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Polnilnica plod
dela dijakov
in študentov

Tako pred tekmo svetovnega
pokala pravijo kranjski športni
plezalci na čelu s svetovno
podprvakinjo Mio Krampl.

Pred Šolskim centrom Kranj so sredi
septembra predali v uporabo polnilno
postajo za električna vozila.
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Nižji izpusti in stroški
Z energetsko sanacijo dvaindvajsetih objektov v lasti Mestne občine Kranj so zagotovili štiristo tisoč
evrov letnega prihranka, za 1321 ton bo tudi manj izpustov toplogrednih plinov na leto.
Simon Šubic

Tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v
Kranju bo letos rekordna, prav lahko pa se zgodi,
da bo vsaj za nekaj časa tudi zadnja.
Vilma Stanovnik
Kranj – Tekma svetovnega
pokala v Kranju bo ta konec
tedna potekala že v 24. zapo
redni izvedbi. Kot je v imenu
organizatorjev povedal vodja
tekmovanja Tomo Česen, je
prijavljenih kar 132 tekmoval
cev iz 26 držav. To je tudi
največ do zdaj. "Zaradi rekor
dne udeležbe smo morali pri
lagoditi urnik, tako da bodo
jutri, v soboto, na sporedu
kvalifikacije, v tem času pa

Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Zaradi energetske
sanacije 22 objektov v lasti
občine, večinoma šol in vrt
cev, se bo na območju mes
tne občine Kranj količina
izpustov toplogrednih pli
nov na letni ravni zmanjšala
za 1321 ton, kar je enako ko
ličini, ki jo vsako leto vsrka
65 tisoč dreves oziroma 150
hektarov gozda, so poudarili
na predstavitvi prvih učin
kov projekta energetske pre
nove, ki je v javno-zasebnem
partnerstvu med Mestno ob
čino Kranj in konzorcijem
družb Petrol, Domplan in
Gorenjske elektrarne pote
kal v zadnjem letu dni. V
sklopu projekta, vrednega
6,2 milijona evrov (brez
DDV), so celovito energet
sko prenovili deset objektov
in šest delno, v šestih objek
tih pa so uvedli sistem
upravljanja energije. S tem
so zagotovili 2.274.000
kWh letnega prihranka to
plotne in električne energije
oziroma okoli 400 tisoč
evrov (brez DDV) na leto.
»V Mestni občini Kranj želi
mo z izvedenim projektom
energetske sanacije postati
in ostati vodilna občina na
področju energetskih pre
nov,« je razložil kranjski žu
pan Matjaž Rakovec. »Fi
nančni prihranki, ki so res
veliki, okoli 400 tisoč evrov
letno, niso tako pomembni,

Jutri in v nedeljo
plezalni spektakel

V začetku septembra so predstavili prve rezultate energetske prenove dvaindvajsetih
občinskih objektov in odprli novo zunanje igrišče pri Osnovni šoli Helene Puhar.
bolj pomembno za nas in
naše zanamce se nam zdi,
da smo s tem prispevali k
ohranjanju in izboljšanju
narave in okolja, v katerem
živimo,« je dejal župan in že
napovedal, da bo občina do
konca leta objavila nov raz
pis za energetsko sanacijo
še najmanj desetih objektov.
Po besedah Jožeta Torkarja,
direktorja energetskih reši
tev v Petrolu, je šlo za izre
dno obsežen projekt, v okvi
ru katerega so prenavljali
tako ovoje stavb kot stavbno
pohištvo in izvajali druge

tehnološke ukrepe. Kranj
ska občina je bila sicer pio
nirka na področju energet
skega pogodbeništva, saj je
že leta 2001 s Petrolom skle
nila 15-letno koncesijsko po
godbo, ki je prinesla celo
višje prihranke od načrtova
nih. »V 15 letih se je na deve
tih objektih prihranilo kar
za tri leta porabljene energi
je,« je razložil.
V projekt so zasebni par
tnerji investirali 3,2 milijona
evrov, občina 900 tisoč
evrov, 2,25 milijona evrov pa
je bilo nepovratnih sredstev

iz programa evropske kohe
zijske politike. Skupna ogre
vana površina energetsko
posodobljenih objektov je
68.450 kvadratnih metrov.
V okviru predstavitve rezul
tatov projekta, ki je v začet
ku septembra potekala na
Osnovni šoli Helene Puhar
v Kranju, so kranjski župan,
ravnatelj šole Janez Cuder
man in slikar Janez Štros
predali v uporabo novo zu
nanje asfaltno igrišče, ki ga
je šola pridobila s pomočjo
Štrosovega humanitarnega
projekta Tudi ti si Angel.
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Želimo urejeno okolje

Preklicali so odpovedi

Zelenic in drevja ne more
urejati vsak po svoje. Ključno je lastništvo.

V Zdravstvenem domu Kranj
so vsi zdravniki, ki so za 15.
september napovedali odpovedi delovnih razmerij, te
preklicali.

Želijo urejene in varne
poti

Naša ustvarjalnost,
naša kultura

V Krajevni skupnosti Besnica
veliko pozornosti namenjajo
ureditvi varnih poti in postajališč, zagnano pa so se lotili
tudi prenove gasilskega doma.

V Galeriji Mahlerca Layerjeve
hiše je na ogled barvita slikarska razstava ustvarjalnih članic Medobčinskega društva
slepih in slabovidnih Kranj.
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zadnja. Dejstvo je namreč, da
je uvrstitev športnega pleza
nja na spored poletnih olim
pijskih iger prinesla večjo
prepoznavnost športa, hkrati
pa tudi nova tehnična merila,
zaradi katerih umetna stena
v Športni dvorani Zlato polje
ne ustreza več standardom
Mednarodne zveze za špor
tno plezanje (IFSC).
"Za tekmo, ki naj bi jo pri
pravili drugo leto, nismo do
bili potrditve. V IFSC pravi
jo, da bi radi tekme svetovne

V naši reprezentanci bodo na tekmi v Kranju
nastopili: Janja Garnbret, Mia Krampl, Lučka
Rakovec, Mina Markovič, Tjaša Kalan, Lana
Skušek, Lucija Tarkuš, Jernej Kruder, Anže
Peharc, Martin Bergant, Luka Potočar, Milan
Preskar, Žiga Zajc in Andrej Polak.
tudi plezanje in animacija za
otroke. Polfinale je prestav
ljen na nedeljo ob 8. uri,
medtem ko se bo finale začel
ob 17.15. Še pred tem bo pro
jekcija filma GreGor in akro
batski spektakel," je pojasnil
Česen in dodal, da kljub spre
menjenemu urniku organi
zatorji računajo na močno
podporo gledalcev. "Sloven
ska reprezentanca tudi letos
dosega izjemne rezultate in
morda nas na domači tekmi
preseneti še s kakšnim mej
nikom, saj na primer treh
Slovenk doma še nismo ime
li na stopničkah," je smeje
dodal izkušeni Tomo Česen,
ki pa se boji, da je letošnja
kranjska tekma lahko tudi

ga pokala spravili na višjo
raven. Z razvojem športa je
stena v Kranju po kvadraturi
postala premajhna, kar po
meni, da ne moremo istoča
sno izpeljati kvalifikacij na
štirih smereh, kar je ena od
zahtev mednarodne zveze,"
pojasnjuje Tomo Česen in
dodaja, da je trenutno na tek
movalnem sporedu za leto
2020 pet prizorišč tekem
svetovnega pokala v težavno
sti od načrtovanih šestih. "Ta
konec tedna bo priložnost,
da se pogovorimo z najvišji
mi predstavniki IFSC, in po
tem bo moč povedati več," je
še dodal Česen.

16. stran
www.visitkranj.si

Kranj, oktober 2019
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UTRIP KRANJA
PRILOGA OD 9. DO 12. STRANI

2

Kranjske novice, petek, 27. septembra 2019

Občinske novice
Na poti digitalizacije
in pametnega mesta
Ana Vizovišek
Kranj – Mestna občina
Kranj je s Trajnostno urbano strategijo do leta 2030
sprejela, da želi postati inovativno mesto, in sicer s
poudarkom na rešitvah in
produktih, ki bodo Kranj
postavili za zemljevid pametnih mest ter skupnosti. V
preteklih letih je bilo na
področju digitalizacije in
razvoja pametnega mesta
implementiranih kar nekaj
rešitev, ki so že izboljšale
kakovost bivanja naših občanov ter obiskovalcev.
Glede na razvoj mest ter
svetovne trende na tem
pomemben področju želi
Mestna občina Kranj nadgraditi strategijo pametnega
mesta s področjem digitalizacije in razvojem koncepta
pametnega mesta. Vizija je,
da bo kranjska občina postala vodilna v Sloveniji na področju pametnih mest in skupnosti, saj je to eno najbolj
perspektivnih področij v
svetu.
Župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec je tako septembra ustanovil Strateški
svet za pametno mesto in

pametno skupnost kot strokovno posvetovalno telo
župana in mestne uprave.
Strateškemu svetu predseduje direktor mestne uprave
Bor Rozman, člani pa so
predstavniki nekaterih javnih zavodov, regionalne
agencije ter strokovnjaki s
področij pametnih mest.
Na ustanovni seji so se člani
že seznanili z aktivnostmi
mestne uprave glede priprave strategije za Kranj pametno mesto, s projektom elektro mobilnost, ki uvaja
namestitev električnih polnilnic, in projektom energetskih sanacij javnih stavb,
ki prehaja v drugo fazo.
Pomemben del pametnih
mest je tudi krožno trajnostno gospodarstvo, kjer Mestna občina Kranj začenja projekt lokalne trajnostne
samooskrbe s promocijo
lokalno pridelane hrane v
vrtcih, šolah in drugih javnih zavodih. Prav tako so
ključnega pomena mladi,
izobraženi kadri, ki se bodo
vključevali v gospodarstva
pametnih mest, zato se bo
nadaljeval tudi projekt TIP
(Talenti, Inovativnost, Podjetnost).

Boljši Kranj je zame
izziv, ne služba
Janez Černe je podžupan Kranja in človek, ki je zaslužen za zmago župana Matjaža Rakovca na
volitvah. V teh dneh je postal stanovalec mestnega jedra.
Miran Šubic
Kilometrina podžupana
Janeza Černeta v kranjski
politiki je zajetna: bil je mestni svetnik, vodil je kampanjo župana Matjaža Rakovca, je predsednik stranke SD
v našem mestu. Toda: zaposlitev na občini je prva taka
za mladega diplomiranega
politologa. "Prej sem delal
tudi v tujini, bil nekaj let v
Makedoniji, vodil kabinet
naše evroposlanke Tanje
Fajon, bil v kabinetu ministra za kulturo. Ves čas delam
z ljudmi, to mi na podžupanskem mestu še kako
prav pride. In priznam
takoj: ni lahko. Kajti v moji
vlogi je treba poslušati ljudi,
ki velikokrat želijo uresničiti
svoj interes, in vse to umestiti v širši kontekst. Gre za
preprosto vodilo: treba je
delati za širšo korist, za skupne cilje."
Sliši se lepo, praksa pa je v
Kranju do zdaj bila tudi drugačna?
Prav zaradi tega od uradnikov oziroma bolje rečeno
svojih sodelavcev pričakujem, da mislijo z lastno glavo, da ponujajo rešitve. Kot
podžupan seveda ne morem
biti vseved, zato so na občini
ljudje, ki imajo znanje in
izkušnje, in hočem, da to
uporabijo. Nisem pristaš
tega, da je kdo nezmotljiv in
s funkcijo sem 'kupil' predvsem delo, ki ga je v tem
prvem letu res ogromno.

Septembra je začel delovati Strateški svet za pametno
mesto.

Imate širok delokrog?
V upravi smo sicer že uveljavili delitev dela, kljub temu
sem vpet v marsikaj. Osebno mi je blizu šport, v prejšnjih službah sem spoznal
medijski prostor, glasbeno
področje … Bistvo pa je, da
določene projekte premak-
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Podžupan mestne občine Kranj Janez Černe / Foto: Primož Pičulin
nemo naprej skupaj. Garanje za bodočo poslovno cono
v Hrastju je projekt, ki se
morda na zunaj ne vidi, a
treba je narediti res ogromno za prostorske, infrastrukturne rešitve. Vse to ima
široko podporo v javnosti in
politiki, operativno pa ne
gre na horuk.
Politična slika mestnega
sveta: ni koalicije?
Sam sem v prejšnjem mandatu doživel marsikaj: začeli
smo v koaliciji, končali v
opoziciji, če poenostavim.
Na lokalni, mestni, občinski
ravni je manj strankarskih
ločnic, a me zbodejo poskusi populizma ali zakoreninjeni stari odnosi, zamere.
Kranj potrebuje tudi politično sodelovanje in sem prepričan, da ga ta mestni svet
zmore v katerikoli obliki.
Vsebina je važnejša.

Vi ste v zasebnem življenju
vzpostavili zanimivo »koalicijo«?
V našem mestu se vse hitro
razve, z Ano Štromajer – mestno svetnico Levice – sva partnerja. Mnogi se pošalijo, da
na državni ravni SD in Levica
nista ravno zgledna partnerja,
meni pa je pri vsem tem všeč
eno: Ana ne bo niti enega svojega načela spremenila, še
manj zamenjala stranke. Zdaj
se seliva v stanovanje v mestnem jedru, vzela sva kredit. Ni
lahko, ampak verjamem, da
ni nikomur v podobnem položaju.
Da bi politiki tarnali zaradi
plač?
Nič ne tarnam, mi pa včasih
kdo reče, da smo na občini
ljudje, ki samo čakamo, da
gremo drugam za višjo plačo.
Sploh zato, ker so nekateri
med nami v gospodarstvu

resnično zaslužili več. Ampak:
smo ekipa, ki je odločena
sprejeti izziv prihodnosti Kranja. Mesto mora postati boljše, privlačno. In prvi dosežki
so pred nami, sem prepričan.
Kranj je treba imeti rad.
Konkretni premiki?
Resnično se premika na vseh
področjih. Po mojih izkušnjah iz privatnega sektorja le
počasneje, kot bi si sam želel.
Večje premike delamo za nov
dom starostnikov. Poslovna
cona prej ali slej, z našim velikim naporom. Kmalu pride
nekaj večjih gradbenih projektov, med drugim prenova
šole ob Prešernovem gaju že
poteka. Stanovanja upam, da
kmalu. Reflektorji v športnem
centru pa so dejansko tudi
simbolika: luči bodo posvetile,
da tudi ujamemo primerljiva
okolja v Sloveniji. A jih želimo
preseči in delamo na tem.

Učimo se na izkušnjah
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Člani delovne skupine za pripravo kandidature Kranja za naziv Evropska prestolnica kulture 2025
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Tako so se predstavniki
Regionalne razvojne agencije BSC Kranj in Zavoda Carnica v okviru projekta O-City
v letošnji evropski prestolnici kulture Materi podrobneje seznanili s postopkom
priprav Matere in regije
Basilikata za ta naziv, vse od
prijave na razpis do kultur-

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
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nih vsebin, stroškov in investicij v infrastrukturo ter
promocije do njihovih načrtov za prihodnji razvoj mesta in regije.
Oktobra pa se bodo z izkušnjo, ki jo ima s pripravo
tako obsežnega in zahtevnega projekta hrvaško obalno
mesto Reka – ta bo naziv
Evropska prestolnica kulture prevzela prihodnje leto –,

vsi zainteresirani lahko seznanili tudi v Kranju. V okviru 8. Mednarodnega festivala likovnih umetnosti bo
Likovno društvo Kranj v sredo, 2. oktobra 2019, ob
10.30 v Vojnomirovi dvorani Gorenjskega muzeja v
Kranju organiziralo predavanje mag. Ervina Dubrovića, direktorja Mestnega
muzeja Reka, ki bo predsta-

vil svoje izkušnje pri pripravi tega obsežnega projekta.
Vabljeni.
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Občinske novice
Inventura
Župan za občane
Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je tretji petek v
septembru sprejel prve občane, ki so se želeli srečati in pogovoriti o problematiki, s katero se srečujejo. Iz mestne
uprave sporočajo, da bodo srečanja stalnica. Na podlagi
vaše predhodne prijave po telefonu (04) 2373 374, elektronski pošti na naslov barbara.umnik@kranj.si ali osebno v
Pisarni za zadovoljstvo občanov na Slovenskem trgu 1,
Kranj, soba 89A, bodo uredili osebni pogovor z njim.

Prešernova plaketa
Andreju Šifrerju
Župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec je na koncertu »40 let norosti« v Letnem gledališču Khislstein
Andreju Šifrerju podelil Prešernovo plaketo za velik doprinos pri medkulturnem in
mednarodnem delovanju
na glasbenem področju ter
k promociji Mestne občine
Kranj.

V spomin in opomin
V prostorih Mestne uprave Kranj je te dni na ogled razstava
Sledi vojne na poti miru: Slovenski izgnanci 1941–1945. Razstavo je pripravilo kranjsko društvo izgnancev.

Ob jubileju koncert in
podelitev Prešernove
plakete

Evropski teden
mobilnosti

Z odprtja razstave v Avli Mestne občine Kranj

Športno razgiban september
Tudi letos so se sredi septembra ulice v mestnem središču
spremenile v športno prizorišče, na katerem so se tako otroci kot tudi mladostniki preizkušali v najrazličnejših športnih
disciplinah. Kranjski župan se je udeležil športnega dne za
tretješolce, še pred tem pa se je pridružil telovadbi v Prešernovem gaju, ki jo vsako jutro ob 7.30 prireja društvo Šola
zdravja.

Mestna občina Kranj v skladu s Trajnostno urbano
strategijo, s katero je začrtala vizijo razvoja Kranja, aktivno izvaja dela v okviru
operacije Kolesarske povezave v Kranju. Projekt obsega dopolnitev in dograditev
približno 8,8 kilometra kolesarskih poti skupaj s pločniki za pešce, javno razsvetljavo in urejanjem meteornih
voda ter vzpostavitvijo Centra trajnostne mobilnosti. V
sklopu Evropskega tedna
mobilnosti pa je v Kranju
potekalo več dogodkov, s
katerimi se je promoviralo
zemlji prijazne načine prevoza.

Sedmič: satira o novi
poslovni coni
Na zadnji seji Mestnega sveta
smo največ časa namenili razpravi o novi obrtno-poslovni
coni v Hrastju. Večina svetnikov se je podpisala pod zahtevo, da se na seji obravnava
pobuda za izgradnjo ceste in
infrastrukture do omenjene
cone. Da bo jasno že na začetku, poudarjam, da vsi, ki smo
bili na seji prisotni, podpiramo idejo, da Kranj končno
dobi primerno obrtno-poslovno cono. Njena izgradnja je
povsem razumna poteza.
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (OPPN) za območje
urejanja Poslovno-proizvodne
cone (PC) Hrastje je bil v Uradnem listu objavljen 18. maja
2018. Danes pa svetnica, ki je
vložila in je prvopodpisana pod
omenjeni predlog, skupaj z bivšim županom (oba sta bila v
vodilni stranki prejšnje oblasti)
trdita, da bi morali za ta projekt nujno in takoj izdelati dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP). To
pa je manj razumno. Kajti če
bi prejšnja oblast resno mislila
z novo PC, bi takoj po sprejetju
omenjenega Sklepa začela

nos zahtevali umestitev projekta že v letošnji proračun, kar bi
zahtevalo nesmiseln rebalans
tik pred koncem leta.
Seveda bomo naredili DIIP,
tako kot je bilo izglasovano na
seji. Vendar – in to vodilni
prejšnje oblasti dobro vedo –
bo lahko narejen le čez palec,
brez prave vrednosti. Kajti če
bi želeli, da bi bil DIIP kolikor
toliko natančen, bi se ta moral
izdelati po končani javni
obravnavi OPPN. Nečesa pa
bi se morali zavedati naši
predhodniki: vseh tistih rdečih
pik, ki pomenijo tveganje in
jih je v Skrbnem pregledu leta

Ne smemo si privoščiti projekta Poslovne cone
Čirče prejšnje oblasti, ko je leta 2015 najavila
novo cono, pa do danes zaradi previsoke cene
zemljišč, razen trgovine in nove bencinske
postaje, ostajajo nepozidani še trije hektarji.
sama izdelovati DIIP. Še več,
za PC Hrastje niso namenili
niti evra v občinski proračunski
plan za leto 2019, kot tudi ne
do leta 2022, ko je srednjeročni
proračunski načrt MO Kranj
predvideval megalomanskih
69 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja. Kakšni
projekti so bili zajeti v tem primanjkljaju, se ne ve. Zdaj, dva
meseca pred zaključkom proračunskega leta, pa so na vrat na

2016 izpostavil zunanji izvajalec. Glavno tveganje je priključevanje bodoče rekonstruirane občinske ceste iz poslovne
cone Hrastje na državno cesto
Šenčur–Kranj in avtocesto, saj
trasa poteka po zemljiščih, katerih namenska raba ni primerna za gradnjo infrastrukture. Z drugimi besedami,
gradnja cest na kmetijskih zemljiščih ni dopustna. Veliko je
še ovir in premalo prostora, da

bi vse navedel. Verjamem pa,
da bodo strokovne službe na
občini našle prave rešitve.
Naj se dotaknem še cene. Infrastrukturna ureditev po ocenah iz leta 2016 znaša dobrih
6,5 milijona evrov. Tega denarja občina nima. Bi ga pa
lahko dobila s komunalnim
prispevkom, plačanim s strani
bodočih investitorjev, ali pa s
sofinanciranjem v okviru EU-mehanizma Dogovor za razvoj regij (DRR), s katerim je
mogoče urediti, dograditi ali
razširiti ekonomsko-poslovno
cono (EPC). V tej smeri na
občini aktivno in prioritetno
delamo, saj si vsi želimo, da bi
ugodna cena zemljišč pritegnila bodoče investitorje.
Še vedno verjamem v to, kar
smo pred skoraj pol leta predlagali obrtni zbornici: da podpišemo pismo o nameri, s katerim se podpisniki (Mestna občina Kranj, da bo uredila ustrezno infrastrukturo, Območna
obrtno-podjetniška zbornica
Kranj, da bo zagotovila najmanj sedemdeset odstotkov investitorjev, ter predstavnik prodajalcev zemljišč, da bo jamčil
primerno končno ceno zemljišč) zavežemo, da bo Kranj
dobil težko pričakovanih dvajset hektarjev obrtno-poslovne
cone. In to brez fige v žepu.
Se vidimo!
Matjaž Rakovec,
vaš župan
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V Kovačnici bosta oktober in november posvečena družinskemu podjetništvu.
Nives Justin
Kranj – V tem času bodo potekale delavnice o prenosu
lastništva družinskih podjetij – podjetnikom bodo pomagale do načrta prenosa
lastništva.
Delavnice bodo potekale ob
četrtkih po naslednjem razporedu: 10. oktobra bo ob
18. uri uvodna delavnica,
kjer bo govora o prednostih
in slabostih družinskih podjetij. Udeleženci bodo spoznali, da je prenos lastništva
lahko tudi priložnost za iz-

boljšanje poslovanja. Dne
17. oktobra ob 18. uri bodo
udeleženci spoznavali razloge za konflikte v družinskem podjetju, kdaj je konflikt lahko konstruktiven,
kako se soočati z neželenimi
situacijami in kdaj v podjetju ostati ali oditi.
Delavnica 24. oktobra ob 18.
uri bo namenjena dolgoročni viziji družinskih podjetij,
družinski ustavi oziroma
načrtu prenosa lastništva in
medgeneracijskim razlikam. Dne 7. novembra ob
18. uri se bodo udeleženci

poglobili v davčni vidik prenosa lastništva družinskega
podjetja.
Zadnja delavnica bo 14. novembra ob 18. uri in bo posvečena načrtu prenosa
podjetja na naslednjo generacijo ter ostalim alternativam.
Število mest v programu je
omejeno in predvideva sodelovanje predstavnika starejše in mlajše generacije.
Za dodatne informacije se
lahko obrnete na Nives Justin, tel. 04 28 17 247 ali nives.justin@bsc-kranj.si.

