
Želimo ujeti prihodnost in živeti Kranj kot 
mesto priložnosti.
Delujemo danes za jutri, z vami in za vas.
Čestitamo ob dnevu državnosti in 
25-letnici samostojne Slovenije.
Boštjan Trilar, župan MO Kranj
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Vilma Stanovnik

Od tega meseca naprej je v 
Kranju regijska pisarna, ki 
jo je ustanovil OKS – ZŠZ. 
Pokrivala bo trinajst občin: 
Kranj, Medvode, Škofja 
Loka, Vodice, Komenda, 
Cerklje, Šenčur, Preddvor, 
Jezersko, Naklo, Železniki, 
Gorenja vas - Poljane in 
Žiri. Na območju teh delu-
je skoraj petsto klubov, 
prav tako so aktivne špor-
tne zveze, ki so v Kranju, 
Škofji Loki in Medvodah. 
Velike zasluge za ponovno 
odprtje pisarne, ki je v Kra-
nju pred leti že bila, pa ima 
tudi podžupan Boris Veho-
vec, ki je bil pred dobrima 
dvema letoma pobudnik za 
ponovno ustanovitev in 
prvi predsednik Športne 
zveze Kranj.
»V Kranju želimo do leta 
2023 doseči, da je polovica 
občanov in občank vključe-
nih v redno športno aktiv-
nost. Tudi to sodelovanje 
vodi v to smer, pri čemer je 
pomembno, da OKS – ZŠZ 
zadevo obravnava sistema-
tično in povezovalno. Zato 
pozdravljam ponovno odpr-
tje regijske pisarne v Kranju 
in pričakujem tudi konkre-
tne rezultate,« je ob podpisu 
pogodbe poudaril kranjski 
župan Boštjan Trilar.

Predsednik Olimpijskega 
komiteja Slovenije Bogdan 
Gabrovec je poudaril, da 
tudi z regijskimi pisarnami 
izpolnjujejo zavezo, da bodo 
več vlagali v lokalno okolje, 
podpredsednik Janez Sodra-
žnik pa je pojasnil, da se mu 
ob tem zdi pomembno zla-
sti dejstvo, da so regijske pi-
sarne podaljšana roka olim-
pijskega komiteja na terenu. 
Cilj je, da vsaka regijska pi-
sarna spodbudi ustanovitev 

vsaj ene občinske ali medob-
činske športne zveze, ki bo 
pokrivala interese društev v 
občinah, kjer ta niso intere-
sno povezana. Poleg tega si 
želijo več sodelovanja pri iz-
vajanju različnih projektov 
na področju športa za vse, 
pa tudi vzpostavitev infor-
macijske baze za področje 
športa.
»Po eni strani nam je lahko v 
čast, da smo se danes podpi-
sali na zemljevid olimpijske-

ga komiteja, po drugi strani 
pa je to velika obveznost za 
delo. Dejstvo je, da bo največ 
dela treba postoriti, da bomo 
zagotovili čim boljše pogoje 
matici športa, kar pomeni 
športnim druš tvom in stroki. 
Z informacijami bomo po-
skušali pomagati športu na 
lokalni ravni, da bi bili pogoji 
boljši in naš servis tak, kot 
mora biti,« je poudaril Tadej 
Peranovič, ki vodi regijsko 
pisarno v Kranju. 

Za več športno aktivnih
Tudi z novo regijsko pisarno Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki je s 
svojim delom pred kratkim začela v prostorih pokritega olimpijskega bazena v Kranju, bodo občani 
imeli več priložnosti za športne aktivnosti, pisarna, ki jo vodi Tadej Peranovič, pa je tudi servis 
športnim društvom in stroki.

Predsednik Športne zveze Kranj Tadej Peranovič in predsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije Bogdan Gabrovec sta v prostorih Mestne občine Kranj podpisala pogodbo o 
odprtju Regijske pisarne OKS – ZŠZ Kranj, priložnostni slovesnosti pa so se pridružili tudi 
podžupan Boris Vehovec, župan Boštjan Trilar in podpredsednik OKS – ZŠZ Janez 
Sodražnik. / Foto: Tina Dokl

Pri enajstih 
ima že 
knjigo
Enajstletna Mia 
Čabraja je avtorica 
domišljijskega romana 
z naslovom Klara. 

stran 23

Julija čez 
nov most
Potem ko se je lani 
spomladi pod težo 
tovornjaka udrl most 
na Hujah, so ga minuli 
mesec začeli 
prenavljati.
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OBČINSKE NOVICE

Poučna izobraževanja
Območna obrtno-podjetni-
ška zbornica Kranj v soorga-
nizaciji z Mestno občino 
Kranj organizira in izvaja ka-
kovostna izobraževanja in 
delavnice za podjetnike in 
obrtnike iz kranjske občine.

stran 2

KULTURA

Ne le, kaj znajo, 
ampak kaj zmorejo
V Glasbeni šoli Kranj so po 
tradiciji zadnjih let tudi v le-
tošnjem juniju poskrbeli za 
bogato glasbeno dogajanje.
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ŠPORT

Kranjski praznik 
atletike
V kranjskem športnem par-
ku je potekal tradicionalni, 
letos že dvaindvajseti med-
narodni atletski miting Me-
morial Vučko, ki ga je orga-
niziral Atletski klub Triglav 
Kranj.

stran 25

ZANIMIVOSTI

Osvežili so si 
garderobo
V prostorih Krajevne sku-
pnosti Stražišče je potekal 
dobrodelni projekt Menjalni-
ca v malem, v okviru katere-
ga si je bilo mogoče izme-
njati oblačila za otroke in 
mladostnike ter igrače.

stran 26

Vilma Stanovnik

Kranj je od tega meseca bo-
gatejši za še eno parkirišče. 
To je tik pred vstopom v sta-
ro mestno  jedro in velja 
za  največjo pridobitev  par-
kirnih mest na območju 
Kranja v zadnjih nekaj letih. 
Parkirišče je uredila Mestna 
občina Kranj skupaj s Ko-
munalo Kranj, ki je tudi in-
vestitor. Sestavljeno je iz 
zgornjega in spodnjega dela. 
Parkirišče je namenjeno 
tako abonentom kot dnev-
nim obiskovalcem. Cena 
parkiranja je evro na uro od 

ponedeljka do petka med 6. 
in 20. uro, ob sobotah med 
6. in 13. uro, ob nedeljah in 
praznikih pa je parkiranje 
brezplačno. 
Poleg parkirišč za osebne 
avtomobile je urejenih tudi 
šest postajališč za avtodome. 
Cena parkiranja za avtodo-
me je osem evrov na dan.
Strošek ureditve območja 
Stare Save je bil okoli 70 ti-
soč evrov. Prostovoljci so ob 
novem parkirišču uredili ze-
lene površine, ki so jih poi-
menovali Park vrednot.

Več na strani 7

Novo parkirišče 
tudi za avtodome
S priložnostno slovesnostjo so minuli torek 
odprli novo parkirišče Stara Sava, ki bo v mesto 
privabljalo tudi popotnike z avtodomi.
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 5/let nik II so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 50, ki je iz šel 24. junija 2016. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko sre-
dišče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,70 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 36.M
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Vilma Stanovnik

V letošnjem letu je bilo izve-
denih že 33 različnih izobra-
ževanj s področij, ki obrtni-
kom in podjetnikom omo-
gočajo lažje in kakovostnej-
še poslovanje. Preko izobra-
ževanj je letos 357 zadovolj-
nih udeležencev sledilo 
novostim, srečevali so se s 
svojimi kolegi ter si izmen-
jevali izkušnje. 
Na dogodkih so izpostavlje-
na predvsem naslednja pod-
ročja: aktualni razpisi za 
sofinanciranje zaposlovanja, 
postopanje z računi iz tujine 
(davčni vidik), poznavanje 
ukrepov, ki najbolj povečajo 
prodajo, skrivnosti, ki pove-
čujejo dohodek obratovalnic 
brez dodatnih vlaganj, vstop 
na tuje trge, kako poslovati z 
Avstrijo, ravnanje z nepre-
mičninami, zadovoljstvo in 
produktivnost zaposlenih, 
komunikacija v podjetju, 
tuji jeziki (nemščina, angle-
ščina, italijanščina), raču-
nalniške vsebine (Word, 
Excel, Power point, urejeval-
niki fotografij, splet). 
»Delodajalci se večinoma 
premalo zavedamo, da so 
ključni element za uspeh 
poslovanja naši zaposleni. 

Delavnica na temo povečan-
ja produktivnosti skozi pra-
vilen odnos je na zelo nazo-
ren način opozorila, kako 
brez dodatnih stroškov lah-
ko povečamo uspešnost 
podjetja,« je ob delavnici 
povedal eden udeležencev.
Vsa izobraževanja so in 
bodo še do konca leta pote-
kala večinoma na Podjetniš-
kem centru na Cesti Staneta 
Žagarja 37 v Kranju. Več 

informacij o tekočih izobra-
ževanjih je v Obrtnih novi-
cah JUNIJ 2016 – na spletni 
strani www.oozkranj.com.
Poleg izobraževanj za pod-
jetnike in obrtnike Območ-
na obrtno-podjetniška zbor-
nica Kranj in Gimnazija 
Franceta Prešerna ter Mest-
na občina Kranj organizira-
jo tudi podjetniška izobra-
ževanja v osnovnih šolah. 
Sodelovanje z mladimi se je 

pokazalo kot zelo uspešno 
in kot zelo učinkovit način, 
pri katerem se mlade že 
zelo zgodaj pripravi na živ-
ljenjske izzive, poišče svetle 
točke, ki z rešitvami vnašajo 
optimizem za prihodnost. 
Starši osnovnošolcev so 
vabljeni, da spodbudijo svo-
je otroke za vključitev v pod-
jetniške vsebine, ki bodo 
septembra potekale na 
nekaterih osnovnih šolah.

Poučna izobraževanja
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj v soorganizaciji z Mestno občino Kranj organizira in 
izvaja kakovostna izobraževanja in delavnice za podjetnike in obrtnike iz kranjske občine.

Letos je bilo izvedenih že triintrideset različnih izobraževanj s področij, ki obrtnikom in 
podjetnikom omogočajo lažje in kakovostnejše poslovanje.

Vilma Stanovnik

»Nekaterim ljudem se srce 
nepričakovano nenadoma 
ustavi, čeprav so sicer dovolj 
zdravi, da bi lahko normal-
no živeli, če bi jim bližnji 
znali pravočasno spet vzpo-
staviti delovanje srca. Preži-
vetje je v večini primerov 
odvisno od oddaljenosti naj-
bližje službe nujne medicin-
ske pomoči. Če je ekipa Nuj-
ne medicinske pomoč 
(NMP) blizu in prispe do 
bolnika s srčnim zastojem v 
nekaj minutah, je verjetnost 
preživetja večja. V oddalje-
nejših krajih, do koder ekipa 
NMP potrebuje 10 minut in 
več, je verjetnost preživetja 
za tega bolnika zelo majhna. 
Časa prihoda ekipe NMP ne 
moremo zmanjšati, lahko 
pa pred prihodom ekipe 
NMP bolnika začnejo oživ-
ljati očividci oziroma tisti, ki 
želijo pomagati, znajo oživ-
ljati in so za to tudi oprem-
ljeni. Če začnejo z oživljan-
jem in defibrilacijo v prvih 
minutah po srčnem zastoju, 
je verjetnost preživetja bis-
tveno višja kot v primeru, da 
ne oživljajo in le čakajo na 
prihod ekipe NMP,« pravi 

poveljnik Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj Tomaž 
Vilfan.
Zdravstveni dom (ZD) Kranj 
v okviru Osnovnega zdravs-
tva Gorenjske in Uprava za 
zaščito in reševanje, Izpos-
tava Kranj, že nekaj let vodi-
ta projekt učinkovitejše rabe 

AED (avtomatski eksterni 
defibrilator) na Gorenj-
skem. Vzpostavlja se mreža 
Prvih posredovalcev z AED. 
Namen tega projekta je 
zmanjšati čas odziva ob srč-
nem zastoju. V Mestni obči-
ni Kranj se v ta projekt vklju-
čujejo prostovoljna gasilska 
društva (PGD) in Gasilska 
zveza Mestne občine Kranj. 

Prostovoljni gasilci – prvi 
posredovalci morajo najprej 
opraviti dvodnevni tečaj iz 
oživljanja za prve posredo-
valce, ki ga organizira in 
izvede ZD Kranj. Ob koncu 
tečaja opravijo tudi izpit, s 
katerim si pridobijo licenco, 
ki jo morajo vsako leto obna-

vljati. Med tem časom pa 
izvajajo tudi redne vaje. Na 
ta način so prvi posredovalci 
ustrezno strokovno podko-
vani in pripravljeni za ukre-
panje. V primeru potrebe 
dežurni zdravnik presodi, 
ali je treba aktivirati tudi 
prve posredovalce, prostovo-
ljne gasilce iz PGD. Poziv 
pošlje v Regijski center za 

obveščanje in ta preko pozi-
vnikov nato aktivira tudi 
prve posredovalce. Prvi pos-
redovalci so aktivirani ob 
srčnem zastoju, tujkih v 
dihalih z dušenjem, ob 
hudih krvavitvah in še neka-
terih drugih stanjih, ki bol-
nika življenjsko ogrožajo.
»Konec junija bomo preda-
li v uporabo sedmi AED 
skupaj z ustrezno količino 
opreme za posredovanje in 
komplet za vaje. Na ta 
način se bodo ustrezno 
opremila prostovoljna 
gasilska društva: Podblica, 
Mavčiče, Golnik, Goriče, 
Besnica, Jošt, Žabnica, Bit-
nje, Britof, Predoslje in 
morda še katero. Ob tem je 
treba poudariti, da projekt 
ne pomeni, da bi prvi pos-
redovalci nadomestili delo-
vanje Službe nujne medi-
cinske pomoči, kot je bilo 
pred časom mogoče sliša-
ti,« pravi Tomaž Vilfan in 
dodaja, da se gasilci želijo 
zahvaliti OZG, ZD Kranj, 
URSZR, Izpostavi Kranj, in 
Mestni občini Kranj za pod-
poro pri vzpostavitvi tega 
projekta. Na ta način bodo 
občanke in občani v Mestni 
občini Kranj še bolj varni.

Opremljanje z defibrilatorji
Zlasti v oddaljenejših krajih, do koder ekipa Nujne medicinske pomoči potrebuje dalj časa, je 
verjetnost preživetja ob srčnem zastoju majhna, zato so defibrilatorji še kako pomembni.

Da prvi posredovalci lahko primerno ukrepajo, 
morajo imeti na razpolago ustrezno opremo. 
Mestna občina Kranj je na pobudo 
Zdravstvenega doma Kranj sprejela projekt 
nakupa AED in ostale potrebne opreme za 
prostovoljna gasilska društva (PGD). Gasilska 
zveza Mestne občine Kranj je pripravila predlog 
opremljanja na podlagi oddaljenosti in 
zainteresiranosti PGD za vključitev med prve 
posredovalce. 

Konec maja se je začela gradnja novega javnega parkirišča v 
Šorlijevem naselju. Parkirišče bo zgrajeno na območju 
zahodno od Osnovne šole Simona Jenka, severno od Ulice 
XXXI. divizije. Končano bo predvidoma v dveh mesecih, 
zgrajenih pa bo 31 novih parkirnih mest.

Parkirišče že gradijo

Dela v Šorlijevem naselju so se začela, parkirišče pa bo na 
voljo že sredi poletja. / Foto: Tina Dokl

V Struževem poteka preurejanje zadrževalnega bazena. Gre 
za 19 x 6 metrov velik bazen, ki služi za zadrževanje odpa-
dne in padavinske vode kanala GZ 7, ki pobira vode z dela 
občine Kranj in dela občine Naklo. Obnova pomeni učinko-
vito zaščito okolja pred onesnaženjem z mešanico odpadne 
in padavinske vode, ki se preliva iz kanalizacijskega sistema 
v odvodnike, ter na koncu kakovostno obratovanje Central-
ne čistilne naprave. Izvajalec, Gorenjska gradbena družba, 
bo dela predvidoma zaključil do 30. avgusta. Vrednost del z 
DDV znaša nekaj več kot 61 tisoč evrov.

Obnova zadrževalnega bazena v Struževem

Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske (BSC Kranj) je v 
sodelovanju z Zavodom RS 
za zaposlovanje, Območno 
službo Kranj, in ob podpori 
Mestne občine Kranj, občin 
Cerklje na Gorenjskem, 
Jezersko, Naklo, Preddvor in 
Šenčur začela s podjetniškim 
usposabljanjem Izkoristimo 
talente. V program je bilo 
vključenih 22 brezposelnih, 
ki imajo stalno prebivališče v 
eni od sodelujočih občin. Sre-
di junija se je program zak-
ljučili s podjetniškim skupin-
skim delom in kratkimi pred-
stavitvami udeležencev. Pro-
gram je zaključilo le 20 ude-
ležencev, saj sta dva vmes že 
našla zaposlitev. Namen pro-
jekta je bil, da se z mentors-

tvom,  mot iv i ranjem, 
usposab ljanjem ter preno-
som izkušenj udeleženci pri-
peljejo do oblikovanja lastne-
ga podjetja in samozaposlitve 
ali zaposlitve. V 106-urnem 
usposabljanju je bilo vključe-
nih več različnih tem: skupaj 
z mentorji so udeleženci pro-
učili trg, konkurenco, prido-
bili izkušnje in dodatna zna-
nja, s katerimi se lahko v pri-
hodnje izognejo marsikateri 
začetniški napaki. Poleg tega 
so si v času trajanja usposab-
ljanja dvakrat ogledali t. i. 
dobre prakse v lokalnem oko-
lju. Ogledali so si podjetja: 
Boltez, Mama Katja, Terasa 
Bar, RC IKT, 3fs in Tosh ter 
obiskali mlado podjetnico 
leta 2014 Jano Fleišer. 

Izkoristimo talente
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Vilma Stanovnik

Kranjska občina naj bi še le-
tos dobila nov statut. Zakaj 
in katere spremembe se vam 
zdijo najpomembnejše?
»Osnova za spremembo sta-
tuta je, da je bil res že star, iz 
leta 2007. Ker je bil napisan 
zelo na široko in je v delu 
zajemal takratno zakonoda-
jo, ni bil več aktualen, saj se 
je kar nekaj stvari vmes 
spremenilo. Zato smo se lo-
tili prenove, in to tako, da 
tudi če se bo zakonodaja 
spremenila, statuta ne bo 
treba spet spreminjati. Isto-
časno smo gledali še na to, 
da bi bilo delovanje občine 
in mestnega sveta bolj učin-
kovito. Združili smo določe-
na področja in število komi-
sij zmanjšali s petnajst na 
deset. Določili smo tudi ma-
ksimalno število podžupa-
nov, kar pomeni, da so po 
novem lahko največ trije. 
Pomembna sprememba se 
mi zdi tudi glede nadzorne-
ga odbora. To je, da se za 
nadzorni odbor priporoča, 
da imata vsaj dva člana vsaj 
višjo izobrazbo, prednost pa 
bodo imeli člani, ki imajo 
državni revizorski izpit.«

Ena od predlaganih spre-
memb je tudi organizira-
nost dela krajevnih skupno-
sti (KS). Komisija za KS se 
je na nov predlog pritožila. 
Kakšno je vaše mnenje?
»Ministrstvo za javno upra-
vo je ugotovilo, z njimi pa 
smo se strinjali tudi mi, da 
Komisija za krajevne sku-
pnosti ni bila skladna z za-
konom. Določeno je na-
mreč, da imajo komisije pri 
mestnem svetu pet članov, 
od tega morajo biti trije čla-
ni mestnega sveta. V tem 
primeru je imela komisija 
kar 26 članov, saj so bili v 
njej vsi predsedniki krajev-
nih skupnosti v občini. Tako 
sem se pri usklajevanju no-
vega predloga trikrat sestal s 
člani svetniških skupin in 
dvakrat s predstavniki Ko-
misije za krajevne skupno-
sti. Osebno sem zagovarjal, 
da bi imeli takšno komisijo 
pri mestnem svetu, saj ima 
po mojem tako več vpliva, 
pri sedanji Komisiji za kra-
jevne skupnosti pa so vztra-
jali, da je to 26-članska ko-
misija. Tako smo se začeli 
dogovarjati, da to ne bi bila 
komisija pri mestnem sve-
tu, ampak bi bilo to župano-
vo posvetovalno telo. Meni 
se ni zdelo učinkovito, da bi 
imeli posvetovalno telo s 26 
člani, ki imajo zelo različne 
interese in potrebe. Na zad-
njem sestanku z vodji sve-
tniških skupin prejšnji te-
den smo našli, upam, dobro 
rešitev, kar pomeni, da bi 
imeli sosvet, ki je županovo 
posvetovalno telo, s 26 pred-
sedniki krajevnih skupnosti. 

Sosvet vodi župan oziroma 
po pooblastilu podžupan. 
Verjamem, da smo pred-
stavnikom krajevnih sku-
pnosti sedaj stoodstotno 
ustregli, saj so želeli, da so 
člani vsi, in to je predlog za 
statut. Tudi o ostalih stva-
reh smo se večinoma dogo-
vorili, ne moremo pa prista-
ti na njihovo pobudo, da bi 
v krajevnih skupnostih 
sami upravljali ceste, saj 
smo za to pooblastili Komu-
nalo Kranj, ki je za to uspo-
sobljena. Potrebno bo še 
nekaj dogovarjanj, vendar 
mislim, da težav ne bi sme-
lo biti.«

Tudi pri organiziranosti pod-
jetja Komunala Kranj se obe-
tajo nekatere spremembe ...
»Predlagal sem spremembo 
Odloka o ustanovitvi in or-
ganiziranju podjetja Komu-
nala Kranj. Vzrok za to je 
bilo vrsta očitkov, ki so se 
pojavljali že pred volitvami, 
večina pa so se nanašali na 
to, da Komunala Kranj ne 
deluje transparentno ter da 
občina in svet na to nimata 
vpliva. Tako je bila ena od 
mojih zavez, da bomo v Ko-
munalo Kranj znova uvedli 
nadzorni odbor. Zato sta v 
odloku predlagani dve ključ-
ni spremembi. Prva je, da se 
zopet uvaja nadzorni odbor, 
ki ga sestavljajo trije pred-
stavniki Mestne občine 
Kranj, en predstavnik osta-
lih občin ustanoviteljic in 
dva predstavnika zaposle-
nih, kar predpisuje zakono-
daja. S tako sestavo smo se 
strinjali vsi župani in občine 
ustanoviteljice pa tudi vodje 
svetniških skupin. Druga 
sprememba je, da bomo po 
novem člani skupščine kar 
župani. Do sedaj je vsaka 
občina, na predlog župana, 
imenovala enega predstav-
nika, vendar je bilo potreb-
no veliko dodatnih dogovar-
janj, tako da smo se odločili, 
da bomo člani kar župani. 
To besedilo odloka morajo 
sprejeti vse občine. Verja-
mem, da je to prvi pomem-
ben korak k večji transpa-
rentnosti in učinkovitosti 
Komunale Kranj.«

O prenovi soseske Planina 
je bilo že marsikaj poveda-
nega. Kaj je po vašem mne-
nju za tamkajšnje prebivalce 
najbolj pomembna spre-
memba?
»Res se v zadnjem času gle-
de prenove soseske Planina 
dogaja marsikaj, ob tej prilo-
žnosti pa bi rad prebivalcem 
povedal, naj bodo pri priča-
kovanjih strpni, saj se bo 
projekt izvajal postopoma. 
Kranjska občina v nasle-
dnjih letih namreč nima 
planiranih sredstev za pro-
jekte načrtovane prenove, 
računamo pa na sredstva iz 
mehanizma Celostnih traj-

nih naložb (CTN). Ker razpi-
sa še ni bilo, ne vemo, koli-
ko sredstev bo, niti ne, kdaj. 
Se pa zavedamo, da če ta-
krat, ko razpis bo, ne bomo 
imeli projektov pripravlje-
nih, za ta denar ne bomo 
mogli kandidirati. Tako me 
v zadnjih mesecih prebival-
ci Planine dostikrat sprašu-
jejo, kdaj se bo že začelo 
graditi, jaz pa lahko povem 
le, da je vse odvisno od tega, 
kdaj bo država dala razpis in 
kako uspešni bomo na 
njem. Dejstvo pa je, da v na-
slednjih dveh letih razpis 
bo, in ko bo denar, bomo 
takoj pripravljeni na gra-
dnjo. Seveda nekaj projek-
tov vseeno poteka, med nji-
mi se bo do jeseni začela 
tudi gradnja novega otro-
škega igrišča. Z nekaj pre-
dlaganimi projekti se tudi 
že ukvarjajo projektanti, 
meni pa se zdi še kako po-
membno, da se bo z njimi 
postopoma na Planini iz-
boljšala kvaliteta življenja. 
Planina se v zadnjih dvajse-
tih oziroma petindvajsetih 
letih skorajda ni nič spre-
menila, vsi ti ukrepi pa so 
namenjeni obnovi infra-
strukture in tudi možnosti 
druženja. Tako se mi zdi 
pomemben načrtovani pro-
stor za druženje mladine, 
socialni oziroma družinski 
center, pa tudi otok za traj-
nostno mobilnost, kjer bi 
Planino povezali z ostalim 
Kranjem. Pomemben se mi 
zdi tudi projekt urbani vrto-
vi. Občina sicer že sedaj 
svoja zemljišča oddaja sta-
novalcem za vrtičke, sedaj 
pa naj bi te vrtove še doda-
tno uredili. Ljudje želijo 
čim več pridelati sami, kar 
je po eni strani prostočasna 
aktivnost, po drugi strani 
pa bi tako prišli do cenejše 
zelenjave. Prav tako želimo 
urediti mini tržnico. Pro-
stor za to na Planini je, ven-
dar so sedaj namesto tržni-
ce gostinski lokali.«

Do jeseni naj bi bil v mestu 
urejen sistem izposoje ko-
les?
»Že na majski seji je bil pro-
jekt KR' s kolesom predsta-
vljen svetnikom in trenutno 
je v teku javni razpis. Pri 
tem se mi zdi pomembno 
povedati, da so se pojavljali 
pomisleki glede sistema iz-
posoje koles, saj je bilo z 
njim po Sloveniji že kar ne-
kaj slabih izkušenj. Naš sis-
tem se bo od drugih razliko-
val v tem, da smo združili 
nakup, vzdrževanje in upra-
vljanje tega sistema. Vse to 
bo delal en izvajalec. Težave 
so se namreč do sedaj poja-
vljale zlasti zato, ker se je 
sistem kupil pri enem, ki 
mu je bilo nato za delovanje 
vseeno, vzdrževal pa ga je 
drugi, ki je ugotovil, da se 
mu to ne splača, in je vse 

skupaj opustil. Mi vztraja-
mo, da mora biti ponudnik 
za nakup, vzdrževanje in 
upravljanje isti in da mora 
garantirati ceno upravljanja 
za pet let. Zahtevamo tudi, 
da bo sistem deloval 24 ur. 
Razpis se zaključuje, če bo 
vse po načrtu, pa bomo ime-
li konec julija izbranega iz-
vajalca. Tako naj bi sistem 
izposoje koles uradno odprli 
16. septembra, na dan evrop-
ske mobilnosti. Cilj projekta 
je, da zmanjšamo avtomobil-
ski promet, pomembno pa 
je, da se bo razvijal po vsej 
občini. Sprva bo zgolj pet po-
staj (Globus, Center, Plani-
na, Šorlijeva ulica, športni 
park), nato pa računamo, da 
jih bo vsako leto več. Če 
bodo interes za postaje poka-
zali tudi trgovci v večjih trgo-
vinskih centrih, jih bo moč 
namestiti tudi tja.«

