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Z več znanja so
še uspešnejši
Vedno nova znanja, ob tem pa
tudi potrebna oprema in
izkušnje, so zagotovilo, da so
gasilci tisti, na katere računamo
ob vseh vrstah nesreč.

Milan Vasiljević Kogovšek
je trgovcem in obrtnikom
prejšnji mesec predlagal,
da ustanovijo trgovskogostinski ceh.
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Odprto je novo
parkirišče na Stari Savi
V središču Kranja, na Stari Savi, je od tega meseca urejeno novo parkirišče, ki je namenjeno tako
abonentom kot vsem drugim, urejajo pa še postajališče za avtodome.
Vilma Stanovnik
Parkirišče Stara Sava je sestavljeno iz zgornjega in
spodnjega dela. Zgornji del
je namenjen kratkotrajnemu parkiranju in obsega približno dva tisoč štiristo kvadratnih metrov površine. Na
njem je urejenih petinosemdeset parkirnih mest. Še večji je spodnji del, kjer je urejene kar pet tisoč petsto kvadratnih metrov površine. Na
tem delu so urejena parkirna mesta za sto dvajset osebnih vozil in tudi že oddana
uporabnikom v najem.
»Dodatno se na spodnjem
delu ureja tudi postajališče
za avtodome za krajši postanek in počitek med potovanjem. Nudilo bo električne
priključke, oskrbo s tekočo
vodo in prostor za praznjenje kemičnega stranišča in
za izpust odpadne vode.
Urejenih bo šest parkirnih
mest za avtodome in računamo, da bodo na voljo za
uporabo sredi junija,« pojasnjujejo pri Komunali
Kranj, ki upravlja parkirišče,
prav tako pa so poskrbeli za
njegovo ureditev.
Pri urejanju zelenega pasu
parkirišča sta pomembno

sodelovala Zavod Carnus,
so. p., in Društvo arhitektov Krarh. K sodelovanju
so privabili tudi ostala
društva in prostovoljce, ki
so skupaj s Komunalo
Kranj prispevali k uspešni
prostovoljni delovni akciji
ozelenitve štirimetrskega
pasu. Tako je nastal mini

park z velikim imenom,
Park vrednot.
»Ureditev parkirišča Stara
Sava pomeni oživitev degradiranega območja in velja za
največjo pridobitev parkirnih mest na območju Kranja v zadnjih nekaj letih.
Obenem pa tudi za enega
ključnih ukrepov, s katerim

želi Mestna občina Kranj
obuditi mesto središče. Z
ureditvijo postajališča za avtodome bomo vplivali tudi
na razvoj turizma v Kranju.
Obisk starega mestnega jedra bo tako olajšan turistom
in vsakodnevnim obiskovalcem,« pravijo na kranjski
občini.
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Festival pametnih
rešitev

Akcija prijazna tudi
do okolja

V Kranju spet Big band

Trikrat v finalu

Mestna občina Kranj se je
pridružila številnim me
stom v Evropi in po svetu, ki
na inovativen način prihaja
jo do pametnih rešitev za
mesto.

V petindvajsetih akcijah zbi
ranja starega papirja je Pro
stovoljno gasilsko društvo
Britof zbralo skoraj 40 tisoč
kilogramov, izkupiček od
prodanega papirja gre za do
ber namen.

Kranj je bil vedno džezovsko
mesto. Ob mnogih odličnih
glasbenikih bo to v prihod
nje dokazoval tudi Big band
Kranj, ki se je sredi maja
predstavil na prvem ura
dnem koncertu.

Prva zvezdnica svetovnega ve
teranskega prvenstva v Uma
gu je bila Kranjčanka Barbara
Mulej, ki je slavila v svoji kate
goriji, bila najboljša v paru z
Majo Matevžič in v finalu za
las izgubila v mešanih dvoji
cah z Borutom Urhom.
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Novo parkirišče na Stari Savi je namenjeno tako kratkotrajnemu parkiranju kot
mesečnemu najemu. / Foto: Tina Dokl

Medgeneracijsko in
medkulturno središče
Črnogorsko Društvo rojakov Plava in Gusinja
»Izvor« je v Medgeneracijskem centru Kranj
dobilo svoje prostore.
Vilma Stanovnik
Črnogorsko društvo rojakov
Plava in Gusinja »Izvor« je
prejšnji teden v prostorih
Medgeneracijskega centra
Kranj s kratko slovesnostjo
počastilo dan neodvisnosti
in samostojnosti Črne gore.
Še bolj pomembno pa je, da
bodo v Medgeneracijski center Kranj odslej vabili tudi
na svoje dogodke ter z delovanjem svoje pisarne nudili
podporo rojakom ter vsem,
ki jih zanima kultura Črne
gore.
»Današnji dan je za naše
društvo zelo pomemben, saj
smo po 23 letih končno rešili
problem prostorov. Za nas je
bilo to vprašanje zelo pomembno in bi lahko vplivalo
celo na to, da društvo preneha
z delom,« je ob tem poudaril
predsednik društva Izvor
Šemso Đešević in povedal, da
je v društvo v Sloveniji včlanjenih 347 družin, večina od
njih pa živi na Gorenjskem,
zlasti v Kranju in okolici.
»V eni od glavnih točk strategije Mestne občine Kranj

je zapisano, da bo Kranj mesto priložnosti. Kranj je in
bo ostal mesto priložnosti
ne glede na narodnost, kulturo, vero ali barvo kože.
Temu sledimo tudi danes s
praznovanjem dneva neodvisnosti in samostojnosti
Črne gore v prostorih Medgeneracijskega centra Kranj
in hkrati odpiramo vrata novemu, še tesnejšemu sodelovanju med državama,« je
poudaril župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar,
direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmid pa je
dodala, da je Medgeneracijski center Kranj sedaj namenjen tako združevanju različnih generacij kot sodelovanju različnih kultur.
Slovesnosti so se pridružili
tudi gostje, med njimi tudi
častni konzul Črne gore v
Kranju Vojislav Kovač ter veleposlanik Črne gore v Sloveniji Miomir Mugoša, ki je v
svojem nagovoru poudaril
tako pomen sodelovanja
med Slovenijo in Črno goro
kot med izseljenci iz Črne
gore, ki živijo v Sloveniji.

Župan Boštjan Trilar je predsedniku Društva Izvor Šemsu
Đeševiću izročil simbolično darilo in dobrodošlico v
Medgeneracijskem centru./ Foto: Gorazd Kavčič
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Občinske novice
Vloge za neprofitna
stanovanja
Na javni razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
(objava 29. marca 2016 v
Kranjskih novicah) je prispelo 220 vlog. Za oddajo v
najem je razpisanih okvirno
20 stanovanj. Komisija je
vloge pregledala, prosilci, ki
so oddali nepopolne vloge,
so bili pozvani na dopolnitev. Vloge prosilcev, ki ne
bodo dopolnjene v roku, in
prepozno prispele vloge,
bodo zavržene. Vloge prosilcev, ki ne bodo izpolnjevali
razpisnih pogojev, bodo
zavrnjene.
Ogledi stanovanjskih razmer
bodo izvedeni predvidoma v
juliju in avgustu po predho-

dnem telefonskem obvestilu. Komisija bo poleg stanovanjskih razmer točkovala
tudi socialne, zdravstvene
razmere, prednostne kategorije in dodatne pogoje. Prednostna lista bo objavljena
predvidoma v oktobru 2016.
Vsak upravičenec bo prejel
sklep o uvrstitvi na prednostno listo, zoper katerega bo
imel možnost dati pritožbo.
Po rešitvi pritožb bo objavljena dokončna prednostna lista, predvidoma v decembru
2016. Stanovanja se bodo
dodeljevala predvidoma v
letih 2017 in 2018 postopoma, tako kot se bodo sproščala, po vrstnem redu, upoštevaje površinski normativ.

Zaključek projekta o medvrstniškem nasilju junija
Projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih zavodih (krajše NasVIZ), ki ga izvaja
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani s partnerji, je v zaključni fazi. Mestna občina Kranj bo kot ena
izmed kranjskih partnerjev – poleg Osnovne šole Simona
Jenka, Vzgojnega zavoda in Centra za socialno delo Kranj
(Škrlovec – dnevni center za mlade in družine) – 9. junija ob
13. uri v sejni dvorani št. 16 gostila predstavitev poteka in
rezultatov projekta občinam v regiji. Udeležence bo v uvodu
pozdravil župan Boštjan Trilar, predstavitev pa bodo izpeljali predstavniki nosilca projekta in partnerjev. Projekt je
financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma.

Festival pametnih rešitev
Mestna občina Kranj se je pridružila številnim mestom v Evropi in po svetu, ki na inovativen način
prihajajo do pametnih rešitev za mesto.
Kranjska občina si je med
prednostnimi cilji zastavila,
da bo Kranj inovativno mesto, naklonjeno novim tehnologijam in spodbujanju mladih talentov. Tako je začetku
maja v prostorih Kovačnice
(t. i. coworking prostor za
podjetne) potekal prvi Festival pametnih rešitev, s katerimi je občina preverjala, kaj
na področju pametnih rešitev
ponuja tržišče. S svojimi idejami, kako spremeniti Kranj
v pametno mesto, je sodelovalo devetnajst udeležencev
festivala, ki so predstavili
zamisli s področij mobilnosti, kartičnega poslovanja, izobraževanja, energetike in
okolja. Predstavila so se naslednja podjetja oziroma
ponudniki pametnih rešitev:
Četrta pot, GeoCodis, Login
Pust arhitekti, Geonep, Metera, KaPLA HRM, SmartCitiyPlatform, LEAG, Kaliopa,
Solvera Lynx, DSPOT, MediaInteractive, Eltec Petrol, Jan,
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,
Robotina d, 3-port, ADD,
Exor Eti in Uroš Pust – arhitekt. Podjetja so predstavila

Na festivalu pametnih rešitev v Kranju je bila udeležba res odlična.
nove rešitve za sodobna in
uporabniku prijazna spletna
mesta, od npr. elektronske
oddaje vlog do semaforja stanja projektov, sodobnega
spremljanja sej mestnega
sveta, transparentnega »potovanja« vlog občanov, ki jih
oddajo javnim organom.
Zanimiv je bil tudi predlog
sodobnega sodelovanja občanov s pobudami, ki bi jih lahko oddajali npr. MO Kranj.
To so vse rešitve, ki potrebu-

jejo sodobno informacijsko
podporo. Zanimive so bile
tudi rešitve t. i. velikih podatkov (Big data), ki jih podjetja,
občine prikazujejo svojim
občanom, za kakovostnejše
bivanje (npr. energetska
učinkovitost stavb, stanje
prometa, stanje v vodovodnem omrežju in podobno).
Župan Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar je bil zadovoljen, da so podjetja predstavila rešitve, ki povezujejo upra-

vo Mestne občine Kranj z
javnimi zavodi in podjetji.
Gre za sisteme oziroma aplikacije, ki bodo olajšale življenje in bivanje ljudi.
Mestna občina Kranj bo tako
v nadaljevanju projekta
Kranj, pametno mesto, iskala najboljše rešitve za uvedbo
sodobnih pristopov (aplikacije, spletna mesta); najprej pa
na področju e-demokracije,
e-uprave, e-mobilnosti in
e-okolja.

Sofinanciranje obnov stavb v starem Kranju
Mestna občina Kranj bo predvidoma do poletja objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem
jedru v letu 2016. Za sofinanciranje bodo prišle v poštev
ulične fasade in/ali strehe stavb na območju, ki je z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kranj razglašen za
kulturni in zgodovinski spomenik. Za razpis je v proračunu
predvidenih 50.000 evrov. Možnost za prijavo bodo imele
fizične in pravne osebe, ki so lastniki stavb v starem mestnem jedru Kranja.

Priložnost za
podjetniške začetke

Stari Kranj – sofinanciranje poslovnih prostorov

Maja se je v Kovačnici začelo podjetniško usposabljanje Izkoristimo talente.
Projekt je nastal na osnovi zelo uspešnega programa Podjetno v svet
podjetništva, ki je potekal v letih 2013 in 2014 s 50 udeleženci na Gorenjskem.

Mestna občina Kranj bo na svojih spletnih straneh www.
kranj.si objavila javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017
– ponovljen razpis. Javni razpis bo odprt od 1. junija do 15.
septembra 2016. Vloge morajo prispeti na Mestno občino
Kranj do 15. septembra 2016 do 12. ure. Podrobnejše informacije bodo navedene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
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Gorenjska zaradi koeficienta uspešnosti ni več upravičena do sredstev programa
Podjetno v svet podjetništva,
problem brezposelnosti v
regiji pa ostaja. Zato so se
občine ob podpori Zavoda
RS za zaposlovanje in v
sodelovanju s poslovno podpornim centrom BSC Kranj
odločile za preoblikovanje
in nadaljevanje projekta v
obliki usposabljanja z naslovom Izkoristimo talente.
Izobraževanje je namenjeno
brezposelnim osebam s stal-

nim prebivališčem v eni od
sodelujočih občin: Kranju,
Cerkljah na Gorenjskem,
Šenčurju, Jezerskem, Preddvoru in Naklem. Cilj projekta je poleg lažje priprave
udeležencev na podjetniško
pot še zmanjševanje brezposelnosti v sodelujočih občinah, podpora brezposelnim,
spodbujanje podjetništva.
Med predavatelji oziroma
zunanjimi mentorji so:
Franci Vidic, Blaž Branc,
Bernarda Jurca, Jure Trbič,
mag. Saša Bohinc in Danie-

la Žagar, prihajajo pa iz različnih strok.
Mentorji bodo 22 udeležencev vodili čez usmerjeno
izobraževanje: najprej z
motivacijskimi predavanji,
generiranjem in identificiranjem poslovnih idej, sledil
bo računovodski vidik podjetja in marketinške aktivnosti. Udeležencem bo med
izvajanjem programa na
voljo tudi individualno mentorstvo. Vse z namenom
čim lažjega podjetniškega
začetka.

Program vključuje tudi
predstavitev t. i. dobrih
praks, pri čemer sodelujejo
naslednja podjetja: Boltez
(avtomobilski servis; prenos
z očeta na sina, kako deluje
družinsko podjetje), Mama
Katja (hitra hrana po slovensko; še pred dvema letoma
je bila ustanoviteljica brezposelna in v podobni situaciji kot sedanji udeleženci
izobraževanja, danes pa ima
dve poslovni enoti in štiri
zaposlene ter se samostojno
preživlja s svojo poslovno
idejo), Terasa Bar (gostinstvo; primer zadružništva v
podjetništvu, drugačna poslovna ideja, poslovni model),
RC IKT (razvojni center; del
podpornega okolja v regiji),
3FS (uspešno podjetje na
področju informacijskih
tehnologij), Dobra Teta –
Jana Fleišer (zasebni vrtec;
mlada podjetnica leta 2014).
Program bo trajal dva meseca in bo udeležence intenzivno pripravljal na individualno podjetniško pot.

Poletni Festival inovativnih tehnologij
Šolski center Kranj v sodelovanju z Mestno občino
Kranj in OpenLabom pripravlja Festival inovativnih
tehnologij – FIT, ki bo potekal od 27. junija do 1. julija
2016 v prostorih šolskega
centra. Udeleženci bodo en
teden lahko sodelovali pri
izbranem sklopu in spoznali veliko novega. »Naš
namen je tudi na ta način

prispevati k spodbujanju
talentov, inovativnosti in
podjetnosti v našem okolju,« pravijo v Šolskem centru Kranj. Izbrali so zanimive teme z naslednjih področij: programiranje aplikacij/
iger za Android, Arduino in
internet stvari, elektronika
– od sheme do izdelave elektronskega vezja, multimedija. Načrtujejo 30 ur aktivno-

sti, vsak dan po šest ur. V
vsebino vseh sklopov bodo
vključili tudi podjetnost in
podjetništvo; vsi udeleženci
Poletnega FIT-a se bodo
udeležili zanimive ekskurzije v izbrano kranjsko podjetje; dnevno bo poskrbljeno
za športni odmor, malico in
osvežilne napitke; vsak udeleženec dobi komponente,
ki jih bo uporabljal pri svo-

jem delu in jih na koncu
odnesel s sabo.
Festival je namenjen predvsem mladim ustvarjalkam
in ustvarjalcem 7., 8. in 9.
razreda osnovne šole, veseli
pa bodo tudi srednješolk in
srednješolcev. Število mest
je omejeno, zato kaže pohiteti s prijavami. Dodatne
informacije na http://fit.
sckr.si/.
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Občinske novice

Prihaja čas za gradnje
Po izgradnji novega parkirišča na Stari Savi bodo v središču Kranja uredili javne sanitarije, začela se je obnova podrtega mostu na Hujah, obeta se
gradnja novega rondoja pri Aquasavi, centralnega otroškega igrišča na Planini, avgusta pa se bodo zaključila tudi gradbena dela pri vrtcu v Čirčah.
Tudi o tem sva se pogovarjala z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem.

