veseli, ker smo tako 
lani kot nato tudi letos dobi-
li največje število možnih 
študijskih krožkov, kar šest. 
Ti krožki so neformalna 
oblika učenja, zlasti medse-
bojne izmenjave znanj, saj 
se na njih učimo drug od 
drugega. Seveda za vodenje 
v pravo smer skrbimo men-
torji, ob zaključku pa poskr-
bimo še za to, da uresniči-
mo tako imenovani akcijski 
cilj. To je navadno izdaja 
publikacije, lahko pa tudi or-
ganizacija okrogle mize ali 
druge vrste druženja,« je na 
zaključnem srečanju pove-
dala direktorica Ljudske 
univerze Kranj (LUK) Mate-
ja Šmid, ki je bila tudi sama 
mentorica enega od študij-
skih krožkov.

Nenasilje in sprejemanje 
drugačnosti 
Za kar štiri študijske krožke 
je skrbela mentorica Mirja-
na Debelak. »V letošnjem 
letu so študijski krožki pote-
kali na temo nenasilja, tole-
rance, enakopravnosti in 
sprejemanja drugačnosti. Ta 
tema je bila letos pisna na 
kožo udeležencev, saj so bili 
to predvsem invalidi, odrasli 
ljudje s posebnimi potreba-
mi in prvič sem na študij-
skem krožku združila tudi 
Slovence in tujce, ki živijo 
pri nas. Na tem krožku smo 
obravnavali zlasti toleran-
tnost do drugačnosti. S tem 
so si udeleženci gradili sa-
mopodobo, hkrati pa inte-
gracijo ter medsebojno spo-
štovanje,« je povedala Mirja-

na Debelak, zgovorne pa so 
bile tudi udeleženke krož-
kov.
»Študijske krožke sem zače-
la obiskovati že lani. Moji 
otroci obiskujeta tukajšnjo 
šolo in učenje slovenščine 
jim gre dobro. Jaz sem se 
slovenščine začela učiti sama 
doma, ko pa sem brskala po 
spletu sem našla stran LUK-
-a in tam opazila možnost 
obiskovanja študijskih krož-
kov. Prijavila sem se in že 
takoj mi je bilo všeč. Med 
druženjem sem izboljševala 
svojo konverzacijo, spoznala 
nove prijateljice in letos sem 
se odločila tudi za študijski 
krožek, ki smo obiskovale 
tujke. Veliko sem brala, po-
slušala in konec maja sem 
pisala izpit iz slovenskega 
jezika na osnovni ravni. Sem 
tudi članica društva Z roko v 
roki,« je povedala Poljakinja 
Dorota Jankowska, ki z dru-
žino živi v Bašlju, v Sloveniji 
pa je drugo leto. 

Prav tako se želi v družbo 
čim hitreje vključiti Azra 
Mešanović, ki je v Kranj pri-
šla iz Sarajeva. »Delala sem 
za slovensko podjetje v tuji-
ni in med seboj smo se po-
govarjali v italijanščini, saj 
slovensko nisem znala nič. 
Ko sem pred tremi meseci 
prišla v Kranj, sem se odlo-
čila, da se najprej naučim 
slovenščine, saj vem, da se 
je le tako moč vključiti v 
družbo. V LUK-u so me pri-
jazno sprejeli in mi ponudili 
vrsto aktivnosti, med dru-
gim tudi študijske krožke, s 
čimer je integracija veliko 
lažja,« je povedala Azra.

Komaj so čakali nova 
srečanja
»Člani Medobčinskega dru-
štva invalidov Škofja Loka 
smo obiskovali več različnih 
študijskih krožkov, letos 
tudi krožka, ki sta potekala 
pod naslovom Danes je moj 
dan in Nenasilje je največja 
moč. Zelo smo bili zadovolj-
ni, teme in druženja so nas 
tako navdušila, da smo ko-
maj čakali na nove ure in 
nove teme,« je povedala Ma-
rija Košir, predsednica Med-
občinskega društva invali-
dov Škofja Loka, z njo pa se 
je strinjala tudi Ivica Platov-
šek. »Moj življenjski moto je 
vseživljenjsko učenje in 
delo. Bila sem slušateljica že 
več krožkov, zadnji je bil Da-
nes je moj dan. Kljub temu 
da sem vse življenje delala z 
ljudmi, se nikoli nismo učili 
komunikacije, retorike, kre-
ativnega pisanja in podob-
nega. Profesorica Mirjana 
Debelak nas je skušala nau-
čiti tudi vsega tega. Več kot 
znamo, več se še želimo na-
učiti. Poleg tega se spozna-
vamo med seboj, se druži-
mo in zato se LUK-u zahva-
ljujem, ker ste pridobili mo-
žnost brezplačnih študijskih 

krožkov,« je povedala Pla-
tovškova.