Želite mladi spremeniti načine obveščanja in
sodelovanja v lokalnih skupnostih?
Vabljeni na regijski dogodek v gorenjski regiji, ki bo potekal v

petek, 4. oktobra 2019, ob 15. uri
v AVLI MESTNE OBČINE KRANJ.
Na regijskem dogodku bomo razpravljali o informiranju mladih,
komuniciranju z mladimi ter vključevanju mladih v procese odločanja.
Prijavnica: https://forms.gle/8oGd6ZfNMvnTVSSY9

www.kranj.si

Pomoč pri prenosu lastništva
družinskega podjetja
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Plaketa v prave roke

V Krajevni skupnosti Bitnje podpirajo tradicijo
Zgornje Bitnje – Vozniki so se razveselili pretočnega novega
križišča v Zgornjih Bitnjah, krajani pa so pošiljali predloge o
tem, kaj bi postavili na sredino krožišča. Domačin Janko
Proj je predlagal, da bi v spomin na lončarjenje oziroma
izdelovanje glinenih lončkov spominjal ustrezen simbol.
Predlog je dobil podporo sveta KS Bitnje, gospod Proj pa je
sicer napisal tudi knjižico z naslovom Lončkarji, ki pojasnjuje to izročilo.

Priznanje ministrstva ekipi sodelavcev Fundacije Vincenca Drakslerja
Miran Šubic
Kranj – Ponosni smo na prizadevnost tistih, ki se ukvarjajo z ozdravljenimi odvisniki na poti ponovnega vključevanja v družbo. Melita
Žontar, Suzana Gladović,
Darko Sedej in Eva Hvasti
so za delo v programu Reintegracijskega centra prejeli
plaketo Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti. Posebni
program za pomoč, terapijo,
socialno rehabilitacijo in
reintegracijo zasvojenih
poteka pod okriljem Centra
za socialno delo Kranj v
objektu Fundacije Vincenca
Drakslerja na Pristavi pri
Tržiču od leta 2013. Uspešnost izvirnih metod in stalnega prizadevanja ter seveda rezultati so bili podlaga
za državno priznanje zaposlenim za posebne dosežke.
Predlagatelj je bilo socialno
podjetje Fundacija Vincenca
Drakslerja za odvisnike, pridružilo se je več podpornikov, med njimi Mestna
občina Kranj. Nagrajena ekipa sodelavcev, kot tudi vsi
drugi, ki prispevajo pri tem

Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem 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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17
– ZUreP-2), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 30/2017, UPB-1) ter Sklepa o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR KR
K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6 (KANJON KOKRE, Uradni list RS,
št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA KR K 4/1, KR K 4/2,
KR K 5 IN KR K 6 (KANJON KOKRE)
I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6 (KANJON
KOKRE v nadaljevanju OPPN), ki ga je v mesecu avgustu 2019
izdelala družba JEREB IN BUDJA ARHITEKTI, D. O. O., iz Ljubljane pod št. projekta u_01_2016.
II.
Dopolnjen osnutek OPPN KANJON KOKRE bo javno razgr
njen od 30. septembra 2019 do 4. novembra 2019 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.

Drugi dom udeležencev in izvajalcev programa za odvisnike v Pristavi pri Tržiču
kokrat odrinjeni na rob družbe in se težko vključujejo po
tem, ko zaključijo programe
zdravljenja. Tak proces je trajen in še zdaleč ni hiter, terja
ogromno energije, znanja in
tudi človeškega posluha za
sočloveka. Prav ohranjanje
človeškega dostojanstva je

programu, si zaslužijo iskrene čestitke.
Ključno pri vsem pa je, da
prav sodelujoči v Pristavi dnevno v praksi in s svojo požrtvovalnostjo dokazujejo, da so
še kako pomembne človekove pravice tistih, ki so zaradi
svojih težav z odvisnostjo veli-

Forum pametnih rešitev

III.

Na podlagi 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju ne
premičnin (ZMVN-1, Uradni list RS, št. 77/2017 in 33/2019)
župan Mestne občine Kranj s tem

IV.
Ureditveno območje OPPN se nahaja v enotah urejanja pro
stora KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 IN KR K 6.
Površina območja OPPN znaša cca 14,1659 ha.
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami (stanje GURS, marec 2018):

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni predstavitvi
predloga modelov vrednotenja
I.

1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, del 542/2, 548, 551/1, k. o. 2121 Klanec;

II.

2/1, del 2/2, 3, del 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, del 8/1, del 11/1, 12/1,
12/2, 13/1, 13/2, del 14/1, 14/2, del 15/1, 15/2, 16/1, 16/2,
18/3, 18/4, 19/1, del 19/2, 19/3, 19/4, del 19/5, del 19/7, del
19/8, 19/9, 21, del 69, 70, 71, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, del 78,
del 90, 91, 92, del 93/1, 228/2, 264/1, k. o. 2122 Huje.

Geodetska uprava Republike Slovenije bo 17. oktobra 2019
od 10.00 do 13.00 v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana
15, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, izvedla javno predstavitev
predloga modelov vrednotenja.
III.

Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven ureditvenega
območja, potrebna za izgradnjo infrastrukture (prometne,
komunalne, energetske, komunikacijske in druge infrastrukture).

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pripombe na predlog modelov vrednotenja. Pripombe se lahko
podajo do vključno 15. novembra 2019.

V.

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

IV.
To naznanilo se objavi v Kranjskih novicah in na spletni strani
Mestne občine Kranj http://www.kranj.si.
Številka: 350-58/2019
Datum: 19. 9. 2019

Matjaž Rakovec
Župan

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine
vrednostnih ravni, se na obrazcu JR.MV-1 pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg
1, 4000 Kranj oz. na elektronski naslov mok@kranj.si. Pripombe na ostale elemente modelov vrednotenja se na obrazcu
JR.MV-2 pošljejo na naslov: Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana oz. na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN.

Matjaž Rakovec
ŽUPAN

Kranj – Namen foruma je na
enem mestu zbrati in se
seznaniti s sodobnimi rešitvami, ki jih ponujajo podjetja, predvsem s ciljem, da s
»pametnimi« produkti izboljšamo in olajšamo kakovost
bivanja občanov in obiskovalcev.
Predsednik organizacijskega odbora foruma Bor Rozman, direktor mestne uprave, pri tem poudarja, da
Kranj želi postati trajnostno
naravnano, napredno in
živahno središče Gorenjske,
ki bo naklonjeno novim tehnologijam in tudi spodbujanju mladih talentov. Prav
iskanju najboljših rešitev,
predvsem na tematskih področjih e-upravljanja in e-demokracije, urbane trajnostne mobilnosti, varne družbe, eZdravja, eOkolja in

Predlog modelov vrednotenja bo javno razgrnjen od 1.
oktobra 2019 do 30. oktobra 2019 v času uradnih ur (ponedeljek in torek od 9.00 do 14.00, sreda od 9.00 do 17.00 in
petek od 9.00 do 13.00), v prostorih Mestne občine Kranj,
Urad za okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000
Kranj, in na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije http://www.mvn.e-prostor.gov.si.

1138/2, 1139/11, k. o. 2120 Primskovo;

Številka: 350-3/2016 48/01
Kranj: 16. 9. 2019

Ana Vizovišek

JAVNIM NAZNANILOM

del 34/1, del 34/2, del 34/3, del 41, del 57, 58, del 59/1, 59/2,
59/3, del 60, del 99, del 249/2, del 249/3, del 249/4, 249/5,
249/6, del 254, del 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, del 261/1,
261/2, 261/3, 263, 264, del 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 393/1,
393/3, 393/4, 394, 395, del 396/8, del 396/10, 962/2, 963/1, del
963/2, 964, del 965, del 975, del 993, 1050/16, 1052/3, 1052/4,
1053, 1054, k. o. 2100 Kranj;

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.

V Mestni knjižnici v Kranju bo 3. oktobra med 9.
in 15. uro v organizaciji Mestne občine Kranj
potekal Forum pametnih rešitev.
eEnergetike, je namenjen
program foruma, na katerega se je že prijavijo 17 mednarodnih in slovenskih podjetij. Podjetja bodo predstavila rešitve, primere dobrih
praks ter sodobne trende, od
pametnih mestnih kartic,
pametne infrastrukture
(parkirišča, razsvetljava,
promet, spremljanje kakovosti zraka, hrupa in podobno), pametnih ključavnic,
aplikacij za občane, rešitev v
zdravstvu in drugih.
V okviru Foruma pametnih
rešitev bo potekala tudi
okrogla miza Izzivi pametnih mest s priznanimi strokovnjaki iz akademske sfere
ter s predstavniki javne
uprave in podjetij. Obeta se
zanimiv dogodek, ki je brezplačen in odprt za javnost,
obvezne pa so prijave (do
zapolnitve mest) na prireditve@kranj.si.

www.kranj.si

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN KANJON
KOKRE bo potekala v sredo, 16. oktobra 2019, ob 16.00 v
stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna
soba št. 15.

Pripombe in predlogi se lahko do 4. oktobra 2019 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, Slovenski trg 1, 4000
Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev OPPN
KANJON KOKRE« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

vodilo do podelitve priznanja
nagrajencem, ki pri svojem
delu prispevajo več. Verjamemo, da je takih v okviru tega
programa, kot tudi Fundacije
Vincenca Drakslerja še več,
cilji pa so pri tem bili in bodo
vedno enaki: pomoč sočloveku v stiski.
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Kranjska sitnoba

Želimo urejeno okolje
Zelenic in drevja ne more urejati vsak po svoje. Ključno je lastništvo.

Kranj – »Poglej, no, tukaj
vse lepo urejeno, pokošeno
in obrezano, tam pa 'šavje',
podivjano grmovje in trava.«
Marsikateri meščan ali me
ščanka je bil začuden, če je
naletel na takšno stanje v
našem sicer lepo urejenem
mestu.
V zadnjem času so največ
vprašanj v zvezi z zelenicami,
zasajanjem, obrezovanjem
drevja in podobnimi zadeva
mi zabeležili v KS Vodovodni
stolp. Najhuje pa so problem
dobesedno pod svojimi okni
in balkoni dojeli na Planini.
Preprosto zato, ker včasih či
sto birokratska ovira prispeva
k neurejeni zelenici pred blo
kom. Tako je bilo na primer
na Likozarjevi ulici, kjer so se
pristojni na občini in nosilec
koncesije znašli v precepu
med nezadovoljstvom obča
nov in dejstvom, da problem

lahko rešijo le postopoma in
– skupaj. Če namreč občina
ni lastnik neke zelenice ali
drevesa na njej, ne more in
ne sme pokositi trave, obreza
ti drevja ali grmovja. Prepro
sto zato ne, ker razpolaga z
javnim denarjem za javne
službe, zasebniki pa morajo
za svoja zemljišča in stanje na
njih poskrbeti sami. Prepro
sto, kajne? Ali pa tudi ne …
Prav na Planini je bil posebej
kritičen eden od občanov, ki
je opozarjal na stanje ob Li
kozarjevi ter ulicah Tuga Vid
marja in Juleta Gabrovška,
»kjer se niti otroci ne morejo
igrati zaradi neurejenih zele
nic«. Zaplet, ki je nastal pred
mnogimi leti, je res zanimiv:
ob urejanju lastništva je ne
kaj teh zemljišč postalo last
stanovalcev, kar je bila dejan
sko napaka, ki jo zdaj MO
Kranj rešuje. A pri tem niso
vsi za to, da so ob »svojo zele
nico«, in problemov s po

Številke veliko povedo:

•M
 estna občina Kranj ima v svojih evidencah
zabeleženih 461.700 kvadratnih metrov zelenih
površin.
• N
 a njih raste 5500 dreves.
• I mamo 3000 kvadratnih metrov visokih in 14.000
kvadratnih metrov nizkih grmovnic.
•P
 remoremo 3500 živih mej in 385 kvadratnih metrov
cvetličnih gredic.
• Imamo 522 klopi, otroških igral je 266.
• Za ljubljenčke je na voljo 72 živalskih WC-jev.

stopki je potem še več. Kranj
ska občina iz proračuna ne
more kriti stroškov urejanja
zasebnih zemljišč. Da bi ne
moteno lahko izvajali javne
službe (od pluženja ali čišče
nja pločnikov in poti do ko
šnje zelenic, rezanja grmovja
…), bo ta dolgoletni zaplet
treba rešiti strpno in s sku
pnimi močmi in zagotoviti
urejeno okolje za vse.

Kdo lahko obrezuje drevje

Ada Klari

V KS Vodovodni stolp so za
radi številnih vprašanj o
tem, kdo lahko, na primer,
obrezuje drevje med bloki,
iskali odgovor na MO Kranj
in pri nosilcu koncesije:
»Dobili smo pojasnila, ki so
za mnoge res nekaj nove
ga,« pravi tajnica KS Vodo
vodni stolp Ada Klari. »Zdaj
je jasno, da obstajajo točno
določeni postopki urejanja
okolice, v katere so vključeni
strokovnjaki. Delo na terenu
torej izvajajo ljudje, ki to
znajo. Ne gre za nobeno sa
movoljo, temveč za strokov
no skrb, kar skušamo našim
krajanom tudi pojasniti.«
Ker smo še sitnarili (tudi v
imenu občanov, ki jih zani
ma, kdo lahko kaj počne z
zelenjem naše občine), smo
se srečali s predstavniki, ki so
na MO Kranj zadolženi za to
področje. Pojasnili so, da ob
čani ne morejo sami ukrepati
– na primer zasajati drevja.

»Ne morejo se za to dogovori
ti niti neposredno z nosilcem
koncesije, ampak je to v pri
stojnosti MO Kranj. Seveda
so vsa pravila zajeta v odloku,
ki ga je sprejel mestni svet.
Zelene površine so tiste javne
površine, ki so v lasti MO
Kranj in so namenjene prav
vsem pod enakimi pogoji. To
pa potem zagotavlja tudi na
tančen odnos med izbranim
koncesionarjem in občino, ki
dejansko odloča o vsem, kar
se z zelenim Kranjem doga
ja,« so nam zaupali na Uradu
za gospodarstvo in gospodar
ske javne službe. »Letno nas
to v proračunu stane dobrih
600.000 evrov. Veseli smo,
da se občani odzivajo na pose
ge v mestno zelenje, da so
kritični ali pa pohvalijo ureja
nje, ker bo samo tako naše
mesto svoja 'zelena pljuča'
ohranilo za nas in naše za
namce.«

Tek za Kranj – Memorial
Vincenca Drakslerja

Kranj – Pridružite se 12. ok
tobra, ko se bodo na Glav
nem trgu v Kranju srečali
pohodniki in tekači. Organi
zatorji so pripravili zanimi
vo krožno tekaško traso, ki
bo potekala mimo Prešerno
vega gaja, skozi Huje, mimo
tržnice in Prešernovega gle
dališča ter po ulicah nazaj
do vodnjaka v starem mes
tnem jedru. Prijave na 3,3in 10-kilometrski tek, ki se
bosta začela ob 12. uri, so
odprte. Poskrbljeno bo tudi
za najmlajše, ki se bodo sku
paj s škratom Krančkom
preizkusili na otroškem
teku. Ta se bo začel ob 11.30.
Prijave so mogoče na spletni
strani www.tekzakranj.si,
kjer so tudi informacije o
programu dogodka. Organi
zatorji prosijo za pravočasne
prijave in plačilo startnin, da
bodo zagotovili dovolj spo
minskih daril za otroke. No

vost letošnjega leta je Pohod
Vincenca Drakslerja, ki se
bo začel ob 10.30. Možna bo
izbira med daljšo (3,3 kilo
metra) in krajšo (2,4 kilome
tra) različico pohoda, del
zbranih sredstev pa bo na
menjen socialno najbolj
ogroženim skupinam. Za
ključek bo z družabnim pro
gramom na vrtu Gradu Khi
slstein.
Že sedaj bodite pozorni na
brezplačne tekaške priprave,
ki jih vodi trener Blaž Ča
dež. Potekajo na Atletskem
stadionu v Kranju, vsak to
rek do prireditve ob 18.45.
Na dan prireditve bodo zapr
te naslednje ulice: Glavni
trg, Prešernova ulica, Mai
strov trg, Partizanska cesta,
Komenskega ulica, Kajuho
va ulica, Žanova ulica, Cesta
na Klanec, Cesta talcev,
Huje, Poštna, Tavčarjeva,
Cankarjeva ulica, Oldham
ska in Cesta Staneta Žagarja
(zapora pločnika).

Vprašanje: Prehod za pešce
Z novim krožiščem v Bitnjah
je naše življenje lepše, varnejše
in manj stresno. Iz smeri
Stražišča se lahko sedaj normalno vključiš v promet, če
želiš proti Planini. To je omogočeno tudi starejšim voznikom. Hvala, zelo smo zadovoljni. Žal pa se pri tem moje
sporočilo/vprašanje ne zaključi. Ker bivamo v okolici, se
tam naokoli veliko gibamo
tudi peš. Kljub uvedbi novega
krožišča je star problem še vedno ostal. Prehod za pešče. Če
prečkaš Škofjeloško cesto iz Bitenj proti Bantalam, ne moreš
drugače, kot da kršiš prometne
predpise in ogrožaš svojo varnost. Najhuje pa je, ker to moraš storiti, če želiš priti na t. i.
avtobusno postajališče mestnega prometa na nasprotno
stran cestišča. Upam, da se
zavedate, da to dnevno počnejo otroci, saj čez Bantale poteka šolska pot. Kaj pa starejši,
ko ne morejo več teči? Dve
stvari je treba urediti: označeno avtobusno postajališče in
označen prehod za pešce.
Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Najprej hvala za pohvale v
zvezi z novim krožiščem.
Glede pobude za prehod za
pešce in novo avtobusno po
stajališče vam lahko zagotovi
mo, da bo Mestna uprava
Kranj naredila vse, kar je v
njeni moči, da bosta oba pre
dloga realizirana. Pred samo
izvedbo bo treba v proračunu
zagotoviti potrebna denarna
sredstva, prehod za pešce s
pripadajočima pločnikoma in
avtobusno postajališče ume

stiti v prostor ter na podlagi
tega tudi pridobiti vsa potreba
zemljišča. Vse to seveda terja
svoj čas, zato ni pričakovati,
da bosta oba predloga realizi
rana v nekaj mesecih. Izved
ba obeh predlogov, še posebej
avtobusnega postajališča, je
močno odvisna od uspeha pri
dogovorih z lastniki zemljišč.
Vprašanje: Živa meja
Živim v vasi Britof in me zanima, kolikšna je dovoljena
višina žive meje ob občinski
cesti. Živa meja je visoka več
kot dva metra in je od ceste oddaljena 15 centimetrov ter zastira pogled na ulico (občinska
cesta), ki je tudi šolska pot.
Odgovor Medobčinskega inšpektorata Kranj:
Maksimalna višina žive
meje ob občinski cesti za
konsko ni določena, vendar
pa višina žive meje ne sme
ovirati preglednosti na ob
činskih cestah, v križiščih,
na območjih priključkov na
občinske ceste ter na notra
njih krivinah na občinskih
cestah, kar je določeno v Za
konu o cestah in drugih
podzakonskih aktih. Inšpek
tor v inšpekcijskem postop
ku presodi v skladu s svoji
mi pristojnostmi in veljavno
zakonodajo, ali živa meja
ovira preglednost, in v pri
meru neustrezne pregle
dnosti ukrepa. Predlagamo,
da pošljete lokacijo žive
meje, za katero menite, da
ovira preglednost, in inšpek
tor bo v najkrajšem mo
žnem času opravil ogled ter
v primeru ugotovljenih krši
tev ustrezno ukrepal v skla
du s svojimi pristojnostmi
in pooblastili.