Ena od novosti v Kranju, ki
sicer ne pomeni veliko gradnje, naj bi bil letos tudi sistem za izposojo koles. Kaj
načrtujete?
»S tem projektom začenjamo z reševanjem dveh izjemno pomembnih strateških
ciljev, ki smo si jih zastavili
v trajnostni urbani strategiji.
To pa je, da bomo število kolesarjev v mestnem središču
povečali za 35 odstotkov,
emisije ogljikovega dioksida
pa zmanjšali za 21 odstotkov. Naša želja je, da bi imeli na začetku pet postaj samopostrežnega sistema, na
vsaki od njih pa po pet koles, kar skupaj pomeni 25
koles. Prve postaje naj bi
postavili v centru mesta, pri
Globusu, na Planini, v Šorlijevem naselju in v športnem
parku. Na predlog komisije
Varno kolesarim naj bi sistem imenovali KR s kolesom. Razpis za nakup opreme in izvajalca bomo predvidoma objavili te dni. Zavedamo se, da postopek javnega naročanja traja kar nekaj
časa, saj so lahko tudi pritožbe in revizije. Kljub temu
verjamemo, da smo razpis
pripravili tako dobro, da bo
sistem vzpostavljen do začetka septembra, slavnostno
odprtje pa naj bi bilo ob začetku tedna mobilnosti, to je
16. septembra. S tem mreža
s kolesi ne bo končana, saj
bomo dodajali nove postaje.
Sistem je namreč narejen
tako, da si kolo lahko izposodiš kjerkoli in ga tudi kjerkoli vrneš. Seveda bo treba
določiti tudi način plačevanja, najbrž pa bo to urejeno
s kartico. Sicer pa bomo v
letošnjem letu za vzpostavi-

tev sistema in vzdrževanje
namenili okoli sto tisoč
evrov, v prihodnjem letu pa
načrtujemo še štirideset tisoč evrov.«
Domačini in tudi turisti so v
večjih mestih vajeni javnih
sanitarij. Tudi v Kranju je
bilo večkrat slišati pripombe, da ni primernega prostora in da se mora vsak znajti
po svoje. Sedaj naj bi ta problem vendarle rešili?
»Pobudo za ureditev javnih
sanitarij so dajali tako obiskovalci kot gostinci in trgovci v mestu. Prvi predlog
je bil, da naj bi prostor uredili pod Kokrškim mostom,
kjer je včasih že bil. Pri tej
lokaciji je bilo kar nekaj pomislekov, saj je prostor težko dostopen invalidom in
vsem drugim, ki imajo gibalne težave. Prav tako ne bi
bil primeren za mamice in
očete z otroškimi vozički, saj
smo želeli hkrati rešiti tudi
pobudo o previjalnici. Tako
smo se odločili, da sanitarije
s previjalnico uredimo v
nekdanji gostilni Šifrer, saj
so prostori last Mestne občine Kranj. Trenutno je v pripravi idejni projekt, lahko
pa že povem, da bosta urejena tako moški kot ženski del
in del za invalide, urejena
bo previjalnica. Treba je pridobiti še soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine,
nato pa izbrati izvajalca del.
Prav tako moramo sredstva
zagotoviti v proračunu, saj
jih za to nismo predvideli.
Upam, da nam uspe in da
bo prostor v dveh mesecih
začel z obratovanjem.«
Obiskovalci starega Kranja z
veseljem ugotavljajo, da so
se prazni lokali začeli polniti

in da je v mestu vsak mesec
bolj živahno. Kakšne načrte
še imate?
»Zadnji razpis za sofinanciranje najemnin prostorov je
bil znova uspešen, lokali se
polnijo in po vsakem razpisu je nekaj novih. Tako bo
razpis znova odprt v začetku
drugega meseca in tudi tokrat pričakujemo med sedem in deset interesentov,
kar je bila praksa zadnjih
razpisov. Poleg tega se je ta
teden odprl nov velik frizerski salon, napolnili so se tudi
nekdanji prostori Elite. Naj
ob tem omenim, da se mi
zdi zanimiva pobuda na
novo ustanavljajočega ceha
trgovcev in gostincev starega
Kranja, da bi na stopnišču
Mohorjevega klanca naredili
nekakšen kranjski Montmartre. Stopnišče naj bi
okrasili z rožami, pripravljali
naj bi nastope uličnih umetnikov in še kaj. Pogovori že
potekajo, idejo pa bomo podprli po svojih močeh.«
Dobra novica je tudi, da so
se začela dela na mostu na
Hujah. Kdaj predvidevate,
da bo most spet uporaben?
»Res je bila prejšnjo sredo
uvedba v delo. To pomeni,
da je izvajalec izbran, predali smo mu gradbišče in dela
so se začela. Zaključena naj
bi bila najkasneje v dveh
mesecih, kar pomeni, da bo
v drugi polovici julija most
spet uporaben. Most bo več
kot en meter širši, kot je bil,
kar pomeni, da bo širok štiri
metre. Od tega bo vozni pas
širok tri metre, na vsaki strani pa bo pol metra širok varovalni pas. Na obeh straneh
mostu bo varovalna ograja.
Konstrukcija bo kovinska,
sicer pa bo povozni del mo-

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl
stu lesen, tako kot je bil. Nosilnost novega mostu bo 3,5
tone. Z denarjem, ki smo ga
po nesreči dobili od zavarovalnice, se bo gradnja ravno
pokrila, saj je predvideni
strošek gradnje nekaj več
kot 68 tisoč evrov.«
Kmalu naj bi se začela tudi
gradnja centralnega otroškega igrišča na Planini. Kjer in
kdaj naj bi naredili novo
igrišče?
»V skladu z načrtom trajnostne urbane strategije imamo v načrtu, da naj bi do
leta 2023 uredili ali oživili
37 tisoč kvadratnih metov
prostora na urbanih območjih. To igrišče, ki bo na Hujah v bližini vrtca Mojca, je
prvih skoraj tisoč kvadratnih
metrov. Projektiranje je zaključeno, sedaj bomo poi-

V starem Kranju je vedno bolj živahno, marsikaj pa se je prejšnji teden dogajalo tudi ob Paradi učenja, ko se je telovadbi
skupin Šole zdravja pridružil tudi župan Boštjan Trilar. / Foto: Tina Dokl

skali izvajalca, nato pa se bo
gradnja začela in do konca
poletja naj bi bi bilo otroško
igrišče urejeno.«
Te dni se vendarle začenja
tudi gradnja rondoja pri
Aquasavi?
»Gradnja se je nekoliko zavlekla, saj gre za državno
cesto in nam je država postavila dodatne pogoje. Če
tega ne bi bilo, bi se gradnja
začela že med prvomajskimi prazniki, saj vedno iščemo termin, ko je promet
redkejši. Sedaj načrtujemo,
da bi se gradnja začela julija, končala pa naj bi se sredi
avgusta.«
Že v kratkem naj bi se začela tudi zaključna gradnja vrtca v Čirčah?
»Izvajalec del je izbran, gradnja pa se bo začela prvi teden junija. Po zaključku del
bosta dva nova oddelka, prenovljen bo spodnji del, prav
tako bo vgrajeno dvigalo.
Vrednost del znaša okoli
dvesto štirideset tisoč evrov,
končana pa naj bi bila do
konca avgusta.«
Nova oddelka bosta pripomogla tudi k temu, da bo
več prostora za najmlajše.
Kako je bilo letos z vpisom
otrok v vrtce?
»Tako kot zadnja leta je bilo
vlog več, kot je prostih mest.
Prispelo je namreč 778 vlog,
od tega 499 za 1. starostno
obdobje. O sprejemu je odločala komisija, po zaključku postopka pa se je oblikoval centralni čakalni seznam, na katerem je trenutno 162 otrok iz mestne občine Kranj in 34 otrok iz
drugih občin. Problematiko
rešujemo tako, da smo razpisali koncesijo in jo v aprilu že dodeli zasebnemu vrtcu Pod Mavrico. Vrtec bo

program za predšolske otroke začel izvajati v začetku
junija. Je pa v teku še dodelitev koncesije zasebnemu
vrtcu za dva oddelka 1. starostnega obdobja. Lahko rečem, da spodbujamo koncesionarje in tako rešujemo
problematiko pomanjkanja
prostora.«
Z gradnjo bejzbolskega igrišča naj bi začeli reševati celoten športni park na Kokrici. Je po protestu domačinov
projekt tam zaključen?
»Nad projektom nisem obupal, čeprav je dejstvo, da tam
letos evropskega prvenstva v
bejzbolu ne bo. Prav zaradi
tega tekmovanja smo z začetkom gradnje hiteli, očitno pa je bilo ob tem premalo pogovorov. Ker še vedno
mislim, da bi bil načrtovani
športni park za Kokrico
odlična rešitev in ker bi ureditev s cesto in parkiriščem
pospešil tudi denar svetovne
bejzbolske zveze, bomo dogovore nadaljevali. Če pa
bodo domačini povedali, da
si tega res ne želijo, pa jih
ne bomo silili in bomo iskali druge lokacije.«
Pred kratkim ste dobili obvestilo, da Občina Naklo izstopa iz skupne občinske
uprave Medobčinski inšpektorat Kranj. Kakšen je vaš
komentar?
»Ker Medobčinski inšpektorat Kranj skrbi za več občin, je moje mnenje, da so v
Naklem ugotovili, da bodo
lahko bolje delali, če se povežejo z manjšo občino, kot
je to Radovljica. Mislim, da
je bil to glavni razlog za njihov izstop. Zaradi tega delo
Medobčinskega inšpektorata Kranj ne bo nič drugačno, stroški se ne bodo povečali, lahko pa bodo še bolje
delali.«

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Vilma Stanovnik
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Zadolževanju občine
se skuša izogibati
Mirko Tavčar je na kranjski občini vodja Urada za finance, ki skrbi tako za proračun kot gospodarjenje
z občinskim premoženjem.
Vilma Stanovnik
Vodenje urada za finance je
tudi na občini gotovo zahtevna naloga. S kakšnimi
izkušnjami ste se lotili tega
dela?
»Po izobrazbi sem diplomirani ekonomist, poklicno
kariero pa sem začel v Verigi v Lescah, saj sem doma iz
Most pri Žirovnici. Z delom
v Verigi sem začel kot njihov štipendist in bil pet let
vodja nabave. Z računovodstvom sem se začel ukvarjati, ko sem postavljal službo
za izterjavo, saj je bil v bivši
Jugoslaviji velik problem
neplačil. Nato sem bil prek
ene od agencij poklican na
Ministrstvo za obrambo,
kjer sem bil vodja oddelka
za finance in računovodstvo
in svetovalec vlade. Bil sem
tudi član različnih medresorskih komisij, ki so se
ukvarjale z nakupi opreme
za vojsko. Po devetih letih

sem se odločil, da pridem v
Kranj, na Urad za finance,
in sedaj sem tukaj zaposlen
sedemnajsto leto.«
Vaš oddelek skrbi za to, da
občina dobro in pravilno
gospodari. Kaj to pomeni?
»Naš oddelek skrbi za računovodstvo in finance, pri
čemer je naše glavno delo
skrb za proračun in likvidnost proračuna. Tako pri pripravi proračuna skrbimo za
izhodišča, kar pomeni, da
ugotavljamo vire. Pri tem
delu moramo sodelovati tudi
z drugimi uradi, saj je treba
ugotavljati, koliko je stalnih
virov, od dohodnine in nadomestil za stavbna zemljišča,
davkov in različnih drugih
prispevkov. Pri prihodkih je
treba veliko sodelovanja, saj
se na primer pri nadomestilu
za stavbna zemljišča pojavljajo novi zavezanci. Ob tem je
treba imeti aktualne podatke,
pri čemer je zadnji dve leti

Občina je veliko podjetje,
vaša skrb pa je, da dobro
posluje. Kateri so problemi,
s katerimi srečujete?
»Imamo problem, kot ga
imajo praktično vse občine.
Dohodnina je tista, ki naj bi

pokrivala zakonske obveznosti občine, kar pomeni
poplačila vseh tekočih
odhodkov in tekočih transferov. To pomeni, da bi morali
imeti zadosti denarja za delo
javnih zavodov, prav tako
naj bi denar zadoščal za potrebe občine. Ker pa je na
primer za letos denarja iz
dohodnine okoli 25 milijonov, teh tekočih odhodkov
pa je za okoli 38 milijonov,
to pomeni, da je denarja kar
precej premalo. Zakonske
obveznosti moramo izpolnjevati, zato nam na koncu
ostane relativno malo denarja za investicije. Če ni prodaje premoženja, nam ostane le do 5 milijonov. Seveda
je drugače v primerih, ko za
investicije dobimo kohezijski denar, kot je bil na primer primer GORKI.«
Občine pogosto posegajo po
zadolževanju. Koliko je
zadolžena kranjska občina?

Vodja urada za finance Mirko Tavčar / Foto: Tina Dokl
Koliko vas je v uradu zaposlenih?
»Formalno nas je petnajst,
ena od sodelavk pa je na
daljšem bolniškem dopustu.
Večina smo po izobrazbi
ekonomisti.«

»Res je ena od rešitev zadolževanje, vendar sem jaz že
od nekdaj proti zadolževanju, temu se skušam izogibati. Edino področje, kjer
zagovarjam zadolževanje, so
gospodarske dejavnosti, saj
se pri teh vlaganjih denar
vrne in se kredit poplača. Če
pa vlagamo v področje družbenih dejavnosti, pa nimamo vira, s katerim bi kredit
poplačali. Kranjska občina
je trenutno zadolžena za
okoli 29 milijonov evrov,
kar pomeni okoli dva milijona evrov stroška kredita letno. Trenutno so sicer krediti
relativno poceni, dejstvo pa
je, da jih je treba vrniti.«

Poleg dela na kranjski občini vodite tudi odbor za
finance pri Združenju mestnih občin. Kako se ob delu
s številkami v prostem času
najlaže sprostite?
»Imam družino, tri otroke
in tudi že tri vnuke. Rad
sem z njimi, najbolj pa se
sprostim, če grem na sprehod s psom, prav tako pa rad
grem v hribe.«

Mestni svetnik je že
četrti mandat

Barbara Gunčar je svetnica prvi mandat, prizadeva pa si, da bi se Kranju
odprlo zlasti na področju turizma.

Bojan Homan je v mestnem svetu svetnik stranke SDS četrti mandat, ob
koncu tega pa bi bil zadovoljen, če bi zgradili kanalizacijo v Čirčah in
Hrastjah ter dobili gradbeno dovoljenje za cesto od Brega do Podreče.