Svetniki so v prvem branju 
sprejeli prostorski načrt za 
nov avtobusni terminal. Ta-
krat je bilo precej vprašanj 
glede izgradnje, veliko pomi-
slekov so imeli zlasti domači-
ni. Sedaj se o novi avtobusni 
postaji ne govori več. Je pro-
jekt pospravljen v predal?
»Projekt nikakor ni pospra-
vljen v predal, ampak smo 
se zelo resno posvetili vpra-
šanjem, postavljenim na seji 
mestnega sveta, in tudi skr-
bem civilne iniciative. Želi-
mo si zelo kompetentno in 
jasno odgovoriti na vse po-
misleke, predvsem o tem, 
da je to prava lokacija za av-
tobusno postajo. Vedno 
znova se namreč odpira 
vprašanje alternativnih loka-
cij. Mi pa želimo strokovno 

povedati, zakaj je primerna 
ravno predlagana. Prav tako 
želimo pojasniti, kaj bo s se-
danjo avtobusno postajo, da 
na njenem mestu ne bo na-
stalo degradirano območje. 
Še bolj jasno in strokovno 
želimo pojasniti vse glede 
hrupa in prometa. Zato, da 
bomo to naredili, bomo pri-
pravili tiskovino, s katere bo 
jasno vidna dodana vrednost 
tega območja. Jasno bo tudi 
vidno, da ne gre le za termi-
nal, ampak se bodo uredila 
parkirišča v okolici, cesta, 
krožišča in drugo. Istočasno 
s tem pridobivamo vsa po-
trebna soglasja od države, ki 
jih je kar okoli dvajset. Načr-
tujemo nova srečanja s 
predstavniki civilne iniciati-
ve. Vse to mora biti urejeno 
do drugega branja na seji 
mestnega sveta.«

Ste pa v zadnjih dveh mese-
cih uredili in odprli parkiri-
šče pri Stari Savi. Del je ure-
jenega tudi za avtodome. 
Zakaj?
»Parkirišče je velika dodatna 
vrednost za mesto, saj je 
bilo zanimanje abonentov 
tako veliko, da so mesta že 
vsa zasedena in so pobude, 
naj bi abonentom namenili 
še nekaj mest na zgornjem 
delu. Že od začetka smo na-
črtovali, da bo na spodnjem 
platoju nekaj prostora na-
menjenega tudi počivališču 
za avtodome. V Kranju na-
mreč ni prostora za avtodo-
me, zato bo to zagotovo tudi 
popestritev turistične po-
nudbe. Čeprav je počivališč 
le šest, je dejstvo, da smo 
avtodomarji zelo iznajdljivi 
in ob gneči jih bo tam lahko 

tudi precej več. Večina sicer 
misli, da avtodomarji vse vo-
zimo s seboj, od hrane do 
pijače in drugega. Vendar to 
ni res. Mnogi radi gredo v 
domače gostilne in tudi kaj 
zapravijo. Že sedaj opažam, 
da nekateri parkirajo po raz-
ličnih naseljih v okolici me-
sta. Sedaj bodo imeli ureje-
no počivališče v središču 
mesta.«

Rešuje se tudi lastništvo 
Globusa ...
»To je še eden od projektov, 
ki se vlečejo že leta. Tako je 
bilo s skakalnico, kjer smo 
končno rešili lastništvo, in 
podobno je sedaj z Globu-
som. Ob tem moram pohva-
liti našo projektno pisarno 
na čelu s Tanjo Hrovat, kjer 
so se res potrudili, in rezul-
tat tega je, da smo uredili 
lastniška razmerja in to pod-
pisali pri notarju. To pome-
ni, da se bo lahko zaključil 
stečajni postopek in bodo 
prostori na voljo za najem 
ali prodajo. Kar se mi zdi 
najbolj pomembno, pa je, da 
se bo Globus končno uredil, 
da bodo v njem nove dejav-
nosti in da se bo uredila tudi 
okolica.«

V tem mesecu ste čestitali 
odličnjakom, zanimivo pa je 
bilo ob sprejemu za preboj-
nike, ki so vam predali tudi 
nekaj dobrih idej za razvoj 
starega Kranja in občine. 
Katere so vam bile najbolj 
všeč?
»Letos sem poleg odličnja-
kov drugo leto sprejel tudi 
prebojnike. Lani je bila to 
zgolj podelitev diplom, letos 
pa smo se odločili in naredi-
li delavnice na temo pame-
tno mesto, kar je eden od 
projektov trajnostne urbane 
strategije. Moram reči, da 
sem bil res navdušen nad 
tem, kako napredno in odpr-
to razmišlja mladina. Prav 
tako me je presenetilo, kako 
zrelo so razmišljali in kako 
dobro poznajo problematiko 
občine. Seveda vseh njiho-
vih idej, zaradi veljavne za-
konodaje, ni moč izvesti, 
vseeno pa jih je tudi nekaj, 
ki so uporabne, nekaj njiho-
vih idej pa smo imeli že v 
načrtu ali jih že izvajamo. 
Zanimivo se mi je zdelo, da 
bi dobili aplikacijo, s katero 
lahko načrtuješ in plačuješ 
vse storitve v Kranju, od 
transporta do vstopnin. To 
je ena od zadev, ki so po-
memben del pametnega 
mesta, jo je pa težko izvesti, 
saj določeni sistemi že ob-
stajajo, pogodbe so sklenje-
ne. Prebojnikom pa je to 
zelo enostavno in všeč mi je, 
ker res napredno razmišlja-
jo. Prav tako so predlagali 
nekaj komunalnih projek-
tov, povezanih z ozavešča-
njem, in gotovo bomo kate-
rega od njih tudi uresničili.«

Občina bo imela nov statut
Sedanji statut kranjske občine je že star in v marsikateri točki neaktualen ter neusklajen z novo zakonodajo, zato je predlagan nov, v njem pa bo zapisanih 
tudi nekaj pomembnih sprememb. O tem in o drugih aktualnih zadevah sva se pogovarjala z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem. 

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Na kranjsko občino ste prišli 
lani jeseni in prevzeli vode-
nje Urada za splošne zade-
ve. Zakaj ste se odločili za to 
delo in s kakšnimi izkušnja-
mi ste prišli na novo delov-
no mesto?
»Po izobrazbi sem univ. 
diplomirana pravnica, doma 
sem iz Pirnič, že štirinajst 
let pa živim v Kranju. Tre-
nutno zaključujem tudi 
znanstveni magisterij s pod-
ročja prava. Oddala sem ga 
že, septembra bom imela 
zagovor. Opravljen imam 
tudi pravniški državni izpit. 
Poklicno pot sem začela v 
odvetništvu in jo nadaljevala 
na sodišču zaradi opravljan-
ja državnega pravniškega 
izpita. Kasneje sem bila v 
bančništvu, nato v zavaro-
valništvu, preden sem prišla 
na kranjsko občino, pa sem 
bila zaposlena na Družbi za 
upravljanje terjatev bank 
oziroma slabi banki. Ko sem 
videla razpis za delo na obči-
ni, se mi je zdelo zanimivo 
in sem se odločila, da se pri-

javim. Poznala sem tudi 
delovna področja, saj sem se 
z večino že ukvarjala. Ker 
sem doma v Kranju, na Pla-
nini, mi je bilo všeč, ker je 
služba blizu in ker sem pri-
čakovala razgibano delo.«

V Uradu za splošne zadeve 
ste zadolženi za zelo različ-
na področja, od kadrovskih 
do pravnih zadev. Kaj vse 
počnete?
»Res je veliko področij, ki 
jih pokrivamo. To so kadrov-
ske zadeve, stanovanjske 
zadeve, sodne zadeve, upra-
vni postopki, nepremičnine 
in še veliko drugega. Že v 
prejšnjih službah sem bila 
velikokrat zastopnica na 
sodišču, posebno ko sem 
bila zaposlena na Družbi za 
upravljanje terjatev bank. 
Vodila sem različne postop-
ke in tako je tudi sedaj, saj 
imamo v okviru našega ura-
da od zadnje sistemizacije 
tudi pravobranilstvo. V ura-
du smo tri občinske pravob-
ranilke in občino zastopamo 
pred sodišči. Nekaj zadev 
sicer še vodijo odvetniki, 

vendar so to zadeve starejše-
ga datuma, ki še niso konča-
ne in nima smisla, da se jih 
mi lotevamo na novo. «

Gotovo je potrebno sodelo-
vanje z ostalimi uradi?
»Seveda. Kdorkoli ima kakr-
šnokoli pravno vprašanje, ga 
navadno naslovi na nas in 
mu podamo pravno mnen-
je. Pogosto se na nas za pra-
vno pomoč obračajo tudi 
različni zavodi, včasih celo 
krajevne skupnosti, in tako 
je dela kar precej. Pravo je 
pač široko področje, in ko 
sem prišla na občino, sem 
bila presenečena, koliko raz-
ličnih predpisov je treba 
upoštevati. V gospodarstvu 
je veliko manj predpisov, na 
občini pa je vse bolj normi-
rano. Tako je treba biti zelo 
pazljiv pri predpisih glede 
razpolaganja s premožen-
jem, pri kadrovskih zadevah 
in podobno. Predpisov ne le 
da je veliko, so tudi zelo 
omejevalni. V gospodarstvu 
je več pogodbene svobode, 
tu pa si precej bolj omejen s 
predpisi in enostavno ne 

moreš biti bolj fleksibilen. 
Včasih tudi poslušamo očit-
ke, zakaj se nekaj ne da, in 
težko je pojasniti, da more-
mo res upoštevati predpise 
in je možna samo določena 
rešitev. To sem opazila zlas-
ti pri kadrovskih zadevah pa 
tudi pri razpolaganju z nep-
remičninami, saj je treba, v 
skladu s predpisi, speljati 
prav vse postopke, kot so 
določeni, sicer zadeva ni 
zakonita. V gospodarstvu se 
na primer enostavno odlo-
čiš, da boš nekaj prodal, in 
prodaš. Tu pa ni tako prep-
rosto.«.«

S čim se trenutno največ 
ukvarjate?
»Trenutno z novim statu-
tom občine. Zavedamo se, 
da se vsi upiramo spremem-
bam, na koncu pa smo dos-
tikrat presenečeni, da je 
marsikaj moč urediti tudi na 
bolje.«

Koliko sodelavcev je v vašem 
uradu?
»Naš urad pokriva sprejem-
no pisarno in pošto, kjer so 

štiri sodelavke. V kadrovski 
službi sta dva sodelavca, 
vseh skupaj pa nas je štiri-
najst. Sodelavci so večina 
visoko izobraženi, sedem 
nas je pravnikov. Mislim, 
da sem prišla v dober kole-
ktiv, saj so odnosi zelo pri-
jateljski in res z veseljem 
delamo. Lahko rečem, da je 
to tudi posledica dobrega 
odnosa z županom in dire-
ktorico občinske uprave, ki 
skrbita za pozitivno vzduš-

je. Tako si med seboj zelo 
pomagamo in ni mi žal, da 
sem se odločila za to služ-
bo.«

S čim se ukvarjate v prostem 
času?
»Rada sem z družino. 
Imam dve hčerki, stari 
sedem in enajst let. Rada 
preberem knjigo ali grem 
na tek. Prav tako sem rada s 
prijateljicami, uživam pa 
tudi na potovanjih.«

Treba se je ozirati  
na številne predpise
Mateja Koprivec je na kranjski občini vodja Urada za splošne zadeve od lanskega oktobra, v tem času 
pa je med drugim ugotovila, da je za zakonitost odločitev treba spoštovati številne predpise.

Mateja Koprivec je vodja Urada za splošne zadeve.

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Rodil sem se v Krajevni sku-
pnosti (KS) Zlato polje, kjer 
sem tudi obiskoval Osnovno 
šolo Franceta Prešerna. Gim-
nazijo sem obiskoval v KS 
Center. V Ljubljani, kjer sedaj 
tudi delam, sem postal uni-
verzitetni diplomirani inženir 
gradbeništva. Do drugega 
razreda sem živel v KS Vodo-
vodni stolp, potem pa smo se 
s starši preselili v KS Bratov 
Smuk. Veliko otroških trenu-
tkov sem preživel tudi pri 
babici in dedku v KS Stražiš-
če, kjer zadnjih nekaj let 
živim z družino.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Kot svetnik v svojem tret-
jem mandatu zastopam bor-
do barve svetniške skupine 
Več za Kranj. V prvem in del 
drugega mandata sem zasto-
pal oranžne barve svetniške 

skupine Mladi za Kranj, zad-
nji dve leti drugega mandata 
pa oranžne barve Zaresa.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Vsak član sveta mestne 
občine Kranj lahko poda pre-
dloge in pobude. Realizacija 
je odvisna od konkretnosti, 
uresničljivosti in finančnih 
posledic predloga. Do sedaj 
so bili dobri in konkretni pre-
dlogi večinoma realizirani.« 

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Zadovoljen bom, če bo 
Kranj po večletnem stopi-
canju na mestu spet stopil 
razvojni korak naprej. To 
pa ni tako enostavno, saj se 
v starem mestnem jedru 
kot tudi v okolici nepresta-
no srečujemo z odporom 
do sprememb. Brez spre-
memb pa ni napredka. Več 
za Kranj v ospredje postav-
lja učinkovito, odgovorno 
in transparentno delo celot-
nega javnega sektorja Mes-
tne občine Kranj, primerno 
cestno in komunalno infra-
strukturo, živahnejše mest-
no jedro, več delovnih mest 
v Kranju, uporabo sodob-
nih informacijskih tehno-
logij, razvoj Kranja kot 
regijskega središča ter skr-
ben in zdrav odnos do oko-
lja in podobe Kranja ter 
kvalitetno preživljanje pro-
stega časa v Kranju. Če bo 
vse našteto realizirano, 
bom lahko rekel, da je bil 
mandat uspešen.«

Brez sprememb  
ni napredka
Tako pravi Jakob Klofutar, ki v mestnem svetu zastopa bordo barve 
svetniške skupine Več za Kranj.

Jakob Klofutar 

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Sem poročena in mati 
dveh deklic. Živim v Kranju 
v predelu Šorlijevega nasel-
ja. Po izobrazbi sem vzgoji-
teljica predšolskih otrok. 
Trenutno sem zaposlena v 
sprejemni pisarni kot admi-
nistratorka. Končujem štu-
dij na Višji strokovni šoli 
BB, smer poslovni sekretar. 
Prosti čas preživljam z dru-
žino, prijatelji in hodim na 
pilates.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Mestna svetnica sem prvi 
mandat in sem bila izvolje-
na na Listi za razvoj Kranja 
in tudi pripadam tej svetni-
ški skupini.«

Ali kot svetnica lahko prod-
rete s svojimi predlogi?

»Da. Gradivo za sejo vsakič 
pregledamo in opravimo 
razpravo že znotraj svetniš-
ke skupine. Pripombe pos-
redujemo bodisi na sami 
seji bodisi predhodno na 
usklajevalnih sestankih z 
županom in drugimi svetni-
škimi skupinami. Tudi 
možnosti za podajo predlo-
gov je veliko. Največkrat to 
naredim pisno pred sejo 
sveta, da se uprava lahko 
opredeli do njih. Praviloma 
pa predloge dajemo kot svet-
niška skupina tako županu, 
upravi kot mestnemu svetu. 
Če so predlogi koristni za 
občane, potem se z njimi 
zlahka prodre in dobi širšo 
podporo.«

Kaj bi bil za vas kot svetnico 
uspeh ob koncu mandata?
»Uspeh bi bil, da v tem 
mandatu pustimo za seboj 
zaključen kakšen večji pro-
jekt. Ugotavljam, da stvari 
žal ne potekajo tako hitro, 

kot si včasih želimo, ampak 
kljub temu se premikajo v 
pravo smer. Predvsem sem 
sama bolj angažirana na 
področju predšolske vzgoje 
in mladih. Uspeh bi recimo 
bil, da v vrtcu dobijo mesto 
vsi zainteresirani starši oz. 
otroci, da se izboljšajo pros-
torski in bivalni pogoji v 
določenih vrtcih ter da se 
cena storitev ne bi povišala.«

V vrtcih želi  
še boljše pogoje
Nina Kastelic je svetnica prvi mandat, izvoljena je bila na Listi za razvoj 
Kranja. Kot vzgojiteljica si med drugim prizadeva za izboljšanje prostorov 
in pogojev v vrtcih pa tudi da se cena storitev ne bi povišala.

Nina Kastelic
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Vilma Stanovnik

V minulem šolskem letu je 
devet kranjskih osnovnih 
šol obiskovalko 5051 učen-
cev, med katerimi je bilo 
468 devetošolcev. Kar 113 jih 
je devetletko v vseh razredih 
zaključilo s povprečno oce-
no 4,5 ali več, s tem pa so si 
tudi letošnji odličnjaki za-
služili sprejem pri kranj-
skem županu. »Zame ste, 
drage odličnjakinje in odlič-
njaki, vsi po vrsti, heroji. To 
pa zato, ker ste se že zgodaj 
v življenju odločili, da boste 
dosegali nadstandardne re-
zultate, osebno rast in si 
tudi s tem v življenju zago-

tovili uspeh. Zato je treba 
imeti veliko poguma. Hkrati 
vam polagam na srce, da bo-
dite pogumni še naprej. 
Spreminjajte svet in si nare-
dite takšnega, da bo odgo-
varjal vam. Predvsem pa ta-
krat, ko boste izobraženi, 
uspešni in bogati, ostanite v 
Kranju in mu pomagajte pri 
razvoju,« je na tradicional-
nem sprejemu, ki je letos 
potekal v Škrlovcu, poudaril 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar. Čestitke župana Boštja-
na Trilarja in podžupana 
Borisa Vehovca je z glasbo 
pospremil Jernej Mišič, har-
fist in učenec Glasbene šole 
Kranj, odličnjaki pa so za 

spomin prejeli priznanja ob-
čine in knjigo Od genov do 
zvezd. Seznam odličnjakov 
si lahko ogledate na spletni 
strani Mestne občine Kranj.
Nekatere od teh osnovnošol-
cev pa tudi njihove sošolce 
in uspešne srednješolce so 
naslednji dan v Škrlovec po-
vabili še na sprejem tako 
imenovanih prebojnikov. 
Pri Mestni občini Kranj so 
namreč želeli posebej česti-
tati tistim, ki so dosegli vi-
dne rezultate na najrazlič-
nejših tekmovanjih na dr-
žavnem nivoju ali izstopali 
po posebnih dosežkih. »S 
tem dogodkom želi Mestna 
občina Kranj spodbujati ino-

vativnost, nove in drugačne 
načine ter kreativnost glede 
reševanja aktualnih proble-
mov, ki so vidni na lokalni 
ravni,« je poudaril župan 
Boštjan Trilar. Prebojnikov 
je bilo tako v minulem šol-
skem letu 133, na sprejem 
jih je prišlo okoli sto. Za 
program in delovno vzdušje 
so poskrbeli moderatorji Za-
voda za grajeno okolje, ra-
zvoj in politike, ki so z mla-
dimi v manjših skupinah 
iskali izzive za Kranj kot pa-
metno mesto prihodnosti. 
Kot darilo so prebojniki pre-
jeli knjigo sLOLvenski klasi-
ki 1 avtorja Boštjana Goren-
ca - Pižame.

Odličnjaki in prebojniki
Ob koncu šolskega leta je župan Boštjan Trilar čestital odličnjakom kranjskih osnovnih šol, nato pa 
še osnovnošolcem in srednješolcem, ki so dosegli vidne rezultate na najrazličnejših tekmovanjih na 
državnem nivoju ali izstopajo po posebnih dosežkih.

V letošnjem šolskem letu je osnovnošolski program v kranjski občini zaključilo 468 učencev, 113 od njih je bilo vsa leta 
odličnih. / Foto: Gorazd Kavčič

Prebojnikov, ki so se izkazali s posebnimi dosežki, je bilo v minulem šolskem letu 133, sprejema v Škrlovcu se jih je 
udeležilo okoli sto. / Foto: Tina Dokl

Učenka OŠ Orehek: »Mi 
smo se osredotočili pred-
vsem na posebno aplikacijo, 
ki bi omogočala elektronske 
volitve. Na njej bi bili shra-
njeni tudi dokumenti. Do 
njih bi dostopal z računalni-
kom, telefonom. Razmišljali 
smo tudi o javnih računalni-
kih, ki bi bili namenjeni za 
uporabo te aplikacije. Šli 
smo bolj na mobilnost po-
datkov.« 
Martina Potočnik, OŠ Stra
žišče: »Naši predlogi so se 
nanašali na kakovost življe-
nja. Mogoče bi lahko naredi-
li poligone za paintball, saj 
je za to veliko zanimanja. 
Potrebovali bi tudi več pre-
davanj o škodljivosti alkoho-

la in drog, na splošno o 
zdravju. Radi bi videli tudi 
več zelenih površin.«
Matic, OŠ Franceta Prešer
na: »Predlagali smo več gi-
banja, več zelenih površin in 
da bi se uporabljale za to, za 
kar so namenjene, ker se 
parki lahko spremenijo v 
mesta za popivanje.« 
Rok, Gimnazija Kranj: »Pre-
dlagali smo izdelavo bazena 
in umetnih valov za surfa-
nje. Pa rafting in izposojo 
čolnov in opreme na Savi, 
uvedbo boljših prevoznih 
poti do bolnišnic, pomoč de-
presivnim in pogovor ter 
krožke o drogah in alkoho-
lu, ki sta vse večji problem 
med mladimi.«

Učenci in dijaki o 
predlogih in rešitvah:

Prebojniki so županu Boštjan Trilarju predstavili zanimive 
rešitve. / Foto: Tina Dokl

Dela na gradbišču Vrtca Čirče potekajo skladno s potrjenim 
terminskim planom. Izvajajo se že ometi, kar je pogoj za 
izvedbo estrihov, ki so ključni (sušenje) del gradnje, da sle-
dimo terminskemu planu. Dokončanje del je predvideno do 
konca letošnjega avgusta, torej pred začetkom novega šolske-
ga leta. V objektu bosta prostor dobila dva nova oddelka 
otrok, dvakrat po okoli 80 kvadratnih metrov prostorov v nad-
stropju, vključno z dvigalom. Istočasno bo obnovljenih ob-
stoječih 40 kvadratnih metrov v pritličju. Vrednost del z vklju-
čenim DDV-jem znaša nekaj več kot 239 tisoč evrov.

Gradnja Vrtca Čirče lepo napreduje
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Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o pros-
torskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO), 44. člena Statuta Mestna občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 33/2007) ter Sklepa o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 – 
Britof jug (Uradni list RS, št. 85/2015) župan Mestne občine 
Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost  o javni razgrnitvi

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA Br 1 – BRITOF JUG

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega 
načrta območja Br 1 – Britof jug (v nadaljevanju LN Britof jug), 
ki ga je v februarju 2016 izdelala družba DOMPLAN, d. d., iz  
Kranja pod št. projekta UD/471-108/16.

II.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN Britof jug bo 
javno razgrnjen od 15. julija 2016 do 15. septembra 2016 
v času uradnih ur v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za 
okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj in 
na spletni strani občine http://www.kranj.si.

III.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev LN Britof jug bo potekala v sredo, 7. septembra 
2016, ob 16.00 v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj, sejna soba št. 15.

IV.

Ureditveno območje LN se nahaja v enoti urejanja prostora  
(v nadaljevanju EUP) Br 6/1 in Br 6/2.
Območje obsega zemljišča parc. št. 429/2, 429/3, 429/10, 
429/11, 811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 811/5, 811/6, 811/7, 811/8, 
811/9, 812/1, 812/2, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 
824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 825/1, 825/2, 826, 871, 872, 873, 
874, vse k.o. Britof, na katerih so načrtovani trajni objekti, 
vključno s površinami za njihovo nemoteno delovanje.
Površina območja je cca 5,9 ha.

V.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pri-
pombe in predloge k dopolnjenemu osnutku sprememb in 
dopolnitev LN Britof jug. 
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 15. septembra 
2016 podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na 
naslov: Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev 
sprememb in dopolnitev LN Britof jug« oz. na elektronski 
naslov mok@kranj.si.

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

Številka: 350-10//2015-14
Kranj: 8. junij 2016 Boštjan TRILAR
 ŽUPAN

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 Sveta Mestne občine Kranj

objavlja

RAZPIS
ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016

Priznanja Mestne občine Kranj so:

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

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

3.  Listine o priznanju Mestne občine Kranj se podeljujejo obča-
nom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim 
skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim 
zavodom na območju mestne občine Kranj za dosežene uspe-
he pri delu v korist družbene skupnosti, zaradi reševanja člo-
veških življenj, zaradi preprečevanja škode na premoženju ali 
zaradi aktivne udeležbe v drugih humanitarnih organizacijah.

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

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

Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Sveta 
Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, gos-
podarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne skupnosti, 

in sicer na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Mestne obči-
ne Kranj na povezavi http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_
obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno.
 
Predlogi morajo biti odposlani s priporočeno pošiljko najkasneje 
do vključno četrtka, 15. septembra 2016, do 24. ure na naslov: 
Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS 2016«. 
Predlagatelj ne more za priznanje predlagati sebe.
Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene vloge.

Komisija na sejah obravnava podane pobude za podelitev priz-
nanj, ugotavlja, ali so v predlogih 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 Svetu Mestne občine Kranj.
Občanom se priznanja praviloma podelijo največ dvakrat, ven-
dar naslednjič šele po preteku petih let od prve podelitve. 

Komisija lahko pri posredovanih pobudah za posameznega pre-
jemnika priznanja spremeni predlagano vrsto priznanja.
Pri prejetih pobudah za prejemnike priznanj, ki so že prejeli eno 
od priznanj, komisija ugotavlja nove zasluge, dosežene po 
podelitvi predhodnega priznanja, ki so bile povod za ponovno 
predlaganje enake ali druge vrste priznanja. V obrazložitvah teh 
pobud morajo biti poleg kratkega prikaza prejšnjih zaslug pose-
bej in natančno navedene nove zasluge, dosežene po podelitvi 
zadnjega priznanja, ki 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 pobudnika.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni občini 
Kranj, soba 28b, po telefonu (04) 23 73 221 ali po elektronski 
pošti tatjana.kocijancic@kranj.si.