12.

Letos se združujeta Županov tek in Tek za Kranj
v veliko rekreativno in dobrodelno prireditev.
Maruša Slavec

Igor Kalabić

oktober

2019

www.tekzakranj.si

www.kranj.si

Miran Šubic

Kotiček Kr povej
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Aktualno
Moteč letalski hrup
Župani sedmih občin so pristojne opozorili na
nedopustne prakse v letalskem prometu na
brniškem letališču.
Simon Šubic
Kranj – Župani občin Kranj,
Šenčur, Vodice, Škofja Loka,
Mengeš, Cerklje in Komenda, združeni v iniciativo za
zmanjšanje hrupa letal z
letališča Jožeta Pučnika na
Brniku, so ta mesec odgovorne opozorili na nepravilnosti
v zvezi z letalskim prometom na brniškem letališču.
Na sestanku s predstavniki
Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za letalski in
pomorski promet, Agencije
za civilno letalstvo in Kontrole zračnega prometa je tako
kranjski župan Matjaž Rakovec opozoril, da se je leta
2013 na pobudo Adrie Airways neposredno čez središče tretje največje občine v
Sloveniji uvedla nova zračna
pot z namenom zmanjšanja
operativnih stroškov. To je
nedopustno, saj naj bi šlo le
za 850 tisoč evrov letnega
prihranka, je poudaril.
Šenčurski župan Ciril Kozjek je prisotne seznanil, da
letalski prevozniki ne upoš-

tevajo dogovorov glede nočnih vzletov in vzletnih procedur. Tudi mengeški
župan Franc Jerič je opozoril na moteče nočne prelete,
vodiški župan Aco Franc
Šuštar pa se je pritožil zaradi nedeljskega šolanja pilotov ter kroženja in nizkega
letenja letal Adrie Airways
nad Vodicami.
Predstavniki ministrstva za
infrastrukturo so zagotovili,
da se nadzor pravilnega letenja, uporabe pravilnih procedur pristajanja in vzletanja letal ter upoštevanje izvajanja letalskih poti za vse
letalske prevoznike že izvaja. Župani zahtevajo tudi
preveritev ustreznosti izbranih merilnih mest, metodologijo merjenja hrupa in
izvajanje zakonodaje, ki bo
po zakonu o letalstvu omogočala izplačilo odškodnine
za najbolj obremenjene
občine z letalskim hrupom,
zato bodo v kratkem pripravili podoben sestanek še s
predstavniki Ministrstva za
okolje in prostor.

Spomenik še opozarja
V začetku septembra je pri spomeniku bazoviškim junakom v Prešernovem gaju potekala slovesnost
v spomin zamejskim rojakom, ki so bili žrtve fašističnega režima leta 1930.
Maša Likosar
Kranj – Na gmajni pri Bazovici so 6. septembra 1930 za
svoje narodnozavedno delovanje z življenjem plačati štirje uporniki proti fašističnemu zatiranju – Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir
Miloš in Alojz Valenčič.
Kranjski podžupan Robert
Nograšek je v svojem govoru
dejal, da je bil njihov boj radikalen, ker so se zavedali
nevarnosti potujčevanja in
kratenja človekovih pravic.
Izrazil je še željo, da bi po
tolikih desetletjih in težkih
izkušnjah druge svetovne vojne v tehnološko visoko napredni družbi živeli svobodno,
brez zatiranja in totalitarnih
režimov. "Svet je danes globalen, enoumni režimi se
množijo in mnogi se hranijo
ravno na polju ekstremnih
idej, ki so v preteklosti že pripeljale do vzpona fašizma in
nacizma," je poudaril.
Slavnostna govornica na slovesnosti je bila županja Obči-

Podžupan Mestne občine Kranj Robert Nograšek je izrazil željo po svobodnem življenju,
brez zatiranja in totalitarnih režimov. / Foto: Primož Pičulin
ne Repentabor Tanja Kosmina. Dejala je, da spomenik v
Prešernovem gaju, ki so ga
postavili takratni primorski
izseljenci v Kranju, velja za
prvi protifašistični spomenik
na svetu, ki je ostal nepoškodovan vse do danes. "Moramo se zahvaliti zavednim

Kranjčanom, ki so za časa
hudega fašističnega režima
stali ob strani našim ljudem
in ki še danes zvesto čuvajo
spomin nanje in na njihovo
poslanstvo," je povedala Tanja Kosmina.
Bazoviškim junakom so se s
polaganjem vencev poklonile

številne organizacije, kulturni program pa so oblikovali
združena Moški pevski zbor
Vesna iz Križa in Moški pevski zbor Vasilij Mirk s Proseke in Kontovela pod vodstvom Rada Miliča, Pihalni
orkester Mestne občine Kranj
in dijakinji Gimnazije Kranj.

Želijo obrtno cono

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ, STANETA ŽAGARJA 37, KRANJ

Dobro sodelovanje OOZ Kranj z Mestno občino Kranj glede obrtne cone se je začelo že ob
kandidaturi za novega župana. G. Matjaž Rakovec je v svojem programu kot eno od prioritet
navedel potrebo po obrtno-poslovni coni.
Zbornica in investitorji so zadovoljni, da so se na MOK določene aktivnosti v tej smeri že
začele izvajati za cono v Hrastju, ki je bila opredeljena kot najprimernejša.
Zemljišče poleg Agromehanike v Hrastju naj bi v prihodnjih letih postalo mesto podjetniškega ustvarjanja, seveda pa je predhodno treba še marsikaj postoriti.
Da se ne bi zadeve preveč zavlekle, je zbornica dala pobudo, da se čim prej začnejo aktivnosti
v zvezi s širitvijo ceste oz. dostopom med vpadnico Kranj Brnik in Agromehaniko Hrastje.
OOZ Kranj je želela, da je odločitev in podpora za to cono stvar konsenza svetnikov različnih
političnih opcij in skupin, zato je o tem obvestila vse svetnike in jih zaprosila za podporo, z
namenom, da čim prej pride tudi do realizacije oz. povezave.
Trenutno je izkazalo potrebo za gradnjo novih, večjih prostorov 16 investitorjev, ki bi skupaj
potrebovali približno 110.000 m2 zemljišča, dodatne proizvodne površine pa potrebuje tudi
Agromehanika, d. d., ki že leta posluje na tej lokaciji.
Zakaj OP-cono nujno potrebujemo?
Kranj, ki predstavlja mestno občino s 55.000 prebivalci ter središče gorenjske regije z več kot
200.000 prebivalci, kljub več kot 30-letnim prizadevanjem žal še vedno nima moderne poslov
ne cone in tehnološkega parka, ki bi na enem mestu zagotavljal zgoraj navedeno in gospodarskim subjektom omogočil, da generalno rešijo svoje prostorsko vprašanje na način, ki bo:
· okolju prijaznejši (prehod na obnovljive energije in energetsko varčne sisteme),
· ekonomsko in logistično učinkovit (optimizacija procesov, vezano na tehnološke zahteve),
·	ustvaril in ekspandirano generiral nova delovna mesta z dodano vrednostjo ter zaustavil
beg možganov, zlasti mladih v tujino,
· razbremenil mesto tovornega prometa,
· skladen s konceptom trajnostne in okolju prijazne mobilnosti,
·	izkazoval reprezentančnost podjetij, ki delujejo v njej (dejstvo je, da so uspešna podjetja in
obrtniki s svojimi programi več kot 90-odstotno izvozno naravnani, kar zahteva tudi sodoben, urejen videz, ki izkazuje sledljivost, spremljanje kakovosti, razvoj in visoko tehnologijo),
·	omogočil, da se bodo podjetja in obrtniki, tudi iz spalnih naselij ali iz degradiranih,
zastarelih, neurejenih območij, preselili na sodobno lokacijo,
·	ustvaril pogoje za raziskave in razvoj, kar je predpogoj za ustvarjanje, nadgrajevanje ter
internacionalizacijo izdelkov,
· ustvaril optimalne možnosti za sinergijo vseh gospodarskih subjektov v njej,
·	zagotovil praktično usposabljanje študentov dodiplomskega in podiplomskega študija ter
specialistično usposabljanje kadra, ki ga gospodarski subjekti konkretno potrebujejo ...
Če želimo zgraditi obrtno podjetniško poslovno cono v Hrastju, je kot predpogoj:
Predpogodbe z lastniki zemljišč za samo cono so že sklenjene, v pripravi je tudi že OPPN. Edina
ovira za investitorje je dostop – cestna povezava do poslovne cone. Pred nakupom zemljišča in
začetkom gradnje so investitorji želeli le še resno zagotovilo, da bo občina cesto tudi zgradila.

Kranjski mestni svetniki so na seji podprli željo obrtnikov, da se čim prej
začne gradnja ceste in potrebne infrastrukture do Obrtno-poslovne cone
Hrastje. Veliko razprave tudi o športu.
Vilma Stanovnik
Kranj – Točka o pobudi za
izgradnjo ceste in infrastrukture do Obrtno-poslovne
cone Hrastje je bila sicer na
dnevni red septembrske
seje kranjskega mestnega
sveta uvrščena naknadno,
vendar pa je prav o tem
potekala najdaljša razprava.
Svetniki so v razpravi večkrat poudarili, da je gospodarstvo, zlasti pa razvoj obrti, za občino še kako
pomembno in da se gradnja
primerne obrtne cone odlaga že preveč časa. »Mnogi
kranjski obrtniki odhajajo v
druge občine in celo v tujino, saj v domači občini ne
najdejo možnosti za svojo
dejavnost,« je povedal predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj
(OOZ Kranj) Ludvik Kavčič.
Zadrege obrtnikov je svetnikom pojasnila tudi direktorica OOZ Kranj Daniela
Žagar in predstavila aktivnosti, ki jih želijo izvesti, da bi
se načrtovana cona res začela čim prej graditi. Ob tem
je poudarila zlasti ureditev
cestne povezave med vpadnico Kranj–Brnik in Obrtno-poslovno cono Hrastje
ter tudi gradnjo ostale potrebne infrastrukture. Svetniki
so se strinjali s predlogom,
da se za ureditev ceste čim
prej uredi potrebna doku-

mentacija ter da se v proračunu za naslednje leto zagotovijo tudi potrebna sredstva
za začetek investicije.
Precej pomislekov je med
svetniki povzročil osnutek
odloka o izbiri in sofinanciranju letnega programa
športa. Predlog z merili za
rangiranje različnih športov
je predstavil Marko Trebec

ga bo mestna uprava lahko
kupila hišo v mestnem jedru ob kanjonu Kokre za ureditev stanovanjske problematike ter zemljišče za ureditev sprehajalne poti ob
kanjonu Kokre, dopolnjen
osnutek odloka o občinskem
podrobnem prostorskem
načrtu za območje Labor ter
odlok o podrobnem prostor-

Svetnik Zoran Stevanović je iz dnevnega reda
seje umaknil točko, v kateri naj bi obravnavali
vzpostavitev reda na območju mini tržnice na
Planini. Kot je pojasnil, je bil vzrok za takšno
odločitev, ker je občinska uprava že sprejela
sklep, da odpove pogodbe vsem najemnikom na
tem zemljišču. Pri tem je pozvala najemnike,
naj do konca letošnjega leta odstranijo
nezakonite objekte s tega območja.
iz Urada za družbene dejavnosti, svetniki pa so menili,
da je takšen način določanja
kriterijev marsikdaj nepošten do klubov, ki so uspešni.
Do sprejema odloka naj bi
se dogovorili o vseh teh
pomislekih.
Manj polemik je bilo med
svetniki ob sprejemu osnutka odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada Mestne občine Kranj.
Mestni svetniki so potrdili
tudi dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, na podlagi katere-

skem načrtu za gradnjo
osmih novih stanovanjskih
hiš v naselju Na gozdni jasi
v Srakovljah.
Mestni svetniki so se strinjali, da bo nova ravnateljica
Vzgojnega zavoda Kranj
Nataša Durjava.
Mestna občina Kranj je leta
2017 kupila Zadružni dom
Mavčiče, svetniki pa so se na
septembrski seji strinjali, da
se objekt prenovi in da ima v
njem prostore tudi krajevna
skupnost, ki je svoje nekdanje prostore odstopila za
potrebe vrtca.
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V Zdravstvenem domu Kranj so vsi zdravniki, ki so za 15. september
napovedali odpovedi delovnih razmerij, te preklicali. V iskanju nadaljnjih
rešitev so se zdravniki sestali tudi z župani.
Suzana P. Kovačič
Kranj – Na pobudo Zdravstvenega doma (ZD) Kranj
je bil pred nedavnim sklican sestanek z župani občin, ki jih pokriva ZD Kranj.
Udeležili so se ga zdravniki
družinske medicine ZD
Kranj in župani Mestne občine (MO) Kranj ter občin
Naklo, Cerklje, Preddvor,
Šenčur in Jezersko. »Govorili smo o aktualni problematiki, predlagali sprejem
še nekaterih ukrepov, ki
bodo delovno okolje ZD
Kranj napravili privlačnejše
za mlade zdravnike. Rešitev
večine težav je kadrovska
okrepitev, ki jo lahko razrešimo le s širokim sodelovanjem vseh deležnikov.
Kljub sprejemu določenih
ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev s strani vod-

stva ZD Kranj je namreč še
nekaj takih, katerih sprejem je v pristojnosti občin,«
je povzela direktorica ZD
Kranj Lili Gantar Žura.
Kranjski župan Matjaž Rakovec je povedal, da župani
podpirajo aktivnosti družinskih zdravnikov, da pa je
ključno, da so družinski
zdravniki v ZD Kranj umaknili odpovedi delovnih razmerij in bo za občane občin,
ki jih pokriva ZD Kranj, še
naprej dobro poskrbljeno.
Kot bistveno težavo je omenil pogosto popoldansko in
večerno delo ob dejstvu, da
je precej novih zdravnic tudi
mladih mamic. »Občinam
ustanoviteljicam ZD Kranj
bodo družinski zdravniki
naslovili pobudo, da se njihove obveznosti zmanjšajo,
je pa v to treba vključiti tudi
Zavod za zdravstveno zava-

Dom upokojencev Kranj je mag. Zvonka Hočevar kot direktorica prevzela 1.
aprila 2009. V teh dobrih desetih letih
je Dom z uspešno izvedeno energetsko sanacijo, celostno prenovo prizidka, novimi prostori za pomoč na domu,
dodatnim parkiriščem, prenovljeno in
dograjeno centralno kuhinjo, kavarnico in novima zimskima vrtovoma za
dnevno varstvo in varovane oddelke
ter ureditvijo štirih čudovitih parkov
pridobil povsem novo, pomlajeno podobo, kjer se stanovalci dobro počutijo. S številnimi novimi programi, strokovnostjo in spoštljivim odnosom pa
zagotavljajo, da njihov slogan »naročje
topline« ni le mrtva črka na papirju.
»Rada sem delala v Domu, ponosna sem na svoje sodelavce, kot tudi na rezultate
dela, ki jih zapuščam. Ob tej priložnosti iskrena hvala vsem za sodelovanje, kajti
brez izjemnih sodelavcev, svojcev in enkratnih stanovalcev, ki vsemu delu dajejo
smisel, ne moreš doseči ciljev, ki si jih zastaviš. Izjemno pa se veselim tudi upokojitve, kajti po štiridesetih letih delovne dobe je čas, da mesto prepustiš novim energijam in novim idejam, sama pa se bom posvetila novim izzivom. Predvsem pa bom
imela več časa za svoja dva vnuka Tiana in Kristiana, morda pa me bodo razveselili
še s kakšnim,« je povedala Hočevarjeva.

rovanje Slovenije in delodajalce. Mislim, da bomo našli
skupen jezik v zadovoljstvo
predvsem občanov, pa tudi
zdravnikov, delodajalcev in
občine,« je pojasnil Rakovec
in dodal, da ima MO Kranj v
tem trenutku na voljo eno
prosto stanovanje, ki ga lahko namenijo zdravniku družinske medicine, in še: »Na
občini pripravljamo spremembo pravilnika, s katerim bi pet, šest stanovanj
namenili zdravnikom družinske medicine.« Morda bi
ravno ponujena stanovanja
pritegnila kakšnega zdravnika v Kranj.
Zdravniki so sicer preklicali
odpovedi, a jih bo nekaj v
kratkem najverjetneje nastopilo delo v skrajšanem delovnem času, urnik teh ambulant bo zato nekoliko prilagojen.

Preselili zobni rentgen
Suzana P. Kovačič
Kranj – Zobni rentgen so iz
kletnih prostorov kranjske
zobne poliklinike preselili
v preurejene prostore v
Zdravstveni dom (ZD)
Kranj na oddelek rentgena.
Direktorica ZD Kranj Lili
Gantar Žura je povedala,
da so s proračunskimi
sredstvi zdravstvenega
doma kupili tudi dva nova
aparata; ortopan v vrednosti 91 tisoč evrov in intraoralni rentgen v vrednosti
slabih 11 tisoč evrov. Kot je
še dejala, je prednost, da je
zdaj celotna rentgenska
služba ZD Kranj na enem

»Moja mami, ati, babi,
dedi, teta, stric ... vsi berejo
Gorenjski glas ...

Za zobni rentgen so kupili nova aparata. / Foto: Gorazd Kavčič
mestu in tudi zaposleni si
bodo lažje organizirali
delo. Nekdanje prostore

zobnega rentgena pa bodo
namenili zaposlenim za
garderobe ...

Stekel promet v krožišču

Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Potem ko so na začetku tega meseca asfaltirali
prenovljeno krožišče na
Primskovem, se je večina
voznikov v zadnjih dneh
nanj že navadila. Najbolj po-

zoren je treba biti na pravilno in pravočasno razvrščanje na pravi prometni pas,
zato je treba pozorno pogledati table pred vstopom v
krožišče. Med vožnjo je treba upoštevati, da ima prednost tisti, ki je že v krožišču.

Na prenovljeno krožišče smo se v zadnjih dneh že navadili.

Menjave prometnih pasov
znotraj krožišča niso dovoljenem, prav tako je pomembno, da vozniki s smerniki nakažejo izključitev iz
krožišča.
"Glede na veliko pretočnost
prometa menimo, da ni večjih težav in da vozniki večinoma upoštevajo prometno
signalizacijo. Stanje smo v
začetku tega tedna še enkrat
preverili in v petinštiridesetih minutah zaznali dva primera nedovoljenih menjav
prometnih pasov znotraj
krožišča," pravi predstavnik
za odnose z javnostmi na
Policijski upravi Kranj Bojan Kos.
Hkrati dodaja, da se je očitno obrestovalo podrobno
seznanjanje voznikov o pravilih in načinu vožnje, na
kar so opozorili tudi s prikazovanjem videa.