Ali se lahko na kratko predstavite?
»Sem mag. organizacijskih
znanosti, živim na Mlaki.
Sin je star 31 let in se odpravlja živet v Ljubljano. Mož
ima svojo firmo, kjer sem
aktivno vključena kot solastnica. Sem izvršna direktorica
Slovenskega združenja za
poslovno odličnost. Še vedno
sem močno vpeta v turizem,
kajti poučujem na višjih in
visokih domačih in mednarodnih šolah. Prosti čas je
zame trenutno res zlata vreden. Kadar je možno, greva z
možem igrat golf, sicer pa
imam srečo, da je poleg naše
hiše gozd in je možnosti za
rekreacijo veliko.«
Kakšne so vaše izkušnje svetnice in v kateri svetniški
skupini ste?
»To je moj prvi mandat.
Kandidirala sem s svojo listo, kar je bilo za kandidaturo
precej naporno. Mnogo
lažje bi bilo ustanoviti stranko. Zanjo bi potrebovala pol
manj podpisov, ustanovila
bi jo lahko prej, tudi s sred-

moji projekti veliki, za večje
zadeve bi morala imeti na
listi vsaj še dva svetnika.
Vseeno lahko rečem, da se v
svetu sliši glas ljudi, ki imajo vsebinske predloge. Mislim pa, da je v Kranju posebnost, da je precej več zadev
odvisnih od svetnikov, od
naših pobud, kot drugje. To
je dobro.«

Barbara Gunčar
stvi bi bilo lažje. Prednost pa
je, da se mi ni treba glede
stališč podrejati stranki. «
Ali kot svetnica lahko prodrete s svojimi predlogi?
»Zanimivo, da o tem do
sedaj nisem niti razmišljala.
Po mojem lahko, ker skušam biti realna in ker imam
v prvi vrsti pred sabo želje in
potrebe ljudi. Svetniki smo
kljub vsemu ljudje, ki s svojim delom skušamo kaj prispevati h Kranju. Vsak se
trudi na svoj način. Niso pa

Kaj bi bil za vas kot svetnico
uspeh ob koncu mandata?
»Kar danes izgleda dobro,
ni nujno, da bo dobro tudi
jutri. Želja je veliko.
Pomembno se mi zdi, da bi
oživeli degradirana območja. Prav tako si prizadevam,
da bi na OŠ Kokrica obnovili energetiko, da bi OŠ Stane Žagar dobila telovadnico, da bi naredili ekološki
športni park na Kokrici, da
bi se nam v turizmu odprlo
in bi bili podobni Ljubljani.
Želim si, da bi bolje vključevali gospodarstvo v programe turizma, da bi Simon
Jenko bil del programa turizma v Kranju, pa tudi, da bi
mladim omogočali delovna
mesta na podlagi znanj, ne
pa vez.«

Vilma Stanovnik
Ali se lahko na kratko predstavite?
»Rojen sem na Laborah,
sedaj pa sem že sedemnajst
let Bitenjčan. Po poklicu
sem komunalni inženir.
Sem samostojni podjetnik,
ukvarjam se z legalizacijo
črnih gradenj in pridobivanjem gradbenih dovoljenj.
Sem tudi mediator in se
ukvarjam z mediacijami.
Imam dve hčeri, ki sta že
odrasli. V prostem času sem
navdušen kolesar, motorist,
planinec in tekač. Zelo rad
pogledam tudi dober film.«
Kakšne so vaše izkušnje svetnika in v kateri svetniški
skupini ste?
»Svetnik sem že četrti zaporedni mandat, vmes sem bil
med letom 2004 in 2008
tudi poslanec v državnem
zboru. Nisem človek, ki bi
prestopal iz stranke v stranko. Član SDS sem od leta
1989. V politiko sem vstopil
naključno, ker me je preganjala UDBA kot študenta na
bencinskem servisu na Labo-

rah. Moj vzornik je bil Lech
Walesa in ko so se v Sloveniji začele ustanavljati politične stranke, sva s sodelavcem
Francem Čebuljem šla v
stranke in od takrat naprej
sem zvest stranki SDS oziroma predhodnicam.«
Ali kot svetnik lahko prodrete s svojimi predlogi?
»Predlogov sem dal že veliko, sedaj jih namenoma ne
dajem več, saj zanje ni pravega posluha. Kar nekaj predlogov so mi tudi ukradli ter se
nato z njimi kitili drugi. Ena
teh je bila tudi ideja, da bi bil
Kranj mesto kranjske klobase. Takrat so se temu posmehovali, sedaj pa se s kranjsko
klobaso ponašajo v Ljubljani
in še marsikje drugje.«
Kaj bi bil za vas kot svetnika
uspeh ob koncu mandata?
»V letih, odkar sem svetnik,
sem se ukvarjal s kar nekaj
projekti, od knjižnice v Globusu, kolesarske ceste od
Kranja do Naklega, preplastitve ceste z asfaltom po Sorškem polju, regulacije potoka Žabnice in mostu čez

Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Več pozornosti
programom turizma
Vilma Stanovnik

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

imel veliko dela zlasti Urad
za okolje. Prav tako drugi
uradi sodelujejo pri prodajah
nepremičnih. Skupaj iščemo
tudi vire za posamezne projekte, saj je treba oceniti, za
katere projekte je moč dobiti
kakšne vire, in oceniti, kako
visoki so. Na odhodkovni
strani skušamo za vse urade
določiti kvote, pri čemer najprej upoštevamo fiksne
odhodke, nato pa ugotavljamo, kolikšen delež proračuna lahko porabimo za različne investicije oziroma projekte. Zadnja leta imamo pri
tem kar precej težav, saj ne le
da ni denarja za vse želje,
denarja ni niti za tisto, kar
res potrebujemo.«

Bojan Homan
Žabnico, od ceste čez Njivico ter do projekta Gorki.
Ponosen sem, da smo v
času, ko sem bil poslanec,
pomagali graditi tudi kongresni center in cesto na
Brdo. Vesel bom, če bomo
naredili še kanalizacijo v
Čirčah in Hrastjah, najbolj
pa bom ob koncu mandata
zadovoljen, če bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za
najbolj zapostavljeno cesto v
občini, od Brega do Podreče.
To je cesta, ki je že dolgo
potrebna obnove.«
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Spoznavali so sosede
Tudi to je eden od namenov projekta oživitve soseske Planina, ki se je začel letos februarja z zborom
prebivalcev, nato pa nadaljeval z delavnicami, srečanji, sprehodi, okroglimi mizami in prijetnim
majskim druženjem.
Vilma Stanovnik
Kar nekaj priložnosti za druženja in pobude pri projektu
oživitve Planine je bilo slišati zadnje mesece, vse skupaj
pa se je začelo na zboru prebivalcev, ki se ga je v Kovačnici udeležilo več kot sto
domačinov. Takrat so odprli
tudi razstavo o poteku gradnje in razvoju soseske, želja kranjske občine in izvajalcev projekta, zlasti društva arhitektov Krarh, pa je
bila, da prebivalci Planine
sami predlagajo, česa si v
naselju želijo in kakšne predloge za izboljšanje bivanja
v soseski imajo.
Tako so nastale skupine, ki
so delovale na različnih področjih, od športa in rekreacije do urejanja otroških
igral, varnosti, prometa in
ozelenitve. Vsem pa je bila
skupna želja po prenovi naselja. Nastala je tudi skupina za prenovo in oživitev
Planine, ki se je odločila, da
maja pripravi tudi družabni
dogodek, s katerim je pokazala prve otipljive rezultate
skupinskih dejavnosti prebivalcev.
Minulo soboto se je tako ob
različnih dejavnostih zbralo
okoli tristo petdeset domačinov s Planine. Zanimiv program je potekal na osrednjem igrišču, otroške delavnice in zabava ter predstavitev makete otroških
igrišč ob zbiranju predlogov

Razpis za sofinanciranje preventivnih programov
Mestna občina Kranj bo 30. maja 2016 na občinski spletni
strani www.kranj.si objavila javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto
2016/2017, in sicer za program vrtcev, za program osnovnih
šol in za program srednjih šol. Na javni razpis se lahko prijavijo javni vzgojno-varstveni zavodi MO Kranj in zasebni vrtci
s sedežem v MO Kranj, ki opravljajo dejavnost predšolske
vzgoje, ter javni vzgojno-izobraževalni zavodi MO Kranj, ki
opravljajo dejavnost vrtcev in predšolskega izobraževanja,
dejavnost osnovnošolskega splošnega izobraževanja ali dejavnost srednješolskega izobraževanja. Rok za oddajo vlog je
20. 6. 2016. Razpisna dokumentacija bo od 30. 5. 2016 dalje
dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si
(pod rubriko Javni razpisi in naročila). Priporočamo, da se
predlagatelji z vprašanji glede uspešne prijave obrnejo na
Manjo Vovk, tel. št. 04 2373 166, manja.vovk@kranj.si.

Mitja Okorn izza filmske kamere
Ste videli Pisma sv. Nikolaja? Vam je bil všeč Planet samskih? Se spomnite postopanja po Planini v filmu Tu pa tam?
Mitja Okorn, Kranjčan, ki se je razvil v režiserja evropskega
formata, prihaja na obisk v rodno mesto Kranj. V sredo, 1.
junija 2016, ob 20.00 v Letno gledališče Khislstein. Skozi
njegovo življenjsko in filmsko zgodbo se bo z njim sprehodil Toni Cahunek. V filmsko obarvanem večeru vam bodo
ponujene zgodbe in anekdote iz zakulisja, zgodbe, ki še niso
bile slišane, Kolosej in Društvo filmskih umetnikov Slovenije pa bosta režiserju podelila zlato rolo. Za dogodek je na
voljo brezplačna vstopnica, ki se jo prevzame v Kranjski hiši
do torka, 31. maja. Število vstopnice je omejene s številom
sedežev v gledališču. Vabljeni v pripoved o Kranju in vsakdanjih ljudeh, kot to zna povedati Mitja Okorn.

Ob novi zelenici na Planini domačini spoznavajo svoje sosede, otroci pa so navdušeni nad
novo učno gredo, ki so jo pomagali urediti tudi sami, sedaj pa lahko opazujejo rast
zasajenih rož in zelišč.
za nova igrala pa so potekali
vzporedno s športnimi izzivi in poligonom za vse generacije. Za mlajše so poskrbeli taborniki, ki so se z veseljem odzvali vabilu na oživljanje soseske in pripravili
Taborniško pustolovščino.
Pripravili so voden ogled po
Planini, na katerem je bilo
moč izvedeti marsikaj o varnosti v prometu. Na zelenici
pred športno dvorano so ob
novo nastalem skupinskem

zeliščnem vrtu ob lipi ter jagodičevju pripravili prostor
za piknik in počitek.
»Naša skupina je skrbela za
urejanje zelenih površin in
hitro smo ugotovili, da je zelenic v naselju kar nekaj, nimamo pa primerno urejenega prostorčka, kjer bi se srečavali. Tako je nastala pobuda, da bi na enem od prostorov, kjer je velik pretok ljudi,
nastala urejena zelenica.
Najprej smo uredili učno

gredo, danes pa smo povabili na družabno srečanje in
piknik. Odziv je dober in začeli smo ugotavljati, da je to
odlična priložnost, da se
spoznamo s svojimi sosedi.
Tu je velika koncentracija
ljudi, ki pa se med seboj
sploh ne poznamo. Projekt
nas je povezal in sedaj vidimo, da lahko vsak ponudi
nekaj novega in nekaj doda
za vse nas,« je povedala Sara
Aranel.

Zmanjšajte hitrost v naseljih
Mestna občina Kranj bo postavila šest prikazovalnikov hitrosti, s katerimi želi izboljšati prometno varnost na najbolj prometnih območjih v bližini šol, na šolskih poteh in prehodih za
pešce. Prikazovalniki bodo postavljeni na prehodu za pešce
na Škofjeloški cesti v naselju Stražišče, pri OŠ Orehek Kranj
na Zasavski cesti v naselju Orehek, na šolski poti na cesti Jaka
Platiše ‑ Planina II, na prehodu za pešce na Savski cesti pri
uvozu/izvozu na parkirišče »Sejmišče«, na prehodu za pešce
na Savski loki pri NK Zarica in na prehodu za pešce na Gorenjesavski cesti pri nordijskem skakalnem centru. Prikazovalnik, ki je v obliki table nameščen ob vozišču, izmeri in izpiše
hitrost vozil ter vpliva na voznike tako, da zmanjšajo hitrost.

Parkirišča in parkiranje v Kranju
Bela cona (v naravi so tudi
označena z modro barvo) so
plačljiva parkirišča, ki nimajo časovne omejitve in je
prva ura s parkirno kartico
MO Kranj brezplačna. Območja so: Stritarjeva ulica,
Mladinska ulica, območje
med obema ulicama, Gregorčičeva ulica (mimo Prešernovega gaja), Ul. Staneta

Žagarja, Jelenov klanec, Župančičeva ulica (ob zaprtem
parkirišču na Hujah). Širitev teh con pričakujejo do
konca maja 2016. V drugi
fazi širitve bodo dodana območja na Cesti Iva Slavca in
pri Zlati ribi.
Zaprta parkirišča so plačljiva parkirišča pred Zdravstvenim domom, na Hujah

Med občinsko stavbo in restavracijo Brioni so odstranili
zapornico, prva ura parkiranja pa je, s parkirno kartico MO
Kranj, še vedno brezplačna. / Foto: Tina Dokl

in pri Čebelici. Zaračunavanje parkirnine se opravlja
med 6. in 20. uro. Parkirišči
na Hujah in pri Čebelici zagotavljata prvi dve uri brezplačnega parkiranja z vstopnim listkom ter omogočata
brezplačno parkiranje vsem
stanovalcem v starem mestnem jedru.

Možnost najema parkirišč
Površine za parkirišče na
Stari Savi je Komunala Kranj
vzela v najem od Zavarovalnice Triglav ter omogočila
mesečni najem parkirnih
mest po zelo ugodni ceni.
Najem posameznega parkirnega prostora lahko opravi
vsak, vendar so po naših podatkih kapacitete zapolnjene.
Poleg parkirnih prostorov, ki
jih lahko vzamete v najem, je
na zgornjem platoju omogočeno parkiranje na uro, kjer
je cena 1 evro na uro. Mesečni najem parkirnih prostorov
je možen še v zasebnih parkirnih hišah v Kranju in na
nekaj drugih zasebnih prostorih ter pri nekdanji trgovski šoli na Hujah.

Težav z vodo pod Joštom ne bo več
Zaradi bistvenega zmanjšanja vodnega vira pri obstoječem
vodohranu Javornik se trenutno zadostna količina vode dovaža s cisternami. V ta namen je bil v letu 2010 približno
600 m severno od obstoječega vodohrana izveden dodaten
vodni vir z izvedbo drenažnega polja. Sedaj občina namerava zgraditi še manjši vkopan poliestrski rezervoar z vstopnim jaškom za zajem in črpanje vode ter povezovalni vodovod do obstoječega vodohrana v vasi Javornik. S tem
bodo vasi pod Joštom zopet pridobile zadostno količino
vode za oskrbo obstoječega vodovodnega omrežja.

Novo parkirišče v Šorlijevem naselju
V Šorlijevem naselju ob Osnovni šoli Simon Jenko se bo v
kratkem pričela gradnja novega javnega parkirišča z 31 parkirnimi mesti. Zgrajeno bo na območju zahodno od osnovne
šole Simona Jenka, severno od ulice XXXI divizije. V marcu
2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, trenutno pa poteka javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del, ki je v
zaključni fazi. Če občina na izbiro izvajalca ne bo prejela nobene pritožbe, je začetek del planiran v začetku drugega meseca.

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Kranj ima v veljavi več parkirnih režimov, ki se že od
leta 2009 niso spreminjali.
Pred kratkim se je sicer razširilo območje modrih con v
centru Kranja z namenom,
da se zagotovi več parkirnih
mest za kratkotrajno parkiranje in s tem večjo dostopnost do javnih servisov,
gospodarskih subjektov in
starega mestnega jedra. Odstranjena je bila tudi zapornica na vstopu na parkirišče
med občinsko stavbo in restavracijo Brioni, ker je zaradi premalo prostora za hkratni uvoz in izvoz s parkirišča
prihajalo do zastojev, parkirni režim pa se ni spremenil
na nobenem parkirišču.
Modre cone so plačljiva parkirišča, ki imajo omejitev maksimalno dve uri na dan. Prva
ura je s parkirno kartico MO
Kranj brezplačna. Območja
so: Slovenski trg, ki zajema
površine pred McDonaldsom, pred občinsko stavbo in
na parkirišču »Brioni«; v modro cono spada tudi parkirišče pred stavbo Gorenjske
banke in policijsko postajo.
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Zdaj pa res že
pričakujejo kanalizacijo
»Po zadnjih zagotovilih občinske uprave naj bi konec septembra vendarle začeli z gradnjo
kanalizacijskega omrežja po krajevni skupnosti, razen v novem naselju Voge, ki je kanalizacijsko že
opremljen,« je povedala podpredsednica Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje Martina Prusnik.
Suzana P. Kovačič

AVTOMEHANIKA

Britof – Gradnja kanalizacijskega omrežja v krajevni
skupnosti (KS) Britof-Orehovlje je bila enkrat v preteklih letih že napovedana, a
se je ta načrt zamaknil za
nekaj let in pri svetu KS zdaj
upajo in pričakujejo, da bo
zadnja informacija s strani
občinske uprave, da se bo po
starem delu krajevne skupnosti začelo graditi konec
letošnjega septembra, tudi
držala.
»Krajani večkrat opozarjajo
na slabo vzdrževanje cest,
kar pa ni več v pristojnosti
krajevne skupnosti. Člani
sveta krajevne skupnosti
lahko samo zbiramo predloge krajanov v zvezi s tem in
jih posredujemo pristojnim
občinskim službam, neposrednega vpliva na to, kje in
kaj se bo popravljalo, pa
nimamo. Se pa strinjam z
ugotovitvami, da je mnogo
cestišč v slabem stanju, tudi
glede na vso infrastrukturo
v naseljih, ki se širijo z novogradnjami,« je povedala
podpredsednica Sveta Krajevne skupnosti Britof-Orehovlje Martina Prusnik in
poudarila, da je blagajna
krajevne skupnosti finančno
skromna, da denar zadošča
za manjše posege, kot je
nasutje bankin, za obrezovanje dreves, za kar odštejejo
denar koncesionarju, in za
tekoče stroške, to je plačilo

STANISLAV KLOPČIČ S.P.
Britof 138, 4000 Kranj
041 366 708

POLNJENJE (od 25 dalje)
IN POPRAVILA KLIM
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Želimo vam prijeten oddih na
Moji odejici in igriv korak v prihajajoče
tople poletne dni.
www.jakopina.si in nogavicka.si
V PE Britof vas pričakujemo od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure
(sobota od 8. do 12. ure), T: 04 20 41 622,
v Dvorjah pa od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure,
T: 04 25 21 573.