Spoznavajo svoje 
potenciale
»Profesorica Mirjana Debe-
lak je v meni odkrila tisto, 
kar rad počnem. To je pisa-
nje pesmi. Zato sem res do-
bro počutil, veliko sem se 
naučil,« je povedal Robi 
Markič, ki je obiskoval kro-
žek Tukaj sem doma, kjer so 
bila ciljna skupina odrasli s 
posebnimi potrebami, ki so 
na koncu naredili tudi zelo 
lepo sliko. Prav tako dobro 
se je počutila Andreja Pa-
vlin, ki je povedala, da se je 
naučila veliko novega in pri 
tem zelo uživala.
Zgolj o pozitivnih izkušnjah 
sta razlagali tudi Renata 
Dobnikar in Helena Gom-
boc, ki sta obiskovali študij-
ski krožek, ki je bil medge-
neracijsko zasnovan, v njem 
pa so se poučevali in razi-
skovali izobraževanje odra-
slih pred letom 1959. »Sode-
lovanje je bilo zanimivo, saj 
smo se starejši in mladi uči-
li drug od drugega in veliko 
raziskovali,« je povedala Re-
nata Dobnikar, Helena 
Gomboc pa je dodala, da je 
bilo iskanje zgodovinskih vi-
rov, tudi zgodovine Ljudske 
univerze Kranj, še kako za-
nimivo, saj so iskali gradivo 
tako po arhivih kot pri raz-
ličnih zanimivih ljudeh ter 
izvedeli marsikaj novega.
»Ker smo študijske krožke 
financirali z denarjem mini-
strstva za izobraževanje, 
znanost in šport, so bili vsi 
brezplačni. Če bi bila ude-
ležba plačljiva, marsikdo do 
vseh teh znanj ne bi prišel. 
Upamo, da uspemo tudi na 
novih javnih razpisih in da 
bomo s krožki še nadaljeva-
li,« je ob srečanju še poveda-
la direktorica Ljudske uni-
verze Kranj Mateja Šmid.

Učijo se drug  
od drugega
Pri Ljudski univerzi Kranj so vse bolj priljubljeni študijski krožki. V minulem šolskem letu so jih 
pripravili kar šest, udeleženci pa so bili ob zaključku resnično navdušeni.

Mentorice in nekateri udeleženci študijskih krožkov so se pred kratkim zbrali na 
zaključnem srečanju v prostorih Ljudske univerze Kranj, kjer so se pogovarjali o izkušnjah 
in tudi načrtih za novo šolsko leto. / Foto: Tina Dokl

Robi in Andreja sta predstavila izdelke študijskih krožkov, v 
ozadju pa je tudi zanimiva slika, ki so jo izdelali. / Foto: Tina Dokl

»Različni ljudje znajo ogromno stvari. Če dobijo 
pravo priložnost in so v okolju, ki jih spodbuja, 
v sebi odkrijejo nove vire moči,« poudarja 
profesorica Mirjana Debelak.

Suzana P. Kovačič

Prireditev so s skladbo Pojdi z 
mano v Besnico odprle An-
dreja Starman s harmoniko 
ter pevki Simona Ostovič in 
Vida Lopič, ki je prireditev 
tudi vodila. V različnih staro-
stnih kategorijah in kategoriji 
gostje se je predstavilo 54 har-
monikarjev. »Tekmovanje je 
v popolnosti uspelo. Je bilo 
eno najboljših, če ne celo naj-
boljše po kakovosti nastopa-
jočih,« je povedal organizacij-
ski vodja prireditve in predse-
dnik Turističnega društva 
Besnica Miha Sušnik. Stro-
kovni vodja tekmovanja Janez 
Fabijan se je strinjal, da je 
bilo tekmovanje odlično: 
»Število harmonikarjev v za-
dnjih letih sicer ne narašča, 
izjemno pa se zvišuje kako-
vost, kar nas veseli. Poskuša-
mo pridobiti tudi čim več har-
monikarjev iz drugih krajev, 
iz zamejstva ... in so znaki, da 
smo na dobri poti.« Srca ob-
činstva je najbolj ogrela enaj-
stletna Danaja Grebenc iz 