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

         Mag. Igor Velov,                                       Boštjan Trilar,
     predsednik Komisije                                          župan 
  za nagrade in priznanja 

HUMANITARNA AKCIJA - 
POMAGAM ANI!

Sem ANA, radovedna in družabna najstnica. A imam 
cerebralno paralizo in potrebujem tvojo pomoč.

Pomagaj Ani!
Za nakup rabljenega kombija pošlji SMS na 1919  
s pripisom ANA5 in prispevali boste 5 € za nakup 

rabljenega kombija za Ano.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj organizira 
humanitarno akcijo – POMAGAM ANI. Poleg SMS sporočil,  
lahko donirate tudi z nakazilom na transakcijski račun RKS 
Območno združenje Kranj, št. 07000-0000100776 s sklicem  
00 05-2016 in pripisom POMAGAM ANI. 

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma  
Slovenije, Izimobila, Debitela, Telemacha in SiMobila. Pravila  
in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavlje-
ni na spletni strani www.kranj.ozrk.si.
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Vilma Stanovnik

Prejšnji mesec so se začela 
dela na mostu na Hujah in 
trenutno so v polnem teku. 
Izvajalec naj bi z delom zak-
ljučil najkasneje v dveh 
mesecih, kar pomeni sredi 
julija. Vrednost del z vklju-
čenim DDV-jem znaša 
nekaj več kot 68 tisoč evrov. 
Nova nosilna konstrukcija 
mostu bo izvedena z vzdol-
žnimi jeklenimi profili in 
bo postavljena na obnovlje-
ne obstoječe betonske steb-
re. Ker bo nova konstrukci-
ja nižja od obstoječe, bo 
treba obstoječe betonske 
podpornike nadgraditi, tako 
da bo končna višina mostu 
enaka, kot je bila do sedaj. 
Svetla širina mostu bo štiri 
metre, od tega bo vozni pas 

širok tri metre, na vsaki 
strani pa bo še varovalni 
pas širine pol metra. Na 
obeh straneh mostu bo 

nameščena varovalna ogra-
ja višine 1,2 metra. Nosil-
nost novega mostu bo 3,5 
tone. Povozna in pohodna 

površina bo tako kot do 
sedaj izvedena s prečnimi 
lesenimi plohi z režami za 
odvodnjavanje.

Julija čez nov most
Potem ko se je lani spomladi pod težo tovornjaka udrl most na Hujah, so ga prejšnji mesec začeli prenavljati.

Dela na mostu na Hujah že potekajo in bodo končana naslednji mesec. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

S koncem šolskega leta se 
bodo na osnovnih šolah 
začela prenovitvena dela. 
Tako bodo v manjši telovad-
nici na Osnovni šoli Stražiš-
če prenovili garderobe. Vre-
dnost del znaša skoraj 49 
tisoč evrov, z deli pa naj bi 
predvidoma začeli že ta 

ponedeljek, 27. junija. Sana-
cija obsega obnovo gardero-
be vključno s sanitarijam, 
prostor s prhami, menjavo 
vrat in inštalacij. Prenavljale 
se bodo dekliške in fantovske 
garderobe. Sanacija bo vklju-
čevala tudi prenovo enega 
sklopa sanitarij v vsaki garde-
robi. Istočasno s sanacijo 
bodo zamenjali vsa vrata in 

uredili vodovodno napeljavo, 
zamenjali pipe. Dela bodo 
zaključili sredi avgusta.
Že v ponedeljek se bo začela 
prenova kuhinje na Osnovni 
šoli Matije Čopa. Gre za 
zamenjavo talne in stenske 
keramike in inštalacij. Vred-
nost del znaša dobrih 33 tisoč 
evrov, prenova pa naj bi bila 
končana do konca avgusta. 

Pri Osnovni šoli Staneta 
Žagarja naj bi prek poletja 
preplastili športno igrišče. 
Vrednost del znaša nekaj 
več kot 16 tisoč evrov. Sana-
cija bo obsegala popravilo 
asfalta, zalivanje razpok in 
pleskanje črt. 
Zaradi zamakanja bodo 
opravili tudi dela na strehi 
Osnovne šole Franceta Pre-
šerna. Dela bodo potekala v 
juliju, obnova strehe nad 
šolsko knjižnico in sanitari-
jami pa bo stala nekaj manj 
kot deset tisoč evrov.

Začenja se prenova šol
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“ČEBELICA”

MLADINSKA ULICA

STRITARJEVA ULICA

CESTA IVA SLAVCA

“STARA SAVA”
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CESTA STANETA ŽAGARJA

SLOVENSKI
TRG

BANKA

SEJMIŠČE

1

1

2

2

3

3

4

5

5

6

6

4

Veljavni režim

kratkotrajno parkiranje do 2 uri:
 Slovenski trg, pred stavbo MO Kranj:
 Slovenski trg, pred MC’Donaldsom:
 Slovenski trg, Brioni:
 Parkirišče pred Policijsko postajo Kranj in  
 Gorenjsko banko:

• Prva ura je brezplačna s parkirno kartico.*
• Naslednja ura je 1 €.
• Zaračunavanje parkirnine od ponedeljka do 

petka, med 7.00 in 17.00

 * Nakup parkirne kartice: Sprejemna pisarna  
    MOK, avtomat pred stavbo občine, TIC - Kranjska  
    hiša na Glavnem trgu.

Veljavni režim

dolgotrajno parkiranje nad 2 uri:
 Jelenov Klanec:
 Bočna parkirišča »Huje«:

• Prva ura je brezplačna s parkirno kartico.
• Nadaljnja ura je 1 €.
• Zaračunavanje parkirnine od ponedeljka do 

petka, med 7.00 in 17.00.

 Ograjeno parkirišče »Čebelica«:

• Prvi dve uri sta brezplačni s parkirnim listkom.
• Nadaljnja ura je 1 €.
• Zaračunavanje parkirnine od ponedeljka do 

petka, med 7.00 in 17.00,
• Parkirišče neomejeno in brezplačno uporabljajo 

stanovalci starega mestnega jedra.

 Ograjeno parkirišče »Huje«:
 Ograjeno parkirišče »Zdravstveni dom«:

• Prva ura (“Zdravstveni dom”) in prvi dve uri 
(“Huje”) sta s parkirnim listkom brezplačni.

• Nadaljnja ura je 1 €.
• Zaračunavanje parkirnine od ponedeljka do 

petka, med 6.00 in 20.00.
• Zaračunavanje parkirnine v soboto med 6.00 

in 13.00.
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 Parkirišče »Stara Sava« - zgornji plato:

• Vsaka ura je 1 €.
• Zaračunavanje parkirnine od ponedeljka do 

petka, med 6.00 in 20.00.
• Zaračunavanje parkirnine v soboto med 6.00 

in 13.00.
• Najemnik in upravljavec parkirišča je Komunala 

Kranj.

 Parkirišče »Stara Sava«, spodnji plato:

• Mesečni najem parkirišča je 25 € na osebo 
(pogodbeni odnos).

• Postajališče za avtodome – parkirnina 8 €/dan
• Najemnik in upravljavec parkirišča je Komunala 

Kranj.

Režim dolgotrajnega parkiranja, 
ki bo vzpostavljen do konca leta 
2016:

 Cesta Staneta Žagarja,
 Gregorčičeva ulica,
 Mladinska ulica,
 Stritarjeva ulica,
 Ulica med Mladinsko in Stritarjevo,
 Cesta Iva Slavca,
 Sejmišče*:

• Dolgotrajno parkiranje (nad 2 uri).
• Prva ura je brezplačna s parkirno kartico,
• Nadaljnja ura je 1 €.
• Zaračunavanje parkirnine od ponedeljka do 

petka, med 7.00 in 17.00.
 * Dovolilnice za dolgotrajno parkiranje za   
    stanovalce na Vodopivčevi ulici, Savski cesti 2 in  
    Ljubljanski cesti 6.

Parkirišča so v lasti Mestne občine Kranj, s katerimi na 
podlagi pogodbenega odnosa upravlja Komunala Kranj. V 
primeru Stare Save je najemnik parkirišča Komunala Kranj 
in MO Kranj nima pogodbenih obveznosti do parkirišča.
Kontakt: Marjan Tušar, 030 610 450 oz. mtusar@
komunala-kranj.si

PRIKAZ PARKIRNIH
REŽIMOV

NA PARKIRIŠČIH V LASTI MESTNE OBČINE KRANJ
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Vilma Stanovnik

»Novo parkirišče Stara Sava 
je eden izmed ukrepov, s 
katerim želi Mestna občina 
Kranj  obuditi mesto sredi-
šče. Njegova ureditev je tra-
jala kar nekaj časa, saj je 
zemljišče last Zavarovalnice 
Triglav, ki namerava v pri-
bližno petih letih na tem 
mestu zgraditi stanovanj-
sko-poslovni objekt, tukaj 
blizu pa je predvidena tudi 
vzhodna vpadnica v Kranj. 
Novo parkirišče je začetek 

urejanja tega dela Kranja, z 
ureditvijo začasnega posta-
jališča za avtodome na spo-
dnjem platoju parkirišča pa 
dajemo tudi podporo in mo-
žnost razvoja turizma v Kra-
nju. Ne poznam veliko poči-
vališč v Sloveniji in tudi v 
Evropi, kjer bi bilo postajali-
šče za avtodome tako rekoč 
v središču mesta,« je na tor-
kovi slovesnosti ob ura-
dnem odprtju parkirišča in 
postajališča za avtodome 
poudaril kranjski župan Bo-
štjan Trilar.

»Prav danes sva s kranjskim 
županom podpisala pogod-
bo o sodelovanju v Mreži 
postajališč po Sloveniji. Ob-
čina Kranj je namreč se-
deminpetdeseta občina, ki 
se je vključila v Mrežo posta-
jališč za avtodome. Pričaku-
jemo, da se bo v našo mrežo 
vključila še kakšna občina,« 
je povedal župan občine 
Mirna Dušan Skerbiš. Obči-
na Mirna je namreč nosilec 
projekta Mreže postajališč. 
»V Evropi je več kot 15 tisoč 
postajališč za avtodome, v 

Sloveniji pa jih primanjku-
je. Če res želimo nekaj nare-
diti za popotnike, pa ni naš 
cilj le, da zgradimo postajali-
šča, temveč tudi, da jih na-
polnimo. To pomeni, da 
moramo popotnike prepri-
čati, da Slovenije ne bodo 
zgolj prečkali, ampak se 
bodo za kakšen dan več 
ustavili v Sloveniji,« je dodal 
Dušan Skerbiš.
Gradnjo in parkirišče je 
predstavil direktor Komuna-
le Kranj Marko Kocjančič in 
povedal, da ima parkirišče 
na zgornjem delu osemde-
set prostorov, na spodnjem 
delu pa je 130 parkirišč za 
abonente. »Zanimanje za 
najem teh parkirišč je bilo 
ogromno in upam, da jih 
bomo lahko ponudili še na 
kakšnem parkirišču,« je po-
vedal Kocjančič, direktor Za-
voda za turizem in kulturo 
Kranj Tomaž Štefe pa je do-
dal, da se turisti pogosto za-
nimajo za postajališča za 
avtodome, zato bo novo par-
kirišče za središče Kranja še 
večja pridobitev.

Parkirišče je velika pridobitev
Parkirišče Stara Sava je sicer začasno, tudi z njim pa želijo na kranjski občini poskrbeti za to, da bo v 
središče mesta prišlo še več domačinov, dnevnih obiskovalcev in tudi turistov.

Del novega parkirišča Stara Sava je urejen tudi za avtodome. / Foto: Primož Pičulin

Prejšnji teden je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu v sodelovanju z različnimi organizacijami in službami 
ter Mestno občino Kranj pripravil program prikaza preven-
tivnih dejavnosti na področju varnosti v prometu. Dogajalo 
se je na parkirišču pri trgovskem centru Mercator na Prim-
skovem, vabljeni pa so bili otroci iz vrtcev in osnovnih šol. 
Dogodka se je udeležilo več kot 250 osnovnošolcev iz šestih 
osnovnih šol in 110 otrok iz dveh vrtcev. Spremljalo jih je 35 
učiteljev in vzgojiteljev. Tema letošnjega dogodka je bila 
VAŠA IZKUŠNJA – VAŠ NASVET. V ospredju so bili kolesar-
ji in varnost v prometu na splošno. Predstavile so se tudi 
vse interventne službe, ki skrbijo za varnost v prometu. 
Udeležence je pozdravil tudi župan Boštjan Trilar in zaželel 
uspešen prikaz vaj iz varnosti v prometu ter poudaril, da 
Mestna občina Kranj veliko pozornosti namenja prav varno-
sti kolesarjev v prometu ter razvoju kolesarjenja kot dela 
trajnostne mobilnosti in zmanjšanja ogljičnega odtisa v 
okolju.

Za varnost v prometu

Pri AMZS in AMD so pripravili tudi predstavitev s 
prevračalnikom. / Foto: Gorazd Kavčič



8

Stari Kranj

Kranjske novice, petek, 24. junija 2016

Informacije so vam na voljo osebno ali po telefonu  04 280 13 00, v času uradnih ur, lahko 
pa se v Domu upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj oglasite osebno, kjer se bodo 
pogovorili o vaših potrebah in boste izvajanje storitev načrtovali skupaj.

ČUDOVIT DAN V STAREM MESTNEM JEDRU – kolona 
26-ih invalidskih vozičkov s spremljevalci je bila na 
sončno torkovo dopoldne za obiskovalce mestnega 
jedra prava atrakcija.
V torek, 7. junija, so za stanovalce DOMA UPOKOJENCEV 
KRANJ, ki  zaradi bolezni ali starosti svoje dneve preživljajo  
bolj ali manj vezani na posteljo ali invalidski voziček, pri-
pravili prav poseben dan. Tako kot že nekaj zadnjih let so 
tudi letos pripravili izlet v staro mestno jedro Kranja. Tudi 
tokrat so se podali raziskovat novosti na ulicah do Sloven-
skega trga in nato do Pungerta in gradu Khislstein. Svoje 
raziskovanje so zaključili na Glavnem trgu, kjer so se usta-
vili v eni od najstarejših kranjskih gostiln, pri Mayrju, kjer 

so jih zelo prijazno sprejeli in postregli z »najboljšim štru-
dlom« v mestu in kavico. Vesela družba je bila res velika, 
saj se je izleta udeležilo 26 nepokretnih stanovalcev  in 26 
spremljevalcev (delavcev Doma, svojcev in prostovoljcev).
Vsi udeleženci izleta, tako stanovalci kot njihovi sprem-
ljevalci, so bili po vrnitvi v Dom navdušeni nad dožive-
tji in pozitivno energijo, ki jih je spremljala na vsakem 
koraku. Obljubili so si, da bodo ohranili svojo tradicijo in 
izlet ponovili, saj opažajo, da tak izlet stanovalcem veliko 
pomeni. Mnogi starostniki, ki pridejo v Dom, že leta niso 
bili v starem delu Kranja in ne poznajo številnih novosti v 
mestu, se pa še kako dobro spominjajo, kako je Kranj izgle-
dal pred šestdesetimi, sedemdesetimi leti … 

Ob podpori dobrih ljudi so preživeli čudovito  
dopoldne ob odkrivanju novosti v Kranju

Suzana P. Kovačič

Kranj – »Koliko ste stari, je 
nepomembno. Odgovor je 
skrit v elastičnosti vaših arte-
rij.« S tem Lekarna pri Kranj-
skem orlu, ki se nahaja pri 
vodnjaku na Glavnem trgu v 
starem mestnem jedru, obve-
šča o storitvi, ki jo nudijo 
strankam. Strokovno gre za 
pregled ožilja s posebno pro-
fesionalno medicinsko napra-
vo – arteriografom, ki ga izva-
jata strokovni sodelavec Aleš 
Homovec in Bimedia – Hiša 
zdravja. Kot so povedali, pre-
gled in posvet trajata približ-
no pol ure, na koncu vsak 
dobi tudi izvid. Meritve pote-
kajo dvakrat na mesec, vedno 
je od tega en termin na sobo-
to, zato da je storitev dostop-
nejša širšemu krogu ljudi. 
Naslednji termin bo v soboto, 
9. julija, od 8. do 12. ure, za 
meritev se je treba naročiti v 
lekarni, lahko preko telefona.
Koncesionar Lekarne pri 
Kranjskem orlu, magister 

farmacije Janez Erčulj je 
poleg programa 'klasične' 
lekarne izpostavil še nekaj 
njihovih dodatnih storitev, 
med njimi homeopatsko 

svetovanje, svetovanje glede 
športne prehrane in bioreso-
nanco oziroma brezplačni 
vitaminski test, s katerim 
stranka dobi predstavo, 

katerih vitaminov in mine-
ralov ji primanjkuje in kate-
re snovi mora vnesti v telo, 
če želi, da bo to lažje in bolje 
delovalo. 

Pregled ožilja  
z arteriografom
V Lekarni pri Kranjskem orlu v starem mestnem jedru izvajajo neboleča merjenja ožilja s posebno 
profesionalno medicinsko napravo – arteriografom. 

Lekarna pri Kranjskem orlu je dostopna tudi invalidnim osebam na vozičku, do lekarne se 
lahko pripeljejo tudi z osebnim vozilom, do pol ure je parkiranje brezplačno. 

Vilma Stanovnik

Mestna občina Kranj bo pre-
dvidoma v prvi polovici juli-
ja objavila razpis za sofinan-
ciranje obnove uličnih fasad 
ter streh (zunanja lupina 
stavbe) v starem mestnem 
jedru Kranja. Za ta namen 
je v proračunu zagotovila 50 
tisoč evrov sredstev. 
Sredstva za sofinanciranje 
obnove stavb so namenjena 
za spodbujanje razvoja in 
oživljanje starega mestnega 
jedra v smislu urejenosti 
zunanjega videza mesta, 
vzdrževanja in ohranjanja 
kulturne dediščine. Sofinan-
cirali bodo obnovo uličnih 
fasad in streh stavb v ustrez-
nem deležu od vrednosti 
investicije, in sicer največ 33 
odstotkov za stavbe v območ-
ju kulturnega spomenika, za 
katere velja II. varstveni režim 
(širše območje mestnega jed-

ra) in največ 50 odstotkov za 
stavbe v območju kulturnega 
spomenika, za katere velja I. 
varstveni režim (ožje območ-
je mestnega jedra). 
Razpisna dokumentacija bo 
od dneva objave javnega raz-
pisa dosegljiva na spletni 
strani Mestne občine Kranj: 
www.kranj.si (javni razpisi, 
naročila/aktualno) ali pa jo v 
tem roku zainteresirani dvi-
gnejo v času uradnih ur na 
naslovu Mestna občina 
Kranj – sprejemna pisarna, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj. 
Območja bodo razvidna v 
grafični prilogi. 
Dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom so na 
voljo vsak delovni dan v času 
uradnih ur na tel. št. 04 23 
73 376 ali na elektronskem 
naslovu ana.drakslar@
kranj.si. Zainteresirani bodo 
lahko prijave oddali do 2. 
septembra 2016.

Razpis za obnovo stavb
Kranjska občina bo petdeset tisoč evrov namenila 
sofinanciranju obnove fasad in streh v starem 
mestnem jedru.

Vilma Stanovnik

V začetku naslednjega 
meseca bo v starem Kranju, 
v prostorih nekdanje Elite 
na Glavnem trgu 7, zaživela 
nova trgovina Rokodelc, kjer 
bodo naprodaj izdelki, ki jih 
ustvarjajo kranjski zavodi s 
socialno-varstvenimi vsebi-
nami in rokodelci iz Kranja 
in okolice. Prostore je vzel v 
najem Zaposlitveni center 
Fundacije Vincenca Drak-
slerja Kranj, zavod za uspo-
sabljanje in zaposlovanje, 
katerega ustanovitelj je soci-
alno podjetje Fundacije Vin-
cenca Drakslerja.
Zaposlitveni center FVD 
Kranj bo s tem omogočil 

zaposlitev težje zaposljivih 
invalidov ter zaposlitveno 
rehabilitacijo invalidnih 
oseb. V trgovini bodo poleg 
prodaje izdelkov organizirali 
tudi delavnice, kjer bodo obi-
skovalci lahko preizkusili 
svoje rokodelske spretnosti 
ter tematske razstave posa-
meznih rokodelcev in zavo-
dov, ki v svoje delovanje 
vključujejo ranljive skupine 
občanov. V trgovini bodo 
naprodaj ročno izdelani pre-
dmeti iz lesa, gline in teksti-
la, ki so primerni za vsakda-
njo rabo in obdarovanje. Vso 
opremo trgovine bodo izde-
lali v delavnicah socialnega 
podjetja Fundacije iz ponov-
no uporabljenih materialov.

Trgovina Rokodelec
V prostorih nekdanje Elite bo ne le nova trgovina, 
potekle bodo tudi zanimive delavnice.

Mestna občina Kranj na svojih spletnih straneh www.kranj.si 
objavlja javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih 
poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017 – 
ponovljen razpis. Javni razpis je odprt do 15. septembra 2016, 
ko morajo vloge prispeti do 12. ure. Podrobnejše informacije 
so navedene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Sofinanciranje poslovnih prostorov
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IGRIVA
NARAVA
KRANJA
Julijski poletni utrip Kranja bo od 21. do 23. 
julija popestrila najbolj množična prireditev 
na Gorenjskem – Kranfest s Kranjsko nočjo. 
Mozaik glasbenega, športnega, gledališkega, 
kulinaričnega in zabavnega programa vas bo 
spremljal na več kot desetih prizoriščih. Leto-
šnji, že 34. Kranfest vabi na tradicionalno dr-
žavno prvenstvo v odbojki na mivki, otroški 
festival, unikatno tržnico na Plečnikovem 
stopnišču in pri Roženvenski cerkvi, praznik 
Kranjske klobase in koncerte – Kingston, 
Tabu, Hamo & Tribute 2 Love in številne 
druge. Prepustite vrtincu okusov, vonjav in 
zvokov Kranja, da vas posrka vase, in doživite 
druženje in zabavo, ki vam bo še dolgo ostala v 
spominu! 

Julijski utrip bodo zaznamovale tudi norčije na 
mestnih trgih in ulicah. Ujemite ulično gleda-
lišče v okviru festivala SubArt ter seveda eno 
in edino Ano Desetnico!

Ana Desetnica
četrtek 7. in petek 8. julij 2016



www.visitkranj.si2

Fotografski 
#instagram natečaj

Naš novi Instagram profil @visitkranj 
se od začetka junija razvija in utripa v 
barvah kranjskega dogajanja, zelenih 
razgledov in lepih spominov. Tudi z vašo 
pomočjo! Najlepše fotografije bomo po-
stavili na ogled na razstavi:

 Junijski #utrip Kranja v 
petek, 1. julija, ob 18. uri 
na zidu gradu Khislstein. 

Vabljeni, da se nam pridružite!

#UliceKranja
Julija pa vas vabimo k novemu izzivu. 
Ste kdaj opazovali estetiko kranjskih 
ulic? Kaj vas pritegne? So to lepa proče-
lja, manjše napake, grafiti in napisi? De-
lite z nami vaše fotografije, označite jih 
z značkami #visitkranj, #utripkranja, 
#enjoykranj in #ulicekranja.

Začutite julijski utrip Kranja!
Nova številka Poletnega utripa Kranja vabi, da se pomudite na številnih dogodkih za vse okuse in generacije. Prvi julijski večer 
Letno gledališče Khislstein gosti Oliverja Dragojevića z Dupini, začetek meseca pa bo v znamenju festivala SubArt, ki v mesto 
prinaša svežino mladinske alternativne kulture, s poudarkom na priznanih glasbenih imenih in uličnem gledališču. Tu je tudi Ana 
Desetnica, ki se bo ustavila v starem mestu gorenjske prestolnice in vas zabavala z uličnimi norčijami. Na ulice prihajajo vodeni 
ogledi Pocestnice, Karavana domačih pivovarjev in modna revija domačih oblikovalk, trgovin in ateljejev. Glasbene večere z 
okusom ob sobotah pripravlja KluBar, ob četrtkih tudi julija vabi Poletje na Maistrovem trgu. Filmski navdušenci bodo prišli na 
svoj račun s Filmi na Vovkovem vrtu, športni pa konec meseca, ko se v Kranj na kolesu pripelje Velika nagrada Kranja - memo-
rial Filipa Majcna. Vrhunec julijskega vrveža bo zapečatil Kranfest s Kranjsko nočjo, ljubitelji umetnosti pa ne zamudite 
razstave Vinka Tuška, ki se v Galeriji Prešernovih nagrajencev odpira 7. julija.

KRANJSKE TURISTIČNE ZGODBE

Si bil v zadnjem mesecu turist v Kra-
nju in njegovi okolici?
Z družino smo šli na kolesarski izlet, 
imenovan Kolesarska povezava pod 
Storžičem, ki je bil tudi priporočilo 
Utripa Kranja za izlet v naravo. Prese-
nečen sem bil, da se že več kot štiride-
set let vozim po teh krajih, pa sem se 
kljub temu po polovici poti s kolesom 
peljal prvič. Zanimivo je bilo pleza-
nje na staro drevo v Dupljah, vožnja 
po makadamski poti pod mogočnim 
Storžičem, tipična preddvorska jed po-
smodula, kolesarjenje ob Kokri na poti 
nazaj v Kranj in degustacije dobrot pri 
domačih ekoloških kmetijah ob naši 
poti.

Smo imeli v Kranju v zadnjem mese-
cu kakšnega zanimivega gosta?
Nepozaben je bil koncert Gibonnija. 
Pred leti sem ga poslušal v Hali Tivoli v 
Ljubljani, prepričljivo pa lahko povem, 
da je bil koncert na Letnem gledališču 
Khislstein veliko boljši. Gledalci smo 
bili le dotik stran od pevca, interakcija 
je bila odlična, gledališče nabito polno, 
Gibo pa se je le s težavo poslovil po več 

kot dveh urah in pol neprekinjenega 
petja. Pa še skrivnost: cel Kranj se spra-
šuje, kje je Gibo prespal tisto noč po 
koncertu … Naj ostane skrivnost!
V mesecu juniju smo gostili tudi nekaj 
strokovnjakov za turizem. V Kranj je 
prišlo nekaj tujih turističnih novinar-
jev in agentov, med vsemi pa je verje-
tno najbolj znan Norm Longley, avtor 
svetovno znanega turističnega vodiča 
Rough Guides. Z njim sem se srečal na 
delovnem zajtrku in zaupal mi je, da ga 
Kranj spominja na njegovo rodno me-
sto Bath v Južni Angliji.