PLETILSTVO JAKOPINA MIJA KEPIC S.P., DVORJE 22, CERKLJE

www.jakopina.si

po zadnjih informacijah
občinske uprave krajevne
skupnosti vendarle lahko še
naprej delovale kot poslovni
subjekti in bomo naročila
manjše vrednosti lahko izpeljale same.«

Uspešna čistilna akcija

Martina Prusnik / Foto: Tina Dokl
položnic komunalnemu
podjetju ... »Še vedno se
čaka na gradnjo pločnika od
pekarne do Arvaja v Britofu,
kjer je zdaj pešcem zares
nevaren odsek. Pločnik naj
bi uredili sočasno z gradnjo
kanalizacije. Prav tako je
Domplan zagotovil, da bo
na svoje stroške prestavil
plinovodno omrežje, če bo
to na posameznih odsekih
potrebno zaradi gradnje
kanalizacije,« je še pojasnila
Prusnikova.

Razširili igrišče za
prstomet
Krajevna skupnost je ob
nogometnem igrišču v Britofu financirala postavitev še
druge polovice igrišča za
prstomet. »Igrišče je v uporabi Športnega društva Rokce, ki deluje v naši krajevni

skupnosti. Člani društva
uspešno igrajo v drugi
gorenjski ligi ter imajo ambiciozne cilje,« je izpostavila
sogovornica in dodala, da se
športni park na splošno lepo
razvija. Upajo, da bodo na tej
lokaciji v bližnji prihodnosti
dobili tudi otroško igrišče,
kar je predvsem odvisno od
tega, ali bo občina uspela s
kandidiranjem na kakšnem
od razpisov za sofinanciranje projekta. Zemljišče je
namreč občinsko. »Edino
otroško igrišče na območju
krajevne skupnosti imamo
pri gasilskem domu, vendar
so igrala že dotrajana. Starši
otrok so že povedali, da igrala lahko obnovijo s prostovoljnim delom, le za material
naj poskrbimo pri krajevni
skupnosti. To bo zdaj verjetno lažje realizirati, ker bomo

Krajevna skupnost se je pridružila tradicionalni čistilni
akciji, ki jo vsako pomlad
organizira Zveza tabornikov
Kranj, Prusnikova pa je predvsem zadovoljna, da se je
letos odzvalo kar lepo število
krajanov in članov društev.
Lotili so se čiščenja naselij,
najbolj obljudenega dela
kanjona Kokre, t. i. Petrovca,
in še nekaj drugih lokacij.
Kot je še povedala, je bilo
druženje po zaključku akcije
dobra priložnost, da se vaščani dobijo na kupu in kakšno
rečejo, ker v vsakdanjem življenju preveč živijo vsak zase.
Upa, da se bo čistilna akcija
po krajevni skupnosti v prihodnje še okrepila s številom
sodelujočih.
»Ugotavljam pa, da svetniška skupina s tem mandatom
malo izgublja voljo, ker vseh
predlogov in idej ne moremo realizirati in včasih smo
že težko sklepčni, tako da
upamo tudi na več posluha
občine, na kakšen županov
obisk krajevne skupnosti, da
bo s kakšnim rezultatom
tudi več elana pri delu svetnikov,« je še poudarila Martina Prusnik.

V prijetnem vzdušju
vam naše prijazno
osebje postreže več
vrst piva, Illy kavo,
slastne Pečjakove
pice in še in še.

Nudimo:
- Ročno pranje
- Strojno pranje vozila
- Notranje čiščenje
- Globinsko čiščenje
- Poliranje
- Obnovo žarometov
- Pranje podvozja

Koristite lahko
prostor za zaključene
družbe do 50 oseb,
po želji vam uredimo
tudi catering.

Medtem ko mi poskrbimo
za vaše vozilo, lahko
počakate v prijetnem
ambientu.

Britof 39, Kranj I Tel.: 04/ 23 42 777 I GSM: 040/ 202 542 I www.picman.si I info@picman.si

PIČMAN, D.O.O., BRITOF 39, KRANJ

Igrišče za prstomet /Foto: Tina Dokl
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Akcija prijazna tudi do okolja

Šteje vsaka sekunda
Na gasilski dom v Britofu so namestili defibrilator,
napravo, ki je v pomoč pri oživljanju človeka.

V petindvajsetih akcijah zbiranja starega papirja je Prostovoljno gasilsko društvo Britof zbralo skoraj
40 tisoč kilogramov, izkupiček od prodanega papirja gre za dober namen. Akcija poteka vsako prvo
soboto v mesecu od 10. do 12. ure za gasilskim domom v Britofu. Pobudnik zanjo je Matjaž Bogataj.
Suzana P. Kovačič
Britof – Prva akcija zbiranja
starega papirja in kartona je
bila marca leta 2014. »Želel
sem opozoriti na problematiko ravnanja z odpadki in
dvigniti splošno zavest ljudi
o pomenu ločenega zbiranja
odpadkov s poudarkom na
papirju. Z recikliranjem ene
tone starega časopisnega
papirja prihranimo okoli
tono lesa. Kar 90 odstotkov
papirne mase sestavlja namreč les, zmanjšamo pa tudi
volumen odlagališč mešanih odpadkov. S skupnimi
močmi naredimo nekaj dobrega za okolje in za tiste, ki

Suzana P. Kovačič
Britof – Defibrilator je trenutno edini za 521 gospodinjstev
v Krajevni skupnosti (KS)
Britof-Orehovlje, njegov
nakup sta omogočila KS Britof-Orehovlje in Prostovoljno
gasilsko društvo (PGD) Britof. Čeprav ga bodo uradno
predali svojemu namenu
avgusta ob praznovanju
devetdesetletnice PGD Britof, pa so ga že montirali na
pročelje gasilskega doma. Ob
tem sta poklicni gasilec, član
PGD Britof in bolničar Luka
Koritnik ter bolničar Matej
Kristan zainteresiranim
domačinom pokazala temeljni postopek oživljanja človeka z uporabo tega pripomočka. »Defibrilator je sicer dragoceni pomočnik, vendar
temeljni postopek oživljanja
človeka npr. pri zastoju srca
ostajajo stisi prsnega koša. S
tem pa moramo začeti takoj,
kajti morate vedeti, če v
osmih do desetih minutah po

so potrebni naše pomoči,«
je povedal pobudnik akcije
Matjaž Bogataj, domačin in
prostovoljni gasilec.
V letu 2014 je akcija potekala
vsako prvo soboto od marca
do decembra, skupaj so zbrali dobrih 12 tisoč kilogramov
papirja, tistih, ki so papir pripeljali, pa je bilo okrog sto.
Vsak mesec sproti so objavili
rezultate in pohvale za
pomoč na oglasni deski
gasilskega doma in prvi najbolj pridni zbiralci tega leta
so bili Erazem in Enej Berlec
iz Cerkelj, ki sta zbirala skupaj, na drugem mestu je bil
Janez Snedic iz Orehovelj,
na tretjem pa Simon Tušek

Matjaž Bogataj (desno) in Selim Blažun v majski akciji
zbiranja starega papirja

Erazem in Enej Berlec sta si za pridno zbiranje starega
papirja zaslužila pokal. In to že dvakrat.

iz Britofa. Nagradili so jih s
priznanji in pokali.
Akcijo so nadaljevali v lanskem letu, zbrali so krepko
čez 22 tisoč kilogramov
papirja, star papir so dostavili ne samo domačini,
ampak tudi Kranjčani,
Kokričani, Šenčurjani ...
Med 127 sodelujočimi sta
lani najbolj pridno zbirala
ponovno Erazem in Enej
Berlec, ki sta prinesla skoraj
še enkrat več papirja kot leto
poprej, druga je bila Tjaša
Jelar iz Britofa, tretji pa že
omenjeni Janez Snedic.
Tudi lani so podelili priznanja in pokale. »Zahvalil bi se
tudi našim mladeničem
(veteranom) za vso pomoč
pri prenašanju, tehtanju in
polnjenju kontejnerja pa
tudi nekaterim operativnim
članom PGD Britof za
pomoč pri polnjenju kontej-

nerja ... Ves papir in karton
je odkupilo podjetje za zbiranje in odkup sekundarnih
surovin Komteks iz Loke pri
Tržiču po dobri ceni. Ker pa
je akcija dobrodelna, lahko
povem, da se je iz tega izkupička že kupil defibrilator,
ki je montiran na pročelje
gasilskega doma v Britofu,«
je še povzel Bogataj, ki je
zaradi službenih obveznosti
vodenje akcije predal Selimu Blažunu in ga za njegovo zavzetost že pohvalil.
V petindvajsetih akcijah
skupaj sta največ papirja prinesla brata Berlec, skoraj
šest tisoč kilogramov, za njima pa Janez Snedic in Tjaša
Jelar. Povabilo organizatorja, da pripeljete star papir in
karton vsako prvo soboto v
mesecu od 10. do 12. ure za
gasilski dom v Britofu, velja
tudi letos.

srčnem zastoju ne pride kisik
do možganov, začnejo možganske celice odmirati. Zato
pravimo, da je prav vsaka
sekunda pomoči pri oživljanju dragocena in vsi smo dolžni po svojih najboljših
močeh pomagati poškodovancu,« sta povedala bolničarja in osvežila spomin udeležencem, kako pravilno in
najprej reagiramo, ko pristopimo do poškodovanca.
Defibrilator vam bo v pomoč,
saj vas glasovno in z enostavnimi navodili vodi čez postopek oživljanja. »Nasvet pa je,
da ne iščete brezglavo defibrilatorja, če ne veste, ali sploh
je v bližini. Raje takoj začnite
s temeljnimi postopki oživljanja, s 30 stisi prsnega koša in
dvema vpihoma. Če imate do
vpihov zadržke, potem samo
pritiskajte na srce. Edino pri
otrocih in utopljencih so vpihi obvezni, pri teh mora biti
najprej pet vpihov, potem sledijo stisi prsnega koša," še
svetujeta bolničarja.

Od leve poklicni gasilec in namestnik poveljnika PGD
Britof Andrej Roblek s hčerko Ajdo, poklicni gasilec in
poveljnik PGD Britof Klemen Sedlar, predsednik PGD Britof
Jože Tiringer in član PGD Britof Miha Močnik

SEDEŽ: Britof 43, Kranj,
tel.: 04/234 30 50

Čistilnica, pralnica in šivalnica Šengar
oprana in zlikana srajca - 1 
h itro in kvalitetno čistimo vse vrste tekstilnih,
krznenih izdelkov, preprog, odej in merino
posteljnine
v se storitve šivalnice
(krajšanje, ožanje, menjava zadrg in podlog ...)

ŠENGAR d.o.o., Britof 43, Kranj

AVTO MOČNIK D.O.O., KRANJ, BRITOF 162, KRANJ

parkirni prostor zagotovljen

Mazda-CX3-AvtoMocnik_PrintAd_175x125.indd 1
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BRITOF, delavnica, Britof 43
MEDVODE, sprejemnica, BC MERCATOR
KRANJ, sprejemnica, C. Staneta Žagarja 2
BLED, sprejemnica, Ljubljanska c. 26
VRHNIKA, delavnica, Cankarjev trg 1/b
LOGATEC, sprejemnica, Cankarjeva 12
LJ.-ŠENTVID, delavnica, Prušnikova 78
LJ.-ŠIŠKA, šiviljska popravila, Martina Krpana 79
LJ.-PLAVA LAGUNA (podhod)
KAMNIK – Center Qlandia
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Stari Kranj
Všeč ji je mestni utrip
Tudi to je prepričalo Leo Gasser - Krisper, ki se je
odločila, da frizerski salon odpre na Prešernovi
ulici v starem Kranju.
Vilma Stanovnik

Kokrčan Milan Vasiljević Kogovšek, ki je lani najel Terasa bar na Mohorjevem klancu, je kmalu
ugotovil, da je prihodnost mestnega jedra odvisna od ponudbe, zato je trgovcem in obrtnikom
prejšnji mesec predlagal, da ustanovijo trgovsko-gostinski ceh.
Vilma Stanovnik

Lea Gasser - Krisper se v
starem Kranju dobro
počuti.
ljaj. Mnogi, ki imajo na primer suho lasišče, uporabljajo šampon za prhljaj, ne
pa za hidratacijo,« pravi
Lea, ki bo, skupaj s sodelavko Marijo, za lasišče poskrbela tudi z masažo in drugimi negami.
V salonu, ki je zelo prostoren, je poskrbljeno tako za
ženske kot moške in otroke.
»Imam že kar nekaj svojih
strank, seveda pa so v salon
vabljeni tudi vsi drugi.
Odprt je vsak dan med 8. in
19. uro, ob sobotah pa do 13.
ure. Najbolje je, če se naročite, lahko pa tudi kar pridete, in če bo prazno, boste
tudi takoj na vrsti,« še dodaja Lea.