okolice Dravograda, ki je bila 
tudi zmagovalka v kategoriji 
gostov in drugouvrščena v 
pokalu Kranja. Strokovna ko-
misija je največ točk podelila 
15-letnemu Primožu Gnidov-
cu, ki je zmagal v svoji staro-
stni kategoriji, postal pa tudi 
absolutni zmagovalec 26. Go-
renjskega prvenstva harmo-
nikarjev in zmagovalec 9. 
Mednarodnega tekmovanja 
za pokal Kranja. »Občutki so 
fenomenalni. Sploh ko mi je 
uspelo trikrat zaporedoma 
osvojiti naslov gorenjskega 
prvaka,« je povedal Primož. 
Gorenjsko prvenstvo harmo-
nikarjev je bilo hkrati izbirno 
tekmovanje za zlato harmoni-
ko Ljubečne 2017. Dodajmo 
še, da je bila dan prej na prire-
ditvenem prostoru pod šoto-
rom v Zgornji Besnici velika 
otroška zabava, glavna orga-
nizatorka je bila Simona 
Ostovič, različnih delavnic in 
animacij pa se je udeležilo ve-
liko otrok. Zvečer je bila tudi 
gasilska veselica v družbi Og-
njenih muzikantov.

Praznik harmonike 
Že tradicionalno se je na prvo junijsko nedeljo  
v besniški dolini razlegel zvok harmonik  
na 26. Gorenjskem prvenstvu harmonikarjev in  
9. mednarodnem tekmovanju za pokal Kranja. 

Trije najboljši v svoji starostni kategoriji Primož Gnidovec, 
Aljoša Kavčič in Luka Mlakar (vsi trije spredaj), za njimi 
Miha Sušnik, član strokovne komisije Matjaž Kokalj in 
Janez Fabijan / Foto: Iza Sladič
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1. nagrada:  
enodnevna uporaba avtomobila NOVA SEAT IBIZA

2. nagrada: 
enodnevna uporaba avtomobila SEAT LEON

3. nagrada:  
poklanja Gorenjski glas

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzoštevilčenihpolj
invpisanovkuponizkrižanke)pošljitedopetka,21.julija
2017,naGorenjskiglas,Bleiweisovacesta4,4000Kranj.
RešitvelahkooddatetudivnabiralnikGorenjskegaglasa

predposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavskacesta4,4000KranjIT.:04/2700252IM.:040579600Iwww.avtohisavrtac.si

Sledi 
občutku.

Začni
živeti. Nova

SEAT Ibiza.

Povprečna poraba goriva 4,9 - 4,7 l/100 km, povprečne emisije CO
2
 112 - 106 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6. Emisije NO

x
: 0,0367 - 0,0222 g/km. Emisije trdih delcev: 0,00024 - 0,00000 g/km. 

Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim  koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov. Začasni podatki veljajo za motorje nove SEAT Ibize: 1.0 MPI 55kW, 1.0 EcoTSI 70kW in 1.0 EcoTSI 85kW. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Avtohiša Vrtač, Delavska cesta 4, 4000 Kranj T.: 04/27 00 252, M.: 040 579 600,www.avtohisavrtac.si
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Ana Šubic

Ivanjščice, sekcija ročnih 
del pri Društvu upokojencev 
(DU) Bitnje - Stražišče, so 
konec maja proslavile 15 let 
delovanja. Jubilej so zazna-
movale s pregledno razstavo 
Naših petnajst let, v sklopu 
katere so na OŠ Stražišče na 
ogled postavile klekljane in 
kvačkane mojstrovine. Od-
prtje razstave so pospremili 
s slovesnostjo v šolski avli, 
ki so jo z nastopom obogati-
li mladi folkloristi z OŠ Stra-
žišče, udeležil pa se jo je 
tudi župan Boštjan Trilar.