Kaj pa pravijo o Kranju tuji turistič-
ni agenti, bodo k nam pripeljali kaj 
turistov?
Agent iz Belgije pravi, da je Kranj neda-
leč stran od ničesar, kar pomeni da je 
blizu vsega. Da je Kranj majhen in eno-
staven za raziskovat. Da je Kranj žalo-
sten na deževen dan in vesel na sončen 
dan. Tako kot direktorica hotela Actum 
gospa Tatjana Whyte je prepričan, da 
vsaka pot vodi v Kranj.
Tuji agenti in novinarji na splošno vi-
dijo Kranj kot odlično izhodišče za od-
krivanje Slovenije. Zadnjič mi je v Lon-
donu znani nemški turistični novinar, 
ki je med drugim tudi zares dober po-
znavalec Kranja in Slovenije, povedal, 
da je Kranj zares super mesto. Še po-
sebej mu je všeč, ker imamo v Kranju 
zelo lepo jezero, ob katerem se lahko 
jejo odlične kremšnite pa tudi morje s 
Piranom mu je zelo všeč. Veseli se, da 
bo svetovno prvenstvo za veterane v 

plavanju leta 2018 prav v Kranju, ker se 
je Kranj odlično izkazal kot organizator 
prvenstva že v letu 2013.
Odzivi tujcev nam povejo, da imajo tu-
risti Kranj zares radi, pol ure do Bleda 
ali dobra ura vožnje do Pirana pa za 
prebivalce velemest predstavlja zgolj 
vožnja iz ene strani mesta na drugo 
stran. Na Evropsko prvenstvo v plava-
nju za veterane 2018, ko pričakujemo v 
Kranju od pet do deset tisoč gostov, pa 
smo se tudi že začeli pripravljati.

Menda se pogovarjate o tem, „kdo“ 
je Kranj in kako izgleda?
Hm, kdo pa vam je zaupal to skrivnost? 
O tem smo se v zadnjega pol leta res 
veliko in strokovno pogovarjali, imajo 
pa seveda vsake oči svojega malarja. 
Ugotovili smo, da je Kranj moški v zre-
lih letih, da je ponosen, šarmanten, ve-
čen in očarljiv, da je po naravi naraven, 
kulturen in aktiven ter da je rad v dobri 
družbi. Sedaj, ko smo to skrivnost iz-
dali, pa prosimo kranjske oblikovalce, 
da tega gospoda narišejo, tako da ga 
bomo lahko vsi enako predstavljali svo-
jim gostom.

Še kakšen nasvet za bralce Utripa 
Kranja?
Imejte se radi in pridite kaj v mesto. V 
Kranju se vsak dan zares veliko dogaja. 
Želim vam toplo Poletje v Kranju!

Mag. Tomaž Štefe
Direktor Zavoda za turizem

in kulturo Kranj

koncert Gibonni, Letno gledališče Khiselstein, junij 2016
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SUBART FESTIVAL
Festival SubArt prinaša v staro mestno jedro Kranja brezkompromisno svežino alternativnih glasbenih in ustvarjalnih do-
godkov pod okriljem kranjske ekipe, ki vodi program kluba na železniški postaji Trainstation SubArt. Na različnih odrih 
kranjskih prizorišč se bodo predstavljala priznana glasbena imena, kot so New York Ska-Jazz Ensemble, Brujeria in 
Kultur Shock ter številni drugi izvajalci. SubArt pa bo postregel še z uličnimi predstavami, cirkusom in ognjenim plesom.
Različna prizorišča v starem mestu, od 1. do 9. julija, vstopnice na plačljive dogodke je moč kupiti pred vhodi na 
prizorišča.

FILMI NA VOVKOVEM VRTU
Slikovito prizorišče s pogledom na Škofjeloško hribovje danes ponuja neštete možnosti kulturnih dogodkov v manjšem 
obnovljenem amfiteatru. Ob četrtkih julija in avgusta se Vovkov vrt v filme na prostem ovije, nekaj minut za tem, ko 
cerkev sv. Kancijana deveto uro odbije. Naslovi predstavljenih filmom že tretje leto sledijo najboljši evropski in svetovni 
produkciji. Letošnjo serijo filmov sedmega julija odpira filmska stvaritev kranjskega režiserja Mihe Knifica Štiri stvari, 
ki sem jih hotel početi s tabo. Vstopnine ni.
Vovkov vrt je vrt gradu Khislstein, filmi se odvijajo vsak četrtek od 7. julija do 25. avgusta, z začetkom ob 21. uri. 

PREGLEDNA RAZSTAVA PREŠERNOVEGA NAGRAJENCA VINKA TUŠKA
Kranjčan, akademski slikar in nagrajenec Prešernovega sklada Vinko Tušek se je v svojem ustvarjalnem obdobju posvečal 
grafiki, ambientalni plastiki, slikam in objektom. Njegovo delo je včasih ljubko igrivo, spet drugič resno razmišljujoče. 
Spustite se v svet skrivnostnega simbolizma Vinka Tuška v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Pavšlarjevi hiši.

Odprtje: četrtek, 7. julij, ob 19. uri v Galeriji Prešernovih nagrajencev

KARAVANA DOMAČIH PIVOVARJEV
Nekoč močno pivovarsko mesto Kranj se zaveda svojih korenin in po uspešnem zagonu lani nadaljuje s karavano. Za njo 
stojijo slovenski pivovarji, ki vam bodo ponudili sveže varjena piva, uživali pa boste tudi v kulinaričnih specialitetah. Vas 
zanima, kako se vari pivo? Pokazali vam bodo! Pridite pokramljat o umetnosti pivovarskih okusov in se družit v prijetnem 
ambientu. Za otroke in mladostnike bo skrbela zabavna družabna igra strelastika.
V soboto, 16. julija, od 17. do 24. ure, na vrtu gradu Khislstein.

BEACH FEST 2016
Vrhunec športnega poletja v Sloveniji bomo obeležili z državnim prvenstvom v odbojki na mivki, ki se bo odvijal v petek, 
22., in soboto, 23. julija, na festivalu Beach fest 2016. Da boste nanj pripravljeni, se lahko udeležite brezplačne šole od-
bojke na mivki, rekreacijskega turnirja ali pa navijate za slovensko ekipo na srednjeevropskem prvenstvu za mlade do 16 
let. Atraktivni festival Beach fest vabi k rekreaciji, in to kar sredi mesta!
Od 11. do 23. julija, na parkirišču pred občinsko stavbo

VELIKA NAGRADA KRANJA – MEMORIAL FILIPA MAJCNA
Kolesarsko obarvan zadnji julijski konec tedna v organizaciji Kolesarskega kluba Sava in Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj pritegne v gorenjsko prestolnico številne ljubitelje in profesionalne kolesarje. Poleg različnih in za različne starostne 
ter težavnostne skupine prilagojenih dirk kolesarji iz vse Evrope tekmujejo že za 48. Veliko nagrado Kranja, ki je dobila 
ime po pokojnem kolesarju Filipu Majcnu. Največji in najstarejši enodnevni mednarodni kolesarski dogodek dokazuje, da 
v Kranju živi pravi športni duh!
V soboto, 30., in v nedeljo, 31. julija

UTRIP POLETJA 2016 

IZBOR MESECA
INDIJA KOROMANDIJA, 

Čajnica, Tavčarjeva 13

Kdo ne pozna Mehtaba? Zgovorneža, 
ki je iz daljne Indije (Koromandije) pri-
šel v Slovenijo in si Kranj izbral za svoj 
novi dom. Z omamno dišečimi vonja-
vami neštetih čajev vas, poln sveto-
vljanskih zgodb in širokega nasmeha, 
pričaka na vhodu 
svoje čajnice. In 
vas enkrat me-
sečno povabi na 
brezplačno indij-
sko kosilo!

FLENART, unikatna oblačila, 
Tavčarjeva 29

Unikatna oblačila in dodatki, skrb-
no kvačkani in pleteni, ob naročilu 
tudi popolnoma edinstveni vabijo v 
studio na Tavčarjevi ulici, kjer svo-
jo blagovno znamko neguje Nataša 
Fleišer. Naj vas ob 
hladnih poletnih 
večerih grejejo 
njeni ponči 
in šali.

STARA PIZZERIA
ROMANO, Tavčarjeva 31

V njihovi kuhinji poskrbijo za vse, 
predvsem pa za lačne – in to vse dni 
v tednu. Pohvalijo se lahko s široko 
ponudbo za vegane, solatami v kru-
hovi posteljici in seveda odličnimi 
picami, ki so postrežene hitro in v 
prijazni maniri. Posebej pa prodajajo 
tudi sveže testo, da si pico pripravite 
sami doma.

FIGA, delikatesa
Prešernova 9

Nova delikatesa za prave kulinarične 
užitkarje. Testenine, panceta, gor-
gonzola na žlico, sir grana padano, 
mocarela, kruh iz krušne peči in 
idrijski žlikrofi. Najboljši siri v me-
stu, odlične mesnine in imenitna iz-
bira vin. Na sprehodu po Prešernovi 
ulici sladokusci ne bodo mogli več 
brez obiska Fige!

MLEČNA RESTAVRACIJA
Maistrov trg 13

Sezonske malice in kosila nudijo na 
letnem in zimskem vrtu. Preproste, 
hitro pripravljene in okusne malice 
pa tudi dostavljajo. Govori se, da 
imajo tudi odličen sladoled. 
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KAM V MESECU JULIJU?

Multikulturna koncertna senzacija iz Seattla 
preigrava misli in stališča banda od ljubezni, 
homofobije, socialnih pravic, domovine, odvi-
snosti, masovnih medijev do razkroja, stara-
nja in smrti. Skratka, glasbena bomba!

ČETRTEK, 7. JULIJA 

ob 19. uri Ana Desetnica: Krogla, ulična  
 predstava z žongliranjem
 Glavni trg

ob 19.30 Funky Jazz Kvartet I   
 JaZZ=ZZakoN
 Kavarna Bazen

ob 20. uri Ana Desetnica: HOP!,   
 burleskna predstava
 Glavni trg

ob 20. uri Poletje na Maistrovem trgu:  
 Daniel Vezoja, Enrico Cipollini
 Kavka bar

Danijel Vezoja, kantavtor iz Brežic, svoje 
glasbene vplive črpa iz folka, americane in 
alt-countryja. Enrico Cipollini pa je pevec 
in kitarist iz Ferrare v Italiji. Njegovo igranje 
in avtorsko delo črpata vplive iz bluza, roka, 
džeza in funka.

ob 21. uri Štiri stvari, ki sem jih želel  
 početi s tabo
 Režija: Miha Knific, Slovenija,  
 2015, 93’
 Filmi na Vovkovem vrtu

Kranjska premiera in otvoritveni film film-
skega cikla Filmi na Vovkovem vrtu. Štiri 
stvari, ki sem jih želel početi s tabo je filmski 
celovečerni prvenec kranjskega režiserja Mihe 
Knifica, v katerem na humoren in nežen na-
čin prikazuje generacijo, ki želi ostati večno 
mlada.

ob 21. uri Koncert: Brkovi (HR)
 Rock Bar Down Town in SubArt  
 Festival

PETEK, 8. JULIJA 

ob 18.30  Ana Desetnica: Take ljudske,  
 lutkovna predstava
 Glavni trg

ob 19.30 Petric Shrestha – Koncertna  
 idila na otoku
 Bazen Kranj

ob 20. uri Ana Desetnica: Krogi,   
 akrobatski cirkus
 Glavni trg

ob 21.30 Ana Desetnica: Pajkovka, 
 ognjena predstava
 pred Prešernovim gledališčem

ob 21. uri Koncert: Black Baracuda (SI)
 Layerjeva hiša in SubArt Festival

ob 21. uri Tri dive Poletne noči z Big  
 Band RTV SLO Darja Švajger,  
 Nuša Derenda in Alenka Godec
 Letno gledališče Khislstein

Tri slovenske dive nas bodo s svojim pevski 
nastopom očarale ob spremljavi Big Banda 
RTV Slovenija in pod taktirko dirigenta Loj-
zeta Krajnčana.

ob 21. uri Ibiza Calling Open Air: Amrick  
 Channa, KluBar

SOBOTA, 9. JULIJA 

ob 8. uri Sobotni in Bolšji sejem
 Glavni trg

ob 10. uri KRanska kuhna
 Glavni trg

ob 10. uri Poletna modna revija – stari  
 Kranj, Glavni trg

Prepričajte se, da je Kranj poln lepote in 
modne razigranosti. Spoznajte trgovine in 
modni ateljeji, ki delujejo v starem mestu. 
Modele bodo ozaljšali domači frizerji, poskr-
bljeno bo tudi za odštekane stylinge. V pri-
meru dežja se dogodek prestavi na 16. julij.

ob 16. uri Popoldne v parku: joga, frizbi,  
 slackline, Prešernov gaj

ob 18. uri Laganica 1#
 Kavarna Bazen

ob 16. uri Neomi (Večeri z okusom)
 KluBar

Neomi pomeni sladko in prijetno. Zasedba 
vas bo prijetno zasanjala in vam ponudila 
sladke misli o ljubezni.

NEDELJA, 10. JULIJA 
ob 19. uri  JM jazz world orchestra & Lois  
 Bonnila  
 Letno gledališče Khislstein

JM Jazz Svetovni orkester je mednarodni 
džezovski ansambel, ki združuje najboljše 
mlade talente na svetu, ki tvorijo neverje-
tno Big band zasedbo z mednarodnim reper-
toarjem.

ČETRTEK, 14. JULIJA
ob 19. uri  Improvizacijska predstava  
 Vročica poletne noči 2
 (KUD Kiks)
 Mestna knjižnica Kranj

ob 20. uri Poletje na Maistrovem trgu:  
 Walkers duo
 Kavka bar

ob 21. uri  Sufražetke Režija: Sarah  
 Gavron, Velika Britanija, 2015,  
 106'
 Filmi na Vovkovem vrtu

PETEK, 15. JULIJA 
ob 19.30 Nina Tajč Koncertna idila na  
 otoku #7
 Kavarna Bazen

ob 20.30 Francoski šansoni z zasedbo  
 Oriyon, Layerjeva hiša

ob 21. uri Videokaraoke by Džoko
 KluBar

SOBOTA, 16. JULIJA
ob 8. uri Sobotni sejem
 Glavni trg

ob 17. uri Karavana domačih pivovarjev  
 in KRanska kuhna
 Vovkov vrt
 Domača “craft” piva in kulinarični  
 užitki!

ob 21. uri Bro akustik (Večeri z okusom)
 KluBar

ČETRTEK, 21. JULIJA
ob 19.30 Funky Jazz Kvartet I   
 JaZZ=ZZakoN #2
 Kavarna Bazen

ob 20. uri Poletje na Maistrovem trgu:  
 Pikaja kvartet
 Kavka bar

ob 21. uri Kaj počnemo v mraku
 Režija: Taika Waititi, Jemaine  
 Clement, Nova Zelandija/ZDA,  
 2014, 86’
 Filmi na Vovkovem vrtu

ob 8. uri Sobotni sejem
 Glavni trg

ob 18. uri Laganica 2# @Kranjska Plaža
 Kavarna Bazen

ČETRTEK, 28. JULIJA
ob 20. uri  Poletje na Maistrovem trgu:  
 Samuel Blues, Kavka bar

ob 21. uri Maškarada
 Režija: Boštjan Hladnik,  
 Slovenija (Jugoslavija), 1971, 94’, 
 Filmi na Vovkovem vrtu

Prosto po Marcelu Štefančiču, Mladina: “Ma-
škarada je najradikalnejši in najdrznejši 
slovenski film vseh časov. Film, ki je bil 
pred svojim časom. In ki je tudi pred tem na-
šim časom.” Prikazan z angleškimi podnapisi 
vabi tudi turiste v Kranju, da si ogledajo moj-
strovino kranjskega rojaka Boštjana Hladnika.

PETEK, 29. JULIJA
ob 19. uri  El Kachon – Koncertna idila na  
 otoku #8
 Kavarna Bazen

ob 21. uri Koncert tria Kukushai
 Layerjeva hiša

ob 21. uri Videomix by Klemen Kozjek
 KluBar

SOBOTA, 30. JULIJA
ob 8. uri Sobotni sejem
 Glavni trg

ob 18. uri Mednarodna kolesarska dirka  
 za Veliko nagrado Kranja –  
 memorial Filipa Majcna
 Slovenski trg

ob 21. uri Grunge show: Matic Ajdič &  
 Peter Hudnik (Večeri z okusom)
 KluBar

NEDELJA, 31. JULIJA 
ob 14. uri Mednarodna kolesarska dirka  
 za Veliko nagrado Kranja –  
 memorial Filipa Majcna
 Slovenski trg

PETEK, 1. JULIJA
od 17.  Delavnica e-tekstilij z Lynne  
do 20. ure Bruning (ZDA)
 Layerjeva hiša in SubArt Festival

ob 21. uri Boštjan Zorc – Koncertna idila  
 na otoku
 Kavarna bazen

ob 21. uri Koncert: Zabranjeno pušenje  
 (BiH) KluBar in SubArt Festival

ob 21. uri Oliver Dragojević z Dupini
 Letno gledališče Khislstein

Večni romantik Oliver se bo prvič predstavil 
na Letnem gledališču Khislstein s posebno 
energijo in edinstvenim nastopom ter nam 
pričaral nepozaben koncert.

SOBOTA, 2. JULIJA
ob 8. uri Sobotni sejem
 Glavni trg

ob 11. uri Brezplačno vodenje po   
 Prešernovi poti
 Kranjska hiša, Glavni trg 2

od 11. Delavnica e-tekstilij z Lynne
do 14. ure  Bruning (ZDA)
 Layerjeva hiša in SubArt Festival

ob 16. uri Popoldne v parku: joga, frizbi,  
 slackline, grafitarski plastik  
 fantastik, Prešernov gaj

ob 21. uri Koncerti: Ludovik Material,  
 The Wet, Fuck the 5th
 Trainstation SubArt

ob 21. uri Tomaž Domicelj (Večeri z  
 okusom), KluBar

PONEDELJEK, 4. JULIJA
ob 20. uri Cirkus normalikus
 Glavni trg

ob 21. uri Koncert: New York Ska Jazz  
 Ensemble (ZDA)
 Layerjeva hiša in SubArt Festival

NYSJE so ustanovili trije bivši člani The Toa-
sters – Fred “Rocksteady Freddie” Reiter, 
Rick Faulkner in Jonathan McCain. Za-
sedba kreativno manevrira med odvodi skaja, 
džeza, reggaeja, rocksteadyja, soula in latina 
ter k plesu zasuče vse, kar leze in gre!

ob 21. uri Koncert: Le Serpentine,
 Attic Mist, Rock Bar Down  
 Town in SubArt Festival

ob 21. uri Koncert: Lolita
 Layerjeva hiša in SubArt Festival

ob 21. uri Koncert: Brujeria (MX), GMB
 Rock Bar Down Town
 in SubArt Festival

ob 21.30 Ognjeni ples Ank Piromank
 Glavni trg

SREDA, 6. JULIJA
ob 21. uri Predstava Bitje teme
 Glavni trg

ob 21. uri Koncert: Kar Češ Brass Bend
 Layerjeva hiša in SubArt Festival

ob 21. uri Koncert: Kulturshock (ZDA)
 Rock Bar Down Town in SubArt  
 Festival
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TABU • GRUPA VIGOR • HAMO & TRIBUTE 
TO LOVE • KLAPA KAMPANEL • SAMUEL 
LUCAS • DJOMLA KS • KINGSTON  •  VESELI 
SVATJE • KRANSKA KUHNA • OTROŠKI 
KRANFEST • DRŽAVNO PRVENSTVO V 
ODBOJKI NA MIVKI • in še mnogo več ...

KRANFEST
34. TRADICIONALNA KRANJSKA NOČ

21. do 23. julij 2016

NA VEČ KOT 
DESETIH

PRIZORIŠČIH

www.visitkranj.com

VSTOP PROST!
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ne hite, kot so Cela ulica nori, Mini bi-
kini, Vzemi vse, Hotel modro nebo, Ko 
bo padal dež, Daj povej, daj povej, Bos-
sa noga, Kocka je padla nate, Čist en 
mejhn radio, Mi delamo galamo, Danes 
je moj dan in čisto sveža Alle Alle.

PETER LOVŠIN (SLO)

Peter Lovšin je svojo glasbeno pot začel 
s Pankrti, ki jih je leta 1977 ustanovil 
skupaj z Gregorjem Tomcem. Pankr-
ti so delovali 10 let in postali vzorniki 
kasnejšim generacijam pank-rokovske 
scene v Sloveniji in Jugoslaviji.
Kmalu po razhodu Pankrtov Lovšin 
ustanovi Sokole – svoj čas najbolj 
udarno slovensko rokovsko skupino, 
ki je prejela tudi številna priznanja. Po 
zadnjem koncertu Sokolov leta 1993 
začne Lovšin graditi svojo samostojno 
kariero – kot solo izvajalec je napisal 
več ponarodelih hitov, ki so zaznamo-
vali različna obdobja: Hiša nasprot 
sonca, Najboljši par, Julita, Greva pun-
ca v južne kraje, Marija pomagaj, Moja 
mama je strela, Najboljš je bit zadet, 
Sam en majhen poljub, Dobri profesor, 
Tečaj romantike, Slovenija gre naprej 
in mnoge druge. Samo med leti 1993 
in 2000 je izdal pet studijskih plošč, za 
katere je prejel številne nagrade in pri-
znanja. Zadnje plošče je snemal na Ja-
majki z legendarnimi The Wailers, sku-
pino Boba Marleyja, in s producentom 
Brianom Jobsonom, ki je produciral 
tudi No Doubt in Eurythmics.

MLADEN JAKOVLJEVIĆ – 
DJOMLA KS (RS)
Mladen Jakovljević, bolj poznan kot 
DJomla KS, se z glasbo ukvarja že 14 
let. Vse do leta 2003 je bila glasba pred-
vsem njegov hobi, nato pa so s kolegi 
ustanovili DJ skupino Digital. Takrat je 
bilo njegovo umetniško ime DJ Simon 
in organizirali so velike trance žurke po 
Beogradu, ukvarjal pa se je tudi s pro-
dukcijo house, techno in trance glasbe.
Nekaj let kasneje se je zopet lotil glasbe, 

tokrat na malo drugačen način. Usta-
novili so hip-hop skupino z imenom 
Klasične Seljačine (od takrat je v njego-
vem imenu ostala kratica KS). Ukvarjali 
so se s šaljivimi hip-hop komadi, paro-
dijo in nepomembnimi besedili. Skupi-
na je potem razpadla, a Mladen je kljub 
temu pod vzdevkom DJomla KS ostal 
pri šaljivih besedilih. Z DJ Kaletom in 
Firucom Cinom so naredili komad Dva 
koktela in začela se je njegova kariera 
v vokalni house in komercialni glasbi, 
kjer je še danes. Seveda pa ne moremo 
mimo hita Gajba puna piva, ki je nepo-
grešljiv na vsaki dobri zabavi.

MADE IN YUGOSLAVIA

Zasedba šteje štiri člane, ki preigravajo 
skladbe iz prostorov bivše republike. 
Med njimi so hiti velikih izvajalcev kot 
so Riblja Čorba, Bajaga, Divlje Jagode, 
Parni Valjak … Na zabavi z MADE IN 
YUGOSLAVIA boste poplesavali z no-
stalgijo in prepevali pesmi, ki so nas 
spremljale vse od mladosti pa še do 
danes.

 SLOVENSKI TRG
Osrednje prizorišče Kranfesta, ki 
sprejme največje število obisko-
valcev, tudi letos ponuja znana 
imena slovenske, hrvaške in srb-
ske zabavne in rokovske scene.

VIGOR (HR)

6 članska skupina Vigor s svojo pestro 
zasedbo inštrumentalistov slovi po žu-
rerskih nastopih. (namesto stavka, ki 
je sedaj). + Njihova pot se je le še sto-
pnjevala, skupina pa je tako nanizala še 
nekaj hitov, kot so Da sam ja on, Divna, 
Da zora nije svanula in Život je raj. 

LETEČI POTEPUHI (SLO)

Prav gotovo Leteče potepuhe vsi po-
znamo po znanih uspešnicah, ki smo 
si jih prepevali v davnih devetdesetih: 
Bicikl, ki humorno opisuje še danes 
vseprisotno krajo koles v Ljubljani, in 
Pojem blues, ob kateri je izginil vsak 
problem.

KINGSTON (SLO)

Skupina Kingston je ena najbolj prilju-
bljenih slovenskih glasbenih skupin, 
vsekakor pa tista, ki da poseben pečat 
vsaki pravi zabavi. Letos beležijo  22 let 
delovanja, v katerih so ustvarili števil-

TABU (SLO)
Tabu se je zgodil maja 1998, ko je iz kar nekaj lokalnih bendov zrasla druščina 
podobno mislečih, enako dišečih in po odru hrepenečih mladostnikov. Beseda 
je dala besedo, roka roko in misli šestih glav so združili v eno glasno. Složno so 
ugotovili, da je preveč nepotrebnih tabujev, in se trdno odločili, da nanje nare-
dijo invazijo z melodijo. Tabu je postal in ostal način življenja, za njih in mnoge 
v njihovi bližini, čisto malo tudi zate – pa če hočeš ali ne. 

Skupina se je z megahiti, kot so Dobra Vila, Tabu, Lahko sem srce, Angel, 
Divje, Ocean, Poljub v srce, Oblak za dva, Pesek in dotik, Poljubljena ka-
tapultirala na vrhove vseh lestvic in na velike odre, kjer se Tabu prikaže v svoji 
pravi luči – kot vrhunski odrski band, ki s svojo 110-odstotno energijo nikdar 
ne razočara publike.

Skupina je po dobrih šestih letih izdala nov dolgominutažni studijski album z 
naslovom Nabiralka zvezd. Prekaljenim možakarjem se je pridružila mlada in 
energična pevka Eva Beus. Z novo glasbo ponovno dokazujejo, da sodijo v vrh 
slovenskih pop-rokovskih skupin.
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Letošnji tradicionalni Kranfest, po vrsti že 34., skupaj s Kranjsko no-
čjo predstavlja vrhunec kranjskega poletja. Eden največjih slovenskih 
festivalov in najbolj množična gorenjska prireditev, ki jo vsako leto obi-
šče od 25 do 30 tisoč ljudi, tudi letos gosti številne popularne glasbene 
izvajalce, atraktiven otroški program in športne aktivnosti. 

Organizator Zavod za turizem in kulturo Kranj pa z letošnjimi no-
vostmi privablja tudi kulinarične užitkarje, ljubitelje lepega in vse, ki 
vas veseli ležerno pohajkovanje po ulicah starega mesta ter večerno 
druženje s prijatelji. 