Čeprav je bilo pobud o oživitvi starega Kranja že kar
nekaj, je ideja o ustanovitvi
trgovsko-gostinskega ceha
novost. Od kod ideja zanj?
»Ideja je rezultat čisto preprostega vprašanja, ki sem si
ga začel vse pogosteje postavljati. To pa je, zakaj v Kranju ni tako, kot bi lahko bilo,
zakaj se trgovci in gostinci
trudimo vsak po svoje,
namesto da bi se združili in
skupaj poskrbeli za zanimivo ponudbo pa tudi za rešitev problemov, ki jih opažamo vsak posebej in tudi vsak
po svoje rešujemo. Dejstvo
je, da v mesto prihaja malo
obiskovalcev. Pa ne zato, ker
bi bilo mesto grdo ali umazano, temveč zato, ker je
prazno. Ljudje smo socialna
bitja, radi se družimo in radi
pridemo tja, kjer so drugi.«
Eden od vzrokov ustanovitve
ceha je bil tudi nov režim
parkiranja, ki se je napovedoval v Kranju. Se vam zdi parkiranje res tako pomembno?
»Res je dejstvo, da v Kranju
nihče noče plačevati parkirnine. Vendar pa vemo, da
plačevanje parkirnine za
obisk mesta ni največji problem. Tisti, ki se odločijo,

da jih nekaj zanima, da
hočejo nekam iti, nekaj
videti, plačajo parkirnino in
tudi nekaj korakov peš jim
ni težko narediti. Torej je
treba vzroke, zakaj ljudi ni
v mesto, iskati v ponudbi.
Če se Kranjčani in ostali
Gorenjci lahko usedajo v
avto in odpeljejo v Ljubljano, bi najbrž prišli tudi v
Kranj. Zato je moja ideja
povezovanje, da bi ponudbo
v Kranju dvignili na višji
nivo oziroma da bi Kranj
ponujal lokale in prireditve,
ki ljudi zanimajo, kamor bi
prihajali in se družili.«

Milan Vasiljević Kogovšek si v mestu želi čim več
sodelovanja. / Foto: Gorazd Kavčič

Na prvem srečanju nastajajočega ceha se je zbralo precej
trgovcev in gostincev.
»Res je bil odziv dober, veliko jih je prišlo tudi z različnimi pobudami. Morda so
nekateri malce preveč pričakovali, kaj bi bilo moč dobiti
od občine ali drugih, premalo pa, kaj bi za skupno dobro
lahko storili sami. Ideja
ceha je namreč, da bi se
organizirali kot društvo.
Tako bi lahko kandidirali na
razpise, dobili tudi nekaj
denarja za delo, z njim pa bi
na primer spodbujali tudi
nove gostince, trgovce in
druge, ki prihajajo v mesto,
da bi v enotni podobi urejali

izložbe in terase, da bi skupaj nastopali pri oglaševanju
ter dajali pobode za spremembe v mestu. Zavedamo
se namreč, da bi združeni
imeli večjo moč, tudi večjo
moč pri dogovarjanju s politiki. Na pogovore z njimi ne
bi hodili vsak posamično in
se dogovarjali vsak za svoj
vrtiček, temveč bi se najprej
dogovarjali skupaj, nato pa
svoje ideje prenesli odgovornim na občino, na Zavod za
turizem in kulturo in podobno. Tako smo že na prvem
sestanku zbrali kar nekaj
predlogov ter jih posredovali
naprej.«

Kranjski parkirni nered

Gonili so na vrh Mohorjevega klanca

Potopni
stebrički bolj
za okras

V okviru Tedna mladih je bil Terasa bar prejšnji petek popoldne organizator prvega tekmovanja s poniji na vrh Mohorjevega klanca. Prireditev, ki ni bila le tekma, ampak tudi
zabava, je že v prvi izvedbi privabila štiriindvajset tekmovalcev, med njimi sta bili tudi dve dekleti. Gonjenje ponija v
klanec se je izkazalo za vse prej kot lahko delo, saj je tekmovanje potekalo na izločanje in najboljši so morali biti res
vzdržljivi. Na koncu je zmagal Luka Mlakar, ki je imel najbolj
jeklene stegenske mišice. Tekmovanje je spremljala tudi
modna revija, seveda pa je bil pomemben tudi stil tekmovalcev. Najboljši, tudi tisti, ki so se pomerili z nošenjem ponijev v hrib, so seveda dobili zaslužene nagrade. »Prireditev je
uspela in mislim, da ni razloga, da je ne bi znova pripravili
tudi drugo leto,« so prepričani organizatorji. Za tiste, ki ste
prireditev na Mohorjevem klancu zamudili ali si želite še
hujšega vzpona, naj še zapišemo, da se lahko že 4. junija s
poniji povzpnete tudi na Vršič. V Kranjski Gori se namreč že
pripravljajo na drugo izvedbo skupinskega naskoka z 20-palčnimi kolesi brez prestav na najvišji slovenski cestni prelaz.

MARJAN BAJT, MESTNI SVETNIK N.SI

Parkiranje ali dostava?
prijazno za Kranjčane in obiskovalce. In kaj
je v tem trenutku v njem zelo moteče? Staro
mestno jedro je polno avtomobilov, pešci in
kolesarji se morajo umikati voznikom, ki se
jim silno mudi priti v ali iz mesta. Potopni
stebrički na vstopih v mesto so bolj ali manj
za okras. Dovolilnico za vstop dobi tako
rekoč vsak, ki si to želi. Veljavni Odlok o pro
metnem režimu v Kranju omogoča, da jo
dobi vsak, ki je tam stalno ali začasno prijav
ljen. Dostava v lokale in trgovine je neureje
na, dostavni kombiji stojijo na nekaterih
mestih po več ur. Že omenjeni odlok dovolju
je dostavo ves dan med 4. in 19. uro. Eviden
ca vstopov in izstopov preko potopnih steb
ričev pokaže, da je vsak dan 80 vstopov v
mesto več kot izstopov. Priča smo torej neu
rejenemu stanju, ki ga je treba izboljšati.
V zgornjem tekstu sem želel opozoriti na
največje težave pri urejanju prometa v Kra
nju. Naštete težave seveda še daleč niso vse.
Stanovalci večstanovanjskih objektov v bli
žini različnih javnih ustanov (npr. zdravstve
ni dom) se na primer srečujejo s problemom
prezasedenosti parkirnih mest, spet drugod
s povečanim prometom v bližini šol in podo
bno. Ljudje smo razvajeni in se želimo pripe
ljati s svojim vozilom pred vrata našega
bivališča ali cilja našega potovanja. Starši

vozijo otroke pred vrata njihove osnovne
šole in jim tako jemljejo svobodo in možnost,
da bi se učili prevzemati odgovornost zase.
Če gremo k zdravniku, se želimo pripeljati
pred vrata zdravstvene ustanove, enako
velja za opravke na občini ali upravni enoti.
Ali nam je težko prehoditi nekaj sto metrov
in parkirati svoje vozilo na kakšno manj
zasedeno parkirišče? Kolesarski ljubitelji mi
bodo pritrdili, da je najbolj udobno iti po
opravkih s kolesom in parkirati pred vrati.
Tam svojega konjička priklenemo na stojala,
kjer nas mirno počaka do našega prihoda.
Kranjska mestna oblast se bo morala odlo
čiti in potegniti nekaj med vozniki sicer ne
priljubljenih potez. Bistveno omejiti dostop v
staro mestno jedro in s primerno cenovno
politiko urediti, da se bodo vozniki na račun
cene pripravljeni tudi malce sprehoditi.
Avtobusi mestnega prometa, za katere Mes
tna občina Kranj letno nameni več kot en
milijon evrov, vozijo skoraj prazni. Kolesar
ska infrastruktura je dokaj slabo urejena, saj
vedno manjka denarja v proračunu. Morda
pa je prav v spremembi parkirnega režima
vir, ki bi prinesel nekaj dodatnega denarja za
ureditev dodatnih parkirišč, kolesarskih in
peš površin in tako pripomogel k prijaznej
šemu in privlačnejšemu Kranju.

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Svetniška skupina NSi

Spominjam se, da je imela v šestdesetih
letih takratna trgovina Delikatesa na današnjem Maistrovem trgu v Kranju zaposlenega trgovskega pomočnika, ki je s triciklom
razvažal blago po domovih. V današnjem
času je ta kolesarska naprava, moderno
poimenovana Cargo bike, ponovno aktualna. Z njo prebivalcem zaprtih mestnih jeder
v nekaterih evropskih mestih na klic dovažajo ali odvažajo različne stvari.
Prometna strategija v evropskih mestih se
spreminja. Načrtovalci in mestne oblasti
izrinjajo iz mestnih središč osebni motorni
promet in dajejo več prostora pešcem, kole
sarjem in javnemu prometu. Da bi videli
učinke t. i. trajne mobilnosti, se ni treba ozi
rati le čez mejo proti severu. Dovolj je, če
obiščemo slovensko prestolnico. Ulice v
mestnem jedru so zaprte za ves motorni
promet, trgi so lepo urejeni, po njih se svobo
dno sprehajajo Ljubljančani in obiskovalci,
kolesarji imajo označene svoje poti, ki jih tudi
pridno uporabljajo. Parkiranje blizu središča
mesta je postalo drago, polnijo se parkirišča
na obrobju mesta, avtobusi mestnega pro
meta pa so vedno polni.
Kaj pa Kranj? Morda bo kdo rekel, da se naše
mesto ne more primerjati z Ljubljano. Res je
nekaj manjše, smo pa še vedno prestolnica
najlepše slovenske pokrajine, ki ima kar
šesttisočletno zgodovino. Zato je prav, da
smo nanj ponosni in se potrudimo, da bo

Kakšen odziv so vaše pobude doživele pri vodstvu
kranjske občine?
»Lahko rečem, da sem bil
pozitivno presenečen nad
odzivom. Župana je sodelovanje z nami takoj zanimalo.
Kot je rekel sam, zlasti zato,
ker je potekalo v pozitivnem
duhu, ne pa v smeri kritiziranja, da ni nič mogoče in da
nikomur ni nič mar. Seveda
vemo, da za spremembe ni
na voljo neomejena količina
sredstev, marsikaj pa je moč
narediti za malo denarja oziroma se je pri zbiranju
denarja moč povezovati in
prispevati po svojih močeh.«

Foto: Primož Pičulin

»Po srcu sem mestno dekle,
saj sem v mladosti živela v
Ljubljani in se nato preselila
v Kranj. Zato sem se tudi
odločila, da lokal za svojo
dejavnost najamem v starem mestnem jedru. Mestni
utrip mi je bil vedno všeč,«
pravi Lea Gasser - Krisper,
ki je kljub mladosti v svojem
poklicu že izkušena. »Kot
frizerka delam že osem let,
delala sem pri Sašu Maliju,
prav tako sem delala pri
Gregorju Nagodetu v Kamniku, vmes pa sem bila tudi
na porodniškem dopustu,«
pravi Lea, ki je minulo soboto pripravila simbolično
odprtje salona z imenom
Stylish, od ponedeljka naprej pa v njem sprejema tudi
stranke.
»Pri delu uporabljam kozmetiko Kerastase, ki je ena
najbolj luksuznih znamk
na svetu in se po njej zgledujejo tudi mnoge druge.
Posebnost salona je tudi
diagnostični center z mikro
kamero, s čimer bom strankam ponudila tudi preglede
las in lasišča. Tako bo lahko
poskrbljeno za največjo
možno nego las, saj marsikdo pri težavah z lasiščem ne
ve natanko, kaj je narobe.
Tako se velikokrat zamenjujeta suho lasišče in prh-

Skupaj do oživitve mesta

Tekmovalce so glasno spodbujali tudi navijači.
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KAKO
MOČNO
UTRIPA
KRANJ?
Od junija do avgusta bo Poletni utrip Kranja
kot priloga Gorenjskega glasa vaš kažipot
po Kranju. Želimo si, da poznate prireditve
in aktivnosti v Kranju, se nanje odzivate
in jih obiskujete, hkrati pa se zavedamo
možnosti novih načinov sporočanja, ki so
hitrejši in bolj učinkoviti, zato tudi na tem
področju kujemo nove ideje.
V začetku vsakega poletnega meseca boste
o izbranih dogodkih lahko brali v pričujoči
prilogi, prav tako bodo najpomembnejše
prireditve izpostavljene na spletni strani www.visitkranj.si, ki bo dobila novo
podobo, Kranjčanom in Kranjčankam pa,
upamo in si želimo, postala primarni vir informacij o utripu mesta in njegove okolice.
Ekipa Poletnega utripa Kranja

Mednarodni festival
Lajnarjev 2016
3. - 5. junij
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www.visitkranj.si
Spoznajte prebujeno naravo starega mesta, regijskega središča in zgodovinskega mesta pod Alpami, ki v objemu visokogorskih očakov vabi s čudovitimi razgledi na zeleno okolico. Prebujeno mestno središče utripa v ritmu številnih dogodkov, sveža
ustvarjalnost kipi s stranskih ulic, na vašo očaranost čakajo mestne znamenitosti, gostoljubno vas pričakujejo trgovci ekološke
in lokalno predelane hrane.

Začutite poletni utrip Kranja!

foto: Luka Dakskobler

TURIST V KRANJU
Se v Kranju kaj dogaja?
Vprašanje novinarja Gorenjske TV,
na katerega naj odgovorim na hitro,
potem pa se lahko vrnem nazaj na
sestanek. Kako naj na hitro naštejem
vse, kar se dogaja v Kranju? Teden
mladih pa Festival otroških folklornih skupin, Parada učenja, prihaja Tek za moške, odpira se sezona
koncertov v Letnem gledališču Khislstein, vsak večer se odpre kakšna
razstava, po mestu grafitira Banksy,
po ulicah se sliši glasba, odpirajo se
nove trgovine. Hiter pogled v spletno aplikacijo Zavoda za turizem in
kulturo Kranj nam pove, da imamo
za vsak dan objavljenih v povprečju
dvajset dogodkov v Kranju. Na dan,
ko to pišem, jih je objavljenih petindvajset. Včeraj jih je bilo enaindvajset in jutri prav tako. To pomeni več
kot 600 dogodkov v Kranju v enem
samem mesecu. Če jih bo toliko vsak
dan v letu, se bo čez celo leto zvrstilo
več kot 7000 dogodkov. Suhoparna
statistika, ki pa govori o tem, da se v
Kranju veliko dogaja. Izziv za ekipo
Turizma Kranj pa je izmed vseh dogodkov izbrati najbolj zanimive ter
jih predstaviti tako, da bo vsak hitro
našel, kar ga veseli.
Kako pa ti doživljaš Kranj? Nam
lahko zaupaš kakšno svojo zgodbo?
Včeraj sem se v pisarni težko zbral
za delo, ker se je pod mojim pisarniškim oknom na Glavnem trgu
cel dan veliko dogajalo. Zjutraj so
plesali na paradi učenja, v prvi vrsti
je izstopal kranjski župan. Ko sem
naslednjič pogledal skozi okno, so
igrali klasično glasbo, gledalci pa
so zbrano poslušali. Sledili so zvoki
harmonike, pod odrom pa so plesali
v slovenskih narodnih nošah.
Zvečer sva z ženo praznovala obletnico poroke. Za večerjo sva izbrala gostilno Krištof, ker je po izboru
TripAdvisor rangirana kot najboljša

restavracija v Kranju. Mimogrede,
sledita Das ist Valter in Sonet. V Krištofu sva se razvajala z domačim namazom, postreženim v jajčni lupini,
okušala sva morske dobrote, doma
pečen kruh, zraven sva pila odlično
slovensko vino in vodo, ki je pritekla
izpod naših gora, natočili pa so jo v
Flaško in ji dodali meliso in meto.
Stregel nama je lastnik Tomaž Boljka in nekaj uric je prav hitro minilo.
Potem sva šla na koncert Gaby Moreno v Letno gledališče Khislstein,
ko sva prispela, je ravno igrala tisto
znano Quizas, Quizas, Quizas. Latino ritmi sredi Kranja so naju ponesli
v neki drugi svet. Po koncertu sva se
odžejala v kavarni Khislstein 12.56
in se sprehodila po Vovkovem vrtu.
Za zaključek večera naju je pozdravila luna, ki je svetila iznad zvonika
svetega Kancijana in čarala magične
sence na staro mesto in Glavni trg.
Domov sva prišla okrog polnoči.
Kaj najraje opazuješ v Kranju?
Rad opazujem vzhod rdečega sonca
nad Krvavcem, ki posije neposredno v naše stanovanje in nam pove,
da se na Gorenjskem dani že zelo
zgodaj. Rad opazujem jutranje prebujanje mesta, ko grem zjutraj peš
v pisarno. Rad opazujem dogajanje
na Glavnem trgu, še posebej me
razveseljujejo skupine turistov, ki si
radovedno ogledujejo kranjske znamenitosti. Najljubši pa mi je jasen
pogled na Storžič, ki oznanja lepo
vreme, čist zrak in mi pravi, da sem
tukaj doma.
Kam greš na pijačo, kje ješ?
Za kosilo grem najraje v Sonet, kjer
imajo izvrstno hrano in je blizu naše
pisarne. Sicer pa sem reden gost
tudi v Starem Mayrju, na Brionih in
v Creini. Včasih zavijem tudi v Kot.
Če pridem v mesto z družino, gremo
na kosilo v Ribarnico Delfin, v picerijo Staro mesto (bivša Romano) ali
pa k Valterju.

Vsak dan odkrijem v mestu kakšno
novo kulinarično posebnost, pred
nekaj dnevi sem odkril, da imajo Pri
Matjažu odličen divjačinski golaž s
kruhovim cmokom in zares osvežilno točeno pivo.
S prijatelji grem rad na pijačo na
poletno teraso Layerjeve hiše, ki
je minuli mesec praznovala 5. rojstni dan. Ali ste vedeli, da ponujajo
osvežilne koktajle v nenavadnih kozarcih?
Bil sem na obisku pri Vasilijeviću
v Terasa Baru, ima odličen domač
čaj, ki ga pripravi iz domačih zelišč
izpod Kočne, in odličen slovenski
viski. Zna peči tudi zelo slastna in
mehka rebrca.
Kam greš popoldne in za konec
tedna?
Popoldneve in konce tedna, če se le
da, preživljam z družino. Če imamo
časa zgolj kakšno urico, skočimo v
knjižnico, na Pungert ali na GibiGib.
Na vseh teh mestih se naša Nika
lahko igra na igralih, če je mogoče,
pa midva z Aleksandro zraven spijeva kavo. Nova moda je, da gremo
brez cilja v gozd – tam se ob žvrgolenju ptic in šumenju vetra najhitreje
spočijemo od napornega dneva.
Ob koncih tedna gremo radi kam na
izlet, še posebej v naravo. V soboto
smo denimo kolesarili pod Storžičem, sicer pa postajamo redni obiskovalci Jošta.
Je kaj posebnega, kar bi rad sporočil bralcem Poletnega Utripa
Kranja?
Rad bi povedal, da smo časopis pripravili z namenom, da prinesemo
v vaše domove delček kranjskega
kulturnega in turističnega utripa.
Pred nami je prva številka časopisa, ki se mora še obrusiti, zato vas
prosim, da nam odpustite kakšno
napako, obenem pa vas vabim, da

sporočite, kaj vam je v časopisu še
posebej všeč in tudi kaj vam ni, da
bomo lahko v prihodnje pripravili
turistični mesečnik po vaši meri.
Vsekakor pa vabim vse bralce, da
postanete skupaj z mano turisti v
Kranju in se mi pridružite pri odkrivanju kranjskih turističnih znamenitosti.
mag. Tomaž Štefe
Direktor Zavoda za turizem
in kulturo Kranj

Pomudite se v starem Kranju
in ga spoznajte z drugačnimi očmi!