Predsednica krožka Majda 
Jančar je navzočim predsta-
vila dosedanje delovanje 
Ivanjščic. Pred 15 leti sta po-
kojna Ivica Lebar in Darinka 
Beber pričeli orati ledino in 
zbirati okrog sebe ljubitelji-
ce klekljanja. Danes je v sek-
ciji že 49 članic, prihajajo pa 
iz Stražišča, Bitenj in ostalih 
krajevnih skupnosti v kranj-
ski občini, Šenčurja, Selc, 
Radovljice, Podnarta in Cer-
kelj. Srečujejo se dvakrat te-
densko v OŠ Stražišče; ob 
ponedeljkih kvačkarice pod 
mentorstvom Dore Rihar, 
ob četrtkih pa klekljarice, ki 

jih vodi Marjeta Plahuta.
»Članice smo predvsem 
upokojenke, ki smo v zrelih 
letih našle pravi magnet za 
ustvarjanje. Leta 2009 smo 
se priključile DU Bitnje - 
Stražišče in postale sekcija. 
Lep primer medgeneracij-
skega sodelovanja je, da se 
nam je v januarju priključila 
desetletna deklica, ki pridno 
spoznava začetne vaje kle-
kljanja,« je pojasnila Jančar-
jeva. Najmlajša klekljarica je 
Vita Ana Drinovec z Drulov-
ke, ki je s svojimi izdelki so-
delovala tudi na tokratni raz-
stavi. 

Ivanjščice so doslej svoje iz-
delke prikazale na sedmih 
samostojnih razstavah vsa-
ko drugo leto. Redno sode-
lujejo tudi na razstavi roč-
nih del Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Go-
renjske, razstavljale so še v 
kranjskem mestnem muze-
ju, na Stražiškem kultur-
nem tednu in v okviru pri-
prav na lanski svetovni čip-
karski kongres tudi v avli 
hotela Golf na Bledu. Med 
drugim so sodelovale pri iz-
delavi prtov za Lurd in Brez-
je, ta čas pa za cerkev sv. 
Martina v Stražišču izdelu-

jejo čipke za oltarne prte. Da 
so čimbolj na tekočem, se 
redno udeležujemo čipkar-
skih razstav po Sloveniji, je 
dejala Jančarjeva.
Na zadnji, jubilejni razstavi 
v OŠ Stražišče so Ivanjščice 

predstavile najljubše izdelke 
petnajstih let in tematske 
novosti – štirje letni časi in 
rajske ptice. Posthumno so 
prikazale tudi nekaj izdel-
kov ene prvih članic Marije 
Kalan.

Petnajst let Ivanjščic
Sekcija ročnih del pri Društvu upokojencev Bitnje - Stražišče, imenovana Ivanjščice, povezuje 49 
ljubiteljic klekljanja in kvačkanja. Ob 15-letnici delovanja so pripravile jubilejno razstavo svojih izdelkov.

Klekljarice, ki so se med prvimi vključile v krožek, z 
mentorico Marjeto Plahuta (spredaj levo) in vodjo krožka 
Majdo Jančar (skrajno desno).

Na natečaju Moja reka si je letos sodelovalo 33 čistilnih ak-
cij, izmed katerih se je v finale po zbranih podatkih o številu 
udeležencev, količini zbranih odpadkov in napredku v pri-
merjavi s preteklim letom uvrstilo 13 organizatorjev. Med 
njimi so se najbolje izkazali Kranjski taborniki, ki spomla-
dansko čistilno akcijo organizirajo že deset let. Priznanja 
jim je ministrica za okolje in prostor Irena Majcen podelila 
v okviru strokovnega posveta v Bohinju. 

Kranjskim tabornikom prva nagrada na natečaju

Klemen Langus, direktor LTO Bohinj, Klemen Markelj, 
vodja čistilne akcije Očistimo Kranj, in Zala Šmid, starešina 
Gorenjske območne organizacije tabornikov 
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Suzana P. Kovačič