Nasmejte se ob predstavi 50 odtenkov njive humorista Pižame, na-
jejte se mediteranskih dobrot in Kranjske klobase na Glavnem trgu, 
trg pred Prešernovim gledališčem vas pričakuje s KRansko kuhno, 
Vovkov vrt pa postreže z vampirsko komedijo. Na Plečnikovem sto-

pnišču in pred Roženvensko cerkvijo boste lahko izbirali modne dodat-
ke in izdelke lokalnih oblikovalk in oblikovalcev na umetniški tržnici 
KR ART, na Mohorjevem klancu pa se bo izbral najboljši natakar ali 
natakarica Kranja! Svoj festival so z Otroškim Kranfestom dobili 
tudi najmlajši, ki bodo lahko kot Peter Prevc leteli na mini skakalnici, 
se družili s Piko nogavičko, žonglirali, ustvarjali in se zabavali. 

Vrtinec glasbenega dogajanja vas bo posrkal na Slovenskem trgu  z 
zasedbami  Tabu, Kingston, Vigor,  s  Petrom Lovšinom, Djomlo 
KS in Letečimi potepuhi, na Glavnem trgu vas bo v petek zabavala 
Klapa Kampanel, v soboto pa Veseli svatje. Trg pred Prešernovim 
gledališčem vabi ljubitelje popa in rocka z zasedbo Hamo & Tribute 2 
love in Samuelom Lucasom. Glasbeno obarvan bo tudi Maistrov trg.

Kranfest s Kranjsko nočjo vas toplo pričakuje od četrtka, 21. do sobote, 23. julija.



34. Kranfest 2016 3

Sobota bo s svojim bogatim progra-
mom letos navdušila tudi otroke. Otro-
ci bodo letos dobili svoj mini festival, 
na katerem se bodo lahko zabavali ob 
animacijskem programu, ustvarjalnih 
delavnicah in vragolijah, ki jih bodo 
počeli skupaj z animatorji. Za popolno 
zabavo pa bodo najmlajši lahko za tre-
nutek postali Petri Prevci na Mini Pla-
nici, svoje sposobnosti pa bodo lahko 
pokazali tudi na mobilni plezalni steni, 
ki jo bo postavila Planinska zveza Slo-
venije.

10.00–10.45
Odprtje otroškega Kranfesta s Piko 
Nogavičko in njenimi vragolijami

11.00–11.45
Igre s padalom

12.00–14.45
Ustvarjalna delavnica, s katero si 

bomo zaslužili palačinko

14.00–16.00
Vodne igre brez meja in žonglersko-

cirkuška delavnica

16.00–16.30
Lutkovna predstava

16.30–18.00
Reciklažno-ustvarjalne delavnice: 
izdelava navihanih klobukov, izde-

lava mini skulpturic iz recikliranega 
materiala, poslikava obrazov

 GLAVNI TRG
V starem mestnem jedru bo osre-
dnje prizorišče tematsko in kuli-
narično obarvano. Petek prinaša 
pridih Mediterana s nastopom 
dalmatinske klape in ponudbo 
primorskih jedi ter seveda pri-
morskega vina. Sobota pa bo v 
znamenju Kranjske klobase in 
tako imenovane oberkrainer glas-
be ter seveda vrčka piva.

KLAPA KAMPANEL (HR)
Klapa Kampanel ima svoje začetke v 
klapi Kumpari iz Primoštena. Ko so 
nekateri člani začeli študirati v Zagrebu 
in se začeli družiti s pevskimi somišlje-

niki, so leta 1996 začeli vaditi pod ime-
nom Kampanel. Danes so »zagrebški 
Primoštenci« najbolj znani po uspešni-
cah Ni’ko se ne smije kao ti, Aj ča volin 
te, z zgodbo Moja jube, lipi cvite, za ka-
tero so posneli tudi videospot, pa kla-
pa napoveduje nov glasbeni material. 
Gre za vrhunsko klapo, ki jo odlikujejo 
predvsem izvrstni nastopi v živo, se pa 
lahko pohvalijo tudi z mnogimi uspehi 
na festivalih po Dalmaciji.

VESELI SVATJE (SLO)

Pet fantov in prikupno dekle, ki sliši na 
ime Anita, si zada en sam cilj – s kvali-
tetnim izvajanjem in ljubeznijo do slo-
venske narodno-zabavne in zabavne 
glasbe, predvsem pa s svojo energijo 
in iskrenim odnosom ljudi razveseliti 
in osvojiti ter osrečiti srca vseh, ki jim 
glasba pomeni razvedrilo.

Otroški Kranfest pripravljamo skupaj z Zvezo 
kulturnih organizacij iz Kranja.

HAMO & TRIBUTE TO LOVE
Trenutno najpopularnejša bluz-rok-soul skupina v Sloveniji, ki jo sestavljajo 
odlični glasbeniki: Matevž “Hamo” Šalehar, Denis Horvat - Duki, Uroš Škerl - 
Hipi, Martin Janežič - Buco, Uroš Primožič - Spretan.

Lansko leto decembra so dvakrat razprodali ljubljanski SiTi teater, kjer so pre-
mierno predstavili novi album Pol S. Po predstavitvi albuma so se odpravili po 
slovenskih klubih, kjer redno navdušujejo obiskovalce z odličnim, prefinjenim, 
raznolikim igranjem svojih avtorskih skladb, kot so: Gremo se igrat Boga, 
Rožice, Dejva bit čist bliz, Do you belive in love …, seveda pa se že veselimo 
tudi poslušanja skladb z novega albuma, kot so: Tiho, Sva Bla čist Haj, Pol, 
Gospa Magister in še ena vrhunska balada Greva še mal dlje!

  TRG PRED PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM 
SAMUEL LUCAS (SLO)

V soboto pa bomo lahko uživali ob 
ritmih glasbe iz ust Samuela Lucasa. 
Pevca, ki je svoj glasbeni talent pilil 
po celem svetu, od Avstrije, Nemčije, 
skandinavskih držav in tudi ZDA. Ko 
se je vrnil domov, je njegov značilen 
glas postal poznan tudi slovenskemu 
občinstvu. Dokončno prepoznavnost 
pa je potrdil letos, ko se je Sloveniji 
predstavil v oddaji Znan obraz ima svoj 
glas.

KRANSKA KUHNA
Oba dneva boste lahko na omenje-
nem prizorišču uživali tudi ob pestri 
kulinarični ponudbi, saj bo celotni 
program dopolnila tudi KRanska 
kuhna. 

  PRED MESTNO 
  OBČINO KRANJ
DRŽAVNO PRVENSTVO V 
ODBOJKI NA MIVKI
Sonce, mivka in vroča telesa, vse to 
že od leta 2003 privablja obiskovalce 
od blizu in daleč na finalni turnir od-
bojke na mivki, ki šteje za državno pr-
venstvo. Prireditev bo tako tudi letos 
gostila najboljše odbojkarje na mivki, 
med katerimi bomo dobili državnega 
prvaka v odbojki na mivki v ženski in 
moški kategoriji. V četrtek pa bo pote-
kal rekreativni turnir trojk.
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KRANJSKA KLOBASA NA 
NAČIN ZNANIH KRANJČANOV
Znani Kranjčani bodo pripravili 
Kranjsko klobaso na prav poseben 
način. Vsi, ki bi želeli poskusiti to 
našo zaščiteno jed izpod rok zna-
nih, se nam pridružite v soboto 
dopoldne na Glavnem trgu. Ker bo 
število obrokov omejeno, si boste 
morali zagotoviti posebne kupone 
za degustacijo, ki bodo na voljo v 
Kranjski hiši, Turistično informacij-
skem centru. 

 PUNGERT – OTROŠKI KRANFEST

 PUNGERT
 ZVEČER10.00–18.00 MINI PLANICA

Kranfest s Kranjsko nočjo vas toplo pričakuje od četrtka, 21. do sobote, 23. julija.

50 ODTENKOV NJIVE
celovečerna stand up komedija
četrtek 21. 7.

Boštjan Gorenc - Pižama v celovečer-
ni stand-up komediji Petdeset odten-
kov njive zaorje med bolj ali manj vi-
dne, a bistvene gradnike Slovenstva. 
Najsi bodo to pisci besedil slovenskih 
popevk, hripavi novinarji, rokokojski 
violinisti, impresionistični pesnikiali 
ustvarjalci reklam, pred njegovimi pu-
ščicamini varen nihče. Nemara zato, 
ker so ga s tečaja lokostrelstva vrgli že 
po uvodnem srečanju.

petek, 22.7.  Stari mački
sobota, 23.7.  klemen smolej trio 

GLAVNI TRG
10.00–18.00 PLEZALNA STENA
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ORGANIZATOR PRIREDITVE:
Zavod za turizem in kulturo Kranj,
Glavni trg 2, 4000 Kranj
Tel. 04 2380 450,
e-pošta: info@visitkranj.si
www.visitkranj.si

POMEMBNA OBVESTILA:
•	 Organizator obvešča in opozarja, da mlajšim od 16 let brez spremstva star-

šev ali zakonitih skrbnikov po 24. uri ni dovoljeno zadrževanje na prire-
ditvenem prostoru.

•	 Prepovedan je vnos pirotehničnih izdelkov in uporaba le-teh na priredi-
tvenem prostoru.

•	 Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa in odpovedi 
v primeru slabega vremena. Obiskovalci prireditve se strinjajo, da bodo na 
prireditvi posneti s strani fotografov in snemalcev organizatorja. Slednji 
bo fotografije in posnetke uporabljal v promocijske namene prireditve in 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

•	 Zaradi organizacijskih in tehničnih aktivnosti ter varnosti obiskovalcev bodo 
postavljene popolne oz. delne zapore cest in parkirišč. Obiskovalce na-
prošamo, da upoštevajo navodila rediteljev.
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  MAISTROV TRG
Eno od letošnjih prizorišč bo tudi 
Maistrov trg, kjer boste lahko po-
sedeli in uživali ob glasbi.

  MOHORJEV KLANEC
NAJBOLJŠI NATAKAR/ICA 
KRANJA
Ste kdaj videli natakarja, ki se z vašim 
naročilom spretno in hitro prebija med 
mizami? Takšnih ni veliko. Najboljši pa 
bodo morali premagati ovire na Mo-
horjevem klancu, in to v klanec in po 
klancu navzdol s polnim pladnjem. 

Prijave srede, 20. julija, na e-naslov: 
tic@visitkranj.si

  PLEČNIKOVO
  STOPNIŠČE
UMETNIŠKA TRŽNICA
V soboto bo na Plečnikovem stopnišču 
in Mohorjevem klancu potekala ume-
tniška tržnica, na kateri bodo ustvarjal-
ci svojih malih mojstrovin te razstavili, 
ponudili v prodajo in poskrbeli, da sta-
remu mestu po malem vrnemo nekda-
nji trgovski sloves.

STAND UP

  VOKOV VRT

VAMPIRSKA KOMEDIJA
 Kaj počnemo v mraku
Četrtek, 21. 07. ob 21h

Režija: Taika Waititi, Jemaine Cle-
ment, Nova Zelandija/ZDA, 2014, 
86'

Filmi na Vovkovem vrtu

6 7 8 9
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TRAJAJOČE RAZSTAVE

Banksy, Thank You For The Flowers 
(Banksy, hvala za rože), Layerjeva hiša

Naše tovarne, naš ponos – industrijska 
dediščina Gorenjske
Mestna hiša

Življenje današnje Gorenjske v veliki meri 
opredeljuje njena industrijska preteklost. In-
dustrija je bila nosilka in usmerjevalka ne le 
gospodarskega, ampak vsesplošnega razvoja 
gorenjske pokrajine v preteklem stoletju. Med 
izdelki, ki pričajo o ustvarjalnosti in dosežkih 
gorenjskega človeka, je bilo nekaj izjemno 
uspešnih zgodb, ki so vodile v oblikovanje 
mednarodno uveljavljenih blagovnih znamk. 

Razstava Franc Berčič Berko
Prešernova hiša in Mestna hiša 

V blesku kovinske oprave – poznoantična 
lamelna oklepa iz Kranja 
Grad Khislstein

Maja Kastelic: Slikanica kot celota
Mestna knjižnica Kranj

ODPRTJA

Petek, 1. julija, ob 18. uri
#utripkranja - izbrane fotografije Kranja 
junijskega Instagram natečaja
Zid gradu Khislstein

četrtek, 7. julija, ob 19. uri.
odprtje razstave akademskega slikarja in 
nagrajenca Prešernovega sklada Vinka 
Tuška
Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj
Razstava bo na ogled do septembra 2016.

Petek, 8. julija, ob 18. uri
Kranjske pese, odprtje razstave zidnih 
poslikav stripov in ilustracij o Kranju
Zid pred Mestno knjižnico Kranj

Petek, 8. julija, ob 19. uri
Fotosfera: Razglednice iz Slovenije, 
odprtje razstave fotografij
Stolp Škrlovec

Sreda, 13. julija, ob 19. uri.
odprtje fotografske razstave FD Janez 
Puhar Kranj v sodelovanju s FK Okular iz 
Vrhnike, 
Kranjska hiša
Razstava bo na ogled do 5. septembra 2016.

Petek, 29. julija, ob 19. uri
Zek in a rov, odprtje razstave oblikovalskega 
kolektiva ZEK Crew
Rovi pod starim Kranjem (vhod na 
Jelenovem klancu)

OGLED RAZSTAV

DLJE TRAJAJOČI DOGODKI

PETEK, 1. JULIJA
ob 16. uri Petkova Mala domišljijska  
ustvarjalnica : Stolpovi vilinci in vilinčice
Otroški stolp Pungert

TOREK, 5. JULIJA
ob 17. uri Igramo se z lesenimi igračami
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 6. JULIJA
ob 10. uri Poletni turnir »Človek, ne jezi  
 se!«, Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 6. JULIJA
ob 16. uri Brezplačna delavnica: Izdelaj si  
 kamenček sreče
 Kranjska hiša, Glavni trg

SOBOTA, 8. JULIJA 

ob 12.uri Družimo se ob družabnih  
 igrah, Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 12. JULIJA 

ob 17. uri Igramo se z lesenimi igračami
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 13. JULIJA
ob 10. uri Spoznajmo knjižnico
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 13. JULIJA
ob 16. uri Izdelajmo svoje igralne figurice
 Mestna knjižnica Kranj

34. KRANFEST S KRANJSKO NOČJO
Različne lokacije

Vrhunec julijskega dogajanja in najbolj množična prireditev na 
Gorenjskem – Kranfest s Kranjsko nočjo. Mozaik glasbenega, 
športnega, gledališkega, kulinaričnega in zabavnega programa 
vas bo spremljal na več kot desetih prizoriščih. Letošnji, že 
34. Kranfest vabi na tradicionalno državno prvenstvo v 
odbojki na mivki, otroški festival, unikatno tržnico na 
Plečnikovem stopnišču in pri Roženvenski cerkvi, praznik 
Kranjske klobase in koncerte – Kingston, Tabu, Hamo & 
Tribute 2 Love in številne druge.

Natančne informacije o 34. Kranfestu so na voljo v posebni 
prilogi Poletnega utripa Kranja.

BEACH FEST 13.–23. julij
Parkirišče pred avlo Mestne občine Kranj

11.-16. julij
od 9. do12. ure:  brezplačna šola odbojke na mivki za  
  otroke od 9 do 15 let
od 17. do 21. ure:  brezplačna rekreacija 

16.-17. julij srednjeevropsko prvenstvo za mlade do  
  16 let

18.-21. julij
od 16. do 20. ure:  brezplačni rekreacijski turnirji 

22.-23. julij državno prvenstvo v odbojki na mivki

POCESTNICA - VODENI OGLEDI
V Kranj je s 24. junijem zopet prišla Pocestnica. Voden ogled 
mesta za vse generacije, ki vas bo iskreno nasmejal in vam pri-
kazal elemente v mestu, ki jim nikoli niste posvečali pozorno-
sti, pa vam je tega lahko žal. Vodeni ogledi potekajo po vnaprej 
določenih terminih. Ogled se začne pred Kranjsko hišo, po 
ogledu mesta sledi ogled rovov, konča pa se pri Layerjevi hiši. 
Ogled traja uro in pol.

Datumi: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., 30. julij, z 
začetkom ob 17. uri.
Cene ogledov: 8 EUR odrasli, 7 EUR šolarji, dijaki, upokojenci, 
Kranjčani, 6 EUR najavljene skupine nad 10 oseb (rezervacije 
skupin na: tic@visitkranj.si), otroci do 14. leta brezplačno.

OTROŠKE PRIREDITVE
PETEK, 15. JULIJA
ob 16. uri Družimo se ob družabnih  
 igrah, Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 21. JULIJA
ob 16. uri Brezplačna delavnica: Ustvari  
 in pospravi barvice
 Kranjska hiša, Glavni trg

OB PONEDELJKIH 
ob 16. uri Otroški stolp Pungert vabi na 
otroške ustvarjalne čačkarije, ob 17. uri 
sledi delavnica Čarobni prsti v Mestni 
knjižnici Kranj, 

OB TORKIH
ob 16. uri Otroški stolp Pungert prireja 
delavnico Torkovi spretni prstki, 

OB SREDAH ob 16. uri Otroški stolp 
Pungert vabi na sredine risarije in igrarije, 

OB ČETRTKIH ob 16. uri Otroški stolp 
Pungert gosti četrtkova mini glasbena 
srečanja, ob 17. uri sledi delavnica Čarobni 
prsti v Mestni knjižnici Kranj,

OB PETKIH ob 16. uri Otroški stolp Pungert 
prireja Malo domišljijsko ustvarjalnico, 
Krice Krace pa ob 17. 30 uri Pravljico na 
dvorišču,

OB SOBOTAH ob 10. uri Otroški stolp 
Pungert prav lepo vabi otroke na Pravljične 
urice srečnega stolpa.

Številke ob dogodkih označujejo 
lokacije, ki so zavedene na zemljevidu.

Organizatorji si pridržujejo pravico do 
spremembe programa.
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TIC, Kranjska hiša
Atrij Pavšlarjeve hiše
Glavni trg
Kavka bar
Layerjeva hiša
Letno gledališče Khislstein
Mestna knjižnica Kranj
Rock Bar Down Town
KluBar
Slovenski trg
Prešernov gaj
Kavarna Bazen
Vovkov vrt
Stolp Škrlovec
Parkirišče pred avlo MOK
Mestna hiša
Rovi pod starim Kranjem
Otroški stolp Pungert
Krice Krace
Prešernova hiša
Trainstation SubArt

KAM PO INFORMACIJE?
TIC – Turistični informacijski center, 
Kranjska hiša, Glavni trg 2

vsak dan od 8. do 19. ure
nedelje in praznik od 9. do 18. ure

Telefon:  04/238 04 50
E-pošta:  tic@visitkranj.com
splet: www.visitkranj.com
Facebook:  @visitkranj
Instagram:  @visitkranj

Turistične in mestne informacije, Izposoja 
koles, E-točka, Galerija, Trgovina s spomin-
ki, Vodeni ogledi po številnih zgodovinskih 
obrazih Kranja in po Rovih pod starim Kra-
njem s simulacijo letalskega napada.
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Junija je Kranj utripal v dogodkih, ki so 
v kavarne, bare, galerije, na trge in me-
stne ulice privabili številne obiskovalce. 
Letno gledališče je po šivih pokalo ob 
obisku Gibonnija, na ulicah so otroke 
in mimoidoče razveseljevali lajnarji, v 
Layerjevi hiši so odprli razstavo grafi-
tarja Banksyja, Kranj je zopet obiskala 
Carniola.

Prvo junijsko soboto so nas lajnarji po-
nesli v čas, ko je v Kranju bival dr. Fran-
ce Prešeren, in z glasbo privabljali na-
smehe na usta mimoidočih. Lajnarji so 
s svojimi melodijami spodbujali tekače 
Teka za moške, ki se je prvič odvil v 
Kranju.

V petek, 10. junija, se je na Prešernovi 
ulici odvila prva Prešerna ulica, ki sta 
jo organizirali sosedi Hiša na koncu 
tunela in Luštarija. Igrala sta se ping 
pong in gumitvist, poslušale pravljice 
in dobro se je jedlo. Prešerna ulica vabi 

JUNIJSKI UTRIP
vsako petkovo popoldne, da si ogleda-
te, kaj vse ponuja Prešernova ulica. Kaj 
vse ponuja Tomšičeva ulica, pa že četr-
to leto prikazuje Živa ulica v organiza-
ciji Layerjeve hiše. Letos so v soboto, 
18. junija, med preostalimi aktivnost-
mi skupaj z Društvom upokojencev 
Kranj pripravili delavnico grafitov za 
upokojence.

Lepo obiskana je bila tretjo junijsko 
soboto KRanska kuhna, zvečer pa so 
se odprli muzeji in galerije na Poletni 
muzejski noči. V Gorenjskem muzeju 
so večer obarvali srednjeveško. Sobotni 
dan pa ni vabil zgolj v mesto, adrena-
lina željni so se povzpeli na Jošta na 
atraktivni dogodek Dirt dessert.

Fotografije:
Primož Pičulin
Nejc Balantič
Uroš Frelih
Jan Vizovišek

Mednarodni lajnarski festival, junij 2016

Gibonni,
Letno gledališče Khiselstein

junij 2016

Manouche, Severa Gjurin, Festival Carniola, junij 2016

Tek za moške,
junij 2016

Kranska kuhna

Odprtje razstave
Banksy, Layerjeva hiša 
Kranj, junij 2016

Prešerna ulica, junij 2016
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Prijave na Županov tek

 Zavod za turizem in kulturo Kranj in 
Atletski klub Triglav Kranj vabita na 
tradicionalno humanitarno, športno, 
kulturno in družabno prireditev Žu-
panov tek, ki podpira razvoj socialne-
ga podjetništva in zaposlovanje oseb 
iz ranljivih družbenih skupin. Tečemo 
1. oktobra 2016.

Štartnina je nižja do 1. avgusta. Va-
bljeni, da se prijavite! Natančne infor-
macije o teku lahko dobite v trgovini 
Kr'štacuna in na visitkranj.si.

Mesto Kranj spreminja svojo vizual-
no podobo in komunikacijo. Kranj 
postaja znamka mesta in znamka 
turistične destinacije. Približati jo 
želimo Kranjčanom, domačim in med-
narodnim turistom in vsem drugim, ki 
vstopajo v poslovne in družbene odno-
se s Kranjem. Kranj želimo predstaviti 
kot brezčasen, očarljiv, v objemu nara-
ve in slovenskih Alp, po naravi preše-
ren, vsem blizu in blizu vsega, varen, 
obvladljiv, šarmanten, kulturno bogat 
in v sožitju z naravo.

PRIJAVE NA ŽUPANOV TEK
Oblikovalce vabimo, da si pogoje in 
vsebino natečaja preberejo na
www.vitikranj.si.

Rok za oddajo natečajnih predlogov je 
ponedeljek, 19. julij 2016.

NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE 
PODOBE DESTINACIJE KRANJ

Živa ulica, Tomšičeva ulica, junij 2016

Poletna muzejska noč na gradu Khiselstein, junij 2016

Dirt dessert,
pod Joštom, junij 2016

       
      

Petek 
1. julij OLIVER DRAGOJEVIĆ & Dupini

TRI DIVE POLETNE NOČI
Darja Švajger, Nuša Derenda in Alenka Godec z 
BIG BAND RTVSLO

Petek
8. julij

JM JAZZ WORLD ORCHESTRA & LOIS BONILLANedelja
10. julij

   
PRODAJA
VSTOPNIC

NA PRODAJNIH
MESTIH

EVENTIM

wwww.visitkranj.si
FILMI

NA VOVKOVEM VRTU
VSAK ČETRTKOV VEČER

TAKOJ KO SV. KANCIJAN ODBIJE DEVETO URO

VSTOP PROST!

KRANSKA KUHNA

V primeru slabega vremena odpade!

16. JULIJ
OD 17. DO 24. URE

NA VRTU 
GRADU

KHISLSTEIN
V primeru dežja prireditev odpade



www.visitkranj.si8

UČNA POT ROVNIK IN 
SLAP ŠUM
Izberite eno od lepih poletnih nedelj in 
z družino odkrijete skriti kotičen naše-
ga podeželja. Za Besnico pri Kranju je 
Nova vas, kjer se začne učna pot Rov-
nik. Hrib Rovnik, kraški osamelec, 
vas bo presenetil s številnimi kraškimi 
pojavi; Bivovčeva luknja in Posko-
karjeva jama sta tako posebni, da sta 
zavarovani kot naravni vrednoti držav-
nega pomena. Besniški kras, kot ga 
tudi imenujejo, združuje izobraževal-
no noto s prelepimi razgledi. Pot lahko 
podaljšate še do Slapu Šum, ki velja za 
enega večjih potočnih drsečih slapov v 
Sloveniji. 

Po sprehodu se zapeljite do gostilne Pr 
Jazbcu, si v prijetnem domačem am-
bientu pretegnite noge in okrepčajte z 
domačo hrano.