UTRIP KRANJA,
fotografski
#instagram natečaj
Turizem Kranj želi vam in vsem obiskovalcem od blizu in daleč prikazati najlepše razglede in spomine na mesto.
Zanima nas, kako poletni utrip čutite vi,
zato vas vljudno vabimo, da na svojem
Instagram profilu fotografije mesta in
njegove okolice objavljate s hashtagom
#utripKranja. Sledite našemu novemu
Instagram profilu @VisitKranj, kjer
bomo najboljše fotografije tudi objavili
(repost). Fotografije fotografov, izbranih
s strani žirije in z največ všečki bomo
kontaktirali, najlepše natisnili ter nagradili in

v petek, 1. julija, ob 18h na zidu
ob vrtu Gradu Khislstein odprli
razstavo fotografij #utripKranja.

anj.si
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PRIREDITVE NA LETNEM GLEDALIŠČU KHISLSTEIN

se z akustičnimi zvoki popularnih uspešnic tria Kreslin, Lovšin in Predin ter prelestnimi vokali treh div Darje
Švajger, Nuše Derenda in Alenke Godec z Big band RTV Slovenija dopolnjujejo z večeri hrvaških zasedb in
domačih orkestrov. V goste prihajata popularna hrvaška glasbenika Gibonni in Oliver Dragojević, dva prijetna
koncertna večera pa pripravlja tudi Glasbena šola Kranj.
Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventima, Petrolovih servisih, v Kavarni Khislstein 12.56 ter v Kranjski hiši.
Na dan prireditve, eno uro pred koncertom, pa tudi na blagajni Letnega gledališča Khislstein Kranj.

RAZSTAVA BANKSY, THANK YOU FOR THE FLOWERS
V LAYERJEVI HIŠI, 31. maja – 28. septembra

V Layerjevi hiši ujemite izjemno in še nikoli videno razstavo del najbolj znanega svetovnega grafitarja Banksyja. Ob razstavi urbano središče na Tomšičevi ulici ponuja še bogat ustvarjalni in glasbeni program, v začetku
junija bodite pozorni na likovno-glasbeni festival Pleska, 18. junija na ulični festival ustvarjalnosti Živa ulica
in festival neodvisnega filma FilmMixer konec poletja.

POLETJE NA MAISTROVEM TRGU
Ko večerna sapica z Alp zavije med mestne ulice, je čas za prijeten klepet in pogovor o dogodivščinah dne, ki se
izteka. Vabljeni, da postanete del vrveža Maistrovega trga. Pokrepčajte se s kranjskimi štruklji v gostilni Kot,
v kavarni in baru Kavka pa v poletnih večerih posedite na njihovi terasi ter ob četrtkih uživajte ob živi glasbi izbranih glasbenikov: Walkers dua, Jazz Quarteta, D Brincel Benda ter Neže Trobec in Luke Trobca.

KRANSKA KUHNA

NA GLAVNEM TRGU, 4. in 18. junija, od 10.00 ure dalje
Osrednji kulinarični dogodek se na vašo srečo in veselje vaših okušalnih brbončic odvija vsako drugo soboto celo
poletje. V sproščenem vzdušju okušajte jedi, pripravljene v Kranju in bližnji okolici. Na Glavnem trgu bodo na
voljo burgerji, jedi na žlico, falafel, indijska hrana, domači sendviči, kranjska klobasa, perutničke, vaflji ter indijski
čaj in druge osvežilne pijače.

LOKALNO IN EKO OZAVEŠČENO STARO MESTO
Razcvet butičnih trgovinic, ki stavijo na domačo in ekološko predelavo, ter redna četrtkova ekološka tržnica sta
Kranj postavila visoko med ekološko ozaveščena mesta. S svojo ponudbo domače in lokalne hrane razveseljujeta
Luštarija in Figa, poleg odlične ponudbe hrane vas na policah Krajčka in Eko škrnicla čaka še naravna kozmetika, v svoji unikatnosti prav zelo poseben pa je Kralj nudeljcev, ki je pred poletjem presenetil s kakavovimi
nudeljci!

ROKODELSKA NEDRJA

Prijazno pa vas v svoja
vabijo Etno galerija Desetnica, Hiša na koncu
tunela, Rokodelski atelje Tanje Drinovec, Rokodelski atelje Tine Pavlin, Trgovina s spominki Kranjska
hiša, Trgovina Mačica in na kožo pisano Oblikovanje oblačil Simona Kogovšek. Izberite si najlepše izdelke,
morda njihove ustvarjalce v trgovinicah tudi srečate in z njimi poklepetate.

IZBOR MESECA
GOSTILNA
PR’MATIČKU

TESTENINE KRALJA
NUDELJCEV

STELA, UNIKATNI
NAKIT

TRGOVINA ARMY
SHOP BRIGADA,

LEKARNA PRI
KRANJSKEM ORLU

Jezerska cesta 41

Poštna ulica 3

Maistrov trg 9

Prešernova 11

Glavni trg 21

Divjačinske specialitete, ribe
iz krušne peči in gobova
juha s kruhovim pokrovom,
za posladek pa Prekmurska
gibanica in kozarec izbranega vina. Naj vas za trenutek
ustavi atmosfera časa naših
dedkov.

Se še spomnite okusa testenin, ki so jih pripravljale
naše babice? Nasproti pošte
v Kranju si lahko na lastne
oči ogledate izdelavo nudeljcev iz svežih sestavin, po
tradicionalnem receptu. Na
policah pa vas čaka izbor
okusov, naravno sušenih,
nudeljcev.

Vzorci in estetika oblike
čipk, prosojne fuzije na steklu in posebna ljubezen do
izdelkov dveh sester, ki že
več desetletij ustvarjata unikatni nakit.

Ste namenjeni v naravo?
Opremite in oblecite se v
mestu. Najbolje se obnesejo njihove “najboljše kratke
hlače v mestu”!

Poleti je vaše telo še bolj
obremenjeno zaradi vedno
višjih temperatur. Oglasite
se na neboleč in enostaven
preventivni pregled, ki bo
določil stanje vašega ožilja.

4

www.visitkranj.si

KAM V MESECU JUNIJU?
SREDA, 1. JUNIJA
ob 18. uri Petje ljudskih pesmi
Medgeneracijski center
ob 19. uri Predavanje Dejavnik
tveganja za zdravje
Mestna knjižnica Kranj
ob 20. uri Mitja Okorn izza filmske
kamere
Letno gledališče Khislstein

nih inštrumentov, odpeljali na hudomušno
in nostalgično pot po preteklosti.

9
10

Petek, 3. 6.,
Sobota, 4. 6.,

Kranjčan, ki se je razvil v režiserja evropskega formata, iz Varšave prihaja na obisk
v rodno mesto. V filmsko obarvanem večeru boste priča zgodbam in anekdotam iz
zakulisja snemanja filmov Planet samskih,
Pisma sv. Nikolaja in Tu pa tam. Z režiserjem Mitjo Okornom bo po njegovi življenjski in filmski poti stopal moderator Toni
Cahunek.
ob 21. uri RaumZeitPiraten (DE):
LightRod / SvetloVod
Likovno-glasbeni festival
Pleska: Videopoetika
Layerjeva hiša
6

Sobotni sejem
Glavni trg

2

ob 10. uri Tek za moške
Ulice Kranja
Dobrodelna prireditev, kjer moški s svojo
udeležbo simbolično izražajo svojo solidarnost z žrtvami družinskega nasilja. Tako
nežni kot močnejši spol sta vabljena k preizkušnji na 5 ali 10 km, Kranček pa vabi k
teku tudi otroke z mamicami.
ob 10.30

Promenadni koncert
Pihalnega orkestra MOK
Maistrov trg

ob 11. uri Brezplačno vodenje po
Prešernovi poti
Kranjska hiša

ob 15. uri 8. Mednarodno harmonikarsko
prvenstvo za pokal Kranja

Pred OŠ Besnica

15

od 12. do 25. Gorenjsko prvenstvo
20. ure
harmonikarjev
Pred OŠ Besnica
15

ČETRTEK, 2. JUNIJA

ob 21. uri Likovno-glasbeni festival
Pleska: ŠKM banda in Izland
Layerjeva hiša
6

PETEK, 3. JUNIJA
ob 20. uri Lo Milo: Forme, odprtje
razstave
Layerjeva hiša

6

ob 21. uri Likovno-glasbeni festival
Pleska: Your Gay Thoughts
IN Headshotboyz
Layerjeva hiša
6
ob 21. uri Akustični večer Slovenija
gre naprej s Kreslinom,
Lovšinom in Predinom
Letno gledališče Khislstein

7

V Besnici pri Kranju bo v nedeljo, 5. junija,
potekalo tradicionalno prvenstvo harmonikarjev Gorenjske, prava veselica! Množična prireditev vsako leto pomembno ohranja ljudsko izročilo ob napevih slovenskih
narodnih in ljudskih viž, na ogled pa se
postavi tudi vsa gorenjska glasbena ustvarjalnost na polju diatonične harmonike.

PONEDELJEK, 6. JUNIJA
ob 14.30

Video delavnica Kranj 2016
OŠ Stražišče
12

ob 17. uri Organiziran sprehod po
Kranju: mestno središče
Medgeneracijski center

9

ob 19. uri Muzejski večer
Industrializacija v začetku
20. stoletja (gost dr. Žarko
Lazarevič)
17
Ullrichov dvorec
ob 19. uri Predstavitev knjige Milan
Kučan, prvi predsednik
(Milan Kučan, dr. Božo Repe,
Miha Naglič)
10
Mestna knjižnica Kranj

Večer zimzelenih hitov treh prepoznavnih
imen slovenske popularne glasbe, ki so
pred 16 leti postavili nove temelje slovenskega športnega ponosa s himno Slovenija
gre naprej. V objemu srednjeveške arhitekture gradu Khislstein v akustični različici.
Vstopnice v predprodaji 12 €, na dan koncerta
16 €
3.–5. junija Mednarodni festival
lajnarjev 2016:
Zapoje naj lajna!
Staro mesto
17
Tretje leto Kranj postaja prizorišče srečanja
lajnarjev iz vse Evrope, ki vas bodo na krilih melodij, izvabljenih iz atraktivnih lese-

PETEK, 10. JUNIJA

ob 16. uri Živa ulica, ulični festival
Layerjeva hiša

6

ob 20. uri RadioMondo, festival
GodiBodi v Kranju
Layerjeva hiša

ob 19. uri Razstava Maruše Štibelj:
Nekega dne/One day
Layerjeva hiša

6

6

ob 21. uri Gibonni, koncert ob izidu
nove plošče
Letno gledališče Khislstein 7

SREDA, 8. JUNIJA
ob 19. uri Srečanje orkestrov
glasbenih šol Gorenjske
Letno gledališče Khislstein

Zvezda hrvaške glasbe, ki je v svetu glasbe
sinonim za dovršeno kakovost in vrhunske
glasbene dosežke, predstavlja novo ploščo
Familija, na kateri zopet zazveni njegov
značilni crossover popa in roka z elementi
mediteranskega melosa.
Vstopnice v predprodaji 21 €, na dan koncerta 24 €
ob 20. uri Koncert: Panda
KluBar

Sobotni in bolšji sejem
Glavni trg

2

od 9.30
do 13.30

Živa knjižnica
Mestna knjižnica Kranj

10

Knjižnica, kot je niste vajeni. Izposodite si
lahko več kot 40 knjig, ki govorijo. Pogovarjajte se z očetom avtističnega otroka, najstarejšim živečim slovenskim olimpionikom, avtoštoparskim rekorderjem, gejem,
rejnico, osebo, ki je preživela raka, bivšim
internirancem v Dachauu in še mnogimi
drugimi. Nenavadne in edinstvene zgodbe
živih knjig vabijo v “dnevno sobo mesta”.
ob 10. uri Smukfest 2016
v primeru slabega vremena
prestavljeno na 18. 6. 2016
OŠ Matija Čopa
11

19

PONEDELJEK, 13. JUNIJA
ob 14.30

Tradicionalno srečanje orkestrov glasbenih
šol Gorenjske se letos odvija v Kranju v organizaciji Glasbene šole Kranj. Učenci in
učenke glasbenih šol iz vse Gorenjske bodo
na odru letnega gledališča predstavili svoje
zaključne produkcije.

Video delavnica Kranj 2016
OŠ Stražišče
12

TOREK, 14. JUNIJA
ob 19. uri Predstava Optimist (Domi
Vrezec)
Mestna knjižnica Kranj
10

ob 20. uri Glasbena delavnica: Pojemo
z Metko Štok
Gostišče Arvaj
3

ČETRTEK, 16. JUNIJA,
ob 9. uri

Delavnica: Izkušnje
starejših, ideje mladih
Medgeneracijski center

ČETRTEK, 9. JUNIJA

ČETRTEK, 16. JUNIJA

ob 16. uri Ekološka tržnica
Glavni trg

ob 16. uri Ekološka tržnica
Glavni trg

2

6

ob 21. uri Koncert: Manouche
KluBar

19

SOBOTA, 18. JUNIJA

19

ob 8. uri

ob 21. uri Koncert: Rudi Bučar
KluBar

ob 21. uri Koncert: Severa Gjurin
Layerjeva hiša

ob 8. uri

SREDA, 15. JUNIJA

7

ob 19. uri Zaključni koncert pihalnega
in simfoničnega orkestra
Glasbene šole Kranj
Letno gledališče Khislstein 7
Glasbene šole Kranj, Jesenice, Radovljica,
Škofja Loka in Tržič vabijo na koncert mladih glasbenikov, ki svoje glasbeno znanje
pilijo kot solisti, orkester pa jim predstavlja
pomembno dopolnilo in šolo prilagajanja
njihove izvajalske prakse in muzikalnosti
soigralcem.