V Domu krajanov na Prim-
skovem je v začetku junija 
potekala že peta letošnja te-
renska krvodajalska akcija 
in druga na Primskovem. 
Organizirali so jo Rdeči križ 
Slovenije, Območno združe-
nje Kranj, Krajevna organi-
zacija Rdečega križa Prim-
skovo in Komisija za krvo-
dajalstvo pri RKS OZ Kranj. 
»Skupno se je akcije med 7. 
in 13. uro udeležilo kar 204 
krvodajalcev, kar je odličen 
rezultat. Od tega jih je 16 kri 
darovalo prvič,« je povzel 
Marjan Potrata, sekretar pri 
RKS OZ Kranj. Prostovoljci 
KO RK Primskovo so se iz-
kazali z odlično izvedbo in 
pokazali vse svoje znanje ob 
takšnih organizacijsko zah-
tevnih terenskih krvodajal-
skih akcijah. RKS OZ Kranj 
se je pridružil tudi poslanici 

Svetovne zdravstvene orga-
nizacije ob svetovnem dne-
vu krvodajalcev, 14. juniju. 
Letošnja kampanja je bila 
osredotočena na darovanje 
krvi ob izrednih dogodkih in 
je potekala pod sloganom 
»Kaj lahko storiš? Daruj kri. 
Daruj takoj. Daruj pogosto.« 
Še ena terenska krvodajal-
ska akcija je bila junija v 
Zgornjih Dupljah. Kot je še 
sporočil Potrata, je uspešno 
zaključena tudi junijska so-
botna humanitarna akcija 
»Zbiram hrano. Lahko po-
magaš?«, ki je potekala na 
treh lokacijah v Mercatorje-
vih centrih v Kranju. V sobo-
to, 24. junija, pa je RKS OZ 
Kranj na Debeli rtič odpeljal 
prvo skupino otrok iz social-
no šibkejših družin. Iz 
kranjske občine je dvanajst 
otrok, ki v okviru akcije Pri-
čarajmo nasmeh do prvega 
julija letujejo brezplačno.

Dejaven Rdeči križ



24 Kranjske novice, petek, 30. junija 2017

kranjske novice
V vodi veseli in tudi varni
Prejšnji teden so se odprla vrata kranjskega letnega kopališča, kjer si po lanski rekordni sezoni, ko so v triinsedemdesetih poletnih obratovalnih dneh 
letnega kopališča našteli slabih štirideset tisoč obiskovalcev, dober obisk obetajo tudi letos. V prvih vročih dneh je bilo obiskovalcev že veliko, mnogi pa 
so na bazen prišli ob dnevu odprtih vrat minulo soboto, ko so gasilci poskrbeli tudi za zanimivo in poučno vajo prikaza reševanja iz vode.

Ob sobotnem dnevu odprtih vrat so se obiskovalci lahko kopali brezplačno, pri 
Gasilsko-reševalni službi Kranj pa so skupaj z Zavodom za šport Kranj poskrbeli, da so 
obiskovalci v praktičnem prikazu lahko videli različne primere reševanja iz vode. 

 V Gasilsko-reševalni službi Kranj sodelujejo pri evropskem projektu DIRECT – DIsaster 
Resilient Communities and Towns ali Postanimo odporni na nesreče, v okviru katerega so 
pripravili tudi prikaz reševanja iz vode brez pripomočkov in z njihovo pomočjo.

Poleg prikaza različnih vrst reševanja iz naravnih voda so gasilci obiskovalcem letnega 
bazena prikazali tudi nudenje prve pomoči z AED oziroma defibrilatorjem in brez njega. V 
Sloveniji je namreč vsako leto okoli trideset nesreč zaradi utopitve.

Tudi letos se bo ob bazenih odvijal raznovrsten animacijski in zabavni program. Vsak dan 
so predvidene animacije za otroke in mladino. Te bodo v juliju potekale med 16. in 18. uro, 
v avgustu pa od 15. do 17. ure. Zagotovljeno je tudi počitniško varstvo s plavalno šolo. 

V pripravo kopališča so pri Zavodu za šport Kranj vložili okoli 35 tisoč evrov, letošnja 
največja novost pa so nove terase ob kompleksu otroških bazenov, s katerimi so pridobili 
več površin za sončenje in počitek, popolnoma pa so prenovili tudi otroški čofotalnik. 

Letos so na letnem kopališču v sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj znova poskrbeli, da 
je na voljo lepa bera knjižnih uspešnic, ki jih lahko obiskovalci med kopanjem izberejo, 
preberejo in pred odhodom vrnejo na knjižne police. / Vilma Stanovnik, Foto: Primož Pičulin