... jaz pa rešim križanko
in preberem šale.«

Izhaja vsak
torek in petek.
www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik

Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si

NAROČNIK: DOM UPOKOJENCE KRANJ, CESTA 1. MAJA 69, KRANJ

Kranjski dom upokojencev
zapušča dolgoletna direktorica
mag. Zvonka Hočevar

Preklicali so odpovedi
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Krajevne skupnosti

Želijo urejene in varne poti
V Krajevni skupnosti Besnica veliko pozornosti namenjajo ureditvi varnih poti in postajališč, zagnano pa so se lotili tudi prenove gasilskega doma. Skupaj
z domačimi gasilci se že pripravljajo na Kostanov piknik, ki bo v Zgornji Besnici dve oktobrski nedelji.
Vilma Stanovnik
Besnica – "V Krajevni skupnosti (KS) Besnica smo se
odločili, da izboljšamo prometno varnost, zlasti bolj
varen vstop in izstop šolskih
otrok in ostalih potnikov v
in iz avtobusov. Tako smo
že v prejšnjem mandatu
sveta KS uredili avtobusno
postajališče in pločnik na
Pešnici v Spodnji Besnici,

Predsednik Krajevne
skupnosti Besnica Primož
Bavdek

uredili pa smo tudi prehod
za pešce. Kot naslednjo
nevarno točko smo opredelili okolico gasilskega doma v
Spodnji Besnici, kjer smo
nato naredili pločnika na
obeh straneh, uredili smo
avtobusno hišico ter prehod
za pešce. Poleg tega smo
uredili tudi prepotrebno
parkirišče za uporabnike
gasilskega doma ob raznih
prireditvah. Pravkar urejamo še eno nevarno točko
oziroma nevaren odsek. Ta
je pri bivši pošti v Zgornji
Besnici. Na obeh straneh
smo uredili pločnik, naredili
smo avtobusno postajališče
in prehod za pešce. Zavedamo se, da je v naši KS še kar
nekaj nevarnih odsekov, in
če bo le mogoče, se bomo
prihodnje leto lotili urejanja
postajališča na Vidmu," pravi predsednik KS Primož
Bavdek, ki se skupaj z gasilci in ostalimi podporniki
trudi prenoviti gasilski dom.
"Trenutno v gasilskem domu
urejamo prostore za delova-

Pri bivši pošti v Zgornji Besnici urejajo nevaren odsek.
nje krajevne skupnosti, naslednji mesec se bo začela
obnova sanitarij in okolice.
Po načrtu naj bi gasilski dom
v celoti obnovili do leta 2025,
ko bomo praznovali 100-letnico Gasilskega društva Besnica," pojasnjuje predsednik
Bavdek in dodaja, da so se na

Kdor se pri
učenju nazaj drži,
za sebe
ne poskrbi.

KS skupaj z domačimi gasilci
odločili, da prevzamejo organizacijo sedaj že tradicionalnega Kostanovega piknika, ki
bo letos znova dve nedelji, 13.
in 20. oktobra. "Letos smo se
odločili tudi, da bomo obe
nedelji med 11. in 20. uro
vsako polno uro organizirali

Avtobusno postajališče na Vidmu naj bi prenovili drugo leto.
brezplačen avtobusni prevoz
na relaciji Kranj–Supernova–
Besnica," pravi Bavdek.
Ob semnju in prazniku krajevne skupnosti so prvo septembrsko nedeljo v Besnici
pripravili prireditev, na njej
pa so podelili priznanji
Mihaelu in Mileni Sušnik za

uspešno dolgoletno delo na
Turističnem društvu Besnica. "Na praznični 26.
december pripravljamo tudi
sedaj že tradicionalni nočni
ogled slapu Šum, ki bo med
16. in 20. uro," na še en prijeten dogodek vabi predsednik Primož Bavdek.

Kranjsko podeželje
ohranja identiteto
Zadnji teden v avgustu so potekali Struževski dnevi, ki so namenjeni
krepitvi odnosov med krajankami in krajani in s tem ohranjanju identitete
celotne skupnosti.
Maša Likosar

Poskrbite za svoje dobro
počutje z novimi znanji.
•AROMATERAPIJA
ZA DOMAČO RABO
•BARVNA TERAPIJA
•REFLEKSNA MASAŽA STOPAL
•SALSA ZA PARE

Vpišite se
v septembru!

Struževo – Struževske dneve je Krajevna skupnost
Struževo letos pripravila
drugič. "Gre za nadaljevanje
aktivnosti iz preteklosti, ko
so pred tridesetimi leti organizirali podobno prireditev.
Mi smo to tradicijo obudili
in ji dali nov zagon," je
povedal predsednik KS Struževo Tomaž Sajovic in
dodal: "Naša vas, ki velja za
kranjsko podeželje, je zelo
povezana in domačini imamo svoje, ne tako mestno
obarvano mišljenje." Pojasnil je še, da je rdeča nit prireditve njihov simbol petelin, saj je njegov karakter
najboljši primer skrbi za
lastno skupnost. "Simbol
petelina je sredi naše vasi
oblikoval Jože Mrgole, ki je
zelo zaslužen tudi za to, da
je v Struževem veliko dogajanja, kjer se prenašajo izkušnje in znanje na otroke,
starejši pa se aktivno vključujejo v družabno življenje"
je dejal Sajovic in še zaupal,
da so krajani Jožeta Mrgoleta predlagali za plaketo Mestne občine Kranj.
V šestdnevem programu
Struževskih dnevov so pripravili nogometni, košarkar-

Najmlajši so risali po stenah, medtem ko so se starejši
pomerili v odbojki. / Foto: Primož Pičulin
ski in odbojkarski turnir ter
turnir v prstometu. Za
odbojko so postavili igrišče,
ki bo v Športnem parku
Struževo ostalo celo zimo, v
naslednjem letu pa nameravajo zgraditi tri nova igrišča
ob obstoječem večnamenskem ograjenem igrišču.
Prvošolce so obdarili s pripomočki za varno pot v šolo,
jim pekli palačinke in pripravili ustvarjalne delavnice,
ki se jih je udeležilo več kot
180 otrok. Na potopisnem

večeru je Matevž Vučer predaval o Maroku, v okviru
filmskega večera na vasi pa
so predvajali filma Bohemian Rhapsody in Gremo mi
po svoje. Prvič so jih obiskali Jože Obadič, ki je predstavil pravljice za otroke in
odrasle, ter starodobniki iz
Športnega društva Tornado
z Izlak. Prireditev so sklenili
s sobotnim druženjem na
Domačiji Pr' Matjaž, kjer se
jim je pridružil tudi kranjski
podžupan Janez Černe.

www.visitkranj.si
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jesenski

UTRIP KRANJA
JENKOVI DNEVI
ob 150 letnici pesnikove smrti
Simon Jenko se je rodil 27. oktobra 1835 na Podreči pri Mavčičah, umrl pa je 18.
oktobra 1869 v Kranju. Letos mineva okroglih 150 let od njegove smrti. Čeprav je
v svojem življenju izdal samo eno pesniško zbirko s preprostim naslovom Pesmi,
ga slovenska literarna zgodovina uvršča med najvplivnejše slovenske pesnike, kot
so bili poleg njega le še Prešeren, Gregorčič, Aškerc in Župančič.
Simon Jenko je eno izmed velikih imen Kranja. Rojen je na področju današnje občine Kranj, je pesnik Sorškega polja, ki leži v občini Kranj, konec svojega življenja
je preživel v Kranju in še danes počiva v Prešernovem gaju v Kranju.
Simon Jenko je pisal o sreči in ljubezni. Bil je velik domoljub in vizionar. To pa so
vrednote, ki so aktualne tudi danes. Jenkovo vizionarstvo zelo lepo odražajo verzi, ki so vklesani na njegov nagrobni spomenik v Prešernovem gaju:

Ko jaz v gomili črni bom počival,
In zelen mah poraste nad menój,
Veselih časov srečo bo užival,
Imel bo jasne dneve narod moj.
Zavod za turizem
in kulturo Kranj
Mag. Tomaž Štefe,
direktor Zavoda za
turizem in kulturo
Kranj
Zavod za turizem in kulturo Kranj si že
nekaj let prizadeva za večjo prepoznavnost Simona Jenka v Kranju, Sloveniji in
tudi v krajih v tujini, kjer je živel in delal.
Letos smo pod častnim pokroviteljstvom
župana Mestne občine Kranj g. Matjaža
Rakovca k skupnemu sodelovanju pritegnili Kulturno društvo Šmonca iz Podreče
in njegovega predsednika Rudija Zevnika,
Društvo slovenskih pisateljev, Osnovno
šolo Simona Jenka, Gimnazijo Franceta
Prešerna, Gimnazijo Kranj, Prešernovo
gledališče Kranj, Mestno knjižnico Kranj
in številne posameznike. Skupaj smo pripravili Jenkove dneve, ki trajajo od 18.
do 27. oktobra. Začetek Jenkovih dnevov
zaznamuje datum pesnikove smrti, zaključek pa njegovega rojstva.
Zavod za turizem in kulturo Kranj od leta
2016 pripravlja kulturno slovesnost v počastitev spomina na Simona Jenka v Prešernovem gaju. Letošnja bo 18. oktobra
ob 10. uri. V šolah učenci že pišejo literarna dela za letošnjo izdajo zbirke Kranj-

ske Vaje, po zgledu ilegalnega rokopisnega
dijaškega lista Vaje, ki ga je v gimnazijskih
letih pisal Jenko s prijatelji. Kranjske Vaje
bomo izdali v lično oblikovani knjižici,
dijaki bodo svoja literarna dela prebrali v
Prešernovem gaju in se srečali z letošnjimi
nominiranci za Jenkovo nagrado v Mestni
knjižnici Kranj.
Vrhunec dogajanja bo v Prešernovem
gledališču Kranju, kamor nam je letos
uspelo vrniti podelitev Jenkove nagrade.
Poleg navedenega je Zavod za turizem in
kulturo Kranj pridobili v upravljanje hišo v
starem Kranju, v kateri je živel Simon Jenko – hišo že preurejamo v Jenkovo sobo,
ki si jo bo mogoče ogledati, namenjena pa
bo umetnikom, ki bodo prišli na rezidenčno bivanje in ustvarjanje v Kranj.
Vse bralce lepo vabimo, da se udeležijo
prireditev, ki smo jih pripravili v spomin
Simonu Jenku.

KD Simona
Jenka Šmonca
Rudi Zevnik,
predsednik KD
Simona Jenka –
Šmonca
Začetki KD Simona Jenka – Šmonca segajo
že v začetek dvajsetega stoletja. V tem času
je imelo društvo več različnih funkcij in je
opravljalo različne kulturne dejavnosti ter
nekajkrat spremenilo svoje ime. Pod imenom KD Simona Jenka – Šmonca Mavčiče
društvo deluje 15 let. Program društva temelji predvsem na obujanju in ohranjanju

spomina na Simona Jenka, pesnika Sorškega polja. Več kot desetletje se društvo
povezuje z Društvom slovenskih pisateljev
in skupaj z njim soustvarja Jenkove dneve,
ki potekajo vsako leto od 18. do 27. oktobra. V tem času se poleg podelitve Jenkove
nagrade odvijajo različni dogodki. Vsako
leto se pesniku v spomin poklonimo ob
spomeniku na Podreči, ki ga obiščejo nominiranci za nagrado. Spominska slovesnost na Podreči bo 20. oktobra 2019.
Prireditev se bo začela s pohodom Po poti
Jeprškega učitelja ob 8. uri na Drulovki in
se zaključila s spominsko slovesnostjo pri
spomeniku na Podreči ob 12. uri.
Do letošnjega leta smo v Mavčičah skupaj
z Društvom slovenskih pisateljev (z izjemo
leta 2016) podeljevali tudi Jenkovo nagrado. Letošnje leto se dogodek prestavi nazaj
v Kranj, v Prešernovo gledališče, kjer so
nagrado podelili prvič. S tem želimo dogodek ponovno približati Kranjčanom in
poskrbeti, da bo postal širše obiskan in
prepoznan.

res velikih pesniških imen, vsekakor pa so
vse poetike vseh nagrajenih pesnikov in
njihovih pesmi sedaj, in upam, za vedno,
pred nami na mizi, tukaj in zdaj. Zato se
lahko za vsako leto vračamo in pregledujemo, kje smo, kaj smo, kdo smo in kako
smo. Tudi za to gre v poeziji.
Slavnostna podelitev Jenkove nagrade
bo v Prešernovem gledališču Kranj 24.
oktobra 2019 ob 19. uri.

Društvo slovenskih pisateljev
Dušan Merc,
predsednik Društva
slovenskih pisateljev
Globoko intimno žalost zaradi sveta, v katerega smo postavljeni, otožnost in grenkobo zaradi hudobije in pritlehnosti ljudi,
med katere smo narojeni, morda lahko
premagujemo ali vsaj blažimo z jasno ironijo in odkritim posmehom. Vendar šele,
ko ugotovimo, kdo smo in kje smo, kateremu narodu pripadamo, kakšna je naša
usoda, v katerem jeziku živimo in kakšna
je naša pesniška moč. In tu je Jenko za
vedno postavljen med največje slovenske
pesnike vseh časov.
Simon Jenko je v časovnem zaporedju
največjih slovenskih pesnikov nedvomno
takoj za Prešernom v izražanju in posredovanju svojega občutenja in odnosa do
sveta v svetli in jasni slovenščini, v ritmu
in metrumu. Prešernu in Jenku so sledili
nekateri res veliki in vsak po svoje nedosegljivi pesniki samo zaradi vedno novega
načina, kako upesniti svet in sebe v njem.
Jenkovo nagrado od leta 1986 podeljuje
Društvo slovenskih pisateljev sodobnikom. Na tem kar dolgem seznamu je nekaj

Jenkovi dnevi
18. – 27. oktober 2019

petek, 18. oktober
10.00
11.00

Poklon pesniku Simonu Jenku ob 150 letnici
smrti, Prešernov gaj
Okrogla miza: Vpliv okolja na ustvarjanje poezije
in proze, Mestna knjižnica Kranj

nedelja, 20. oktober
8.00
12.00

Pohod po poti Jeprškega učitelja, Drulovka
Spominska slovesnost pri spomeniku Simona
Jenka, Podreča

četrtek, 24. oktober
19.00

Slavnostna podelitev Jenkove nagrade,
Prešernovo gledališče Kranj

Spremljevalni dogodki

petek, 4. oktober
18.00

Prireditev Vodnjak Šmončeve poezije,
Knjižnica Medvode

četrtek, 17. oktober
19.00

Večer posvečen Simonu Jenku, OŠ Orehek

torek, 15. oktober do 2. november
Razstava Čut se zlije mi v besede, Knjižnica Medvode

Sledite nam na
@visitkranj
in ne pozabite svojih
fotografij, ki ste jih
posneli v Kranju in

www.visitkranj.si

instagram

Foto: Damjan Vrhovnik

značko #visitkranj!

Foto: MKK Andra Bernik

njegovi okolici označiti z

www.visitkranj.si
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KAM V MESECU OKTOBRU?
TOREK, 1. oktober 2019
10:00

Predavanje: Klopni
meningoencefalitis in moja pravica
do brezplačnega cepljenja
Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 2. oktober 2019
10:30

17:00
19:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Predavanje, Rijeka Evropska prestolnica kulture 2020
Gorenjski muzej,
Vojnomirova dvorana
Tačkova urica
Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Skrivnostna Alžirija
Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 3. oktober 2019
16:00
16:00
18:00
19:00
20:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po
festivalskih razstavah, Glavni trg
Brezplačna otroška ustvarjalna
igralnica
Vodopivčeva ulica 2
Vodenje po razstavi in predstavitev
kataloga Silvestra Komela
Galerija Prešernovih nagrajencev
Lorca in flamenko
Mestna knjižnica Kranj
Koncert: Dovč & Gombač 2019
Stolp Škrlovec

19:00

20:00

Jata izkušenih ptic, družbena
koreografija v III. življenjskem
obdobju PONOVITEV
Stolp Škrlovec, ulice Kranja
KŠK Ultraviolet Electronic Festival
2019, Bazen Kranj

PONEDELJEK, 7. oktober 2019
17:00

Lego roboti (Code Week) - poteka do
11.10.2019, Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 8. oktober 2019
15.00

16:00
16:00
17:30
18:00
18:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetnosti: Video delavnica z
mobilnimi telefoni na temo Črno-belo
Galerija Mestne hiše
Brezplačna ustvarjalna igralnica
Vodopivčeva ulica 2
Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Glasbeni objem
Stolp Pungert
Delavnica: Tok ženske, Stolp Pungert
Predavanje: Email marketing
Župančičeva ulica 22

SREDA, 9. oktober 2019
16:00
17:00
19:00
19:30

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po
festivalskih razstavah, Glavni trg
Delavnica: Beremo s Tačkami
Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Evforija
Mestna knjižnica Kranj
Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 10. oktober 2019

Izkušena glasbenika, ljudska godca 21. stoletja,
vas bosta ob 15-letnici glasbenega soustvarjanja 10:00
popeljala na izjemno zvočno popotovanje, s svojo
virtuoznostjo in hudomušnostjo predstavila sloven- 16:00
sko ljudsko glasbo v sodobnih in živih priredbah,
na turneji pa premierno zaigrala tudi kopico svežih 17:00
avtorskih kompozicij.

Lažje poslušamo, kot beremo
Glavni trg 23
Sejem: Karierni dan
Izobraževalni center BB
Delavnica izdelave domače
kozmetike, Prešernova ulica

PETEK, 4. oktober 2019
10:30
16:00

17:30
18:00
19:00
19:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
razstavah, Glavni trg
Jata izkušenih ptic, družbena
koreografija v III. življenjskem
obdobju PREMIERA
Stolp Škrlovec, ulice Kranja
Alica, OKC Krice Krace
Muzejski večer: Repatriacija kulturne
dediščine in najspornejša muzejska
zbirka na svetu, Ullrichova hiša
Razstava: Urška Pečnik, A se ti zdi ta
luk za Slovenijo? Layerjeva hiša
Jata izkušenih ptic, družbena
koreografija v III. življenjskem
obdobju PREMIERA
Stolp Škrlovec, ulice Kranja

SOBOTA, 5. oktober 2019
10:00
10:00
11:00
14.00
16.00

17:00
17:00

Sobotna matineja: Martin Krpan,
Teater Cizamo, Prešernovo gledališče
Ustvarjalna delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Dnevi Evropske kulturne dediščine:
Klasičen ogled Kranja, Kranjska hiša
Festival piva in klobase
Rovi pod starim Kranjem
Jata izkušenih ptic, družbena
koreografija v III. življenjskem
obdobju PONOVITEV
Stolp Škrlovec, ulice Kranja
Predstava: Motovilčica
Stolp Pungert
Predstava: Mala in modra - premiera
gledališke predstave za vse
generacije, Dom krajanov Primskovo

20:00

Predstava: MiMart Flamenco Trio Claveles, Stolp Škrlovec

PETEK, 11. oktober 2019
17:00
17:00
17:00
17:30
19:30
20:00

Dva zmerjavca
Mestna knjižnica Kranj
Odprtje razstave Čriček in temačni
občutek, Mestna knjižnica Kranj
Dnevi Evropske kulturne dediščine:
Vodenje po rovih pod starim Kranjem
Kranjska hiša
Predstava: Strah, OKC Krice Krace
Thomas Bernhard: Zabava za Borisa
Prešernovo gledališče
Koncert: Sabizmi, Layerjeva hiša

SOBOTA, 12. oktober 2019
08:00
10:00
10:00
10:30
17:00

Bolšji sejem, Glavni trg
Dnevi Evropske kulturne dediščine:
Vodenje po rovih pod starim Kranjem
Kranjska hiša
Sobotna matineja: ZooPotniki,
Lutkovno gledališče Pupilla
Prešernovo gledališče
3. Tek za Kranj, Memorial Vincenca
Drakslerja, Glavni trg
Zgodbe od vsepovsod, Bojan Pretnar
Stolp Pungert

NEDELJA, 13. oktober 2019
11:00

Konstanov piknik, Zgornja Besnica

PONEDELJEK, 14. oktober 2019
17:00
17:00
18:00

6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Kamišibaj delavnica za
najmlajše, Stolp Pungert
Delavnica: LEGO ustvarjalnica
Mestna knjižnica Kranj
6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Ne tako tuje pravljice
Stolp Pungert

TOREK, 15. oktober 2019
16:00
17:30
17:30
17:30

Na delavnici izdelave naravne kozmetike bo prikazana izdelava macerata, naravnega domačega 18:00
mazila in mila po hladnem postopku.
19:00 Delavnica: Kviz znanja
Mestna knjižnica Kranj
18:00
19:00 Pub kviz, Stolp Pungert
19:00

Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Digitalna fotografija
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Improliga
Stolp Pungert
Delavnica: Pravljična joga
Mestna knjižnica Kranj
6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Res lepo je rekla miška
Stolp Pungert
Predstave na Pungertu
Stolp Pungert
Predavanje: Ko branjevke govorijo o
radiaciji, Mestna knjižnica Kranj

17:30

19:00
19:30

ČETRTEK, 17. oktober 2019
07:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:00
19:00
19:30
20:00
20:00

Terenska krvodajalska akcija Stražišče, Prošport center Stražišče
Brezplačna ustvarjalna igralnica
Vodopivčeva ulica 2
6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Kamišibaj delavnica za
najmlajše, Stolp Pungert
Predavanje: Okrogla miza 150 let
organiziranega gasilstva na
Slovenskem, Ullrichova hiša
Švica - kaj je treba vedeti
Švicarska šola
Literarno ozvezdje: Sodni dnevi dr.
Petra Čeferina
Mestna knjižnica Kranj
Večer posvečen Simonu Jenku
OŠ Orehek
Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče
Damski večer nad strehami Kranja
Panorama Stara pošta
Matchkanje, Stolp Škrlovec

10:30
19:30
23:00

Krančkov zajtrk, Stolp Pungert
Sobotna matineja: Rokec na drugem
koncu sveta, Uš lutke
Prešernovo gledališče
6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Kamišifest
Stolp Pungert
Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče
Razpaljotka!
Bazen Kranj