SOBOTA, 11. JUNIJA,

ob 19. uri Potopis Idilični otoki
Malezije (Brane Ternovšek)
10
Mestna knjižnica Kranj
ob 20. uri Poletje na Maistrovem trgu:
Walkers duo
Kavka bar
4

10

8
i

PETEK, 17. JUNIJA
ob 10. uri 23. sejem rabljenih
gramofonskih plošč v
Kranju (Roman Pavlin)
Mestna knjižnica Kranj

ob 20. uri ElaBanda, festival GodiBodi
v Kranju
Layerjeva hiša

SOBOTA, 4. JUNIJA
ob 8. uri

7

od 18. do 19.30 ure
od 10. do 14. ter od
15.30 do 19. ure

ob 20. uri Večeri pod lipo:
18
Maja Založnik
Vrt Kavarne Khislstein 12.56

9

2

ob 19. uri Improvizacijska predstava
Poletni Kamp (KUD Kiks)
Mestna knjižnica Kranj
10

ob 20. uri Poletje na Maistrovem trgu:
Carniola fest
8
Maistrov trg

ob 20. uri Poletje na Maistrovem trgu:
Jazz Quartet
Kavka bar
4

ob 20. uri Večeri pod lipo: Petra Polak
z jazz zasedbo
Vrt Kavarne Khislstein 12.56

18

Sobotni sejem
Glavni trg

2

ob 8.30 uri 23. sejem rabljenih
gramofonskih plošč
v Kranju (Roman Pavlin)
Mestna knjižnica Kranj 10
ob 9. uri

Živa ulica, Tomšičeva ulica =
moja dnevna soba
6
Layerjeva hiša

ob 10. uri Dirt Dessert
14
Pod Joštom, Na Vinograd 3

Adrenalinski spektakel v organizaciji kluba
alternativnih športov K360, ki gosti mednarodno mountainboarding tekmovanje.
Za pogumne tekmovalce in akcije željne
gledalce!
ob 11. uri Grafiti delavnica z
upokojenci, mentorji: klan
1107
Layerjeva hiša
6
ob 12. uri Kvačkani grafiti s Špelo Gale
Layerjeva hiša
od 18. do Poletna muzejska noč
24. ure
Različne lokacije
18. junij je sobota, na ta dan se vsako leto
slovenske galerije in muzeji odprejo tudi
zvečer ter poskrbijo za bogat in brezplačen spremljevalni program. Pod zvezdami
spremljajte debate o umetnosti, delavnice,
zabavni in izobraževalni program. Obiščite Gorenjski muzej in njegove galerije v
mestu, Galerijo Prešernovih nagrajencev,
Stolp Škrlovec, Layerjevo hišo, Pungert,
Malo galerijo in galerijo Mestne knjižnice
Kranj.
ob 21. uri Koncert skupine Kontraband
KluBar
19

NEDELJA, 19. JUNIJA
ob 20. uri Koncert KD De profundis:
Obredja
Atrij Pavšlarjeve hiše
1

SREDA, 22. JUNIJA
ob 18. uri Družabne delavnice za
otroke od 6 do 11 let
Medgeneracijski center

9

anj.si

5

Kranj, junij 2016
ČETRTEK, 23. JUNIJA
ob 16. uri Ekološka tržnica
Glavni trg

2

ob 12. uri Rolka 2016
tekmovanje v rolkah
Parkirišče pred Storžičem

ČETRTEK, 30. JUNIJA

13

ob 16. uri Ekološka tržnica
Glavni trg

2

ob 18. uri Odprtje prodajne razstave
Rože na ulice!
Hiša na koncu tunela
20

ob 20. uri Poletje na Maistrovem trgu:
Neža in Luka Trobec
Masitrov trg
8

ob 18. uri Poletje na Maistrovem trgu:
D Brincel band
4
Kavka bar

ob 20. uri Večeri pod lipo:
18
Big Band Kranj
Vrt Kavarne Khislstein 12.56

ob 20. uri Počastitev dneva državnosti
– 25 let samostojnosti
Slovenije
Letno gledališče Khislstein 7
25 let mineva, odkar smo se zbudili v suvereno samostojno državo, Republiko Slovenijo. Vabljeni ste, da v Letnem gledališču Khislstein skupaj počastimo dan državnosti!
ob 21. uri Dvocikel : Skarabej IN
Aritmija
Layerjeva hiša

6

PETEK, 24. JUNIJA
ob 17. uri Pocestnica – vodeni ogledi
Kranja in v Rovih pod
Starim Kranjem
Stari Kranj
17

Na mladih svet stoji, mladi pa na rolki. Ko
urbano pretrese zaspano in ko »retro šik«
sreča rolkarski trik - takrat se rodi Rolka
2016. Rolka, enodnevni ulični dogodek
(rolkarske) urbane kulture, bo že peto leto
zapored na ulicah Kranja pokazala, da je
mlada energija še kako živa, zagnana, polna
idej in navdušenja.

Sobotni sejem
Glavni trg

26

OGLED RAZSTAV
KRANJSKA HIŠA

3. junij–29. julij
Poletni petki na Pungertu 21
Ob petkih, od 3. junija do 29. julija, Cafe
Galerija Pungert vabi na sprehod do kon-

Makedonsko kulturno društvo Sv. Ciril in
Metod v gorenjski prestolnici pripravlja
že tradicionalni festival slovenskih, makedonskih, srbskih, hrvaških in bošnjaških
folklornih skupin, ki ustvarjajo v Sloveniji.

SOBOTA, 25. JUNIJA
ob 8. uri

DLJE TRAJAJOČI DOGODKI

ob 20. uri 18. Etno-folk festival 2016
Letno gledališče Khislstein 7

ob 21. uri Koncert: Koala Voice
KluBar

i

Fotografska razstava FD Janez Puhar Kranj avtorja
Roka Godca – na ogled do 13. 6. 2016
Odprtje grafične razstave Vinka Tuška, dobitnika
nagrade Prešernovega sklada za leto 1982, bo v sredo, 15.
6. 2016, ob 19. uri. Razstava je nastala v sodelovanju z
Galerijo Prešernovih nagrajencev Kranj - na ogled do 11.
7. 2016

Različne lokacije

Glasbeni festival, ki se letos odvija med 10.
in 18. junijem, prinaša strnjen večerni program domačih glasbenih izvajalcev in se z
umeščanjem v čas pred visoko vročino ponuja kot večerna glasbena osvežitev v mestu pred počitniškim norenjem. Zgodnje
poletje nam bodo polepšali zasedba Panda,
Rudi Bučar, Manouche, Severa Gjurin in
drugi.

Organizatorji prireditev si pridružujejo pravico do sprememb programa.
ca kranjske skale na džezovske večere s
slikovitim razgledom. Pungert obljublja
prijetne večere, ki bodo delovali kot poletna uvertura v Jazz kamp. Ljubitelje lahkotnih in sproščenih ritmov bodo zabavale
zasedbe Jazz Punt Big Band, Stari mački,
godalni kvartet Goodivas in Stanko Arnold
s trobento, Blaž Vrbič, Bled Jazz Selection,
Anja Strajnar Duo in drugi.

Vaše želje, komentarje in predloge
o Utripu Kranja delite z nami na:
Facebook profilu @visitkranj
ali nam pišite na:
utripkranja@visitkranj.si.

1
GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

PREŠERNOVA HIŠA

Razstava Franceta Pavlovca z naslovom Skica, risba,
slika – na ogled do 13. 6. 2016

Razstava Numizmatične zgodbe - na ogled do 6. 6.
2016

22

Odprtje razstave Franc Berčič Berko, bo v četrtek, 9. 6.
2016, ob 19. uri - na ogled do 29. 8. 2016

MESTNA HIŠA

Razstava del Vasje Doberleta – na ogled do 6. 6. 2016
Odprtje razstave Gorenjska industrija v 20. stoletju,
bo v četrtek, 16. 6. 2016, ob 19. uri - na ogled do 29. 8.
2016

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

10

GRAD KHISLSTEIN

23

18

Razstava V blesku kovinske oprave; poznoantična
lamelna oklepa iz Kranja - na ogled do 30. 11. 2016
Razstava Generacija za generacijo; Predračunalniške
knjižnice - na ogled do septembra 2016

Razstava Fotografskega društva Janez Puhar Kranj
– na ogled do 20. 6. 2016

MALA GALERIJA

Razstava Delfinci ustvarjamo! – o na ogled do 20. 6.
2016

Vrhunci mednarodne grafike; priznani svetovni likovni
ustvarjalci) – na ogled do 4. 6. 2016

Razstava Ilustracije Maje Kastelic (Maja Kastelic)
– na ogled do 27. 8. 2016

Odprtje razstave Jožeta Kalinška, bo v torek, 7. 6.
2016 -na ogled do 1. 7. 2016

Razstava Irene Jeras Dimovske in Bogeta Dimovskega
– bo na ogled do 30. 7. 2016

OTROŠKE PRIREDITVE
OB PONEDELJKIH ob 16. uri Otroški stolp Pungert vabi
na otroške ustvarjalne čačkarije, Dnevni center Škrlovec
pa na ustvarjalno delavnico, ob 17. uri sledi delavnica Čarobni prsti v Mestni knjižnici Kranj,
OB TORKIH ob 16. uri Otroški stolp Pungert prireja delavnico Torkovi spretni prstki, Družinski center Ozara pa
prireja otroško ustvarjalno igralnico,
OB SREDAH ob 16. uri Otroški stolp Pungert vabi na sredine risarije in igrarije, Gibi Gib pa ob 18. uri na otroškem
igrišču prireja športne aktivnosti,
OB ČETRTKIH ob 16. uri Družinski center Ozara vabi na
otroško ustvarjalno igralnico, Dnevni center Škrlovec na
»Športajmo skupaj«, Otroški stolp Pungert pa na četrtkove pravljične urice, ob 17. uri sledi delavnica Čarobni prsti
v Mestni knjižnici Kranj, ob 18. uri četrtek lahko zaključite s športnimi aktivnosti na otroškem igrišču Gibi Gib,
OB PETKIH ob 16. uri Otroški stolp Pungert prireja Malo
domišljijsko ustvarjalnico,
OB SOBOTAH - ob sobotah ob 10. uri se zgodi Stolpova sobotna ustvarjalnica, zadnji dve junijski soboti pa
Otroški stolp Pungert prav lepo vabi otroke na Pravljice
srečnega stolpa.

10.–18. junij
Festival Carniola

Otroški stolp Pungert se 8. junija ob 16. uri spominja
na dan Primoža Trubarja in za otroke pripravlja posebno
ustvarjalnico. Na Trubarjevem trgu 6.
21
OKC Krice krace v petek, 17. in 24. junija, ob 17. uri prireja Pravljice na dvorišču. Vabljeni na Tomšičevo 14.
23
Dnevni center Škrlovec 1. junija ob 14.45 vabi na ribolov,
3. junija ob 16. uri v kino, 10. junija ob 16. uri na break
dance delavnico, 15. junija ob 16. uri na dejavnosti na Kokri, 17. junija ob 16. uri pa na Škrlovčkovo sladico. Tudi
počitnice lahko preživite z njimi, 27. junija vas odpeljejo
na bazen, 28. junija na golf, 29. junija v kulinarične vode,
tudi 30. junija poskrbijo za aktivnosti. Vsakič ob 9. uri, na
Škrlovcu 2.
24
Otroško igrišče Gibi Gib vsako junijsko soboto in nedeljo
ob 18. uri prireja ustvarjalne delavnice, zgagarije in raznolike aktivnosti, med njimi tudi poslikavo zidu ob igrišču. Na
prav posebno plesno-glasbeno animacijo pa vabi v torek,
14. junija, ob 18. uri. Gibi Gib najdete na Partizanski 25.

25

22
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MLADOSTNI VRVEŽ NAJDALJŠEGA TEDNA
Kulturno-umetniški dogodki, športni izzivi in tekmovanja, izobraževalne delavnice in številni glasbeni dogodki so že 22. leto zapored
zaznamovali majsko dogajanje v Kranju.
Organizator Tedna mladih, Klub študentov Kranj, letošnjo izvedbo
festivala označuje kot prelomno, saj so z mednarodnimi glasbeniki
in zasedbami glasbeni večeri krenili na novo pot – Kranj so obiskali
z latinskim grammyjem nagrajena Gaby Moreno, latvijski Carnival
Youth, Ritam Nereda, La Belle Bleue, ABOP in ostali. Kranj je pokal
po šivih tudi ob drugih priložnostih, saj so prebivalci dokazali, da se
radi preizkušajo v športnem tekmovanju in se veselijo kulinaričnih
poslastic.

MAJSKI UTRIP
PIKNIK NA MOHORJEVEM KLANCU
Za dobre stare čase je bilo geslo, pod katerim je na kranjskem Mohorjevem klancu potekalo sproščeno druženje vseh prijateljev lokala
Terasa. Tega več kot leto dni vodi Milan Vasiljević, ki se je že na začetku odločil, da imajo v lokal vstop samo slovenski izdelki, pri čemer
imajo prednost lokalni in manjši ponudniki brezalkoholnih in drugih
napitkov.
Za vse prijatelje je Vasiljević na pikniku, ki so ga pripravili sredi mesta, zapekel rebrca, poskrbljeno pa je bilo tudi za ljubitelje postrvi.
Tudi glasbena podlaga prisrčnega dogodka ni bila od muh: Toni Škrij
z Mlakarjevimi pesmimi ter Andrej Kokot in Boštjan Soklič, pesniški
vokalno-akustični duo.

KRANFEST 2016 –
34. TRADICIONALNA KRANJSKA NOČ
21. – 23. julij
Pester program na več kot 10 prizoriščih s poudarkom na manjših odrih v starem
mestnem jedru, tradicionalnim državnim prvenstvom v odbojki na mivki, otroškim
festivalom, uličnim programom ter številnimi znanimi glasbenim imeni kot so TABU,
KINGSTON, DJOMLA KS in mnogi drugi.

GRAD KHISLSTEIN:

ob 18. uri srečanje z vitezi Gašperja Lambergerja. V srednjeveškem taboru si bodo obiskovalci lahko
ogledali srednjeveško orožje, metali podkve, streljali z lokom in se družili z vitezi. Plesali se
bodo srednjeveški plesi, bruhal se bo ogenj… Srednjeveška predstava.
18. uri
ustvarjalna delavnica z Muzejčico. Vojaški oklep in dekliška ogrlica. Poskusili bomo sestaviti del
vojaškega oklepa iz 6. stoletja in ustvariti nakit, kakršnega so tedaj nosile ženske.
ob 19. uri odprtje razstave Arhivi – zakladnice spomina
ob 21. uri javno vodstvo po razstavi V blesku kovinske oprave – poznoantična lamelna oklepa iz Kranja
ob 22. uri javno vodstvo po razstavi Prelepa Gorenjska

MESTNA HIŠA:
ob 20. uri
ob 21.30 uri
ob 22.30 uri
ob 24. uri

javno vodstvo po razstavi Gorenjska industrija v 20. stoletju
javno vodstvo po razstavi Ljudska umetnost na Gorenjskem
javno vodstvo po razstavi Železna nit
javno vodstvo po Kostnici

PREŠERNOVA HIŠA:

ob 21. uri javno vodstvo po razstavi Franca Berčiča Berka
ob 22. uri javno vodstvo po razstavi Dr. France Prešeren – življenje in delo

anj.si
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PARADA UČENJA
Pod pokroviteljstvom župana Mestne občine Kranj, gospoda Boštjana
Trilarja, in v organizaciji Ljudske univerze Kranj je 18. maja 2016 od
9. do 17. ure v Kranju na Glavnem trgu že drugič potekala Parada
učenja – akcija Tedna vseživljenjskega učenja, ki se v Kranju odvija
vse do 30. junija 2016.
Letošnji Paradi učenja je dala še posebno barvo Šola zdravja, ki je
imela na dan Parade učenja vseslovensko srečanje in vadbo tisoč gibov pod vodstvom dr. Nikolaya Grishina. Na dogodku je sodelovalo
skupno 53 izvajalcev – izobraževalnih ustanov, društev, zavodov in
drugih organizacij, ki so se predstavili na stojnicah z aktivnimi delavnicami, na poligonih in na odru. Dogodka se je udeležilo približno
1200 obiskovalcev, ki so napolnili in popestrili mesto ter izkusili, da
je učenje lahko zabavno in prijetno ter potrebno v vseh življenjskih
obdobjih. Parado učenja so omogočili Mestna občina Kranj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

ŽIVAHNO IN USTVARJALNO V GALERIJI
PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
V četrtek, 5. maja, je bilo v Galeriji Prešernovih nagrajencev odprtje
razstave poetičnega realista Franceta Pavlovca. Izbrane slike in risbe
prikazujejo slikarjevo barvno in risarsko raziskovanje skozi celotno
obdobje njegovega ustvarjanja. Umetnika sta predstavila dr. Milček
Komelj in Gašper Peternel, razstavo pa je odprl direktor Zavoda za
turizem in kulturo Kranj mag. Tomaž Štefe, MBA. Razstava bo na
ogled do 13. junija.

NOVO V KRANJU
EKO ŠKRNICL

INES TOURS

Koroška cesta 14
Uživanje uravnotežene prehrane,
sestavljene iz ekološko pridelane,
domače in organske hrane, je ena
najpomembnejših praks v življenju
slehernika. Super hrana, naravna
kozmetika, eko sokovi in izdelki iz
domačih kmetij se najdejo na njihovih policah, ki izžarevajo misel, da je
tam prav vse narejeno z ljubeznijo.

agencija butičnega turizma
Prešernova 6
Na pobudo Hotela Actum in Zavoda
za turizem in kulturo Kranj je mesto
bogatejše za butično agencijo, ki bo
vodila turiste v Kranj. Specializirani
so za kulturni turizem in programe
izvajajo za manjše slovenske skupine,
ki jih zanimajo klasični koncerti, opere, gledališke predstave ter kulturne
znamenitosti v Sloveniji in tujini.