NASVET ZA IZLET MESTO JE 
ŽIVO!
Spremembe mestnega življenja 
Nakupovalna središča, parkirni režimi 
in spremenjeni načini dnevnih migra-
cij prebivalstva so slovenska mestna 
središča, predvsem pa prestolnice re-
gij, postavila pred nezavidljivo težavo 
- privabiti prebivalce zopet nazaj na 
trg in ulice mestnih jeder. Za njegovo 
živahnost ni odgovorna zgolj ponud-
ba, temveč tudi prebivalci, ki ponudbo 
spremljajo. 
S praznim mestnim središčem se ni so-
očal le Kranj. Konec maja so na povabi-
lo Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
svoje soočanje z oživitvijo mestnega 
središča predstavili v združenju trgov-
cev in gostincev mestne občine Koper, 
ki so se združili v Zavod Koper Otok. 
Na interaktivni delavnici je prišlo do 
izmenjave dobrih praks. V Kopru raz-
lične akcije in dogodke predstavljajo z 
mehanizmi skupne promocije, kot je 

Dolžina poti: 3,4 km
Višinska razlika: 230 m (480–710 m)
Čas hoje: 1,5–2 uri
Opomba: pot do slapu Šum ni primerna 
za predšolske otroke

KOT DA BI DOBIL 
DRUGO PRILOŽNOST.
Kot otrok sem vedno strmel z mostu 
na osamljeno skalo, preraslo z rumeno 
travo in z osamljenim drevesom, na 
dnu kanjona Kokre. Dobro se jo je vi-
delo z mostu, ki je vodil na sobotno tr-
žnico, kamor sva hodila s prababico. Ta 
osamljena skala je še vedno tam. Danes 
se do nje lahko celo sprehodiš po lese-
nem mostu, na dnu kanjona. No ta ska-
la je zame najlepši kraj na svetu, kamor 
bi postavil šotor kot v pustolovskih 
filmih in kavbojkah. Ta najnevarnejši, 
tako oddaljen, nedosegljiv, osamljen 
kraj pod Kokrškim mostom je dolga 
leta buril mojo otroško domišljijo, me 
odpeljal v fantazijski svet med indijan-
ce, živali in med pravlična bitja. Nekdaj 
nedosegljivi kraj, danes pa, ko ga lahko 
gledam s sprehajalnega mosta, ni tako 
osamljen, strašen ali lep. Nemara bi se 
vse fantazijsko s tem, ko sem tako blizu 
nedostopnemu sanjskem kraju, mora-
lo zrušiti, ob pogledu na most visoko 

KRANJČANI O KRANJU
nad kanjonom in mesto, ki ga obdaja.  
Vendar ne, ostaja tak, kot je bil v mojih 
spominih iz otroštva. 
Ko sem se po dolgih letih spet preselil 
v Kranj, se mi zdi, kot bi dobil drugo 
priložnost. Pa ne samo jaz, kot bi tudi 
mesto dobilo drugo priložnost. Da ga 
na novo odkrijem, na novo spoznam. 
Menda z  večletnim odmikom stvari 
vidiš drugače, vidiš jih take, kot so bile, 
ko si jih spoznal, in takšne, kot jih spo-
znavaš na novo. Nekako tako kot sem 
za film Štiri stvari , ki sem jih hotel 
početi s tabo napisal: “Ko dobiš drugo 
priložnost, se ti vse, kar poznaš, obr-
ne na glavo.” Nekako imam z mestom 
posebno razmerje, ki je preplet tistega, 
kar je bilo, in tistega, kar šele pride. In 
ko sem se vračal in se vračam v mesto, 
mi je vedno toplo, kot bi se vračal ne-
kam, kjer vse poznam in kjer me bolje 
poznajo kot drugod (čeprav morda ne 
drži),  kot da se vračam Domov. 
Tisto, kar je bilo, in tisto, kar šele pride. 
Menda je to odgovor in recept za ži-
vljenje, tudi za življenje vsakega mesta. 
In  življenje Kranja je vsekakor vezano 

primer “Koper Card” - kartica, ki obi-
skovalce popelje po znamenitostih in 
jim nudi ugodnosti. 
Povezovanje in skupna promocija
Tudi v Kranju je izrazito močna želja po 
povezovanju in medsebojnem nasto-
pu. Gostinci in trgovci so se povezali v 
Trgovsko-gostinski ceh, prireditelji in 
kulturni delavci so izvedli pomemben 
korak naprej v povezovanju. Skupno 
povezovanje v projektih in skupna 
promocija dogodkov je zbrala ustvar-
jalce in organizatorje kulturnega po-
dročja na skupni delavnici, kjer so za 
svojo predstavnico - koordinatorko do-
ločili Petro Žibert. 
Številni dogodki v starem mestu, odpi-
ranje novih trgovin, predvsem z nišno 
ponudbo, ter aktivnosti na ulicah do-
kazujejo, da je mesto živahno. Optimi-
zem, pozitivna naravnanost, povezo-
vanje in želja po aktivnih premikih so 
v Kranju obrodili sadove. Čas je zrel, da 
se spremeni mišljenje in začne zaveda-
nje, da je ponudnikom, trgovinam, ka-
varnam, restavracijam in prebivalcem 
uspelo - mesta nam ni treba več oživlja-
ti, kajti mesto je živo! 

prav na te dve komponenti, na prete-
klost in prihodnost v minljivem tre-
nutku sedanjosti. 
Nekako mi je ta ujetost med prete-
klostjo in prihodnostjo blizu. S strani 
očeta arheologa sem se naučil gledati 
stvari skozi preteklost, hkrati pa me 
kot kreativca vedno zanima tisto novo, 
še ne videno, neznano. Morda me prav 
zaradi tega tudi v mojih delih zanimajo 
tovrstni odnosi, kot v filmu Štiri stva-
ri, ki sem jih hotel početi s tabo, kjer 
se “Simon med obnovo stanovanja, v 
katerem živi z dolgoletno partnerico, 
raje kot k njenim staršem odpravi na 
obalo, k prijatelju iz mladosti. Načrto-
vano priložnostno delo, ki je hkrati tudi 
priložnost za zabavo in plačane poletne 
počitnice, se ob naključnem srečanju z 
ljubeznijo iz študentskih let spremeni 
v vrtoglavo zaporedje nepričakovanih 
dogodkov. Simonu vdor preteklosti v 
sedanjost spremeni čustvena razmerja 
in s tem življenje, oživljanje mladostne 
ljubezni postavi pod vprašaj njegovo 
začrtano pot v prihodnost.”
Vsak od nas nosi v sebi spomine na 
“najbolše čase”, za nekoga je Kranj še 
vedno črno-bel in se v mestnem jedru 
še vedno umika avtomobilom, ki so 
nekdaj vozili skozi mesto, drugi se pred 
mostom še vedno hočejo ustaviti ob ki-
osku s hitro hrano. Vsakdo ga doživlja 
malo po svoje. Posamezniki, družbe, 
generacije gradijo mesto, ne le zidovi.  
In ob poletnih večerih prija prav to; da 
se za kratek čas vrnemo v svet, ki smo 
ga poznali, da nas znana melodija zani-
ha v  spomin, ki bi ga radi podoživeli.
Zidovi ostajajo isti, kakšen kip se sem 
ter tja premakne, zraste kak nov star 
vodnjak ... Ljudje pa smo tisti, ki piše-
mo nove in nove zgodbe. 

“Želel sem narediti film o neokrnjeni, 

neumni, brezglavi, strasni, pravi ljube-
zni ... ljubezni, ki je večja kot življenje ... 
in o generaciji, ki se trudi izživeti mla-
dost in ne bo nikdar zares odrasla ... pa 
tudi o tem, da je laž vedno manjša od 
resnice in ji ni za zameriti ... 

Miha Knific, režiser 

Miha Knific (1976) je diplomiral na 
Likovni akademiji v Ljubljani, smer ki-
parstvo, podiplomski študij pa zaključil 
na univerzi Kungliga Konshogskolan 
(Royal college of asts) v Stockholmu na 
Švedskem. Leta 2007 se je s svojim re-
žijskim prvencem Noč (Let me sleep/ 
En Natt) prvič predstavil kot filmski 
režiser ter v filmskih vodah ostal vse 
od takrat. Režiral je številne kratke  in 
animirane filme. Miha se ukvarja pred-
vsem s človeškimi zgodbami, v svojih 
filmih raziskuje ekstremne situacije, 
kjer ga zanima predvsem svoboda, ki 
jo te eksistenčne situacije ustvarijo. 
Situacije, ki posameznika spremenijo, 
njegov odnos do sveta ter svet sam po 
sebi. V svojem delu se posveča pred-
vsem fenomenu filma tako v galerij-
skem kot filmskem kontekstu.

Njegov celovečerni prvenec Štiri 
stvari, ki sem jih želel početi s tabo 
bo prvič prikazan v Kranju v četr-
tek, 7. julija, ob 21. uri in bo odprl 
cikel Filmov na Vovkovem vrtu.

EKIPA POLETNEGA UTRIPA KRANJA
Besedila: Zala Vidali in Manca Strugar
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordinacija 
dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar 
Fotografije: arhiv ZTK Kranj in Kluba 
študentov Kranj Zahvala: Eva Pirnat, Kristina 
Sever, kranjski ponudniki in prireditelji, 
Gorenjski Glas, Naklada: 3 .000, Mesec: Julij 
2016, Izdaja: Zavod za turizem in kulturo 
Kranj, zanj direktor mag. Tomaž Štefe
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Zanimivosti

21Kranjske novice, petek, 24. junija 2016

Eden od pomembnih meha-
nizmov pri sprejemanju 
prostorskih aktov in vsakr-
šnega delovanja na področju 
politik prostora je dandanes 
vsekakor aktivno vključeva-
nje javnosti v proces razvoja 
zasnove projektov in progra-
mov. Prenova in oživitev so-
seske Planina je tem ciljem 
sledila, uspešno zaključila 
prvi sveženj projektov ter 
tako tlakovala pot k novim 
izzivom, s katerimi se sooča 
soseska.
Težnja k participatorni de-
mokraciji in možnosti za 
sodelovanje javnosti pri 
sprejemanju odločitev na 
področju prostora je namreč 
še zlasti smiselna pri ureja-
nju sosesk. Načrtovanje bi-
valnega okolja skupaj z upo-
rabniki omogoča, da so pro-
stori načrtovani skladno z 
njihovimi potrebami in že-
ljami. Udeleženci, ki so 
vključeni v načrtovalski pro-
ces, vzpostavijo do skupnih 
prostorov bolj oseben in an-
gažiran odnos. Hkrati se 
skozi proces sodelovanja 
krepijo medsebojni odnosi 
in občutek povezanosti, tako 
znotraj lokalne skupnosti 
kot med prebivalci in orga-
nizacijami.

Celostna strategija
Za celovito urbano prenovo 
je potrebno več kot le zavze-
ta lokalna skupnost. Potreb-
na je strategija celostne pre-
nove stanovanjskih sosesk, 
fleksibilna in odzivna javna 
uprava ter povezovanje in 
sodelovanje med različnimi 
službami in oddelki. Ne na-
zadnje pa je nujna vzposta-
vitev dolgoročnega sistema 
finančnih (in drugih) pod-
por lokalnim iniciativam in 
nevladnim organizacijam, 
ki sodelujejo pri projektu 
prostorske prenove.
Stanovanjska soseska Plani-
na šteje četrtino vseh prebi-
valcev občine Kranj in velja 
za urbano degradirano ob-

močje. MO Kranj je zato v 
lanskem letu zagotovila 
sredstva za vzpostavitev Pi-
sarne za prenovo in oživitev 
soseske Planina. V Pisarni 
sodelujejo strokovnjaki in 
prostovoljci različnih znano-
sti in ved: arhitekti, socialni 
delavci, sociologi, krajinski 
arhitekti, urbanisti, psiholo-
gi, okoljevarstveniki, antro-
pologi, pedagogi in drugi. 
Pisarna aktivno sodeluje še s 
petimi oddelki MO Kranj, 
štirimi krajevnimi skupnost-
mi, številnimi nevladnimi 
organizacijami in javnimi 
gospodarskimi službami.
V začetku leta je Pisarna izve-
dla dve anketi, prvo o kakovo-
sti bivanja v soseski ter drugo 
o potrebah po podzemnih 
garažah. Na različne lokacije 
je postavila transparente z ze-
mljevidom soseske, na katere 
so prebivalci napisali svoje 
predloge, želje, potrebe, pri-
pombe ali druge informacije 
v zvezi s svojo sosesko. V pro-
storih nekdanje srednje trgo-
vske šole na Hujah je bila 
postavljena interaktivna raz-
stava o poteku gradnje in ra-
zvoja soseske, ki je obiskoval-
cem dala vpogled v zgodovin-
ski razvoj Planine. Sledila je 

organizacija kreativnih delav-
nic, na katerih so orisali pro-
blematiko, udeleženci pa so 
imeli možnost izraziti svoje 
želje glede prenove in oživi-
tve soseske. Po analizi prido-
bljenih podatkov se je, glede 
na različne interese med pre-
bivalci, oblikovalo šest sku-
pin, vsaka je obravnavala svoj 
vidik obravnavanega prosto-
ra. To so bile skupine za pro-
met, varnost, otroška igrišča, 
zelenice, šport in rekreacijo 
ter urbano opremo.
 

Projekti delovnih skupin
Delavnice so potekale od 11. 
februarja dalje, 15. marca pa 
so skupine na dogodku v 
nekdanji srednji trgovski šoli 
na Hujah predstavile svoje 
raziskave, izsledke in predlo-
ge za izboljšanje kakovosti 
bivanja. Oblikovali so svoje 
projekte in jih s pomočjo 
strokovnjakov realizirali. 
Nato so 21. maja vse skupine 
organizirale dogodek na Pla-
nini I., kjer so obiskovalci 
spoznavali njihove projekte.

Kreativne delavnice
Skupina, ki se je ukvarjala z 
vprašanjem prometa, je na 

Gubčevi ulici obnovila ru-
mene talne oznake, ki ozna-
čujejo intervencijsko pot in 
prepoved parkiranja, na Ce-
sti Jaka Platiše so uredili 
cvetlično korito, ki služi kot 
zaščita zelenice pred parki-
ranjem, z opravljeno anketo 
pa so pridobili še ažurne po-
datke o tem, koliko so prebi-
valci soseske pripravljeni 
prispevati k izgradnji podze-
mnih in nadzemnih garaž.
Zeleni Planinci so na Plani-
ni I. organizirali delavnici 
ureditve posameznih zele-
nic in javnih površin v sose-

ski ter s številnimi prosto-
voljci zasadili lipo, šmarno 
hrušico, aronijo, jagodičevje 
in zeliščni park pred Osnov-
no šolo Jakoba Aljaža. Zeli-
šča so izbrali glede na njiho-
vo enostavno oskrbo, park 
pa je zasnovan po principu 
permakulture in oblikovan 
kot poučen vrt, ki bo mimo-
idočim in otrokom približal 
različna zelišča in njihove 
značilnosti. 
Skupina za šport, rekreacijo 
in druženje je opozarjala na 
pomen medgeneracijskega 
povezovanja in pomanjka-

nje prostorov za skupnostne 
aktivnosti. Predlagali so 
vzpostavitev mladinskega 
centra, centra dnevnih aktiv-
nosti za starejše in centra za 
urbane športe, ki bi vključe-
val progo za rolke in BMX, 
plezalno steno ter večna-
mensko dvorano za organi-
zacijo tečajev in počitnic za 
najmlajše.
Skupina za otroška igrišča je 
predlagala postavitev doda-
tnih, različnih igral, večje 
otroško igrišče na Planini I, 
postavitev igral za otroke, 
starejše od 6 let, ter postavi-
tev manjših igralnih otokov 
za mlajše otroke. Kot eno 
izmed mogočih lokacij no-
vega igrišča so navedli zele-
nico ob Vrtcu Mojca, med 
Ulicama Nikole Tesle in Go-
renjskega odreda. Na podla-
gi tega predloga so na pobu-
do krajevnih skupnosti Huje 
in Planina oblikovali projekt 
otroškega igrišča, ki ga bo 
na tej lokaciji Mestna občina 
Kranj dejansko izvedla.
Skupina za varnost je pre-
dlagala številne ukrepe za 
večjo prometno varnost in 
odpravo pomanjkljive osve-
tlitve. Analizirala je razmere 
na semaforiziranih križiščih 
soseske ter primerno ozna-
čila, uredila in prilagodila 
pet semaforiziranih križišč 
oziroma dvajset prehodov za 
pešce za slepe in slabovidne. 
Na semaforje so namestili 
ploščice z navodili o tem, za 
kakšen tip križišča gre in kje 
je varen prehod čez cesto.
Skupina, ki se je ukvarjala z 
vprašanjem gradnje objek-
tov in postavitve urbane 
opreme, je izdelala načrt o 
enotni urbani opremi, ki bi 
bila primerna za celotno so-
sesko, ter predlagala izved-
beni načrt. Predlagali so 
ukrepe za zaščito javnih po-
vršin, ureditev zapuščenih 
prostorov in vzpostavitev 
enotne urbane opreme na 
povezovalnih poteh.
Srečanja in aktivnosti se 
bodo nadaljevali septembra.

Prenova po meri prebivalcev
Prenova in oživitev soseske Planina je sledila aktivnemu vključevanju javnosti, saj načrtovanje bivalnega prostora skupaj z uporabniki omogoča,  
da urejanje sledi njihovim potrebam in željam.

Ureditev sadno-zeliščnega vrtička pri Športni dvorani Planina

Zasnova novega otroškega igrišča na Hujah, polepljena z izbranimi igrali

Namestitev tablic za slepe in slabovidne

Organizirali so kreativne delavnice.
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POPUST OB NAROČILU 

DO 31.5.2016!*

*Popusti se ne seštevajo.

20%

- PVC IN ALU OKNA
- PVC IN ALU VHODNA VRATA
- GARAŽNA VRATA
- ZIMSKI VRTOVI
- ŽALUZIJE

E: info@element-okna.si
W: element-okna.si
T: 059 059 650
G: 041 730 990

ODLOČITE SE ZA KAKOVOST, 
IZKUŠNJE IN ODLIČNO CENO!

ELEMENT PVC OKNA IN VRATA, D.O.O.
Srednja vas-Goriče 9, Golnik
E: info@element-okna.si, W: element-okna.si
T: 080 34 30,  G: 041 730 990

- PVC IN ALU OKNA
- PVC IN ALU VHODNA VRAT
- GARAŽNA VRATA
- ZIMSKI VRTOVI
- ŽALUZIJE

POPUST OB NAROČILU 

DO 31.5.2016!*

*Popusti se ne seštevajo.

20%

- PVC IN ALU OKNA
- PVC IN ALU VHODNA VRATA
- GARAŽNA VRATA
- ZIMSKI VRTOVI
- ŽALUZIJE

E: info@element-okna.si
W: element-okna.si
T: 059 059 650
G: 041 730 990

ODLOČITE SE ZA KAKOVOST, 
IZKUŠNJE IN ODLIČNO CENO!

AVTOMEHANIKA  
Dominik Roblek, s.p.

Goriče 37, 4204 Golnik, GSM: 041 747 299

POPRAVILO  VOZIL
VZDRŽEVANJE VOZIL

MENJAVA GUM
POLNJENJE KLIMATSKIH SISTEMOV

DIAGNOSTIKA VSEH VOZIL

Cevos sistemi d.o.o., Goriče 15, 4204 Golnik
T: 04 256 53 30  E: info@cevos.si  W: cevos.si

Opravljamo storitvene dejavnosti strojnih instalacij.  
To so ogrevanje, vodovod, plin, solarno ogrevanje, razne  
tehnološke razvode, montažo večjih sistemov kotlovnic, 
toplotnih in hladilnih postaj, največji poudarek pa je  
trenutno na obnovljivih virih energije. Pri nas lahko  
naročite tudi klimatske naprave, toplotne črpalke za ogre-
vanje sanitarne vode in tudi za ogrevanje hiš. Izvajamo tudi  
tehnološke sisteme hlajenja kleti in zahtevnih sistemov.

Suzana P. Kovačič

Goriče – Na začetku junija 
so organizirali turnir v 
odbojki na mivki pa v malem 
nogometu, v prostometu in 
za zaključek športnih iger še 
večerno zabavo z ansam
blom Joške v'n. Sredi junija 
je potekal šahovski turnir, v 
organizaciji Čebelarskega 
društva (ČD) Goriče v domu 
Krajevne skupnosti (KS) 
Tenetiše pa so imeli Dan 
odprtih vrat slovenskih 
čebelarjev. »Čebelarji se 
združujemo v društvo iz šti
rih krajevnih skupnosti, 
poleg že omenjenih so člani 
še iz KS Trstenik. V tem letu 
smo čebelarski praznik izve
dli v Tenetišah, vsako leto 
ob prazniku pa bomo prikaz 
dejavnosti organizirali v 
drugi krajevni skupnosti,« 
je povzel Milan Čadež, pred

sednik ČD Goriče, ki ima 
devetindvajset članov. 
Vsako leto organizirajo tudi 
skupno vajo Prostovoljna 
gasilska društva Golnik, 
Goriče in Trstenik. Včeraj 
zvečer je bila osrednja kultur
na prireditev v Goričah pod 
naslovom Prazniku v poz
drav, pred tem so pred cen
tralnim spomenikom v Gori
čah in na tamkajšnjem poko
pališču položili vence. Danes 
ob 17. uri bo Vodovodna za
druga Goriče slovesno odprla 
vodohram v Kamnjeku. »To 
je novo zajetje, nastala je 
namreč potreba po njegovi 
izgradnji zaradi priseljevan
ja,« je pojasnil predsednik 
Sveta KS Goriče Mladen 
Dubravica. Pohod na Kriško 
goro pa bo v organizaciji KS 
Golnik jutri ob 8. uri in z 
zaključkom v zavetišču Gozd 
od 11. ure dalje. 

Prazniku v pozdrav

Krajani krajevnih skupnosti Golnik, Goriče in 
Tenetiše junija že tradicionalno skupaj praznujejo 
krajevni praznik s številnimi dogodki.

V organizaciji Čebelarskega društva Goriče so imeli v 
domu KS Tenetiše prvič Dan odprtih vrat slovenskih 
čebelarjev. / Foto: Milan Čadež

Suzana P. Kovačič

Goriče – Sodelovanje je eno 
pomembnih temeljev, na 
katerem gradijo v Krajevni 
skupnosti (KS) Goriče. To je 
poudaril tudi predsednik 
Sveta KS Goriče Mladen 
Dubravica. Prostovoljno 
gasilsko društvo (PGD) 
Goriče deluje v dobrobit kra
janov, lepo sodeluje s sosed
njimi PGDji, organizira 
veselice. Krajevna organiza
cija Rdečega križa Goriče 
spomladi povabi na krvoda
jalsko akcijo, organizira 
meritve tlaka in krvnega 
sladkorja pa tradicionalno 
božično novoletno srečanje 
za najstarejše krajane. Kul
turno društvo Goriče in 
Podružnična šola Goriče sta 
tesno povezana s krajem in 
tudi medsebojno, saj organi
zirata vse kulturne priredit
ve v kraju in komemoracijo 
ob prvem novembru. Sode
lovanje in povezovanje je 
uspešno tudi s sosednjimi 
krajevnimi skupnostmi, saj 
imajo tri krajevne skupnosti 
(Goriče, Tenetiše in Golnik) 
skupno praznovanje krajev
nega praznika ravno v tem 
mesecu.

Prednostni projekti
Sodelovanje se kaže med 
krajani, ki skupaj skrbijo za 
urejenost okolice. »Zaveda
mo se pomembnosti vodnih 
virov, ravno danes Vodovo
dna zadruga Goriče uradno 
predaja svojemu namenu 
nov vodohran v Kamnjeku,« 
je poudaril Mladen Dubravi
ca in obenem izpostavil stra
tegijo razvoja KS Goriče ozi
roma nekaj prednostnih 
projektov za večjo kakovost 
bivanja v krajevni skupnosti, 
ki ima tipično podeželski 
značaj: »Predvsem si priza
devamo za enakomeren raz
voj mesta kot podeželja, za 
obnovo zadnjega odseka 
ceste Goriče–Trstenik, 

obnovo in razširitev ceste na 
Letenicah, gradnjo povezo
valne večnamenske poti 
med Golnikom in Goričami 
do pokopališča, drugo fazo 
asfaltiranja cest v zaselku 
Svarje, obnovo Doma 28. 
julija in javne razsvetljave in 
gradnjo kanalizacijskega 
omrežja. Seveda Svet KS 
Goriče ne gleda na opisano 
kot nerešljivo, ampak kot 
dodatni izziv. V prihodnje 
bo treba združiti vse znanje 
in dobro voljo, ki ju ljudem 
pod Zaloško goro za dosego 
zastavljenih ciljev nikoli ni 
in je tudi v prihodnosti ne 
bo zmanjkalo.« Omenil je 
tudi velik pomen samooskr
be, kot poslovni izziv pa 
omenil odprtje podeželske 
trgovinice. Pod sloganom 
'majhno je lepo' je mišljena 
gradnja manjših domov za 
starejše, v razmislek se nudi 
tudi gradnja večstanovanj
skih objektov za mlade dru
žine ...
Dubravica je pohvalil občin
sko storitev eračunovodstvo 

kot hitro, zanesljivo in tran
sparentno pa tudi zdaj že 
utečen javni prevoz 'za evro 
na dan s kombijem', ki 
vsem, ki nimajo osebnega 
prevoza, kajti trgovine v kra
ju zdaj ni, omogoča subven
cionirani prevoz do Kranja 
in nazaj. 

Povabilo na obisk
Prav je, da načrtov nikdar ne 
zmanjka, da ti omogočajo 
optimistični pogled naprej. 
Predsednik Sveta KS Goriče 
pri razvoju turizma in špor
ta v KS stavi predvsem na 
pohodništvo, padalstvo, gor
sko kolesarjenje, adrenalin
ski park, podeželski muzej, 
učne poti in ohranjanje vaš
kih običajev. »Pa tudi na 
razvoj turističnih zmogljivo
sti v povezavi s sosednjimi 
občinami,« je še dodal. 
Kraj je svojo razpoznavnost 
že dosegel. Prvikrat se Gori
če omenjajo leta 1376. 
Takrat je podaril Martin Far
lon minoristkemu samosta

nu v Ljubljani vinograd v 
Goričah pri sv. Andreji. 
Pred petsto leti je torej vin
ska trta prepredala prisojne 
holmiče pod Zaloško goro. 
Ime 'v vinogradu', kot kliče
jo neko njivo v Goričah, pri
ča še dandanes o tem. 
Mladen Dubravica povabi 
na obisk v še druge kraje v 
KS, morda si Letenice, Sred
njo vas, Zalog, Svarje ogle
date kar iz kolesarske per
spektive. Kaj pa ljudje, ki 
živijo v teh krajih? V knjigi 
Slava vojvodine Kranjske jih 
je opisal sam Valvasor: »Pre
bivalci se pečajo z vsakovrst
nimi obrtmi in delom ter se 
s tem pošteno preživljajo. 
Ljudje so delavni; to hvalo 
zaslužijo tako ženske kot 
moški. Njih vztrajnost, ki se 
ne plaši ne mraza ne vroči
ne, vzdrži oboje pa še različ
ne nadloge povrh. Ne malo 
njih kažejo svoje ostre mož
gane in uglajeni um. Iz sen
ce kranjskega gorovja pri
sveti marsikatera luč omike 
in učenosti.«

Volje jim ne zmanjka
Za Goriče z okolico drži, da imajo kljub svoji majhnosti bogato preteklost, da tradicijo skrbno 
negujejo. Seveda razmišljajo tudi o tem, kako uspešno naprej, svoje želje in pričakovanja so člani 
Sveta Krajevne skupnosti Goriče zapisali tudi v strategijo razvoja krajevne skupnosti. 