NEDELJA, 20. oktober 2019
9.00

11.00
12.00

Pohod po poti Jeprškega učitelja,
zbor v Drulovki. Na parkirnem
prostoru nasproti pizzerije
Karantanija, Drulovka
Konstanov piknik
Zgornja Besnica
Spominska slovesnost pri spomeniku
Simona Jenka, Podreča

PONEDELJEK, 21. oktober 2019
19.30

Ivan Cankar: Ob zori
Prešernovo gledališče

TOREK, 22. oktober 2019
09:30
17:00
17:30

18:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
razstavah, Glavni trg
Predstava za otroke Ifigenija
Sfrčkljana, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Glasbeni objem
Stolp Pungert
Delavnica: Digitalna fotografija
Mestna knjižnica Kranj
Koncert: OkTubafest, Slavnostni
koncert ob 10. letnici delovanja
(Glasbena šola Kranj) - prost vstop
Prešernovo gledališče

V objemu srednjeveškega Stolpa Škrlovec se boste
lahko »parčkali« preko plesa in povezovalnih iger.
Dogodek je namenjen tistim, ki si želijo najti novih
prijateljev ali partnerja. Spremljajoči program vam SREDA, 23. oktober 2019
obljublja prigrizke za vse okuse in dobro kapljico. 16:00 8. Mednarodni festival likovnih
Tisti, ki se bodo ta večer »po-match-kali«, dobijo
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
romantično nagrado.
razstavah, Glavni trg

PETEK, 18. oktober 2019
8.00
10.00
10.00
11:00
17:30

19:30
20:00

Razstava Simon Jenko – 150 letnica
smrti, Mestna knjižnica Kranj
8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
razstavah, Glavni trg
Poklon pesniku Simonu Jenku ob
150 letnici smrti, Prešernov gaj
Okrogla miza na temo Vpliv okolja na
ustvarjanje poezije in proze
Mestna knjižnica Kranj
6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: Večer z Aljažem
Jovanovičem, Stolp Pungert
Predstava: Čopkometer, Kaličopkovo
gledališče, OKC Krice Krace
Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče
Koncert: Tretji kanu
Stolp Škrlovec

Spomladi je višek popularnosti dosegla televizijska SOBOTA, 19. oktober 2019
serija o tragični nesreči v černobilski jedrski elektrarni leta 1986 in njenih daljnosežnih posledicah. 09:00 Krančkova transverzala
Stolp Pungert
Kaj se je medtem dogajalo v Jugoslaviji, Sloveniji
ter na Gorenjskem? Kakšni so bili odzivi oblastni- 09:30 5. pohod »Po poteh žitnih polj« - KS
Primskovo, Dom krajanov Primskovo
kov, znanstvenikov in ljudi na nesrečo?
20:00 Filmsko gledališče: Oni
Stolp Škrlovec

Henrik Ibsen velja za »očeta sodobne drame« in
Strahovi so bili ob nastanku 1881 razglašeni za SREDA, 16. oktober 2019
najbolj nemoralno sodobno dramo, ki je zbudila 17:00
Delavnica: Beremo s Tačkami
ogorčenje in odpor, saj se je avtor poleg vprašanja
Mestna knjižnica Kranj
evtanazije dotaknil tudi spolnih bolezni, kar je bilo 15:00 8. Mednarodni festival likovnih
v tedanji družbi tabu. Dramo smo uvrstili na reperumetniosti: Likovna delavnica na
toar z željo, da z njeno uprizoritvijo razkrijemo tudi
temo Črno-belo, Layerjeva hiša
naše strahove in jih z gledališko katarzo morebiti
očistimo.

10:00
10:00

17:30

17:30

Motovilke vam bodo pripravile zabavni kviz večer z
različnimi zabavnimi rubrikami.
19:30 Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče

6. Kamišifest - In memoriam Gregor
Vidmar: otvoritev razstave Kamišibaj skozi slovenske pravljice
Stolp Pungert
#Zobotrebec! Alan Ford!
Mestna knjižnica Kranj
Henrik Ibsen: Strahovi
Prešernovo gledališče

19:00
19:00

Pesniški slam večer
Layerjeva hiša
Predavanje: Znanost na cesti,
Opazovanje črnih lukenj v vesolju
Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 24. oktober 2019
10:30
16:00
18:00
19:00
19:00

20:00

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
razstavah, Glavni trg
Sejem: Tržnica znanja
Izobraževalni center BB
Odprtje razstave: Po sili vojak 2
Grad Khislstein
Novinarjev kalejdoskop: Petra Lesjak
Tušek, Mestna knjižnica Kranj
Slavnostna podelitev Jenkove
nagrade 2019 (Društvo slovenskih
pisateljev Ljubljana, ZTK Kranj, MO
Kranj in Kulturno društvo Simona
Jenka - Šmonca Mavčiče) - Prost
vstop, Prešernovo gledališče
Koncert: Romanca
Stolp Škrlovec

PETEK, 25. oktober 2019
10:30
17.00
18.00
17:30

Tradicionalni pohod je namenjen vsem Gorenjcem,
ne le krajanom Primskovega. Poteka v čast pra- 20:00
znovanja KS Primskovo in združuje vse generacije,
zdravje, kulinariko in zabavno druženje.

8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Vodstvo po festivalskih
razstavah, Glavni trg
Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem
Predstava: Pravljična ura Babice Pra,
ki sploh ne pričakuje tigra,
Gledališče Unikat, OKC Krice Krace
Predstava: Spopad generacij
Stolp Škrlovec

3

Kranj, oktober 2019
23:00

Chagadelia presents: TROMO (live!)
Bazen Kranj

SOBOTA, 26. oktober 2019
10:00
16:00
17:00
18:00
17:00
19:00
20:00

Sobotna matineja: Palček Nos,
Gledališče iz desnega žepka
Prešernovo gledališče
Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem
Pravljice iz čarobne malhe, Natalija
Herlec, Otroški stolp Pungert
Noč čarovnic - predstava primerna
starejšim otrokom
Rovi pod starim Kranjem
Predstava: Spopad generacij 2019
Stolp Škrlovec

NEDELJA, 27. oktober 2019
16:00
17:00
18:00

Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem

19:00

Noč čarovnic - predstava primerna
starejšim otrokom
Rovi pod starim Kranjem

PONEDELJEK, 28. oktober 2019
08:00
09:00
16:00
17:00
18:00

Delavnica: Počitnice s škratom
Krančkom, Stolp Pungert
Juhuu, počitnice so tu
Akademija gibanja in veščin
Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem

VSAK DAN
07:30

9.00
16.45
17:00
17:00
17:15
19:45

»1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
Več na visitkranj.si, solazdravja.com
Slovenija, moja nova država
Medgeneracijski center
Joga za starejše
Medgeneracijski center
Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov (razen 28.10.)
Stolp Pungert
Stolpova igralnica (razen 28.10.)
Stolp Pungert
Krančkova igralnica - družini
prijazna svetovalnica (razen 28.10.)
Stolp Pungert
Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov (razen 28.10.)
Stolp Pungert
Fitpro - Metabolični trening (HIIT)
Zavod Artutrip

VSAK TOREK
10:00
17:00
17:00
17:00
19:00

Vozičkanje, Stolp Pungert
Šivalnica, Stolp Pungert
Družabne igre
Mestna knjižnica Kranj
Razumem, znam slovensko
Medgeneracijski center
Fitpro - Nirvana metoda
Gimnazija Franceta Prešerna

VSAKO SREDO
16:30
17:00
17:00
17:15
17:30

Delavnica: LEGO ustvarjalnica
Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 29. oktober 2019
08:00
16.00
17.00
18.00

Delavnica: Počitnice s škratom
Krančkom, Stolp Pungert
Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem

NE ZAMUDITE!

SREDA, 30. oktober 2019
08:00
16.00
16.00
17.00
18.00

Delavnica: Počitnice s škratom
Krančkom, Stolp Pungert
8. Mednarodni festival likovnih
umetniosti: Zaključno vodstvo po
festivalskih razstavah, Glavni trg
Noč čarovnic za otroke
Rovi pod starim Kranjem

8. Mednarodni
festival likovnih
umetnosti Kranj

Na 8. Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Črno
in belo v Kranju se bo predstavilo 126 avtorjev iz 25
držav. Osrednje prizorišče bodo vse galerije mestnega
jedra Kranja. Posebna razstava bo prikazala Janeza
ČETRTEK, 31. oktober 2019
Bernika in njegove mednarodne sodobnike – Picassa,
14:00 Čarovniški piknik, Glavni trg
Dalija, Vasarelya, Rauschenberga, Dada in mnoge dru18:00 Noč čarovnic za odrasle - Nočna mora ge. Predstavljeni bodo izvrstni Prešernovi nagrajenci,
do 22. ure, Rovi pod starim Kranjem mednarodne avtorice na področju krpank, lokalna likovna produkcija, arhitekti, oblikovalci, striparji in video
22:00 Joške v’n – čarovniški večer na
ustvarjalci. Samostojne predstavitve bodo imeli Žarko
Bazenu, Bazen Kranj
Ob noči čarovnic na Bazenu pripravljajo poseben Vrezec in Milena Gregorčič ter izbrani hrvaški umetniki.
čarovniški večer, na katerem vas bo zabavala sku- Nagrado ZDSLU za življenjsko delo na področju črno-belega slikarstva bo prejel prof. Črtomir Frelih.
pina Joške v'n. Ples in zabava sta zagotovljena!
Uradno odprtje festivala bo 1. oktobra 2019 ob 17.
uri s pohodom po galerijah in razstaviščih v mestnem
jedru Kranja. Od 3. do 29. oktobra 2019 bodo organizirana javna vodstva po razstavah, likovne delavnice
in literarna branja.

Tek za Kranj

Memorial Vincenca
Drakslerja bo 12. oktobra

Kanjončica, Stolp Pungert
Stolpova igralnica (razen 16.10. in
30.10.), Stolp Pungert
Vodeni ogledi Parka Brdo
Brdo pri Kranju
Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov (razen 30.10.)
Stolp Pungert
Pravljična sredica
Mestna knjižnica Kranj

10:00
16:00
16:45
17:00
17:00
17:00
17:30
18:30
18:30
19:30

Medkulturno v Kranju
Medgeneracijski center
Četrtki ob vodnjaku: ekološka tržnica,
glasbeni program, Glavni trg
Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov (razen 31.10.)
Stolp Pungert
Čarobni prsti
Mestna knjižnica Kranj
Stolpova igralnica (razen 31.10.)
Stolp Pungert
Godalkanje z Bojanom Cvetrežnikom
Stolp Pungert
Začetni tečaj šivanja
Layerjeva hiša
Fitpro - Nirvana metoda
Zavod Artutrip
OM Chanting
Medgeneracijski center
Fitpro - Metabolični trening (HIIT)
Zavod Artutrip

VSAK PETEK
09:00
10:00
11.:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Spoznajmo slovenski jezik
Mestna knjižnica Kranj
Igralne urice
Mestna knjižnica Kranj
Vodeni ogledi Parka Brdo
Brdo pri Kranju
Krančkova poplesovalnica
Stolp Pungert
Zabavna urica z Modrim psom
Mestna knjižnica Kranj
Tehnološka izba, Stolp Pungert
Stolpova igralnica, Stolp Pungert

VSAKO SOBOTO
08:00
10:00
11:00
17:00

Sobotni sejem, Glavni trg
Stolpova igralnica, Stolp Pungert
Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
Pravljične pripovedovalnice
Stolp Pungert

Kostanov piknik
Ob robu gozda v Novi vasi v Zgornji Besnici bo tudi letos
zadišalo po pečenem kostanju, domačem moštu in
dobrotah iz kotlov ter pečic. S stojnic vas bodo vabili
izdelki gospodinj, sirarjev, čebelarjev, zeliščarjev, Ribničanov in unikatni umetniški izdelki.
13. 10. in 20. 10. 2019, od 11.ure dalje, Nova vas
v Zgornji Besnici

Razstava
Silvestra Komela
Razstava, na kateri je osrednji motiv kraška in primorska (po)krajina, je nastala v sodelovanju z umetnikovo
družino. Boštjan Komel je del svojega življenja posvetil
predstavljanju očetove umetniške zapuščine. V pričujočem tekstu Šestnajst let in naprej …. nam nazorno
opiše, da je bil njegov oče tudi človek s posluhom za
družino. Umetnik se je preživljal s poučevanjem, v 80.
letih prejšnjega stoletja pa se je predal slikarstvu in razvil samosvojo likovno govorico, ki ga je postavila med
najpomembnejše slovenske slikarje druge polovice 20.
stoletja. Katalog in razstava predstavljata predvsem dela
iz tega obdobja. Silvester Komel je kraško pokrajino s
toplino barvnih kromatskih stopnjevanj in svetlobo, ki
proseva iz njenih globin kot upanje in optimizem, spremenil v sliko, ki gledalcu razpre ta svet skozi oči in dušo
subtilnega umetnika. Razstava bo na ogled do srede,
20. novembra 2019.
3. 10. 2019 ob 18. uri, vodenje po razstavi z dr. Nelido
Nemec in Boštjanom Komelom, Galerija Prešernovih
nagrajencev

Stalne razstave, stalne dogodke in
dnevna otroška dogajanja spremljajte na
www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov

Festival piva in
klobase

Rovi pod starim Kranjem vsako leto gostijo Vinsko pot,
letos pa se bodo premierno predstavili številni slovenski mikropivovarji. Ljubitelji piva boste tako lahko
izbirali med raznovrstnimi različicami te priljubljene
pijače. Poleg tega boste izvedeli, kako je videti zgodnja
trgatev hmelja in kako se iz pridelka zvari pivo, ter pokusili trgatveno pivo iz svežega hmelja, ki so ga obrali v
septembru. Sproščeno druženje bo začinila specialiteta
Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja ponuja na- dežele Kranjske – kranjska klobasa.
slednje možnosti sodelovanja: Krančkov otroški tek, tek 5. 10. 2019 od 14. do 19. ure, Rovi pod starim Krana 3,3 kilometra, tek na 10 kilometrov in memorialni njem. Cena vstopnice v predprodaji: 12 EUR (termini
pohod Vincenca Drakslerja po skritih kotičkih Kranja. med 14.00. in 18.30) in 14 EUR (termini med 19. in
Glavno startno prizorišče bo Glavni trg, kjer bodo ob 21. uro).
10.30 krenili na pot pohodniki, ob 11.30 najmlajši, ob Cena vstopnice na dan dogodka: 14 EUR (termini med
12. uri pa tekači na 3,3 in 10 kilometrov. Družabni del 14.00 in 18.30) in 16 EUR (termini med 19. in 21.
prireditve s podelitvijo priznanj se bo nadaljeval na vrtu uro). V ceno vstopnice so vključeni steklen vrček za
gradu Khislstein.
pivo, 4 kuponi za pivo in 1 kupon za degustacijo kloNa dogodek se lahko prijavite na uradni spletni strani base. Vstopnice so na voljo preko Eventima in na vseh
prodajnih mestih Petrola.
prireditve: www.tekzakranj.si.
V letošnjem letu v kranjski občini združujemo tradicionalni Županov tek in Tek za Kranj v veliko dobrodelno-rekreativno tekaško prireditev Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja, ki bo potekala v soboto, 12.
oktobra, v Kranju. Dogodek bo ponujal druženje vseh
generacij, od najmlajših, šolarjev, tekačev tekmovalcev
in rekreativcev do športnih društev in klubov.

VSAK ČETRETEK

VSAK PONEDELJEK
08:30

17:00

Po sili vojak 2

Prisilno mobilizirani
Gorenjci in Korošci v
nemško vojsko 1943–1945
V nemško vojsko je bilo prisilno mobiliziranih več kot
12 tisoč Gorenjcev in Korošcev, več kot dva tisoč jih
je tam izgubilo življenje. V treh desetletjih od prve
razstave so bile objavljene številne knjige spominov in
posnete mnoge izjave prisilnih mobilizirancev, izšlo je
nekaj znanstvenih člankov, predvajan je bil dokumentarni film in še bi lahko naštevali. Leta 2001 je Jože
Dežman zbral razpoložljivo gradivo, predvsem dnevnike
in spominske zapise prisilnih mobilizirancev, v antropološko skico generacije. Potem je znanstveno obravnavo
gorenjskih prisilnih mobilizirancev prevzela Monika Kokalj Kočevar in jo delno sklenila z doktorsko nalogo in
njeno knjižno objavo leta 2017. Za razstavo je iz svojih
zbirk zbrala nosilne predmete, dokumente, fotografije.
Razpoložljive vire za koroške mobilizirance je zbral
Marjan Linasi. Uroš Košir kot zbiralec in raziskovalec
predstavlja značilno opremo enot s slovenskimi mobiliziranci kot dragoceno zbirko predmetov, dokumentov
in fotografij, ki ilustrirajo življenjske razmere in usode
prisilnih mobilizirancev.

pred temačnimi rovi. Precej strašnejšo podobo pa bodo
rovi dobili 31. oktobra, ko bodo vanje vstopili odrasli.
Preden pa se vam dodobra zatresejo hlače, ste vabljeni na Čarovniški piknik, kjer se boste lahko prepustili
spretnim maskerjem, ki vas bodo spremenili v strah
vzbujajoče bitje. Otroci bodo izrezovali čarovniške buče.
Škrat Kranček bo nagradil tri najlepše buče. Na voljo
bo tudi kulinarična ponudba s čarovniškimi flancati, kostanjem, klobasami, pivom in čarovniškimi napoji. Za
prijetno glasbeno vzdušje pa bosta poskrbeli čarovnici
akustičnega dua Happy Vibe.

Noč čarovnic za otroke

Vstopnina: 6 EUR otroci, 10 EUR odrasli

Noč čarovnic za
odrasle

Vstopnina: 11 EUR
Obisk mlajšim od 14 let ni dovoljen.

Čarovniški piknik
31. 10. 2019 od 14. do 18. ure, Glavni trg
Za maskiranje so obvezne predhodne prijave na
www.visitkranj.si.

Odprtje razstave: 24. 10. 2019 ob 18. uri, grad
Khislstein

Krančkova
poplesovalnica

Čarovniški oktober
Prijazne čarovnice bodo otrokom v Rovih pod starim
Kranjem pričarale pravljični svet, v katerem bodo čarali,
se spopadli s čarovniškimi podvigi in premagali strah

PROGRAM ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

Kranček odpira svojo poplesovalnico! To je plesna delavnica za najmlajše, ki jo zelo rad obišče tudi sam. Primerna je za otroke od tretjega do osmega leta starosti.
Otroci se bodo učili enostavnih koreografij, s katerimi
bodo popestrili festivale in praznike v Stolpu Pungert.
4., 11., 18. in 25. 10. ob 17. uri, Stolp Pungert
Plačilo: 20 EUR/mesec

Organizatorji si pridružujejo pravico do
spremembe programa. Organizatorje prosimo,
da informacije o novembrskih dogodkih oddate
do 15. oktobra na www.visitkranj.com ali pa se
obrnite na koordinatorko kulturnih dogodkov pri
Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

www.visitkranj.si

4
Otroci bodo ustvarjali pravljice za kamišibaj
pod mentorstvom kamišibajkarjev.
Najpogumnejši bodo lahko svoje stvaritve
predstavili v sobotnem dopoldanskem delu
festivala.
Torek, 15. 10.
18.00
Res lepo, je rekla miška (glasbena
kamišibaj predstava); Jadranka
Završnik in Urška Košir

Memorial Gregorja
Vidmarja
Letošnji šesti Kamišifest bo posvečen Gregorju Vidmarju, ki nas je letos poleti tragično
in prezgodaj zapustil. V otvoritvenem tednu
bomo videli njegov vrhunski kamišibaj prvenec; predstavo z naslovom Bubek snuhec
zvezdosluhec v izvedbi igralca Aljaža Jovanovića, ki je med drugim znan iz nadaljevanke
Usodno vino. Nadarjeni slovenski igralec
je prejel Borštnikovo nagrado za mladega
igralca za svoje vloge v odmevnih gledaliških predstavah. V veliko čast nam je, da se
bo igralec takega kova družil z nami in se po
predstavi pogovarjal z gledalci o svojih igralskih izkušnjah.

Sreda, 16. 10.
17.30
Odprtje razstave: Kamišibaj skozi
slovenske pravljice
Četrtek, 17. 10.
17.00
Kamišibaj delavnica za najmlajše
Petek, 18. 10.
17.30
Aljaž Jovanović: Bubek snuhec
zvezdosluhec – In memoriam
Gregor Vidmar

PROGRAM

Sobota, 19.10.
10.30
kratke predstave za otroke z
ustvarjalno delavnico (različni
izvajalci)
17.00
odprtje otroškega kamišibaj
programa
18.30
program za odrasle

Ponedeljek, 14. 10.
18.00
Ne tako tuje pravljice; večer
pripovedovanja pravljic v tujih
jezikih
V pravljični večer nas bodo popeljali
popotniki in prebivalci naše dežele, ki imajo
tuje korenine.
17.00
Kamišibaj delavnica za najmlajše

Kamišifest se bo odvijal na Pungertu.

Delavnica za
podjetnike

Brezplačno vodenje
klasičen ogled Kranja

Spoznajte očarljivo mestno jedro Kranja skozi pripovedi izkušenih vodnikov, ki vas bodo
popeljali po mestu, kjer sta doma tradicija in
kultura. Mesto Kranj je že od nekdaj znano
kot gospodarsko, trgovsko, izobraževalno in
prometno središče Gorenjske. Stoji na 30 metrov visoki skali, v objemu rek Save in Kokre
ter je v celoti zaščiteno kot kulturni spomenik. Zbor je v Kranjski hiši 5. oktobra ob
11. uri. Naj se vam Kranj zapiše v srce!

Zavod za turizem in kulturo Kranj pripravlja za turistične in gospodarske ponudnike
v Kranju različne izobraževalne delavnice. V
septembru smo tako izvedli strokovno delavnico na temo Branje in razumevanje bilanc za
podjetnike. Na delavnici so na praktičnih primerih prikazali, kako vaše podjetje analizirajo drugi in kako se lotiti analize potencialnih
kupcev ali dobaviteljev tudi sami. Delavnico
je vodila mag. Nataša Pustotnik, magistrica
znanosti na področju podjetništva.
Vabljeni tudi na naslednjo delavnico, ki bo
26. novembra na temo delo in prehrana.
Več o delavnici in prijave na kristina.sever@
visitkranj.si.

Ustvarjalna ulica s pozitivnim vplivom
na ljudi in okolje!
Vsak pozoren obiskovalec starega mestnega jedra Kranja je najverjetneje opazil, da se
Jenkova ulica počasi a vztrajno spreminja v
butično in ustvarjalno ulico. V Bukvarni se
knjižne police šibijo pod težo odličnega leposlovja in stvarne literature. Poudarek je na
antikviranih knjigah, bralci in bralke angleških in nemških knjig pa tudi ne boste odšli
praznih rok.

V trgovini Keleke, ki spodbuja trajnostno
modo in pravično trgovino je svoj prostor
za ustvarjanje in šivalni stroj našel tudi Nejc
Stupan, ki ustvarja pod blagovno znamko
Let’s Doodle. Unikatni ročno izdelani in
potiskani kosi oblačil navdušujejo predvsem
ljubitelje deskanja in valov, čeprav se v njih
hitro prepoznajo vsi ljubitelji udobnih, kakovostnih in veselih oblačil… Če želite čisto svoj
pulover, pa si ga lahko izdelate tudi na kateri
izmed delavnic, ki jih organizirajo. Da pa bi
bila najkrajša ulica v mestu še slajša, se ustavite še pri dobrotah iz Čokoladnice Olimje,
ki stoji na Glavnem trgu.

Korak naprej nastajajo čarovnije iz gline keramičarjev Davida Almajerja in Eve Berce, ki
sta si uredila nov atelje in prodajno galerijo
Flamma Stoneware. Vrata bosta odprla konec oktobra, skozi izložbo pa že lahko občudujete keramične umetnine.

za otroke
otroke
za

za otroke

Rovi pod starim Kranjem
Rovi pod starim Kranjem
ob 16., 17. in 18. uri
25. - 30. 10.
ob
16., 17. in 18. uri
25. - 30. 10.

Rovi pod starim Kranjem
ob 16., 17. in 18. uri
Noč čarovnic za odrasle
v rovih pod starim Kranjem

SOBOTA

OKTOBER

Strašljivo doživetje
v kranjskem podzemlju

5
FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE
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5
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Okusite vinorodno in kulinarično
Slovenijo
KRANJEM
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Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
OKTOBER
PETEK

PETEK

Vhod vsake pol ure (število obiskovalcev na termin je omejeno)

www.visitkranj.com

Vstopnice so na voljo nawww.visitkranj.com
vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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www.visitkranj.com
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vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.
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Mladi
Polnilnica plod dela
dijakov in študentov

»Cvet« gimnazijcev

Pred Šolskim centrom (ŠC) Kranj so sredi
septembra predali v uporabo polnilno postajo za
električna vozila.

V knjižnici Gimnazije Kranj so v začetku septembra pripravili slovesno podelitev diplom mednarodne
mature in priznanj olimpijcem znanja.

Mateja Rant
Kranj – Polnilno postajo za
električna vozila so v celoti
izdelali dijaki in študenti ŠC
Kranj v okviru projekta E-POL. "Pri tem so šli skozi
vse korake, od zasnove do
izdelave, kar je eden od načinov, kako jih konkretno pripraviti za praktično delo v
podjetjih," je poudaril direktor ŠC Kranj Jože Drenovec.
Projekt E-POL – Razvoj in
izdelava pilotnih polnilnic za
polnjenje električnih vozil
kot učnih pripomočkov za
dijake tehničnih poklicnih
šol je financiral Eko sklad. V
okviru projekta so dijaki
Martin Špendal, Sašo Dijak,
Grega Egart, Miha Bešter in

Matic Vrečko pod strokovnim mentorstvom Alana
Kavčiča, študenta višje strokovne šole ŠC Kranj, zasnovali, načrtovali in izdelali popolnoma unikatno polnilno
postajo za električna vozila,
je razložil vodja projekta v
ŠC Kranj Srećko Simović.
Postaja ima dve polnilni enoti, 11- in 22-kilovatno, ki
omogoča hitro polnjenje. Razen tega ima še dve klasični
vtičnici za električna kolesa
in skiroje ter dva USB-priključka za polnjenje telefonov in tabličnih računalnikov. V prvi vrsti bo namenjena dijakom in študentom ter
zaposlenim v Šolskem centru Kranj in sosednji fakulteti za organizacijske vede.

Od leve proti desni: Srećko Simović, Alan Kavčič in Jože
Drenovec / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant
Kranj – S slovesnostjo v gimnazijski knjižnici so se na
Gimnaziji Kranj poslovili od
osme generacije maturantov
mednarodne mature. Ti se
lahko pohvalijo z visokim
povprečjem točk, saj so v
povprečju dosegli 38,64 točke, kar je za devet točk višje
od svetovnega povprečja, je
ponosna koordinatorica
mednarodne mature na Gimnaziji Kranj Nataša Kne.
Od tega je bilo dvanajst zlatih maturantov, kar pomeni,
da so na mednarodni maturi
dosegli več kot štirideset
točk. Za nadpovprečne rezultate jih je pohvalil tudi ravnatelj Aljoša Brlogar in jim zaželel srečo v prihodnje.
Ob tej priložnosti so podelili tudi velike plakete Gimnazije Kranj petim dijakom,
ki so šolo zastopali na mednarodnih olimpijadah znanja. Tevž Lotrič, Aleš Globočnik, Job Stopar, Tjaša
Sušnik in Benjamin Bajd so
skupaj osvojili kar sedem
olimpijskih medalj, s čimer
so ime Gimnazije Kranj in
Slovenije ponesli v svet, je
poudarila Nataša Kne. Tevž
Lotrič je julija osvojil zlato
medaljo na 50. mednarodni
fizikalni olimpijadi IPhO v
Tel Avivu in v absolutni
konkurenci 360 dijakov iz
78 držav zasedel 17. mesto.
Od evropskih tekmovalcev

Petim dijakom, ki so šolo zastopali na mednarodnih olimpijadah znanja, so na slovesnosti
v začetku septembra podelili velike plakete. / Foto: Mark Breznik
so se pred njim višje uvrstili le trije Rusi. "To je neizpodbitno največji dosežek
posameznika iz Slovenije v
polstoletni zgodovini tega
tekmovanja in tretja zlata
medalja za Slovenijo," je
pojasnila Nataša Kne. Junija je osvojil tudi zlato medaljo in peto mesto na Evropski fizikalni olimpijadi
EuPhO v Rigi v absolutni
konkurenci 170 dijakov iz
35 evropskih in gostujočih
držav. Priznanje si je prislužil še na 60. mednarodni
matematični olimpijadi v

Bathu, kamor je odpotoval
neposredno iz Tel Aviva.
Tjaša Sušnik je maja osvojila srebrno medaljo na 17.
evropski naravoslovni olimpijadi EUSO v portugalski
Almadi. Med petdesetimi
ekipami je s svojo ekipo
osvojila odlično sedmo mesto, je razložila Nataša Kne.
Job Stopar je poleti osvojil
srebrno medaljo na mednarodni geografski olimpijadi
IGEO v Hong Kongu. Med
176 udeleženci je zasedel
23. mesto. Prav tako poleti je
Aleš Globočnik osvojil bro-

nasto medaljo na 51. kemijski olimpijadi v Parizu, kjer
se je pomeril v hudi konkurenci 309 dijakov iz osemdesetih držav. Benjamin
Bajd pa je osvojil bronasto
medaljo na 31. srednjeevropski olimpijadi v računalništvu in informatiki CEOI v
Bratislavi. "Med 55 tekmovalci iz 13 držav je dosegel
15. mesto, kar je najvišje
med slovenskimi udeleženci." Osvojil je tudi bronasto
medaljo na 31. mednarodni
olimpijadi v računalništvu
IOI v Bakuju.

Varni na poti v šolo
Maša Likosar
Kranj – Spremstvo otrok na
poti v šolo je potekalo v okviru akcije Varno v šolo, s katero agencija za varnost prometa v sodelovanju s parterji želi
doseči še boljšo vidnost otrok
na cesti in njihovo večjo varnost. Osrednji simbol akcije
Varno v šolo so rumeni biorazgradljivi baloni, ki so jih
prejeli vsi prvošolci v Sloveniji – letos jih je prag šole prvič
prestopilo 20.840, od tega
642 v Mestni občini Kranj.
Infrastrukturna ministrica
Alenka Bratušek je poudarila, da smo tako kot pri pou-

ku tudi v prometu odvisni
od nas samih. »Če smo pridni in odgovorni, potem
skoraj ni možnosti, da bi se
pri kakšnem predmetu zapletlo. Podobno je v prometu,« je dejala Bratuškova.
Župan Matjaž Rakovec pa je
pojasnil, da so v Mestni občini Kranj pred začetkom
šolskega leta poskrbeli, da
bodo otroci na šolskih poteh
varnejši. Izboljšali so označitve prehodov za pešce v
določenih križiščih, postavili prikazovalnike hitrosti in
vzpostavili radarska merjenja hitrosti na nevarnejših
prometnih točkah.

NISSAN QASHQAI
TEHNOLOGIJA, KI TE ZAPELJE.

ŽE OD

17.990 €

*

7 LET JAMSTVA**
4 ZIMSKE PNEVMATIKE***

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN ALI NA NISSAN.SI
Kombinirana poraba goriva: 5,3–7,5 l/100 km. Emisije CO2: 170–139 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d - Temp. Emisije NO x: 0,0181–0,0553g/km. Emisije trdnih
delcev: 0,0004–0,00091g/km. Št. delcev (x1011): 0,01–0,86. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM 2,5 ter dušikovih oksidov.
*Cena velja ob nakupu novega vozila Nissan Qashqai 1.3 Visia z akcijo CashPlan preko Nissan Financiranja. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja z Nissan Financiranjem in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto po programu “As
new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Velja ob nakupu preko Nissan Financiranja.
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

Učence so pri prečkanju prehoda za pešce na poti v šolo
pospremili tudi nogometni reprezentanti. / Foto: Tina Dokl

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
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Kultura
Črno in belo –
večno nasprotje
Prvega oktobra se bo s pohodom po galerijah v
mestnem jedru Kranja odprl 8. Mednarodni
festival likovnih umetnosti, naslovljen Črno in
belo – aktualnost večnega nasprotja. V knjižnici
že na ogled razstava Linije in transparence.
Samo Lesjak
Kranj – Na 8. Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti, ki bo v Kranju potekal vse do 3. novembra, se
bo predstavilo 126 avtorjev
iz petindvajsetih držav.
Osrednje prizorišče bodo
vse galerije v kranjskem
mestnem jedru, v katerih se
bo predstavilo sedemdeset
izbranih avtorjev iz mednarodnega prostora. Posebna
razstava bo prikazala Janeza
Bernika in njegove mednarodne sodobnike Picassa,
Dalija, Vasarelya, Rauchemberga, Dada in mnoge druge. Organizirana bodo javna
vodstva, likovne delavnice in
literarna branja v galerijah,
nagrado ZDSLU za življenj-

sko delo na področju
črno-belega pa bo prejel
prof. Črtomir Frelih.
Uradno odprtje festivala bo
v torek, 1. oktobra, ob 17. uri
s pohodom po galerijah in
razstaviščih v mestnem jedru Kranja, predpremierna
razstava v okviru festivala,
imenovana Linije in transparence, pa je že na ogled v
galerijskih prostorih Mestne
knjižnice Kranj. Tam razstavlja magistrica umetnosti, mnogokrat nagrajena
akademska slikarka Milena
Gregorčič, ki se ukvarja s slikarstvom, grafiko in oblikovanjem. Na plakatnih mestih pred knjižnico je na
ogled tudi razstava plakatov
izbranih avtorjev, sodelujočih na festivalu.

Naša ustvarjalnost,
naša kultura
V Galeriji Mahlerca Layerjeve hiše je na ogled barvita slikarska razstava ustvarjalnih članic
Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj.
Samo Lesjak
Kranj – V sklopu projekta
Mutunk – moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost,
naša kultura se na razstavi
predstavljajo štiri avtorice:
Ana Šter, Milka Jug, Jana
Kus in Meri Tišler, ki že
dobro desetletje delujejo v
okviru skupine slabovidnih
ljubiteljskih slikarjev pri
Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Kranj.
Društvo z več desetletno tradicijo vseskozi izvaja različne socialne programe, s
katerimi odpravljajo komunikacijske ovire, se izobražujejo in rekreirajo. Pri izobraževanju vključujejo tudi
mentorje (Vinko Hlebš,
Marjeta Žohar, Ivan Žibert,
Slavc Čeru), s pomočjo katerih preizkušajo različne slikarske tehnike: akvarel,
svinčnik, grafiko, akril,
oglje. Za njimi je že 24 skupinskih razstav po Sloveniji
ter šest v tujini – v Italiji in
Estoniji. Pri delu si pomagajo s pripomočki za slabovidne (lupe, povečevala, dodatna osvetlitev). Na razstavi
Utrinki so na ogled krajine z
gorskimi, gozdnimi in
mediteranskimi pejsaži,
tihožitni izseki iz narave in
urbane vedute pa tudi abstrakcije v akrilni ter pastelni
tehniki.
Kot je razložila kustosinja
razstave umetnostna zgodovinarka Petra Vencelj, pro-

Ustvarjalke razstave ter kustosinja Petra Vencelj v Galeriji Mahlerca / Foto: arhiv Layerjeve hiše
jekt ciljnim skupinam invalidov in priseljencev omogoča izraziti svoj umetniški
potencial. »Preko širokega
nabora umetniških praks ter
vrste orodij in spretnosti, s
katerimi se preko treh sklopov usposabljanj spoznavajo
udeleženci, želimo vzpostaviti tesnejši stik med njimi
ter ustvarjalnim okoljem in
različnimi organizacijami s
področja kulture. Osrednje
aktivnosti projekta predstavljajo ustvarjalne delavnice,
kjer je poleg pridobivanja
novih veščin in znanj poglavitni cilj tudi intervencija v

javni prostor ter izvedba
zaključnega dogodka. S projektom želimo opozoriti, da
pripadniki navedenih ciljnih
skupin nimajo le svojih zahtev in potreb, ampak so enakovreden del družbe.«
Prvi sklop delavnic je namenjen predstavitvi kar najširšega polja kulture in ustvarjalnosti. Delavnice se odvijajo
po različnih lokacijah v Škofji
Loki in Kranju. Na njih udeleženci preko teorije in prakse spoznavajo osnove ustvarjalnih praks, izvajajo pa jih
strokovnjaki iz posameznega
področja, npr. akademski

umetniki, kulturni delavci ...
Drugi sklop predstavljajo
nadaljevalne delavnice v
manjših skupinah udeležencev, ki jim podajajo poglobljeno praktično znanje iz
izbrane ustvarjalne prakse.
Tretji sklop aktivnosti pa
obsega ekskurzije v razne
kulturne ustanove, kjer udeleženci dobijo vpogled v dinamiko delovnih procesov. Projekt sofinancirata Ministrstvo
za kulturo ter EU iz Evropskega socialnega sklada, partnerji pri projektu pa so
Zavod Carnica, KD Loški
oder ter Zavod TRI.

Dialog fotografa in narave
Z izjemno razstavo Podobe iz jezera se je v Cafe galeriji Pungert predstavil fotograf Simon Krejan.
Samo Lesjak

PODALJŠAN VPIS
ABONMAJEV DO
12. OKTOBRA
www.pgk.si

Kranj – Pungert na koncu
starega dela mesta predstavlja prostor, ki z raznolikimi
prireditvami ter razstavami
vseskozi bogati kulturno-družabno dogajanje v
Kranju. Na tokratni razstavi,
ki je bila na ogled v drugi
polovici septembra, se je
predstavil izkušen domač
fotograf Simon Krejan, ki že
vrsto let deluje v Fotografskem društvu Janez Puhar.
Društvo ima že več kot stoletno tradicijo. Že leta 1910
so Kranjski fotografi, ustanovitelji fotografskega kluba, le-tega poimenovali Prvi
slovenski klub fotografov-amaterjev v Kranju.
FDJP z bogato fotografsko
dejavnostjo nadaljuje tradicijo kranjskih fotografov.

Med njimi je pomemben
del mozaika tudi Simon
Krejan, ki je z ustvarjalnim
delom na fotografskem področju pridobil fotografski
naziv KMF FZS (kandidat
pri evropski zvezi fotografov), za svoja najboljša dela
na fotografskih salonih

doma in v tujini pa je prejel
številna, tudi najvišja priznanja.
Za rdečo nit tokratne razstave
je izbral pokrajinske fotografije. Večji del fotografij prikazuje prelepo in vedno skrivnostno Cerkniško jezero – ko
se v zimskih dneh čarobna

Čudovite podobe neokrnjene narave: avtor razstave Simon
Krejan na Pungertu

svetloba zrcali v pretežno
zamrznjenem jezeru. »Bilo je
mraz, da je sneg škripal pod
gojzarji in pihal je močan
severnik. Topla obleka in
obutev sta pripomogla k
temu, da je bilo mogoče dobro uro iskati motive na robu
Slivnice, iz katere so proti
jezeru čudoviti pogledi.«
Segel je tudi v svet impresionizma in ujel pokrajino na
drugačen, enkraten način. »V
Sloveniji imamo številna
jezera, izvire, obširna območja talne vode ... Voda predstavlja enega naših največjih
bogastev. Ob tem prevečkrat
pozabimo, da moramo z njo
ravnati bolj preudarno. Zato
to razstavo posvečam skrbi za
vodo z željo, da neprecenljivo
naravno bogastvo ohranimo
čim bolj neokrnjeno,« še
dodaja Simon Krejan.
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Zanimivosti
Dan odprtih vrat hiše Krice Krace

V nekdanjem kinu že telovadijo

Vabijo na humanitarni Čopkov tek

Kranj – Za hišo Krice krace bo današnji petek pomemben
dan, saj za uvod v novo sezono organizirajo Dan odprtih
vrat. Zbor bo ob 17. uri na Glavnem trgu pri vodnjaku, pri
Piki Nogavički in Alji. Pripravili so otroški lutkovni predstavi
Mačke in Robomat, delavnico izdelovanja lutk, predstavitev
peskovne animacije, razstavo "Lutke kranjskih lutkarjev" in
kamišbaj pravljico. Večerna intima bo potekala ob krompirju v ognju, glasbi Tomaža Štularja in peskovni animaciji Uliane Dorofeeve.

Kranj – Nekdanji kino Storžič nima več zaprtih vrat. Člani
Športnega kluba Dr. Lovka so ga, s pomočjo različnih podpornikov in sponzorjev, v zadnjih mesecih namreč preuredili, saj so sklenili, da bodo skrbeli za šport otrok in starejših.
Postavili so dvorano za otroške in druge športne aktivnosti,
večnamensko dvorano z ogledali in balkon za ogrevanje in
lažje treninge. Kot pravijo, gre za unikaten prostor sredi Kranja, kjer bodo skrbeli za zdravje občanov, velik poudarek pa
bo na pozitivni energiji, druženju in športnih užitkih.

Orehek – Drugo oktobrsko sredo, 9. oktobra, na Osnovni
šoli Orehek Kranj pripravljajo humanitarni Čopkov tek. Tokrat bo potekal že štirinajstič, prireditev, ki bo potekala na
posestvu kmetije Janeza Drakslarja v Drulovki, pa se bo začela ob 16. uri. Učenci bodo tekli s sošolci in tako simbolično pokazali, da s svojo dejavnostjo pomagajo učencem s
posebnimi potrebami. Če bo deževalo, bodo prireditev prestavili v šolo. Humanitarnega teka v tem primeru ne bo,
bodo pa pripravili spremljajoče aktivnosti.

 Ponedeljek, 7., 14., 21. in 28. 10. 2019, 8.30–10.30
	
Slovenija, moja nova država. Delavnice za priseljence
nad 16 let, ki se želijo uspešno vključiti v slovenski prostor.

 Ponedeljek, 14. 10. 2019, ob 10.00 in 28. 10. 2019 ob 17.00
V
 esele urice – ŠPANŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem
jeziku na sproščen in neformalen način?
Vabimo na konverzacijske urice ŠPANŠČINE.