Mladen Dubravica



Na obisku

23Kranjske novice, petek, 24. junija 2016

E
le

kt
ro

in
st

al
ac

ije
 Z

dr
av

ko
 U

rb
an

c 
s.

p.
, 

Za
lo

g 
12

, 
G

ol
ni

k

Suzana P. Kovačič

Goriče – Danes je zadnji 
dan v tem šolskem letu, Mia 
Čabraja zaključuje peti ra-
zred Osnovne šole Simona 
Jenka Kranj, Podružnične 
šole Goriče. Na šoli so zelo 
ponosni na to enajstletnico, 
ki je izdala svoj prvi roman, 
ki ga je začela pisati pri svo-
jih desetih letih. Rosno mla-
da avtorica je s svojo neiz-
merno domišljijo navdušila 
tudi založbo Smar-team, ki 
je roman z naslovom Klara 
izdala, in Mia je dobila svojo 
prvo knjigo s trdimi platni-
cami. Še pred nekaj dnevi je 
zelo 'živo' opisovala, kako so 
ideje za knjigo kar kipele iz 
nje. Glavna junakinja v knji-
gi je Klara, ki je Miinih let, 
lik glavne junakinje pa je 
povsem izmišljen. Najprej 
je imela glavna junakinja 

tuje, angleško ime, potem 
pa se je avtorica odločila, da 
jo preimenuje v Klaro. In 
vsebina? »Otroštvo glavne 
junakinje Klare zaznamuje 
prometna nesreča, v kateri 
izgubita življenji njena star-
ša. Četudi bi lahko ostala pri 
stricu, se nesrečna najstnica 
odloči za pobeg – vse preveč 
spominov na strahotno tra-
gedijo jo obkroža pri njem. 
Tako se ponoči izmuzne in 
zbeži v neznano. Hodi in 
hodi, ko nenadoma ugotovi, 
da je vse, kar jo obkroža, ne-
navadno in povsem drugač-
no od tistega, česar je bila 
vajena – zdi se prav čude-
žno. Ravno tako je čudežno 
tudi mesto, v katerega jo za-
nese – Mesto knjig, kjer spo-
zna svojega novega sopotni-
ka, mačka Benija, s katerim 
ju čaka še mnogo presene-
tljivih dogodivščin. Naj vam 

namignemo – posrkalo ju 
bo v eno od knjig in znašla 
se bosta v svetu Alice v čude-
žni deželi, za nameček pa 
bosta na samorogih pojezdi-
la najprej do dvorca razvaje-
ne kraljične, nato pa tudi do 
ledene dežele, ki ji vlada 
zlobni čarovnik ... Ga bo 
Klari uspelo premagati?« 
Fantazijski roman ima 64 
strani, knjiga je tiskana je v 
A5-formatu, bogatijo jo ilu-
stracije, za katere je poskr-
bela založba in so Mii zelo 
všeč. Pravzaprav se ji zdi za-
nimiv kar celoten proces so-
delovanja z založbo: »Nare-
dili so samo nekaj slovnič-
nih popravkov, vsebine niso 
spreminjali, da je knjiga 
ostala takšna, otroška.«

V svetu zgodb in pesmi 
že nekaj let
Že od prvega razreda osnov-
ne šole Mio navdušuje bra-
nje in pisanje zgodb, večkrat 
so bile njene pesmi in zgod-
be, npr. kriminalka z naslo-
vom Skupaj smo boljši, na-
grajene na natečajih. »Spod-
bujajo me družina, najbližji 
prijatelji, spodbujali so me v 
šoli,« je povedala Mia in do-
dala, da se ji ideje kar razvi-
jajo in razvijajo in da največ 
razmišlja, ustvarja ob kon-
cih tedna in ob večerih. Je 
tudi navdušena bralka, pre-
brala je vsa dela Michelle 
Paver iz zbirke Božanstva in 
bojevniki, na splošno pa ima 
rada več pisateljev, tudi do-
mače. 
Mia svojo pisateljsko nadar-
jenost razvija naprej, pravi, 
da že 'zbira' nove ideje, po-
letne počitnice, ki se začnejo 
z jutrišnjim dnem, pa bo 
namenila tudi branju, dru-
ženju s prijatelji, morskim 
radostim, rolanju ...

Pri enajstih  
ima že knjigo
In to knjigo, ki jo je napisala sama, izdala pa čisto prava založba. 
Enajstletna Mia Čabraja je avtorica domišljijskega romana z naslovom Klara. 

Mia Čabraja s svojim domišljijskim romanom Klara. "To se mi zdi res zakon, zadovoljna 
sem ... imeti knjigo pri enajstih letih ..."
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NOVO! SALON PARKETA IN TALNIH OBLOG  
Poslovna cona A18, Šenčur, T: 041/705-234

Delovni čas: pon.–pet. od 8. do 18. ure, ostalo po dogovoru

Scheucher parket, brušenje in lakiranje, oljenje, vinyl,  
zunanje terase, laminati, tekstil, guma, merjenje vlage v estrihu, izsuševanje prostorov.

NA PARKET 30 LET GARANCIJE    

 
Čisto je lepo.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

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

Naravi vračamo, kar je njeno
Voda, ki jo po uporabi skrbno odvedemo, očistimo 
in čisto vrnemo naravi, ima svojo ceno; ceno 
življenja v prijaznem in zdravem okolju. Odgovo-
ren odnos do okolja namreč zahteva nenehna 
finančna vla ganja v razvoj in vzdrževanje kom-
pleksnih sistemov za ravnanje z našo odpadno 
vodo. 
V Mestni občini Kranj ter občinah Naklo in Šenčur so 
se končali projekti izgradnje kanalizacijskih siste-
mov, ki so intenzivno potekali v zadnjih letih. Med 
slednjimi je  bil največji projekt GORKI, ki je vključeval 
tudi nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj.

Urejena kanalizacija ni le znak urejenosti in čistega 
mesta, temveč je tudi pomemben del stopnje ka-
kovosti bivanja, življenja občank in občanov zaradi 
zmanjšanega negativnega vpliva na okolje ter 
ohranjanja reke Save in njenega ekosistema. Za-
vedamo se pomena sobivanja in dejstva, da so 
del življenja tudi odplake, odpadne vode, ki jih po 
porabi skrbno odvedemo, očistimo in čimbolj čiste 
vračamo naravi. S tem ne ohranjamo le vodnih vi-
rov, temveč kažemo svojo civilizacijsko razvitost in 
skrbimo ne le za čisti danes, temveč tudi za jutri.

S pridobitvijo uporabnih dovoljenj za novo izgrajena 
javna kanalizacijska omrežja in z rednim obratovan-
jem Centralne čistilne naprave Kranj so občine infra-
strukturo prenesle v upravljanje Komunali Kranj. Za 
uporabo infrastrukture Komunala Kranj plačuje na-
jemnino, ki se skladno z zakonodajo izračuna glede 
na vrednost infrastrukture v občini. Z izgradnjo tako 
velikih investicijskih projektov se je v Mestni občini 
Kranj ter občinah Naklo in Šenčur vrednost infra-
strukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
povečala, kar pomeni, da se je povišala tudi najem-
nina. 

Cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda mora-
jo biti oblikovane skladno z državno Uredbo o 
metodologiji oblikovanja cen storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. Trenutne 
cene v Mestni občini Kranj veljajo od leta 2009 
in niso usklajene z veljavno uredbo. Ta namreč 
predpisuje drugačna razmerja pri določitvi cen 
za različne velikosti vodomerov (omrežnina) in 

prinaša pomembno spremembo za stanovalce v 
večstanovanjskih objektih. S potrditvijo novih cen se 
bo vsakemu stanovanju v večstanovanjskih objektih 
obračunala omrežnina za vodomer premera DN 20, 
enako kot v enostanovanjskih objektih z vgrajenim 
vodomerom DN 20. Trenutno se obračun omrežnin 
med gospodinjstvi v eno- in večstanovanjskih ob-
jektih v Mestni občini Kranj zelo razlikuje. Razlike 
so tudi med posameznimi večstanovanjskimi ob-
jekti. V teh objektih se namreč zaračunani znesek 
omrežnin, glede na dejanski premer vodomera, 
porazdeli sorazmerno na stanovanja. Pri enakem 
premeru vodomera je strošek omrežnine v objektu 
z več stanovanji na posamezno stanovanje nižji 
kot v objektu z manj stanovanji. Za uporabnike 
v večstanovanjskih objektih se bo znesek na 
položnici povišal iz 22 na 33 EUR – velja za oskrbo 
z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode 
ob mesečni porabi 16 m³. Za uporabnike v eno-
stanovanjskih hišah z vodomerom DN 20 pa se 
bo ob enaki porabi vode znesek položnic malen-
kostno znižal.
V Komunali Kranj smo pripravili nove izračune in jih 
v obliki elaboratov predložili občinam v potrditev. 
Cene se bodo uveljavile, ko jih bodo občinski sveti 
potrdili. V Mestni občini Kranj bodo elaborate ob-
ravnavali na sredini seji 22. junija 2016.

Komunala Kranj skupaj s prevzemom sodobne 
nove čistilne naprave in dodatnega kanalizacijske-
ga omrežja v upravljanje prevzema tudi veliko od-
govornost - za dobro upravljanje te infrastrukture 
in predvsem do uporabnikov, občanov in industrije, 
za kakovostno in konkurenčno izvajanje storitev. 
Primerjave z ostalimi mestnimi občinami v Sloveniji 
kažejo, da bodo izdatki uporabnikov v Mestni občini 
Kranj v primerjavi z ostalimi mestnimi občinami v 
Sloveniji tudi po potrditvi novih cen med najnižjimi. 
Ohranjanje tega nivoja bo ključna naloga Komunale 
Kranj tudi v prihodnje.
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Kranj – Letno gledališče 
Khislstein je premajhno, 
tako za nastopajoče na odru 
kot za publiko v avditoriju. 
Seveda ni vedno tako, zago-
tovo pa zapisano velja, kadar 
sta na odru dva največja 
orkestra Glasbene šole 
Kranj, simfonični in mla-
dinski pihalni orkester. Na 
koncertu obeh orkestrov 
prejšnji petek ni bilo proste-
ga sedeža, mladi glasbeni 
ustvarjalnosti pa so prisluh-
nili tako sorodniki nastopa-
jočih kot njihovi vrstniki in, 
v to ne dvomimo, mnogi 
Kranjčani in Kranjčanke, ki 
radi prisluhnejo orkestralni 
glasbi. Koncert sodi v sklop 
koncertov ob zaključku šol-
skega leta, ki jih v zadnjih 
letih v juniju pripravijo v 
Glasbeni šoli Kranj. Z njimi 
ne pokažejo zgolj, kaj so se v 
zadnjem šolskem letu nau-
čili, ampak predvsem, koli-
ko zmorejo. Gre za glasbene 
presežke, ki so nedvomno 
rezultat kvalitetnega peda-
goškega dela mentorjev, 
zavzetosti učencev pri učen-
ju in navsezadnje tudi star-
šev, ki glasbeno šolanje svo-
jih otrok podpirajo.
V juniju se je tako na različ-
nih prizoriščih po občini 
zvrstilo kar sedem koncert-

nih večerov oziroma nasto-
pov. Mesec je odprl koncert 
solistov in komornih sku-
pin, sledil je koncert šolske-
ga Mladinskega pihalnega 
orkestra z gosti Malim 
pihalnim orkestrom GŠ Cel-
je, pa Koncert Mladinskega 
pevskega zbora, letos so že 
drugič v Kranju pripravili 
srečanje orkestrov glasbenih 
šol Gorenjske, na katerem je 
nastopilo več kot 220 orkes-
trašev, sledil je nastop vseh 
skupin baletnega oddelka pa 
že omenjeni koncert obeh 
največjih orkestrov, v sredo 
pa je bil v Kongresnem cen-
tru Brdo že tradicionalni 
zaključni slavnostni koncert 
GŠ Kranj s podelitvijo priz-
nanj učencem tekmovalcem 
in učencem, ki zaključujejo 
šolanje.  
Letos si je kar osem učencev 
prislužilo malo nagrado in 
dva učenca veliko nagrado, 
ki jo prejmejo le posamezni-
ki, ki zaključujejo šolanje s 
posebnimi uspehi. Na naš-
tetih koncertih je nastopalo 
700 učencev, ki jih tudi 
sicer redno srečujemo na 
kranjskih dogodkih, kot so 
različni otvoritveni dogodki, 
s čimer vedno znova popes-
trijo dogajanje v Kranju. Vsi 
nastopi so plod predanega 
dela učiteljev, katerih kako-
vostno delo se kaže tudi v 

nagradah, ki jih učenci 
dosegajo na številnih doma-
čih in mednarodnih tekmo-
vanjih: letos se je tekmovanj 
udeležilo kar 67 učencev 
(nekateri večkrat), zabeležili 
so 91 tekmovalnih nastopov, 
pri čemer so prejeli 43 zlatih 
priznanj (13 prvih mest), 26 
srebrnih in 19 bronastih. 
Naj se za stavek, dva pomu-
dimo pri koncertu obeh 
orkestrov prejšnji petek. 
Oba orkestra vodi, po vseh 
njihovih nastopih v zadnjih 
letih bi lahko rekli že nena-
domestljivi, bodisi kot diri-
gent bodisi kot pedagog, 
Tomaž Kukovič. Mladi sim-
foniki so zaigrali štiri sklad-

be Magic Works iz filma 
Harry Potter in ognjeni 
kelih, nastop so stopnjevali 
s temo iz filma Batman in 
vrh dosegli v vsem znani 
muziki skupine Abba iz fil-
ma Mamma Mia. Zadnja 
skladba Cheerleader iz 
repertoarja sodobne pop 
glasbe je Kukovičevo darilo 
mladim glasbenikom, saj je 
sam napisal priredbo. Sledil 
je prav tako obsežen Mla-
dinski pihalni orkester, ki je 
poslušalce navdušil s šesti-
mi skladbami od „monthypi-
tonovske“ Always Look On 
The Bright Side Of Life, pre-
ko zelo zahtevne Seagate 
Ouerture, venčka skladb 
The Beatles, znane Walking 
on Sunshine do brazilskih 
ritmov v skladbi Copacaba-
na in z eno in edino Samo 
ljubezen (spomnimo se je v 
izvedbi Sester).
Iz glasbene šole pa sporoča-
jo, da bo slovesno tudi 
danes, 24. junija, ob 15. uri v 
Letnem gledališču Khislste-
in, saj Glasbena šola Kranj 
sodeluje v dogodku Zveze 
glasbenih šol Slovenije pod 
častnim pokroviteljstvom 
predsednika države za obe-
ležitev 200-letnice organizi-
ranega glasbenega šolstva v 
Sloveniji in 25-letnice samo-
stojnosti Slovenije.

Ne le, kaj znajo, 
ampak kaj zmorejo
V Glasbeni šoli Kranj so po tradiciji zadnjih let tudi v letošnjem juniju poskrbeli za bogato  
glasbeno dogajanje.

Mladi simfoniki Glasbene šole Kranj pod vodstvom Tomaža Kukoviča so še enkrat znova 
navdušili poln avditorij letnega gledališča Khislstein. / Foto: Gorazd Uršič

Utrinek s koncerta solistov in komornih skupin 
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Igor Kavčič

Kranj – Prvi zgodovinski 
dan z naslovom Podobe 
gorenjske preteklosti, ki naj 
bi v prihodnje v Gorenjskem 
muzeju postal stalnica, je bil 
tokrat pravzaprav posvečen 
dvema obletnicama, nekda-
nja sodelavka muzeja gospa 
Majda Žontar letos praznuje 
80 let, hkrati pa letos mine-
va 760 let od prve omembe 

Kranja kot mesta. Listina z 
datumom 18. junij 1256, ki 
jo hrani državni arhiv na 
Dunaju, namreč govori o 
tem, da je koroški vojvoda 
Ulrik III. Španheimski 
podelili Ortenburžanoma, 
grofoma Henriku in Frideri-
ku, zemljišče za utrdbo v 
mestu Kranj. Kranj je bil že 
pred tem mestna naselbina, 
saj se njegovi prebivalci 
meščani omenjajo že leta 
1221. O dolgi naselitvi v sta-
rejših dobah nam govorijo 
bogate arheološke najdbe 
evropskega  pomena . 
Pomemben in dragocen 
zapis, ki pomeni enega od 
zgodovinskih mejnikov, pa 
torej sodi v leto 1256.
Dogodek je bil posvečen 
tudi 80-letnici gospe Majde 
Žontar, ki je bila 33 let zves-
ta Gorenjskemu muzeju in 
ga nekaj časa tudi vodila. 
Obiskovalce je tokrat poz-

dravil tudi župan Mestne 
občine Kranj Boštjan Trilar 
in se zahvalil Gorenjskemu 
muzeju za organizacijo tako 
pomembnega jubileja in 
vsem avtorjem prispevkov. 
Posebne čestitke pa je župan 
namenil gospe Majdi Žon-
tar za njen prispevek k boga-
temu zapisu o zgodovini 
Kranja, za kar je leta 1995 
prejela najvišje občinsko 
priznanje na področju kul-

ture, veliko Prešernovo pla-
keto, in leta 1996 najvišje 
državno priznanje za delo s 
področja muzejske stroke, 
Valvasorjevo nagrado. 
Župan je gospe Žontar izro-
čil šopek in jo zaprosil, da 
svoje znanje in vedenje o 
zgodovini, zlasti Kranja in 
Gorenjske, še vedno beleži 
in ga s tem ohranja našim 
rodovom.
Podobe gorenjske preteklo-
sti je predstavilo 15 sodelujo-
čih: Marjana Žibert, Elizabe-
ta Gradnik, Tatjana Dolžan 
Eržen, dr. Milan Sagadin, 
Gašper Oitzl, dr. Jure Vol-
čjak, Janez Štiglic, dr. 
Matevž Košir, dr. Nika 
Leben, dr. Gorazd Stariha, 
ddr. Damir Globočnik, Bilja-
na Ristić, Boštjan Meglič, 
Monika Rogelj in dr. Jože 
Dežman. V prihodnje bo 
izšel tudi zbornik s povzetki 
prispevkov.

Zgodovinski dan  
z jubilejema
V Gorenjskem muzeju je v ponedeljek potekal 1. 
zgodovinski dan, ki so ga v muzeju posvetili tudi 
življenjskemu jubileju, 80-letnici Majde Žontar.

Majdi Žontar je ob njenem jubileju čestital tudi župan 
Boštjan Trilar. / Foto: Jelena Justin

Igor Kavčič

Kranj – Razstava, katere 
tema je industrijska dedišči-
na Gorenjske, je že četrto 
med muzejsko sodelovanje 
med gorenjskimi muzeji. 
Ob Gorenjskem muzeju v 
projektu sodelujejo še Gor-
njesavski muzej Jesenice, 

Tržiški muzej, Muzeji rado-
vljiške občine, Loški muzej, 
Medobčinski muzej Kam-
nik in Slamnikarski muzej 
(Kulturni dom Franca Ber-
nika Domžale). Predstavlje-
ne so tovarne različnih gos-
podarskih panog, ki so pre-
segale svoje okvire tako 
doma kot na tujem. Širši 

pogled na industrijo na 
Gorenjskem predstavlja 
koordinatorka projekta in 
tudi urednica kataloga 
Monika Rogelj iz Gorenj-
skega muzeja, ki je v Kranju 
za predstavitev izbrala edino 
gumarsko tovarno na 
Gorenjskem Savo in nekoč 
največjo med vsemi, Iskro. 

Soavtorji razstave iz ostalih 
muzejev so za predstavitev 
izbrali še Železarno Jeseni-
ce, Lip Bled, Peko, BPT v 
Tržiču, radovljiško Almiro, 
Plamen iz Krope, tovarni 
Odeja in Šešir v Škofji Loki, 
Titan in Kemijsko industrijo 
Kamnik ter Univerzale iz 
Domžal. Na razstavi in v 
knjigi sledi še seznam, ki 
nam da vedeti, da smo na 
Gorenjskem imeli močno 
razvito industrijo. No nekaj 
jo je vendarle še ostalo, kljub 
temu da so mnoge tovarne 
šle v stečaj ali bile prodane 
drugim lastnikom.

Naše tovarne, naš ponos
V Galeriji Mestne hiše so v četrtek odprli skupno razstavo o industrijski 
dediščini Gorenjske z naslovom Naše tovarne, naš ponos.

Monika Rogelj, avtorica „kranjskega“ dela razstave, je 
predstavila Savo in Iskro. / Foto: Matic Zorman
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AVTOHIŠA KRANJ D.O.O., LJUBLJANSKA C. 22, 4000 KRANJ  TEL.:  04 20 15 950

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 Picasso (Seduction BlueHDi 100 S&S BVM); maloprodajna cena z DDV je 18.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 149 EUR pri 47,7% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 24 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 22.04.2016 znaša 7,0% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR 
s skupno letno obrestno mero 5,8%; financirana vrednost 9.932 EUR; skupni znesek za plačilo 21.223 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko obvezno ter kasko zavarovanje 
za 1 EUR za prvo leto; Citroën Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 30.6. 2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične osebe pri pooblaščenih prodajalcih 
Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si.

Povprečna poraba goriva: 3,8−6,0 l/100 km, emisije CO2: 100−140 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

KONCESIONAR

www.citroen.si

CITROËN C4
PICASSO 
Seduction BlueHDi 100 S&S BVM

• AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
• RADIO Z MP3 NA 7’’ ZASLONU NA DOTIK
• PARKIRNI SENZORJI ZADAJ

za 149 €/mesec
v primeru Citroën Financiranja
in menjave staro za novo

OBVEZNO ZAVAROVANJE & KASKO ZA 1 €

CITROËN C3
PICASSO 
Seduction Pure Tech 110 BVM

• KLIMATSKA NAPRAVA
• RADIO RD4
• REGULATOR IN OMEJEVALNIK HITROSTI

za 109 €/mesec
v primeru Citroën Financiranja

OBVEZNO ZAVAROVANJE & KASKO ZA 1 €

CITROËN GRAND
C4 PICASSO 
Seduction Blue HDi 120 S&S BVM6

• AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
• RADIO Z MP3 NA 7’’ ZASLONU NA DOTIK
• PARKIRNI SENZORJI ZADAJ

za 159 €/mesec
v primeru Citroën Financiranja
in menjave staro za novo

OBVEZNO ZAVAROVANJE & KASKO ZA 1 €

TROJNA ZMAGA UDOBJA.

Nastja Bojić

"To je največja atletska pri-
reditev v državi, na katero se 
je letos prijavilo 842 tekmo-
valcev iz Slovenije, Avstrije, 
Italije, Bosne in Hercegovi-
ne, Srbije ter celo Češke. 
Zelo nas veseli, da miting 
dobiva na veljavi, da sta ime 
in kvaliteta tega tekmovanja 
vedno bolj prepoznavna. Po-
krovitelj je Mestna občina 
Kranj, pristopili so tudi 
sponzorji, za kar smo zelo 
hvaležni, seveda pa bi bilo 
veliko lažje, če bi imeli v go-
spodarstvu še več podpore. 
Trenutno si namreč najbolj 
želimo obnove kranjskega 
stadiona, predvsem tribune, 

saj bi s tem dobili boljše po-
goje za trening, hkrati pa bi 
bila to velika spodbuda za 
organizacijo še kvalitetnej-
šega mitinga," je dejal pred-
sednik AK Triglav Kranj To-
maž Kukovica, ki v izboljša-
ni infrastrukturi vidi nove 
razvojne možnosti mesta – 
tako na področju športa kot 
tudi ekonomije. 
Prvo ime mednarodnega mi-
tinga mladih, ki so ga že de-
seto leto zapored posvetili 
pokojnemu trenerju Dobri-
voju Vučkoviču, je bil ponov-
no Vodičan Luka Janežič, ki 
sicer tekmuje za Kladivar 
Celje, v soboto pa si je prite-
kel dvojno sprintersko zma-
go. Z odličnimi rezultati se 

lahko pohvalijo tudi člani 
gorenjskih klubov: Rok Fer-
lan (prvi na 400 metrov), 
Petra Rahne (prva v skoku v 
daljino), Monika Podlogar 
(prva v skoku v višino) in Ta-
mara Zupanič (druga na 
400 metrov), vsi AK Triglav 
Kranj ter Mitja Nučič (tretji 
na 200 metrov) in Trina Pra-
protnik Malej (tretja v tro-
skoku), oba AK Radovljica.
Perspektivni pa so tudi mlaj-
ši gorenjski atleti, ki se, kot 
nam je zaupal vaditelj kranj-
skega Triglava Jernej Kokalj, 

mitinga najbolj veselijo: "To 
je največji miting za naj-
mlajše, drugje v Sloveniji 
česa takega sploh ni, zato je 
to zanje vrhunec atletske se-
zone. Zelo so motivirani in 
komaj čakajo, da pride junij 
in z njim Vučkov memori-
al." Tovrstni dogodki so po 
besedah kranjskega župana 
Boštjana Trilarja izjemno 
pomembni za vključevanje 
mladih v šport, toliko tek-
movalcev iz praktično cele 
Evrope pa je odličen dose-
žek.

Kranjski praznik 
atletike
Prejšnjo soboto je v kranjskem športnem parku potekal tradicionalni, letos že dvaindvajseti 
mednarodni atletski miting Memorial Vučko, ki ga je organiziral Atletski klub Triglav Kranj, nastopilo 
pa je več kot osemsto atletov iz šestih držav.

Vučkov memorial je odlična odskočna deska za najmlajše 
tekmovalce. / Foto: Gorazd Kavčič

Nad mitingom so najbolj navdušeni najmlajši atleti, pravi 
vaditelj Jernej Kokalj. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Mednarodni teden skokov, 
ki so ga pri SK Triglav letos 
pripravili že enainštiridese-
tič, se je uradno začel s pro-
gramsko skupščino kluba, 
ki je bila na Gorenjski Savi 
minuli petek. Na njej so se 
še enkrat spomnili res uspe-
šne sezone. »V zgodovinski 
kluba se še ni zgodilo, da bi 
imeli v klubu zmagovalca 
svetovnega pokala in še dva 

tekmovalca do 14. mesta. 
Peter Prevc je prepričljivo 
osvojil prvo mesto, navduši-
la sta tudi Robi Kranjec in 
Domen Prevc. Tudi na dru-
gih tekmah so bili naši tek-
movalci zelo uspešni,« je 
poudaril predsednik kluba 
Jože Javornik in dodal, da je 
vesel, ker so v klubu tudi 
odlični naraščajniki, ki dose-
gajo lepe rezultate v domači 
in tudi že mednarodni kon-
kurenci. 
V minuli sezoni se je število 
skakalcev povečalo za več 
kot štirideset, tako da je nji-
hova skakalna družina vsak 
dan večja. Mladih jim v klu-
bu na manjka, prav ti pa so 
konec tedna že tekmovali na 

domačih skakalnicah, nova 
tekma pa se v Bauhenku 
obeta jutri, na državni pra-
znik, ko bo že dopoldne tek-
ma mladincev, članov, čla-
nic in nordijskih kombina-
torcev. Seveda ne bodo 
manjkali najboljši, na čelu s 
Petrom Prevcem.
Sicer pa so bili v kranjskem 
skakalnem klubu v minuli 
sezoni, ko so proslavljali 
tudi 70-letnico delovanja, 
organizatorji kar osmih 

mednarodnih tekmovanj. 
Novo tekmovanje bodo pri-
pravili naslednji konec te-
dna, saj se prav v Kranju, s 
tekmo celinskega pokala, 
začenja nova mednarodna 
sezona FIS. »Na tekmova-
nju po tradiciji pričakujemo 
okoli sedemdeset tekmoval-
cev iz petnajstih držav, na 
tekmi pa bodo nastopili tudi 
naši reprezentanti, saj jih 
kmalu nato čaka nova sezo-
na poletnega svetovnega po-
kala, zato bo tekma zanje 
dobrodošla preizkušnja,« je 
povedal Jože Javornik. Prva 
tekma celinskega pokala bo 
v petek, 1. julija, ob 19. uri, 
druga pa dan kasneje ob 9. 
uri. 