Ljudska univerza Kranj – medgeneracijski center
Cesta talcev 7, 4000 Kranj

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE
V KRANJU
Zaradi lažje organizacije in omejitev števila udeležencev
se je na aktivnosti treba prijaviti vsaj en dan prej
na telefon 041 724 134, 04 280 48 25 ali
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI V KRANJU
Obvezne prijave na dogodke na tel. 041 724 134 ali
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.
 Torek, 1. 10. 2019

Dogodki ob mednarodnem dnevu starejših
8.30 Dobimo se na kavi – začnite dan z druženjem ob kavi
	
9.30 Predavanje o zdravju starejših Na predavanju bomo
spoznali, kako pomembno za zdravje se je spoznati in
sprejeti na vseh ravneh. Vedno je pravi čas za preventivo.
11.00 Druženje z otroki, ki nam bodo pripravili program
aktivnosti za naše možgane, roke in smejalne mišice
17.30 To delam zase: Kaj lahko starejši storimo zase?
Pogovarjali se bomo o tem, na katere dejavnike
tveganja moramo biti z leti vse bolj pozorni za ohranjanje
našega zdravja. Pred vrnitvijo v naš vsakdan se bomo na
koncu sprostili še s kratko meditacijo za povrnitev moči.
 Torek, 1. 10. 2019, ob 10.30 in 15. 10. 2019 ob 17.00
	
Vesele urice – NEMŠČINA. Si želite konverzacijo v nemščini
na sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske
urice NEMŠČINE.
 Torek, 1., 8., 15. in 22. 10. 2019, 16.00–17.00
Jezikam slovensko. Delavnice komunikacije v slovenščini
za otroke od 5. do 10. leta starosti.
 Torek, 1., 8., 15. in 22. 10. 2019, 17.00–18.00
R
 azumem, znam slovensko. Delavnice komunikacije
v slovenščini za otroke od 10. do 15. leta starosti.
 Torek, 1. 10. 2019, 17.00–20.00
U
 stvarjalna delavnica: Risanje mandal. Če želimo zaživeti
v harmoniji, moramo ponovno najti stik s samim seboj,
se naučiti, kako slišati notranji glas. Preko mandal lahko
odkrivamo samega sebe.
 Četrtek, 3., 10., 17. in 24. 10. 2019, 10.00–12.30
	
Medkulturno v Kranju – delavnice za razvoj temeljnih
kompetenc. Delavnice za razvoj temeljnih kompetenc.

 Ponedeljek, 7., 14., 21. in 28. 10. 2019, 9.00–10.30
Joga za starejše. Nezahtevne jogijske vaje s poudarkom na
razgibavanju sklepov in hrbtenice. S seboj prinesite podlogo
za vadbo. Obvezne prijave.
 Ponedeljek, 7. in 14. 10. 2019, 15.30–16.30
	
Metoda Feldenkrais – učenje skozi gib. Z nežnimi, lahkimi
gibi in usmerjeno pozornostjo dosežemo optimalen način gibanja in izboljšanje telesnih funkcij.
S seboj prinesite vadbeno podlogoin manjšo blazino za pod
glavo. Obvezne prijave.
 Ponedeljek, 7. 10. 2019, 17.00–19.00
	
Ogled JZ Gasilsko reševalne službe v Kranju
(poklicni gasilci)
V mesecu požarnega varstva vas vabimo na ogled GARS
Kranj, kjer si boste ogledali gasilsko tehniko in delovni utrip
poklicnih gasilcev. Zbor je ob 17. uri na parkirišču zavoda,
Bleiweisova cesta 34.
 Ponedeljek, 7. in 21. 10. 2019, 17.00–18.00
Vesele urice: slovenščina. Ste se priselili v Kranj in si želite
izboljšati pogovorno slovenščino? Vabljeni na konverzacijsko
urico v slovenskem jeziku.
 Ponedeljek, 7. 10. 2019, 18.00–19.30
,,VAJE dihaj''. Skupinska vadba, kjer odpravljamo plitko
dihanje in se naučimo sproščanja posledic stresa.
 Ponedeljek, 7. in 14. 10. 2019, 18.00–20.00
Izkustveni ples za ženski razcvet. Udeleženke boste
stopile v stik same s seboj, okrepile svoje notranje nezavedne
in zavedne moči in napredovale v duhovni in osebni rasti.
 Torek, 8. in 22. 10. 2019, 9.00–10.30
Movement Medicine. Gibalna delavnica ob glasbi,
ki poveže telo in duha. Obvezne prijave.
 Torek, 8. 10. 2019, 18.00–19.00
	
Tečaj mednarodnega jezika esperanto. Vabljeni tudi tisti,
ki se esperanta še niste učili.
 Torek, 8. 10. 2019, 18.00–19.30
Tehnike pomnenja. Seznanili se boste z uspešno uporabo
tehnik pomnenja: kako ločiti koristno od manj koristnega,
kako si zapomniti pomembne stvari, podatke, številke,
grafične prikaze, imena ljudi in krajev.
 Torek, 8. in 22. 10. 2019, 18.00–19.30
	
Zdravilne meditacije. S poglabljanjem vase boste odkrili
čudovite stvari, ki ležijo v vas.
 Sreda, 9. 10. 2019, ob 10.00 in 23. 10. 2019 ob 17.00
Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem
jeziku na sproščen in neformalen način?
Vabimo na konverzacijske urice RUŠČINE.

 Četrtek, 3. 10. 2019, 17.00–19.00
V
 rtenje v krogu in kako izstopiti iz njega. Se na kakšnem
področju v življenju vrtite v krogu? Na predavanju se bomo
učili, kako polarnosti prepoznati in izstopiti iz kroga.
Predava dr. Kristina Knific.

 Četrtek, 10. 10. 2019, ob 10.30 in 24. 10. 2019 ob 17.00
	
Vesele urice – ITALIJANŠČINA. Si želite konverzacijo
v tujem jeziku na sproščen in neformalen način?
Vabimo na konverzacijske urice ITALIJANŠČINE.

 Četrtek, 3. in 17. 10. 2019, 18.00–20.00
	
Maketarske delavnice. Mojstri vam bodo pokazali,
kako lično sestaviti svojo maketo.

 Četrtek, 10. 10. 2019, 17.00–18.30
	
Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Šivalne stroje
priskrbimo mi. Obvezne prijave.

 Četrtek, 3., 10. 17. in 24. 10. 2019, 18.30–19.45
OM Chanting. OM Chanting je več tisoč let stara skupinska
tehnika zdravljenja z zvokom s pozitivnim vplivom na vas
in okolico.

 Petek, 11. in 25. 10. 2019, 17.00–19.30
Družabni večer – Tarok. Druženje ob igri taroka.

 Četrtek, 3. 10. 2019, 19.15–21.15
Skupinski pogovori in svetovanja. Obvezne prijave.
 Petek, 4. 10. 2019, 10.00–11.00
	
Razstava likovnih izdelkov učencev OŠ Helene Puhar
Vabljeni na odprzje razstave likovnih izdelkov
učencev OŠ Helene Puhar, kjer se boste lahko ob kavi družili
tudi z ustvarjalci in njihovimi učitelji ter jim tako izrazili
priznanje.
 Petek, 4. 10. 2019, 17.00–19.00
	
Gozdna terapija. Gozd je prvinski prostor, ki od vseh
ekosistemov najbolj celostno in pomirjajoče učinkuje
na človeško bitje.

 Petek, 11. in 25. 10. 2019, 17.30–19.30
	
Petje ljudskih pesmi. Vabimo vas, da jih skupaj z nami
obudite.
 Petek, 11. 10. 2019, 18.00–20.00
	
Predstavitvena delavnica Jaz sem moj glas. Zvok je
največji zdravitelj, ki nas osvobaja, polni, podira naše blokade
in omejitve, nas transformira, umirja, odstranjuje bolečine,
nas ozavešča in ima še mnogo več dobrodejnih učinkov
na nas in našo okolico.

 Ponedeljek, 14. 10. 2019, ob 17.00 in 21. 10. 2019 ob 10.00
	
Vesele urice – FRANCOŠČINA. Si želite konverzacijo
v tujem jeziku na sproščen in neformalen način?
Vabimo na konverzacijske urice FRANCOŠČINE.
 Ponedeljek, 14. 10. 2019, 17.30–19.30
Ustvarjalnica – Lonček za pisala. Zase ali za darilo.
 Ponedeljek, 14. 10. 2019, 18.00–19.30
i.Vitalis vadba. Obvezne prijave.
 Torek, 15. 10. 2019, 18.00–19.30
	
Vpogledi v skrivno naravo človeka, 1. del
V ciklusu predavanj publicist in predavatelj Zoran Železnikar
odpira teme, ki odrivajo ezoterično (notranjo) plat človeka.
Spoznanje duhovne plati bivanja odpira vrata v širše
razumevanje sebe, sočloveka in stvarstva v celoti.
 Sreda, 16. 10. 2019, 10.00–11.30
	
Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija
Nudimo vam pomoč pri reševanju težav z uporabo
računalnikov ter telefonov.
 Četrtek, 17. 10. 2019, 17.00–18.30
Ž
 ivljenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno
medsebojni podpori, deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov
pri preprečevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi
z demenco. Svojci lahko s seboj pripeljejo osebe z demenco.
 Petek, 18. in 25. 10. 2019, 14.00–17.00
 čna pomoč. Brezplačne individualne inštrukcije
U
iz angleščine in drugih predmetov za osnovno šolo.
 Petek, 18. 10. 2019, 18.00–19.30
Družabni večer – Tombola. Z lepimi, uporabnimi nagradami.
 Ponedeljek, 21. 10. 2019, 14.00–17.00
 čna pomoč. Brezplačne individualne inštrukcije
U
iz matematike, fizike in drugih predmetov za osnovno šolo.
 Ponedeljek, 21. 10. 2019, 18.00–19.30
P
 redstavitev metode REIKI. Alternativna metoda
zdravljenja s polaganjem rok ima lahko zdravilne učinke
na telo in duha.
 Ponedeljek, 28. 10. 2019, 17.30–19.30
	
Ustvarjalnica – Unikatna vazica. Prazne steklenice bomo
odeli v vrvi ali rafijo in jim vdahnili novo življenje v obliki
ljubkih unikatnih vazic, ki bodo skupaj s cvetjem prinesle
v naš dom nekaj posebnega.
 Ponedeljek, 28. 10. 2019, 18.00–19.30
	
Joga nidra prinaša popoln sistem sproščanja, ki pomaga
nevtralizirati učinke stresa. Prinesite podlogo za ležanje
ter odejo. Obvezne prijave.
 Torek, 29. 10. 2019, 17.00–19.00
Predavanje o zaposlitvenih možnostih
 Sreda, 30. 10. 2019, 17.00–19.00
Priprava na pogovor o zaposlitvi
 28.–30. 10. 2019, 8.00–16.00
P
 očitniške aktivnosti jesen 2019. Med jesenskimi šolskimi
počitnicami organiziramo brezplačne počitniške delavnice
za otroke od 6. do 12. leta starosti.
Program poteka od 28. do 30. 10. 2019 od 8. do 16. ure
v LUK – medgeneracijskem centru, Cesta talcev 7, Kranj.
Vsak dan sprejmemo do 20 otrok. Dopoldanske delavnice
potekajo od 8. do 12. ure, popoldanske pa od 13. do 16. ure.
Med 12. in 13. uro je možnost toplega obroka za največ
3,50 EUR. Otroci naj zajtrkujejo doma, s seboj naj prinesejo
malico. Prihod otroka na delavnice je mogoč samo
ob 8. ali ob 13. uri. Otroci naj bodo primerno oblečeni in
obuti za zunanje aktivnosti. V času počitnic otroci niso nezgodno zavarovani.
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Šport

Priznanja za uspehe

Kovačič najhitreje po planiški velikanki

Tudi minulo leto je bilo za kranjske športnike leto velikih uspehov, najboljši pa so na prireditvi v
Letnem gledališču Khislstein prejeli zaslužena priznanja.
Vilma Stanovnik

Luka Kovačič je z rekordnim časom pritekel na vrh planiške
velikanke. / Foto: Siniša Kanižaj
Planica – Kranjčan Luka Kovačič je sredi tega meseca na
tekmovanju Red Bull 400 v Planici še tretjič zmagal. Hkrati
je za tri sekunde izboljšal svoj lanski rekord. Za 202 višinska
metra vzpona v štiristo metrov teka je porabil vsega štiri
minute in 56 sekund. "Domačo nalogo sem opravil, kot sem
si jo zastavil. Glede na to, da je bila ta dirka tudi finale serije
4TITUDE Challenge, so se vsi prišli borit; ne le za današnjo
zmago, ampak tudi za skupno razvrstitev. To je še dolilo olja
na ogenj in verjetno je tudi to pomagalo, da sem bil še hitrejši," je povedal hitri Luka Kovačič.

Kranj – Po presoji Komisije
za priznanja in nagrade
Zavoda za šport Kranj je kriterijem za športni znak
ustrezalo 51 posameznikov
in pet ekip. Športni znak
Kranja si namreč prislužijo
tisti, ki so v mladinski oziroma članski konkurenci
osvojili naslov državnih
prvakov ali jim je uspel
viden mednarodni dosežek.
Športne plakete prejmejo
tisti, ki so v mladinski ali
kadetski kategoriji dosegli
izjemen rezultat, ki ustreza
kriterijem za pridobitev statusa perspektivnega športnika. Takšnih je bilo v kranjski občini lani 24, priznanja

pa jim je izročil podžupan
Robert Nograšek. Zaslužili
so si jih: Tjaša Klevišar
(Teniški klub Triglav Kranj),
Tia Jagrič (Plesni klub Bolero), Anja Forštnarič, Nika
Blagovič, Anže Bajželj (vsi
Kegljaški klub Triglav
Kranj), Adrian Hirschmann
(Košarkarski klub Parklji),
Lara Kozina Bubnič, Nina
Jesenšek, Ula Ude, Vanja
Manojlovič, Ana Šarič (vse
Ženski košarkarski klub Triglav Kranj), Alex Cisar, Tais
Vozelj, Živa Klemenčič,
Polona Klemenčič, Anita
Klemenčič, Anja Mandeljc
(vsi Tekaški smučarski klub
Triglav Kranj), Zala Urh
(Šahovski klub Stari Mayr),
Tina Čelik (Plavalni klub

Triglav Kranj), Cene Prevc,
Žiga Jelar (oba Smučarski
klub Triglav), Grega Kuralt
(Košarkarski klub Triglav
Kranj), Andrej Stavrov
(Košarkarski klub Stražišče
Kranj) in Letija Fajfar (Planinsko društvo Kranj).
Osemnajst velikih športnih
plaket je podelil podžupan
Janez Černe, zaslužili pa so
si jih: Brigitte Strelec (Kegljaški klub Triglav Kranj),
Anamarija Lampič, Janez
Lampič, Vesna Fabjan (vsi
Tekaški smučarski klub Triglav Kranj), Tjaša Ristić
(Karate klub Kranj), Mia
Krampl, Tjaša Kalan, Klemen Novak (vsi Planinsko
društvo Kranj), Anka Pogačnik, Urška Torkar (obe Judo

klub Triglav Kranj), Blaž
Potočnik (Športno društvo
Črni panter), Aleš Česen
(Alpski gorniški klub) in Peter Prevc, Domen Prevc ter
Robert Kranjec (vsi Smučarski klub Triglav). Blaž Kosmač (Šahovska sekcija Tomo
Zupan) je veliko športno plaketo dobil za dvajset let delovanja. Ob petdesetletnici
delovanja je veliko športno
plaketo dobil Hokejski klub
Triglav Kranj, ob štirideseti
obletnici delovanja pa Karate
kluba Shotokan Kranj.
Športno nagrado Kranja za
življenjsko delo je župan
Matjaž Rakovec izročil Vojislavu Ašaninu, ki je pred štiridesetimi leti ustanovil
Karate klub Shotokan Kranj.

www.gorenjskiglas.si

V knjigi vam razkrivamo
koristne nasvete in
postopke za domačo
pripravo mlečnih
izdelkov. Od najbolj
preprostih, kot so
kislo mleko, jogurt,
kefir do zahtevnejših
mehkih sirov v slanici,
mocarele, sira za žar
in drugih izdelkov iz
smetane.
V knjigi je poleg cele
palete navodil za
izdelavo tudi več kot
40 slastnih receptov
za jedi, za katere so
poleg drugih sestavin
uporabljeni tudi
mlečni izdelki.

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Računamo tudi na navijače

www.gorenjskiglas.si

Vse otroštvo se je
upiral vsem pravilom,
vedno je bil v opoziciji,
vedno je bil drugačen.
Mladi upornik se je
razvil v najboljšega
zagovornika v državi,
postal in ostal je
ikona slovenskega
odvetništva.

246 strani, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Dobitniki športnih priznanj in nagrad za leto 2018 skupaj s podeljevalci in ambasadorji športa na odru Letnega gledališča
Khislstein / Foto: Primož Pičulin
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Tako pred tekmo svetovnega pokala pravijo kranjski športni plezalci na čelu s svetovno podprvakinjo
Mio Krampl. Hkrati priznavajo, da je domače prizorišče nekaj posebnega.
Vilma Stanovnik
Kranj – Kar trije člani Alpinističnega odseka Planinskega
društva Kranj bodo na domači tekmi branili barve Slovenije: Mia Krampl, Tjaša
Kalan in Anže Peharc. Zanje
bo tekma v Kranju zagotovo
še poseben izziv. "Seveda na
tekmi v Kranju računamo na
navijače, saj je domače prizorišče pač za nas, športnike,
nekaj posebnega. V ključnih
trenutkih ti navijači pomagajo, da se potrudiš do zadnjih
atomov moči," pravi Mia
Kramp, ki bo na domači tekmi svetovnega pokala nastopila četrtič. Tokrat tudi v vlogi svetovne podprvakinje.
"Nikoli se na oziram na stare
rezultate, saj je vsaka tekma
drugačna in vedno se je treba posebej pripraviti. Seveda

pa sem to sezono z nekaj
uvrstitvami v finale na svetovnem pokalu in drugim
mestom na svetovnem
prvenstvu dokazala, da sem
zmožna priti v finale. Tega si
v Kranju tokrat res želim, saj
mi na domači tekmi še ni
uspelo plezati med finalistkami," pravi simpatična Mia
z Golnika.
Domačo tekmo z veseljem in
malce s strahom pričakuje
tudi Tjaša Kalan iz Stražišča.
"Gotovo se bom doma želela
še bolj izkazati kot drugje, je
pa res, da prav zato vedno na
domači tekmi čutim dodaten
pritisk. Je pa zagotovo pred
domačimi navijači čisto drugačna energija kot na drugih
tekmah," pravi Tjaša.
"Zadnjih sedem let treniram v Kranju in seveda se
domače tekme zelo veselim.

Tjaša Kalan, Anže Peharc in Mia Krampl se veselijo
domače tekme. / Foto: Primož Pičulin
Moram pa priznati, da morda pred nastopi čutim nekaj
več pritiska, ker me bodo
spodbujali mnogi poznani,
in pokazati želim največ, kar
znam," je dodal Anže

Peharc, sicer doma iz Kovorja.
Poleg njih bo na domači tekmi nastopila tudi po novem
članica kranjskega Plezalnega kluba FA Lučka Rakovec.
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Šport
Želijo napredek mladih AVK TRIGLAV – NAUČIMO SE
PLAVATI ... Z ŽOGO

Kranjski vaterpolisti letos spet igrajo v Regionalni ligi, jutri pa se bodo prvič
predstavili v domačem bazenu. Trener Primož Troppan si želi, da bi mladi
napredovali in da bi navijači spet napolnili tribune.
Vilma Stanovnik
Kranj – Po tem, ko so letos
spomladi na Akademskem
vaterpolskem klubu (AVK)
Triglav Kranj izbrali novo
vodstvo in je vodenje kluba
prevzel Zmago Zadnik, so
sklenili, da je čas, da se mlada članska ekipa kranjskih
vaterpolistov znova predstavi v močni konkurenci klubov tako imenovane Regionalne lige. Trener moštva je
eden naših najboljših nekdanjih vaterpolistov Primož
Troppan.
Regionalna liga je za vašo
mlado ekipo nov izziv. Zakaj?
Regionalna liga je zagotovo
ena najbolj kvalitetnih vaterpolskih lig v Evropi. V tej ligi
igrajo klubi iz Srbije, Hrvaške in Črne gore. To so klubi, ki so osvajali najpomembnejše naslove v evropskem in
celo svetovnem merilu. Tako
bo za našo mlado ekipo prvo
sezono pomembno predvsem nabiranje izkušenj in
hkrati spoznavanje tekmovanja na višjem nivoju. Prepričan sem, da nam bo vsako
tekmo lažje, da bo kmalu viden napredek in da se bomo
v vsemi temi moštvi lahko
enakovredno kosali.
Za vami je prva tekma, ko
ste v Splitu morali priznati
premoč ekipe POŠK. Česa
ste se naučili?

Akademski vaterpolski klub Triglav Kranj vabi k vpisu vseh mladih nadobudnežev
v vaterpolsko plavalno šolo.
Vaterpolo je kot šport v vodi primeren za ra
zvoj vašega malčka. V vaterpolski plavalni šoli
se bomo najprej naučili osnovnih tehnik pla
vanja, kot so prsno, kravl in hrbtno. Za popes
tritev dodajamo tudi razne igre z žogo, odi
gramo kakšno medsebojno prijateljsko tekmo
in se na splošno zabavamo. Ko se naučimo
osnov v malem bazenu, se najbolj pogumni
preizkusijo še v velikem bazenu in začnejo
spoznavati tudi specialne tehnike plavanja, ki
so pomembne prav posebej za vaterpolo.
Voda ima ogromno pozitivnih učinkov na ra
zvoj otroka. Več o teh učinkih samih pa si lah
ko preberete tudi v spodnjih točkah, kjer je
vse podrobneje pojasnjeno.

POŠK je ekipa, ki je bila
pred nekaj leti evropski prvak in ima izkušene igralce,
tudi reprezentante. Čeprav
smo izgubili z rezultatom 15
: 7, sem zadovoljen s tekmo,
saj smo se enakovredno kosali z močnimi gostitelji. Ti
so izkoristili naše napake in
zmagali, čeprav smo se jim,
zlasti na začetku, res dobro
upirali."
Kakšna je starost igralcev v
moštvu?
Povprečna starost igralcev je
devetnajst let. Imamo kar tri
igralce, ki so stari komaj petnajst let, najstarejši pa je Čedomir Todič, ki je star trideset let. Ekipa je sestavljena
zgolj iz domačih igralcev.
Jutri, v soboto, vas čaka prva
domača tekma. Kaj si želite?
V Kranj prihaja ekipa galeba
iz Makarske, tekma pa se bo
začela ob 19. uri. Upam in
želim si, da se bodo navijači
vrnili na tribune bazena in
da bo mlado moštvo imelo
tudi podporo s tribun. Zame
je najbolj pomembno, da se
bodo mladi igralci borili in
se skušali čim bolj enakovredno kosati z vsemi moštvi. Fizično in plavalno smo
pripravljeni, seveda pa je pri
mladi ekipi prisotno še nekaj strahu pred nasprotniki.
Kakšne tekmovalne cilje ste
si zadali pred sezono, ko bo-

Pozitivne spodbude otroka pri izbiri VATERPOLA:
Voda spodbuja otroke, da se igrajo in dobro
počutijo v njej. To je zelo pomembno, saj je igra
v otroštvu na prvem mestu. Predvsem v mlaj
ših letih namreč otroci šport jemljejo in spreje
majo najprej kot zabavo. Vaterpolo pa je tisti
šport, ki združuje oboje – tako vodo kot tudi
igro z žogo. Zato je vaterpolo idealna zmes
obojega, saj dobro počutje v vodi in dodatek
žoge k temu tvorita odlično kombinacijo.

Trener članskega moštva
vaterpolistov Triglava
Primož Troppan
ste nastopali tudi v državnem prvenstvu in pokalnem
tekmovanju?
Glede nastopov v državnem
in tudi pokalnem tekmovanju smo si za cilj zadali, da
osvojimo naslova prvakov
tako v članski kot v mlajših
kategorijah. Glede Regionalne lige pa lahko rečem, da si
želimo tudi kakšno zmago.

Vpliv VATERPOLA na telesni razvoj:
Trening v vodi ima pozitivne učinke na vaše
ga malčka. Omogoča namreč pravilen loko
motorni razvoj, voda zmanjša pritisk na kosti
in sklepe, krepijo pa se razni deli telesa, kot
so ramenski obroč, hrbtni in trebušni del, kar
pozitivno vpliva na držo posameznika in s
tem tudi na pravilen razvoj hrbtenice. Vzgon
vode preprečuje tudi morebitne poškodbe
in izboljšuje splošno posameznikovo moč,
vzdržljivost in izboljša njegovo samopodo

Kdo vam pomaga pri vodenju ekipe?
Letos se nam je pridružil
trener Zoran Milenković, ki
ima veliko izkušenj kot igralec in nekdanji trener Partizana, zadnje leto in pol pa je
bil tudi trener v Ljubljani.

Triglav polzi proti dnu
Vilma Stanovnik
Kranj – Nogometaši Triglava
so se v novo sezono podali z
odmevno zmago v Mariboru, v nadaljevanju pa so se
veselili le še na domači tekmi proti Rudarju. V ostalih
osmih krogih so do včerajšnje tekme 11. kroga zabeležili zgolj poraze. Poleg tega
so v osmini finala pokalnega

tekmovanja z rezultatom 1 :
3 izgubili z ekipo Mure.
Minulo nedeljo so se jim za
poraz na začetku prvenstva
oddolžili prvaki iz Maribora,
ki so jih v Kranju premagali
z rezultatom 1 : 3. Sedmi zaporedni poraz pa je pomenil
tudi slovo trenerja Dejana
Dončiča, ki je ekipo Triglava
prevzel pred lansko sezono
in se mu je z njo uspelo ob-

Na nedeljski tekmi so se prvaki iz Maribora Triglavu
oddolžili za poraz v prvem krogu prvenstva. / Foto: Primož Pičulin

držati med prvoligaši. Kdo
bo novi trener Triglava, nam
do zaključka redakcije
Kranjskih novic še ni uspelo
izvedeti. Kranjske prvoligaše nova tekma čaka spet v
nedeljo, ko bodo gostovali
pri zadnjeuvrščenem Rudarju v Velenju. Na domači
zelenici se bodo znova predstavili v 13. krogu, ko bodo v
nedeljo, 6. oktobra, gostili
ljubljansko Olimpijo. Tekma se bo začela ob 15.30.
Bolje v 3. SNL – zahod gre
ekipi Save Kranj. Po šestih
krogih so s štirimi zmagami, enim neodločenim rezultatom in enim porazom
na tretjem mestu lestvice,
zbrali pa so trinajst točk.
Prav toliko jih imata na prvem in drugem mestu ekipi
Brinje Grosuplje in Tinex
Šenčur ter na četrtem mestu
Primorje. Jutri ob 16. uri se
bo ekipa Save Kranj znova
predstavila domačim navijačem, saj v goste prihaja moštvo Arne Tabor 69.

AKADEMSKI VATERPOLSKI KLUB TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

Posledica zaporednih porazov kranjskega nogometnega prvoligaša je bilo
slovo trenerja Dejana Dončića, Triglav pa je na predzadnjem mestu
prvenstvene lestvice.

bo. Trening vaterpola namreč kasneje vpliva
tudi na izoblikovanje telesa in ravno vaterpo
listi so med najbolj razvitimi športniki, prav
zaradi učinkov vode.
Vpliv VATERPOLA na boljše zdravje:
Trening v vodi pospešuje delovanje srca in
pljuč in ju s tem krepi. Poleg tega preprečuje
možnost astmatičnega obolenja in pomaga
osebam, ki to obolenje imajo. Vaterpolski tre
ning krepi tudi imunski sistem in s tem pozi
tivno vpliva na alergije oziroma na njihovo
preprečevanje. Trening v vodi vpliva tudi na
kurjenje maščob in posledično omogoča
tudi uravnavanje telesne teže.
Vpliv VATERPOLA na psihično-socialni razvoj:
Trening vaterpola pospešuje koncentracijo
in motivacijo otrok ter jih nauči sprejemanja
obveznosti. Skozi trening namreč posame
znik pridobi delovne navade in sposobnost
boljše verbalne in neverbalne komunikacije.
Vaterpolo razvija samozavest, gradi socialne
odnose in pomaga posamezniku pri reševa
nju problemov in vključevanju v družbo.
Skozi samo igro pa vaterpolist pridobi tudi
bio-psiho-socialne lastnosti, ki so potrebne v
vsakdanjem življenju.
Splošne informacije o treningih:
Treningi potekajo vsak torek in četrtek v malem
bazenu Pokritega olimpijskega bazena v Kra
nju med 16.30 in 17.30. Ob prihodu poiščete
vaditelje Sanjo, Jako ali Krištofa ali pa se že
predhodno najavite na naš elektronski naslov,
ki ga najdete spodaj na sliki. Za trening vaš
malček potrebuje zgolj kopalke in brisačo. Pri
družite se nam in se z večkratnimi državnimi
prvaki naučite osnov gibanja v vodi.
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Nagradna križanka





























Medijski pokrovitelj:



 






 
   
 






  






  

 

  
 


 


1. nagrada: bon za hrano za 3 osebe na Kostanovem pikniku 2019
2. nagrada: bon za hrano za 2 osebi na Kostanovem pikniku 2019
3. nagrada: bon za hrano za 1 osebo na Kostanovem pikniku 2019
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpi
sano v kupon iz križanke) pošljite do torka, 8. oktobra 2019, na

KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA, NA HRIBU 7, ZGORNJA BESNICA

Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na
Nazorjevi ulici 1.
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Društva in klubi
Uspešni doma
in v svetu

Poklon za
življenjsko delo
Vilma Stanovnik

Karate klub Shotokan Kranj je bil lani star
štirideset let, minulo soboto pa so pripravili že
dvajseti mednarodni turnir.
Vilma Stanovnik
Kranj – Karate klub Shotokan Kranj je leta 1978 ustanovil Vojislav Ašanin. Klub
se je sprva imenoval Shotokan karate klub Gumar
Kranj, saj je nastal v sodelovanju s športnim društvom
Gumar, ki je bil njegov glavni pokrovitelj. Ko je društvo
leta 1995 prenehalo delovati, se je klub preimenoval v
Karate klub Shotokan Kranj.

dosegli odmevne rezultate.
Med njimi je gotovo najpomembnejši, ko je Juš Markač na mladinskem evropskem prvenstvu leta 2011 v
Novem Sadu postal evropski
prvak v športnih borbah do
76 kilogramov. Danijel Rihtarič je na istem tekmovanju
osvojil tretje mesto v športnih borbah med mlajši člani do 78 kilogramov.
Zlato odličje z mladinskega
evropskega prvenstva v Srbi-

Dobitnik športne nagrade za
življenjsko delo je Vojislav
Ašanin, ki je pred štiridesetimi leti ustanovil karate klub
Shotokan Kranj. Pod njegovim trenerskim vodstvom so
varovanci dosegali vrhunske
rezultate, sam pa se je uvelja-

vil tudi kot sodnik in funkcionar. "Priznanje mi veliko pomeni. Vesel sem ga jaz osebno, veseli pa smo ga tudi v
klubu. Zahvaljujem se vsem,
ki so me predlagali, in tudi
tistim, ki so ugotovili, da smo
si ga resnično zaslužili," je ob
prevzemu nagrade povedal
65-letni Vojislav Ašanin.

Kranjski župan Matjaž Rakovec je športno nagrado za
življenjsko delo izročil Vojislavu Ašaninu. / Foto: Primož Pičulin

Novi T-Cross.

Člani Karate kluba Shotokan Kranj so, v sodelovanju s
Karate zvezo Slovenije, minulo soboto pripravili že dvajseti
mednarodni turnir. / Foto: Gorazd Kavčič
Tako se imenuje še danes.
Ustanovitelj kluba Vojislav
Ašanin je glavni trener in
sodnik, ki je na svojo karate
pot stopil leta 1975 v Karate
klubu Naklo, ki ga je vodil
Milan Pagon. Zaradi prenehanja delovanja kluba leta
1977 je prestopil v Karate
klub Emona Ljubljana k japonskemu učitelju shotokan stila karateja, shihanu
Takashiju Tokuhisi, s katerim še vedno aktivno sodeluje. Karate klub Shotokan
Kranj tesne stike ohranja
tudi z drugimi klubi na regionalni, državni in mednarodni ravni ter je član Karate
zveze Gorenjske in Karate
zveze Slovenija. V štiridesetih letih aktivnega delovanja
so njegovi člani, ki jih je trenutno 163, na domačih in
mednarodnih tekmovanjih

ji in bronasta medalja članske ekipe v borbah z evropskega prvenstva leta 2013 na
Madžarskem še vedno veljata za največja dosežka v zgodovini slovenskega karateja,
saj teh rezultatov do danes
ni prekosil še nihče.
Tudi sedaj karateisti vseh
starosti vestno trenirajo.
Treningi potekajo v KS Čirče in OŠ Orehek, in sicer od
dva do trikrat tedensko tako
dopoldan kot popoldan oziroma zvečer, saj se zadnji
trening zaključi ob 21.30. V
klubu je tudi osem trenerjev
in štirje sodniki.
Karate klub Shotokan Kranj
vsako leto prireja tradicionalni mednarodni karate
turnir Kranj Open, ki je minulo soboto v dvorani na
Planini potekal že dvajsetič
po vrsti.

Tako poseben je lahko vsakdanjik.
Nabito poln talentov: novi T-Cross je funkcionalen in raznolik. S svojim videzom križanca, možnostmi za
individualizacijo in svojo visoko vsakodnevno uporabno vrednostjo je popolna kombinacija variabilnosti in
kompaktnosti. Skratka, pripravljen je na skoraj vsako pustolovščino.

Pokaže svojo pravo barvo.
Novi T-Cross je prilagodljiv kot noben drug: z opcijskimi stilskimi paketi v črni, energično oranžni in
bambusovo zeleni barvi, ki so na voljo od izvedbe Life naprej, boste T-Cross odeli v nezamenljiv videz, s
katerim bo postal prava stilska ikona.

Ravno pravi za vse, ki se ne prilagajajo.
Prilagodite novi T-Cross svojim lastnim predstavam in izbirajte med izvedbami opreme T-Cross, Life in Style.
Kakorkoli se boste odločili, različice opreme bodo izpolnile vaša pričakovanja glede kakovosti in udobja.

Spontanost je vedno dober načrt.
Ste bolj spontan tip? Potem je novi T-Cross popoln sopotnik za vas. Z vodoravno poklopnim naslonjalom
sovoznikovega sedeža in pomično zadnjo sedežno klopjo je prostoren in se odlično prilagaja vašim željam.
Vaš digitalni kombinirani instrument: inovativni, sodobni aktivni informacijski zaslon, ki ga je mogoče
naročiti opcijsko. Prikazuje vam podatke o vožnji in optično ponazarja asistenčne sisteme.

Izstopa, a ne prestopa mej.
Asistenčni sistemi v T-Crossu zvišujejo raven udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njimi lažje kos kritičnim
situacijam ali pa do teh sploh ne bo prišlo. Čeprav delovanja teh tehnologij ne boste vedno občutili, boste
kljub temu pomirjeni, saj boste vedeli, da vam stalno stojijo ob strani.

Delavska c. 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200 I www.avtohisavrtac.si
Med tekmovalci v dvorani na Planini je bilo tudi veliko
najmlajših karateistov in karateistk. / Foto: Gorazd Kavčič
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kranjske novice
Festival športa za več gibanja
V letošnji že peti izvedbi je Festival športa številne mlade iz Kranja in okolice navdušil za gibanje, saj so lahko spoznavali različne možnosti za koristno
preživljanje prostega časa. Zanimiva so bila tudi predavanja in testiranja.
Vilma Stanovnik

plesne skupine. Zbrane je
pozdravil tudi kranjski
župan Matjaž Rakovec. V
nagovoru na prireditvenem
odru je poudaril velik pomen
športa za zdravje mladih,
spregovoril pa tudi o raznoliki ponudbi, ki jo za šport
ponuja kranjska občina.
Kot je v imenu Športne zveze Kranj pojasnil glavni

organizator Tadej Peranovič, je bil letošnji program
Festivala športa sestavljen iz
več različnih prireditev, prav
tako pa so pripravili strokovna predavanja za športnike,
trenerje, starše in vse ostale.
Letos je bila rdeča nit predavanj povezanost zdravja in
športa. "Zelo zanimivo je
bilo predavanje o dopingu v

športu, o aktualnem pristopu trenerjev do mladih športnikov je predaval dr. Rudi
Čajevec, o preventivi v športu pa dr. Primož Pori. Vsa
predavanja v Stolpu Škrlovec so bila dobro obiskana,
tako da smo bili vsi zelo
zadovoljni,« je povedal Peranovič in dodal, da so tudi
letos pripravili tako imeno-

vano mini olimpijado in
športni dan za najmlajše, ki
sta navdušila tako organizatorje kot udeležence.
Ostalim je bil namenjen zlasti četrtek, ko je na atletskem stadionu potekal Cooperjev tekaški test in test
hoje na dva kilometra, testirati pa je bilo moč tudi telesno pripravljenost.

Na športni tržnici so se predstavili tudi smučarski tekači in
tekačice skupaj s trenerko Mileno Kordež. / Foto: Primož Pičulin

Foto: Primož Pičulin

Foto: Primož Pičulin

Kranj – Letošnji Festival
športa je potekal drugi teden
v septembru, organizatorjem in obiskovalcem je bilo
vreme večino časa naklonjeno. Ob zaključku je potekala
tudi športna tržnica, na
kateri je bilo moč izvedeti,
kaj različna športna društva

in klubi ponujajo mladim,
kje in kdaj se je moč vpisati
na vadbe ter predvsem, kako
potekajo.
Sobotno druženje v središču
mesta so popestrili tudi tekmovanje mladih na plezalni
steni ter nastopi športnikov
in športnic, ki so predstavljali vsak svoj šport. Veliko
zanimanja je bilo za številne

Za najmlajše so pripravili mini olimpijado in športni dan,
otroci pa so na obeh prireditvah zelo uživali.

Sredi mesta so svoje spretnosti številnim obiskovalcem
prireditve in vrstnikom pokazale tudi kotalkarice.

GFP in klubi – skupen interes za uspeh
Na Gimnaziji Franceta Prešerna je v letošnjem šolskem
letu podobno kot pretekla
leta več kot tretjina dijakov
športnikov. Zato nas je razveselil športni projekt Triglav
Kranj, katerega namen je krepitev športa na območju
občine in širše, in pismo
namere, ki so ga podpisali
klubi z imenom Triglav.
Naša gimnazija rada sodeluje
s klubi, v katerih pogosto trenirajo naši dijaki. V zadnjih
letih je največji napredek
opazen pri sodelovanju s klubi ekipnih športov: košarka,
odbojka … ŽKK Triglav v prostorih Gimnazije Franceta
Prešerna opravlja dopoldanske treninge s trenerjem Gaš-

perjem Slugo, nekdanjim
dijakom GFP. Košarkarice na
ta način lažje usklajujejo
športne in šolske obveznosti.
Zato smo bili zelo veseli izvrstnih rezultatov, ki so jih slovenske košarkarice in košarkarji dosegli v mladinski konkurenci, med njimi tudi naše
dijakinje in dijaki.
Reprezentanca košarkaric v
mladinski konkurenci do 16
let je na evropskem prvenstvu v Bolgariji zanesljivo brez
izgubljene tekme osvojila zlato odličje. Naša dijakinja drugega letnika Ula Ude je kot
kapetanka dekleta odlično
vodila. Poleg naslova evropskih prvakinj so si mlade
košarkarice priigrale napre-

dovanje v divizijo A. Slovensko reprezentanco je vodil
trener Gašper Sluga, celotno
dogajanje v Sofiji pa je nadzoroval vodja delegacije,
prof. športne vzgoje na naši
šoli, Tomo Kovačič. Drugošolka Vanja Manojlović je, žal,
morala izpustiti to evropsko
prvenstvo zaradi nadaljevanja šolanja na daljavo in nadgradnje košarkarske kariere v
Španiji. Trener je tudi povedal, da je na GFP-ju še nekaj
zelo perspektivnih košarkaric.
Poleg Ule v tem klubu letos
trenirajo tudi Ajda Burgar,
Sara Feratović, Yeisy Alexandra Perez in Nika Horvat, ki
bodo dvakrat tedensko
dopoldanski trening opravile

v šolski telovadnici.
Prav tako v šolski telovadnici
trenirajo zjutraj tudi košarkarji KK Šenčur: Matic Žepič,
Lenart Sekne, Gregor Traven
in Nejc Jerše. Zaradi dopoldanskih treningov dijaki
občasno zamudijo kakšno
uro pouka, ki pa ga zmorejo
uspešno nadoknaditi. Komunikacija med trenerji in profesorji je odlična in profesionalna, na kar smo na naši šoli
zelo ponosni. Košarkaricam
in košarkarjem se pridružijo
tudi odbojkarice OK Triglav.
Tudi med njihovimi trenerji je
opaziti nekdanje dijake naše
gimnazije.
Neverjeten uspeh mladih
perspektivnih košarkaric so

Ula Ude
dopolnili tudi košarkarji. V
Grčiji, kjer je bilo organizirano
evropsko košarkarsko prvenstvo za fante, ki sta se ga udeležila tudi naša dijaka Andrej
Stavrov in Klemen Smrekar,
člana reprezentance do 18
let, so fantje srčno zastopali
našo državo in dokazali, da se
s trdim delom doseže odličen
rezultat. Osvojili so bronasto
medaljo.

GFP-jevci smo veseli zaradi
uspehov, ki jih dosegajo naši
dijaki na različnih življenjskih področjih, in ponosni,
da jim pri tem pomagajo
tako naši učitelji kot tudi
nekdanji dijaki, ki so pogo
sto njihovi trenerji. Kot že
velikokrat se je tudi tokrat
izkazalo, da le skupen interes in sodelovanje lahko pripeljeta do uspeha.