Začetek sezone  
za skakalce
Naslednji teden bo Kranj gostil tekmo celinskega 
pokala, že jutri pa se na kranjski skakalnici obeta 
zaključek mednarodnega tedna skokov.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez je pred kratkim Jožetu Javorniku 
podelilo prostovoljsko plamenico za podarjeno 
življenjsko energijo in prostovoljno delo v 
smučarskem športu. To je najvišje priznanje, ki 
ga daje OKS-ZŠZ športnim delavcem za 
prostovoljno delo v društvih. 

Glavni trg v Kranju je bil zadnjo majsko nedeljo v znamenju 
kolesarjev in kolesark. Udeleženci Scottovega kolesarskega 
dneva so imeli veliko videti na stojnicah, najmlajši so se 
zabavali na toboganu in se preizkusili na dveh spretnostnih 
poligonih Zavarovalnice Triglav, pomerili pa so se tudi na 
svojem maratonu. Udeležence sta obiskala kolesarja Luka 
Mezgec in Primož Ravnik - Figaro, ki je lani zaslovel po spu-
stu z jezu HE Moste. Vsi, ki so se preizkusili na katerem od 
maratonov, so bili enotnega mnenja, da je bil Scottov kole-
sarski dan izpeljan na visokem nivoju, poskrbljeno je bilo 
prav za vse, manjkalo ni ničesar. »Zadovoljni smo tudi v 
klubu. Veseli nas, da se število udeležencev vsako leto veča, 
in predvsem to, da so bili udeleženci in drugi sodelujoči 
zadovoljni, saj smo prejeli same pozitivne odzive in vtise. 
Obljubimo vam, da se drugo leto ponovno srečamo,« pravi-
jo pri Kolesarskem klubu Sava.

Uspešen Scottov kolesarski dan
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5 LET BREZ SKRBI.
Privoščite si jih.

NORA 
PONUDBA

ZA 1 EUR !

Avtohiša Real, d.o.o., PE Remont Kranj, Ljubljanska 22, Kranj, 
www.remont-kranj.si, info@remont-kranj.si, 04 2015 223

Brez skrbi do novega Renaulta. Za 1 EUR.
Do konca junija si ob nakupu novega vozila Renault zagotovite 5 brezskrbnih let za 1 €! Ob nakupu po 
sistemu staro za novo, pa vas bomo opremili še z letno vinjeto. Vaše rabljeno vozilo bomo vzeli v račun, 
razliko pa razdelili na več mesečnih obrokov. Pohitite z naročilom in ne zamudite izjemnih ugodnosti.

ZAVAROVANJE
BNI

(zavarovanje posojila
za primer brezposelnosti, 

nezgodne smrti ali invalidnosti)

5 LET 
VZDRŽEVANJA

(SERVISIRANJA)
ZA 1 €

BREZPLAČNO
OBVEZNO IN KASKO

ZAVAROVANJE

5 LET 
JAMSTVA

ZAVAROVANJE
GAP

(pomaga zmanjšati
finančno izgubo

v primeru škode ali kraje)

5 let vzdrževanja za 1 € (pogodba o rednem vzdrževanju My Revision vam zagotavlja enkrat letno obisk servisa, originalne nadomestne dele in 
fiksno ceno brez negativnih presenečenj za le 1 €). 5 let jamstva (5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 
5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). Brezplačno obvezno in kasko zavarovanje (kasko zavarovanje proti kraji za prvo leto). BNI (zavarovanje 
posojila za celoten čas financiranja v primeru brezposelnosti, nezgodne smrti, nezgodne invalidnosti). GAP (zavarovanje, s katerim vam pomagamo 
zmanjšati finančno izgubo v primeru popolne škode na vozilu ali kraje vozila).

Vse navedene ugodnosti veljajo ob nakupu novega vozila Renault v Remontu Kranj od 10. do 30.6.2016. Veljajo v primeru Re-
nault Financiranja. Letno vinjeto podarimo ob nakupu novega vozila Renault v Remontu Kranj od 10. do 30.6.2016 po sistemu 
staro za novo - samo ob predložitvi oglasnega sporočila.

Pokličite nas in si rezervirajte svoj termin za obisk ali testno vožnjo!
Boštjan 041 740 878, Mark 030 697 285
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Varno na motor

Lepo vreme, daljši čas dneva 
in višje temperature iz zim-
skega spanja prebudijo 
motoriste. Na žalost pa to 
prebujanje motoristov pre-
budi tudi vsebino črne kro-
nike – po zimskem zatišju v 
njej zopet redno beremo o 
prometnih nesrečah z žrtva-
mi med vozniki motornih 
koles.
Veliko je preventivnih dogod-
kov, v medijih se pogosto 
govori o varnosti motoristov, a 
zdi se, da vse to prav nič ne 
pomaga, saj prometna statisti-
ka postaja vse bolj črna. Zato 
se postavlja vprašanje, kaj lah-
ko še storimo, da bi bilo žrtev 
med motoristi manj. Verjetno 
zelo malo – največ za svojo 
varnost namreč lahko stori le 
vsak motorist sam. 

Nasveti za varno vožnjo z 
motorjem:
Na pot se odpravimo s tehni-
čno brezhibnim motorjem.
Pred vsakim začetkom vožnje 
si vzemimo nekaj minut za 
ogrevanje telesa s telovadbo.
Ne varčujemo pri nakupu 
varnostne opreme. Kakovo-
stna oblačila in čelada nas 
lahko rešijo marsikatere 
poškodbe.
Poskrbimo za svojo dobro 
vidnost – avtomobilisti 
motorista najpogosteje spre-
gledajo, zato si nadenimo 
odsevni brezrokavnik, pri 
nakupu čelade pa razmisli-
mo o fluorescentnih barv-
nih odtenkih.
Hitrost vožnje prilagodimo 
svojim sposobnostim, stan-
ju ceste in pnevmatik ter 
vremenu.
Kadar smo v dvomih, vedno 
predpostavimo, da nas ostali 
vozniki niso opazili, zato se 
ne podajajmo v brezglava 

prehitevanja, po potrebi raj-
ši zmanjšajmo hitrost in 
počakajmo na primernejši 
trenutek.
Ko vidimo, da se s stranske 
ceste približuje vozilo, priča-
kujmo, da nas voznik morda 
ni opazil, zato zmanjšajmo 
hitrost in vozimo še posebej 
previdno.
V nepreglednih ovinkih 
ostanimo varno na desni 
polovici cestišča – nasproti 
nam lahko pripelje tovor-
njak ali avtobus, ki na cesti 
zavzema več prostora.
Poskrbimo za zadostno šte-
vilo počitkov, da si odpoči-
jemo. Če prevažamo sopot-
nika, ne pozabimo nanj, 
morda je on bolj utrujen od 
nas. 
Ko se odpravimo na vožnjo 
z motorjem, naj nam bo ta v 
užitek in zadovoljstvo, naš 
prvi cilj na poti pa naj bo 
vedno, da se varno vrnemo 
domov.

Boštjan Paušer,  
SPV Kranj  

Mateja Rant

Kranj – Na menjalnico je 
vsak lahko prinesel oblačila 
in igrače, ki mu delajo gnečo 
v omari, nato pa vzel, kar res 
potrebuje oziroma mu je bilo 
všeč. Kot pravi pobudnica 
projekta Tjaša Peternelj, 

danes veliko ljudi po nepot-
rebnem nakupi kose oblačil, 
modnih dodatkov in igrač, ki 
kasneje kot »zgrešen nakup« 
obležijo v omari. Menjalnica 
v malem pa otroke, mladost-
nike in njihove starše uči, naj 
stvari, ki jim niso všeč oziro-
ma jih ne potrebujejo več, ne 

zavržejo, temveč jih zamen-
jajo za drug kos oblačila ali 
drugo igračo.
Zamisel za omenjeni pro-
jekt je nastala v okviru pro-
jektne naloge, ki jo je pri 
svojem študiju organiziran-
je in menedžment socialnih 
dejavnosti pripravila Tjaša 

Peternelj. »Po končani nalo-
gi sem se odločila, da to 
izvedem tudi v praksi.« Kot 
krajanka Stražišča se je 
povezala z vodstvom krajev-
ne skupnosti Stražišče, tam-
kajšnjo šolo z njenimi pod-
ružnicami ter vrtcem Živ 
žav in Baragovim vrtcem. 
Tako so že po vrtcih in šolah 
organizirali zbiranje oblačil 
in igrač, menjava pa je 
potem potekala po principu, 
da je vsak lahko odnesel, 
kolikor je prinesel. Kot se je 
izkazalo, so tovrstni projekti 
še kako dobrodošli, saj so 
zbrali več kot dva tisoč kosov 
oblačil in igrač. »Nad odzi-
vom smo bili prijetno prese-
nečeni. Vsa zbrana oblačila 
so bila tudi zelo dobro ohra-
njena,« je poudarila Tjaša 
Peternelj. Od tristo škatel, ki 
so jih napolnili z oblačili, so 
namreč zavrgli le eno.
Zelo veliko oblačil je potem 
na menjalnici tudi zamenja-
lo lastnika. »Bali smo se, da 
bo večina stvari ostala, a je 
prišlo presenetljivo veliko 
ljudi.« Otroci namreč oblači-
la hitro prerastejo, zato je bil 
tovrsten dogodek še kako 

dobrodošel, se je strinjala 
mama osemletne deklice in 
trinajstletnega fanta, ki sta si 
na ta način osvežila gardero-
bo. »Sama sta si izbrala, kar 
jima je bilo všeč,« je bila nav-
dušena nad izmenjavo, saj je 
priznala, da sicer nakup na 
primer nekaj kosov kavbojk, 
ki jih otroci lahko v eni sezo-
ni naenkrat prerastejo, pred-
stavlja precejšen finančni 
zalogaj. Obenem pa je prep-
ričana, da so tako otrokom 
posredovali pozitivno sporo-

čilo, da ni treba vsega kupiti, 
saj si je oblačila mogoče 
izmenjati oziroma jih poda-
riti. Tudi oblačil, ki so ostala, 
namreč niso zavrgli, ampak 
so jih podarili društvu Botrs-
tvo, da jih bodo razdelili otro-
kom in mladostnikom iz 
socialno ogroženih družin. 
Glede na odziv Tjaša Peter-
nelj razmišlja, da bi tovrstni 
dogodki postali stalnica in bi 
jih recimo organizirali celo 
večkrat na leto oziroma vsaj 
ob menjavi sezon.

Osvežili so si garderobo
V prostorih Krajevne skupnosti Stražišče se je drugi petek v juniju pod okriljem društva Botrstvo odvijal dobrodelni projekt 
Menjalnica v malem, v okviru katerega si je bilo mogoče izmenjati oblačila za otroke in mladostnike ter igrače.

Na menjalnici v Stražišču je potekala živahna izmenjava. / Foto: Primož Pičulin 

Vsak si je lahko izbral, kar mu je bilo najbolj všeč. 
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»Medgeneracijsko sodelovanje nas bogati.«

Brezplačne aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj  
v juliju 2016:
 Petek,  1. 7. 2016 15.00          
  Odprtje igral v Medgeneracijskem centru. 
 Vabljeni otroci in odrasli, da se nam pridružite ob zanimivem  
 dogodku, v novi kavarni Pri lisički zvitorepki.

 Ponedeljek,  4. 7. 2016 18.00–20.00  
  BIODANZA. Ples, ki omogoča izboljšanje medčloveških odnosov,  

ojača identiteto posameznika in njegovo integracijo.  
Delavnico vodi Nataša Kern.  

 Torek,  5. 7. 2016 13.00–15.00         
   Info točka za seniorje.  Svetujemo vam, kam se obrniti po 
 pomoč in kje najti prave informacije za vsakovrstne težave, ki se  
  človeku pojavijo v tretjem življenjskem obdobju, kot so na primer  

 osebne stiske, težave in dvomi v zvezi s socialnovarstvenimi 
  prejemki in še čem. Prijave na telefon: 082 058 457 ali po e-pošti:  

mck-prijava@luniverza.si.

 Torek,  5. 7. 2016 18.00–19.30         
    Priprava zeliščnih pripravkov.  Naučili se boste priprave oljnih 
 maceratov, ki se uporabljajo za kozmetične in zdravilne namene.  
 Spoznali boste nosilna olja, primerna za pripravo maceratov.  
 Delavnico vodi Alenka Mikeš.

 Četrtek,  7. 7. 2016 9.00–11.00         
  Info točka za seniorje. Prijave na telefon: 082 058 457 ali po 
 e-pošti: mck-prijava@luniverza.si. 

 Četrtek,  7. 7. 2016 17.00–19.30         
  Meje v odnosih II.  Predavanje s praktičnimi primeri. Kako postaviti 

mejo in ohraniti dober odnos? Zakaj so meje v odnosih pomembne? 
Koliko so vaše meje zdrave? Kako so meje odvisne od naših vlog? 
Predava dr. Kristina Knific.

 Četrtek,  7. 7. 2016 19.30–21.00         
   Individualni pogovori in svetovanja  pri soočanju z osebnimi,  

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – kako laže in hitreje do  
boljših rešitev. Prijave in informacije za individualne pogovore in  
svetovanje pri dr. Kristini Knific sprejemamo na: rešitve@luniverza.si

 Četrtek,  7. 7. 2016 18.00-19.30         
  Trebušni ples  je ples ženske duše, njene energije in njenega 
 telesa. Na vadbi, ki jo vodi Mateja Pejašinovič, se boste naučile  
 osnovne postavitve telesa, gibanja rok in nog ter se razgibale ob  
  orientalskih zvokih. S seboj prinesite ležalno podlogo in rutico s 
 cekinčki (zaželeno). Predhodne prijave na 082 058 457 ali  
 mck-prijava@luniverza.si.

 Petek,  8. 7. 2016 17.00–19.30         
 Individualni pogovori in svetovanja. Vodi jih dr. Kristina Knific.

 Torek, 12. 7. 2016 13.00–15.00         
 Info točka za seniorje. Prijave na telefon: 082 058 457 ali po  
 e-pošti: mck-prijava@luniverza.si.

 Torek,  12. 7. 2016 18.00–19.30         
 Masaža obraza.  Naučite se doseganja popolne sprostitve z 
 masažo obraza. Masaža koristi tudi koži: pospešuje krvni obtok ter   
 izločanje odpadnih snovi in tako čisti kožo. Delavnico vodi  
  Mateja Pejašinovič. S seboj prinesite svoje obrazne kreme, ki jih je  

vaša koža vajena. Obvezna prijava na tel. 082 058 457 ali na  
mck-prijava@luniverza.si.

 Sreda, 13. 7. 2016 18.00–19.30         
  Somatski gibi. To so lahkotni, zavestni in naravni gibi, s pomočjo  

katerih si lahko pomagamo sami pri odpravljanju kroničnih bolečin 
mišično-skeletnega sistema, plitkega dihanja, čustvenih travm …  
Delavnico vodi Irena Jugovic.

 Sreda, 13. 7. 2016 18.00–20.00  
 Petje ljudskih pesmi

 Četrtek,  14. 7. 2016 9.00–11.00         
 Info točka za seniorje. Prijave na telefon: 082 058 457 ali po  
 e-pošti: mck-prijava@luniverza.si.  

 Četrtek,  14. 7. 2016 18.00–19.30         
  Računalniška prva pomoč.  Potrebujete pomoč pri uporabi  

računalniških programov, spletne pošte in reševanju različnih  
problemov? Oglasite se pri nas!

 Četrtek,  14. 7. 2016 18.00–20.00         
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

plastičnih delčkov v zanimivo celoto, ob prijetnem druženju. Prijave 
na telefon: 082 058 457 ali po e-pošti: mck-prijava@luniverza.si.  

 Četrtek,  14. 7. 2016 18.00–20.00         
  Steinerjev pogled na krščanstvo.  Antropozof Rudolf Steiner je 

eden redkih, ki je razumel in predstavil globlje ozadje krščanstva. 
Predavanje je pripravi Zoran Železnikar. 

 Ponedeljek,  18. 7. 2016 18.00–19.30 
   Organiziran pohod po mestnem središču Kranja pod vodstvom 

turističnega vodnika Janka Zupana. Zbirno mesto na sejmišču  
pri Zlati ribi. Obvezna prijava na tel. 082 058 457 ali na  
mck-prijava@luniverza.si

 Torek,  19. 7. 2016 13.00–15.00         
  Info točka za seniorje. Prijave na telefon: 082 058 457 ali  

po e-pošti: mck-prijava@luniverza.si. 

 Sreda,  20. 7. 2016 18.00–19.30         
   Fotografska delavnica.  Nadgradite svoje znanje fotografije in 
  bodite ustvarjalni. Umetnik in fotograf Uroš Frelih vam bo v prvem 

delu predstavil kratko teorijo, v drugem pa v kanjonu reke Kokre 
praktično prikazal skrivnosti dobrega fotografiranja. S seboj prinesite 
svoj fotoaparat ali pametni telefon. Uroš je prejel nekaj nagrad na 
različnih natečajih, prireja samostojne razstave in sodeluje v medijih.

 Četrtek,  21. 7. 2016 9.00–11.00         
  Info točka za seniorje. Prijave na telefon: 082 058 457 ali po  

e-pošti: mck-prijava@luniverza.si.  

 Ponedeljek,  25. 7. 2016 18.00–19.30  
  Organiziran pohod ob reki Savi do Struževega  pod vodstvom  

turističnega vodnika Janka Zupana. Zbirno mesto pri blagovnici Obi. 
Obvezna prijava na tel. 082 058 457 ali na mck-prijava@luniverza.si.

 Torek,  26. 7. 2016 13.00–15.00        
  Info točka za seniorje. Prijave na telefon: 082 058 457 ali po  

e-pošti: mck-prijava@luniverza.si.

 Sreda, 27. 7. 2016 18.00–20.00  
 Petje ljudskih pesmi  

 Četrtek,  28. 7. 2016 9.00–11.00         
  Info točka za seniorje. Prijave na telefon: 082 058 457 ali po  

e-pošti: mck-prijava@luniverza.si.  

 Četrtek,  28. 7. 2016 18.00–19.30         
  Računalniška prva pomoč.  Potrebujete pomoč pri uporabi  

računalniških programov, spletne pošte in reševanju različnih  
problemov? Oglasite se pri nas!

 Četrtek,  28. 7. 2016 18.00–19.30         
  Berimo s srcem. V sproščenem vzdušju bomo ženske vseh generacij 

delile vtise o knjigah, ki jih je treba brati s srcem, in ne z glavo.  
Delavnico vodi Sergeja Kovše. Vabljene!

 Četrtek,  28. 7. 2016 18.00–20.00         
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

plastičnih delčkov v zanimivo celoto, ob prijetnem druženju. Prijave 
na telefon: 082 058 457 ali po e-pošti: mck-prijava@luniverza.si.  

Od 27. junija do 31. avgusta 2016 bomo počitniške dni otrok in  
mladostnikov v MC popestrili z brezplačnimi družabnimi in poučnimi 
vsebinami, vsak dan od 8. do 16. ure. Več informacij vam nudimo na te-
lefonski številki 082 058 457.

 

 

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

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

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

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

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

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

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

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

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

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

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.
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Medgeneracijski center Kranj
Cesta talcev 7, 4000 Kranj
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Gimnazija Franceta 
Prešerna je pred kratkim or-
ganizirala in gostila športno 
in prijateljsko druženje z 
Gimnazijo Kranj. Dijaki pr-
vih, drugih in tretjih letni-
kov so se pomerili v odbojki 
na mivki za dekleta in fante, 
v malem nogometu in v ko-
šarki pa so na parket stopile 
ekipe fantov. Navkljub lepi 
vremenski napovedi so mo-
rali odigrati košarko in no-
gomet v dvorani, za odbojko 
na mivki pa jih je že obiska-
lo sonce in so lahko igrali 

zunaj. Gostje so bili po 
končnem rezultatu za odte-
nek boljši nasprotnik, še 
bolj kot rezultat pa je bilo 
pomembno druženje, spro-
ščeno vzdušje brez sodniške 
piščalke. Šola gostiteljica je 
poskrbela tudi za spomla-
dansko osvežitev vseh ude-
ležencev, tako tekmovalcev 
kot gledalcev. Odziv publike 
in gostujoče šole je bil nad 
pobudo in izvedbo dogodka 
pozitiven in padla je odloči-
tev, da bo to športno in prija-
teljsko druženje na Gimna-
ziji Franceta Prešerna posta-
lo kar tradicionalno.  

Športno druženje dveh gimnazij
Dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Kranj in Gimnazije Kranj so se pomerili v več športnih disciplinah, bolj kot končni rezultat pa je štelo druženje. 

Košarkarski ekipi Gimnazije Franceta Prešerna Kranj in Gimnazije Kranj / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Kranj – Ob koncu šolskega 
leta so v Osnovni šoli (OŠ) 
Simona Jenka Kranj, Po-
družnični šoli (PŠ) Prim-
skovo, pripravili druženje 
za učence, učiteljice in nji-
hove starše. To je bila tudi 
priložnost, da so med ude-
ležence podelili prijetno no-
vico, da projekt pod ime-
nom Obnova šolskega igri-
šča poteka uspešno. »Starši 
smo pristopili k obnovi šol-
skega igrišča, saj je to dotra-
jano in so na njem igrala od 
odprtja šole, iz leta 1978.  S 
pomočjo šole in lokalne 
skupnosti smo na poti k ci-
lju. Zbrali smo že osem-
najst ton papirja, uspešno 
izpeljali kulturni dogodek 
in se prijavili na razpis za-
varovalnice, ki podpira 
družbeno odgovornost in 
dobre ideje v lokalnem oko-
lju,« je povedala Petra Ban-
delj, predstavnica sveta 
staršev PŠ Primskovo. Star-
ši so že med letom s prosto-
voljnim delom opravili raz-
lična vzdrževalna dela na 
šolskem igrišču. 

Zavarovalnica Triglav je kot 
zlati donator donirala štiri 
tisoč evrov, direktorica Zava-
rovalnice Triglav, Območne 
enote Kranj, Janka Planinc je 
učencem izročila ček in pou-
darila, da z veseljem sodelu-
jejo tam, kjer je izkazano 
obojestransko zadovoljstvo, 
še zlasti veselje otrok. Hvale-
žnost vsem, ki pomagajo na 
poti do celovite obnove šol-
skega igrišča, je izrazila tudi 
vodja PŠ Primskovo Mojca 
Bertoncelj. Povedala je, da s 
sredstvi, ki jih šola letno dobi 
od države in občine, ne mo-
rejo narediti prav veliko. »Je-
seni pa bodo na našem šol-
skem igrišču stala nova var-
na otroška igrala; gugalnica, 
plezalo, šotor, tobogan, pe-
skovnik,« je še dejala. Podž-
upan Mestne občine Kranj 
Boris Vehovec je poudaril, 
da so se starši izredno izka-
zali, niso poskrbeli samo za 
svoje otroke, ampak tudi za 
tiste, ki bodo prišli za njimi, 
občina pa bo prispevala za 
preplastitev košarkarskega 
igrišča. Projekt tako teče na-
prej h končnemu cilju, celo-
viti obnovi šolskega igrišča.

Korak bliže prenovi 
šolskega igrišča
Starši učencev Podružnične šole Primskovo so se 
izkazali z zavzetim sodelovanjem v projektu 
Obnova šolskega igrišča. Zavarovalnica Triglav je 
podarila štiri tisoč evrov. 

Predstavniki razredov z Mojco Bertoncelj in Janko Planinc
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Šport je tudi druženje in zabava
V toplejših mesecih, ko radi gremo v naravo in so igrišča in ulice še živahnejši, se marsikaj dogaja. Tako so se mladi zadnje tedne zabavali tudi ob športu, 
kranjske ulice pa so gostile prvi Tek za moške, ki še zdaleč ni bil zgolj tekmovanje. 

Prvi Tek za moške se je začel s Krančkovim tekom za otroke, za najmlajše pa je bilo 
poskrbljeno tudi z zabavnim dogajanjem. Prireditev je bila tudi dobrodelna, saj so del 
denarja od startnin namenili za Varno hišo Gorenjske. Organizatorji iz Atletskega kluba 
Triglav Kranj so s prireditvijo zadovoljni in jo načrtujejo tudi naslednje leto. / Foto: Matic Zorman

Tek za moške je v Kranj privabil več kot petsto tekačev. Na razgibani progi, ki je obkrožila 
del kanjona Kokre in je potekala tudi skozi staro mestno jedro, je bil na deset kilometrov s 
časom 36:07 najhitrejši Škofjeločan Gregor Kustec, na pet kilometrov pa je slavil Roman 
Kejžar iz Železnikov, ki je s progo opravil v 17 minutah. / Foto: Matic Zorman

Dogajanje ob teku so popestrili ambasadorji, med katerimi so bili tudi smučarski skakalec 
Robi Kranjec, košarkar Marko Milič in maratonec Roman Kejžar. Priznanja so podeljevali 
predsednik Atletskega kluba Triglav Tomaž Kukovica, zlati orel Peter Prevc ter župan 
Boštjan Trilar, ki se je tudi sam preizkusil na petkilometrski progi. / Foto: Matic Zorman

V Stražišču je potekala Fit olimpijada, dogodek pa je bil v slogu olimpijskih iger, saj si je 
vsak od oddelkov domačega vrtca ter oddelkov od prvega do petega razreda osnovne šole 
izbral državo, ki jo je zastopal. Tako so na prizorišče prinesli olimpijsko zastavo, prižgali 
olimpijski ogenj in slavnostno odprli prireditev. / Foto: Tina Dokl

Cilj projekta, ki so ga poimenovali Fit4Kid in v katerega se je vključila tudi Osnovna šola 
Stražišče, je povečati telesno dejavnost in zagotoviti zadosten vnos tekočin, saj si učenci s 
tem krepijo zdravje, izboljša pa se tudi učni uspeh. Ob različnih športnih aktivnostih 
seveda tudi na Fit olimpijadi niso pozabili na igre z žogo. / Foto: Tina Dokl

Na Fit olimpijadi so mladi spoznavali olimpijske športe pa tudi različne druge dejavnosti, 
saj je moto vadbenega programa, da je gibanje tudi zabava in igra. Mladi so nad tem 
navdušeni, saj je veliko športnih aktivnosti lahko še kako zabavnih in privlačnih, vse pa 
krepijo gibalne sposobnosti. / Besedilo: Vilma Stanovnik, Foto: Tina Dokl


	KRN_0624_01low
	KRN_0624_02low
	KRN_0624_03low
	KRN_0624_04low
	KRN_0624_05low
	KRN_0624_06low
	KRN_0624_07low
	KRN_0624_08low
	KRN_0624_09low
	KRN_0624_10low
	KRN_0624_11low
	KRN_0624_12low
	KRN_0624_13low
	KRN_0624_14low
	KRN_0624_15low
	KRN_0624_16low
	KRN_0624_17low
	KRN_0624_18low
	KRN_0624_19low
	KRN_0624_20low
	KRN_0624_21low
	KRN_0624_22low
	KRN_0624_23low
	KRN_0624_24low
	KRN_0624_25low
	KRN_0624_26low
	KRN_0624_27low
	KRN_0624_28low