MITJA
OKORN
1. 6. IZZA FILMSKE KAMERE
SREDA

STYLISH
FRIZERSKI SALON
Prešernova 12
Razvajanje lasišča z luksuznimi kozmetičnimi znamkami obljublja novo
definicijo obiska frizerskega salona.
Ob prvem obisku vas čaka tudi
majhna pozornost, prvi mesec po
odprtju pa ponujajo tudi popuste
na določene storitve.

NOVO PARKIRIŠČE
IN PARK VREDNOT
Gregorčičeva ulica

Stara Sava v Kranju se je iz gradbišča
spremenila v dvoetažno parkirišče,
ob njem pa je zrasel park vrednot, saj
so ga postavili kranjski prostovoljci.
Veliko parkirišče bo rešilo prenekatero težavo parkiranja v starem mestu,
odslej pa so v Kranj vabljeni tudi avtodomi, saj je del parkirišča primeren
za njihovo uporabo.

PRODAJAIC
VSTOPN JNIH
NA PRODTAIH
MES
EVENTIM

PETEK
PETEK

3. 6.

KONCERT OB IZIDU NOVE PLOŠČE FAMILIJA

10. 6. GIBONNI
PETEK
OLIVER DRAGOJEVIĆ
1. 7. Z DUPINI
PETEK

8. 7.

TRI DIVE POLETNE NOČI Z BIG BAND RTVSLO
(DARJA ŠVAJGER, NUŠA DERENDA IN ALENKA GODEC)

www.tourism-kranj.si

Banksy
Thank you For The Flowers
RAZSTAVA V LAYERJEVI HIŠI, 31. 5. - 28. 9.
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KOLESARSKA POVEZAVA POD
STORŽIČEM ŠT. 10
Pot je namenjena rekreacijskemu
kolesarjenju in nudi čudovit razgled na Kamniško-Savinjske alpe.
Je razgibana, nekaj klančkov navzdol in nekaj klančkov navzgor, pa
malo makadama in malo asfalta.
Peljali se boste mimo mnogih travnikov in polj, skozi hlad gozdov ter
se na poti srečevali z vrsto znamenitostmi, kot je naprimer spomenik
padlim borcem v Šorlijevem mlinu,
cerkev sv. Martina na Trsteniku,
Preddvorsko jezero, učna pot ob
Kokri in še in še. Povezava je dobro
označena. Pričetek poti je na Partizanski ulici v Kranju, tik ob vhodu
na štadion Staneta Mlakarja.

Težavnost: srednje zahtevno
Dolžina izleta : 34 km
Trajanje izleta : 2 h

POSODOBLJENI TURIZEM KRANJ
Na Turizmu Kranj za konec poletja
načrtujemo preoblikovanje svoje
komunikacijske strategije in celotne podobe.
Pri spremembah ne gre zgolj za
oblikovanje nove vizualne podobe,
temveč želimo spremeniti tudi podobo Kranja in mesto prikazati kot
privlačno turistično destinacijo.
Sprememb se na Zavodu za turizem
in kulturo Kranj lotevamo srčno in
celostno. Po opravljenih raziskavah
in analizah trga ter srečanjih in delavnicah s ponudniki in deležniki
v turizmu smo oblikovali ključne
stebre turizma v Kranju in marketinško-komunikacijsko strategijo,
ki bo destinacijo Kranj približala
mednarodnim in slovenskim turistom. Kot enega ključnih in bolj
zahtevnih izzivov pa bi na Turizmu
Kranj, ki deluje tudi kot koordinator in organizator večjih kulturnih
dogodkov, izpostavili predstavitev

prireditev in aktivnosti prav Kranjčanom. Zato posebej za vas iščemo
in oblikujemo inovativne kanale, ki
bodo nadomestili Kam? V Kranj!
ter postali sodobnejši.

V prihodnosti želimo postati mesto
s sodobno infrastrukturo in prednjačiti v turističnih inovacijah. Zato
že skrbno načrtujemo, kako bomo v
Kranj privabili oblikovalce inovativnih turističnih produktov in postali
njihovo podporno okolje.
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Turistične in mestne informacije,
Izposoja koles, E-točka, Galerija, Trgovina s spominki, Vodeni ogledi po
številnih zgodovinskih obrazih Kranja in po Rovih pod starim Kranjem
s simulacijo letalskega napada.
EKIPA POLETNEGA UTRIPA KRANJA
Besedila: Zala Vidali in Manca Strugar
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordinacija
dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar
Fotografije: arhiv ZTK Kranj in Kluba
študentov Kranj, Sandra Salihovič Zahvala:
Eva Pirnat, Milan Vasiljević, kranjski
ponudniki in prireditelji, Gorenjski Glas,
Naklada: 38.000, Mesec: Junij 2016, Izdaja:
Zavod za turizem in kulturo Kranj, zanj
direktor mag. Tomaž Štefe

TIC, Kranjska hiša
Atrij Pavšlarjeve hiše
Glavni trg
Gostišče Arvaj
Kavka bar
Kranjska hiša
Layerjeva hiša
Letno gledališče Khislstein
Maistrov trg
Medgeneracijski center
Mestna knjižnica Kranj
OŠ Matija Čopa
OŠ Stražišče
Parkirišče pred Storžičem
Pod Joštom, Na Vinograd 3
Pred OŠ Besnica
Staro mesto
Ullrichov dvorec
Vrt Kavarne Khislstein 12.56
Klubar
Hiša na koncu tunela
Pungert
Mestna hiša, Mala galerija
Krice Krace
Dnevni center Škrlovec
Otroško igrišče GIBIGIB

Kranjska klobasa

V delovni skupini, ki bo pilila koncept Kranske kuhne, sodelujejo
Projekt Burger, Beer Pub, Falafel, Norman Bites, Amerikano in
Atelier Karim. V ekipi, zadolženi
za projekt Okusi Kranja, so Dvor
Jezeršek, Gostišče Arvaj, Stari
Mayr in Terasa bar. Na Kranfestu,
ki bo potekal od 21. do 23. julija,
pa bodo obiskovalci okušali tudi
jedi, pripravljene izpod prstov
znanih kuharskih mojstrov. Nov
gurmansko-kulinarični projekt pa
bo z vrhunskimi kranjskimi kuharji izoblikoval Matjaž Erzar iz
Gostilne Pr’ Matičku. Poletni utrip
Kranja bo narekovala tudi Kranska
kuhna, ki se bo odvijala vsako drugo soboto na Glavnem trgu!

Kranjski štruklji

Kulinarična ponudba mesta je
trenutno v vzponu, tudi optimizma ne manjka, saj se je z lanskim
letom uspešno zagnala iniciativa
Kranska kuhna. Poleg Okusov Kranja in kulinaričnega dela Kranfesta
je prav Kranska kuhna povezovalni

Gorenjski želodec Arvaj
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SAVA

TIC – Turistični informacijski
center, Kranjska hiša, Glavni trg 2

04/238 04 50
tic@visitkranj.com
www.visitkranj.com
@visitkranj
@visitkranj

Glede na številčen odziv je bil korak v pravo smer s strani Turizma
Kranj v začetku meseca maja organizirano srečanje ponudnikov
gostinskih storitev v Mestni občini Kranj, kjer je mag. Tomaž Štefe,
direktor Zavoda, predstavil zametek strategije razvoja kulinarične
ponudbe Kranja. S ponudniki so
oblikovali akcijski načrt, ki je odlična osnova, da postane Kranj poleg
upravnega in kulturnega še kulinarično središče Gorenjske.

člen med gostinci, ki se na njej počutijo povezane in delujejo enotno
z namenom, da se obiskovalcem
ponudi najboljše.

SAVA

ZA ORIENTACIJO

Telefon:
E-pošta:
splet:
Facebook:
Instagram:

Eden od pomembnejših stebrov
kranjskega turizma je oblikovanje
avtentične izkušnje kranjskih okusov. Kljub temu da je kranjska kulinarika v veliki meri osredotočena
na kranjsko klobaso in kranjske
štruklje, je naloga Zavoda za turizem in kulturo Kranj, da oblikuje,
predstavi in sporoča celostno gastronomsko doživetje, ki ga lahko
ponudi Kranj kot turistična destinacija.

Z junijem bo Turizem Kranj dobil
nov spletni naslov na:
www.visitkranj.si, začasno spletno stran s poletnim utripom mesta. Več oglaševanja bomo namenili
digitalnim kanalom, prav tako pa
boste od junija dalje lepote mesta
lahko opazovali tudi na Instagram
profilu @VisitKranj. Turizem Kranj
vas vse lepo vabi k sodelovanju in
uporabi hashtaga #utripKranja.

KAM PO INFORMACIJE?
vsak dan od 8. do 19. ure
nedelje in praznik od 9. do 18. ure

KAKŠEN JE KULINARIČNI
UTRIP KRANJA?
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Kranjske novice, petek, 27. maja 2016

Zanimivosti

Z več znanja so še uspešnejši
Vedno nova znanja, ob tem pa tudi potrebna oprema in izkušnje, so zagotovilo, da so gasilci tisti, na katere računamo ob vseh vrstah nesreč. O njihovem
delu sva se pogovarjala z direktorjem Gasilsko reševalne službe Kranj Tomažem Krišljem.
Vilma Stanovnik

Že od ustanovitve Poklicnega gasilskega voda
Kranj naprej je problematika ista, in sicer
maloštevilnost prvih posredovalcev. Od 35
intervencij v letu 1959, povečini požarov, se je
število vseh posredovanj povečalo na 864 v letu
2015. Največje število intervencij, kar 1164, je
bilo leta 2014. "Vsakodnevno se srečujemo s
požari, prometnimi nesrečami in drugimi
nezgodami. Obremenitve gasilcev so velike,
predvsem tiste psihološke, saj pogosto
srečevanje z družinskimi tragedijami pusti pečat
na vseh sodelujočih na intervenciji," pravi
Tomaž Krišelj.

Kranjčan Tomaž Krišelj je
direktor Gasilsko reševalne
službe Kranj postal pred
enim letom, prej pa je bil direktor uspešnega podjetja,
ki se lahko pohvali s številnimi inovativnimi rešitvami na področju šolstva, letalstva pa tudi zaščite zaščite in reševanja. Po izobrazbi
je magister logistike, je pa
tudi tehniški navdušenec in
predsednik Teniškega kluba
Zarica.
Mineva eno leto, odkar ste
prevzeli vodenje Gasilsko reševalne službe Kranj. S kakšnimi izkušnjami in pričakovanji ste prišli na to delovno mesto?
»Problematiko področja zaščite in reševanja sem dodobra spoznal, ko smo z ekipo
informatikov v sodelovanju
s številnimi gasilskimi organizacijami in Upravo za zaščito in reševanje iskali rešitve za izgradnjo podpornih
sistemov, ki zdaj številnim
gasilcem pomagajo pri opravljanju njihovih vsakodnevnih nalog. Pri izgradnji podpornih sistemov sem dodobra spoznal delo gasilsko
reševalnih enot, njihove potrebe in način dela. Kot zunanji opazovalec vedno vidiš, kaj bi se dalo izboljšati
in imaš nekoliko drugačen,
neobremenjen pogled na
delo. Tako sem se odločil in
kandidiral za delovno mesto
direktorja Gasilsko reševalne enote Kranj. Vodenje
kranjskih poklicnih gasilcev

Tomaž Krišelj uživa v delu z motiviranimi sodelavci. / Foto: Tina Dokl
mi predstavlja izziv, tako s
strokovnega področja kot
tudi osebno. Kolektiv me je
zelo dobro sprejel in zato mi
v nobenem trenutku še ni
bilo žal. Delo z motiviranimi sodelavci mi je v veselje
in užitek.«
Kako je trenutno organizirana Gasilsko reševalna služba Kranj?
»Poklicni gasilci smo edina
poklicna reševalna enota zaščite, reševanja in pomoči,
ki svoje delo opravlja 24 ur
na dan. V enotah so zaposleni kleparji, avtomehaniki,
vodovodarji, električarji, mizarji, gozdarji, skratka predstavniki tistih praktičnih
znanj, brez katerih si uspe-

V vojašnici je nov muzej
Po tradiciji so v Vojašnici Petra Petriča v Kranju tudi letos
pripravili dan odprtih vrat. Hkrati so s priložnostno slovesnostjo ob vhodu odprli tudi zanimiv Muzej osamosvojitvene vojne za Slovenijo na Gorenjskem. »Muzej za nas vse
pomeni edinstven dosežek. Tisti, ki smo delali pri postavitvi, se moramo zahvaliti številnim, ki so nam pomagali. Na
tem mestu je sedaj moč videti vse naše delovanje od začetka Teritorialne obrambe do današnjih dni, predvsem pa v
času osamosvojitvene vojne na Gorenjskem,« je ob slovesnem odprtju muzeja poudaril predsednik pokrajinskega
odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Anton Rešek.

šnost posredovanj težko
predstavljamo. Zahtevnost
dela je pač taka, da so praktične izkušnje velikokrat
predpogoj za uspešnost posredovanja. Trenutno je v
Gasilsko reševalni službi
Kranj zaposlenih 55 ljudi.
Poleg dnevne službe in preventivne gasilske službe večji del zaposlenih predstavljajo poklicni gasilci. Ti so
razdeljeni v štiri skupine
oziroma izmene. Vsako od
štirih operativnih izmen
vodi vodja izmene, sestavljena pa je iz povprečno 11 gasilcev. Zaradi specifičnosti
zahtev posameznih vrst posredovanj in nalog v okviru
zavoda so na vsaki izmeni
gasilci, ki so zadolženi za

posamezne specialnosti, od
potapljačev, specialistov za
vrvno tehniko, serviserjev
dihalnih aparatov in tlačnih
posod. V zadnjih nekaj letih
nam je uspelo pridobiti potrebna znanja tudi za servis
hidravličnega orodja, s katerim rešujemo v primeru
prometnih nesreč. Področje
dela gasilcev tako obsega gašenje požarov, posredovanje
ob nesrečah z nevarnimi
snovmi in prometnih nezgodah ter različna tehnična
posredovanja. Uspešnost
našega posredovanja je odvisna od dveh osnovnih dejavnikov, in sicer opremljenosti enote ter znanja uporabe
opreme in orodij, s katerimi
razpolagamo.«

V zadnjih letih je vaše delo
velikokrat nepogrešljivo, občutek imamo, da je različnih
nesreč vedno več. Kakšni pa
so vaši podatki?
»Res se število posredovanj
pri različnih vrstah nesreč,
požarov in drugih nezgod iz
leta v leto veča. Gasilsko reševalna služba Kranj je poleg območja mestne občine
Kranj pristojna tudi za posredovanje v občinah Naklo,
Šenčur, Preddvor, Jezersko
in Škofja Loka. Kot ena izmed 44 slovenskih gasilskih
enot širšega pomena v primeru prometnih nesreč in
nesreč z nevarnimi snovmi
pokrivamo večje območje, ki
obsega območje Gorenjske:
od Medvod na vzhodu do
Vrbe na zahodu ter od Jezerskega na severu do Žabnice
na jugu. Poleg tega smo vedno pomagali tudi izven dogovorjenih območij, zadnje
večje posredovanje je bilo ob
poplavah v letu 2007, ko

C4R!

smo bili kot ena prvih enot
prisotni v Železnikih. Glede
na to, da je ustanovitelj naše
enote pa tudi drugih poklicnih enot po Sloveniji občina,
je podpora odgovornih na
občini ključnega pomena in
tega se v enoti dobro zavedamo. Prav tako je zelo pomembno sodelovanje poklicne gasilske službe s prostovoljnimi gasilskimi društvi in ostalimi enotami iz
sistema Civilne zaščite v
občini.«
Pri čem so težave in kakšni
so vaši izzivi?
»Bolj kot za težave gre za izzive. Prizadeval si bom, da
Gasilsko reševalna služba
Kranj ostane med vodilnimi
reševalnimi službami po
strokovnosti in usposobljenosti v Sloveniji. Še več, trudili se bomo postati regijski
center za določene aktivnosti tako v slovenskem kot
tudi evropskem merilu.«

PORABI
MALO,
PONUJA
VELIKO
CITROËN C4

Feel Editon BlueHDi 100 BVM

za

14.990 €

v primeru Citroën financiranja

• VARČEN DIZELSKI MOTOR BLUEHDI
• 7-PALČNI ZASLON NA DOTIK
• AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA
• PARKIRNI SENZORJI ZADAJ

www.citroen.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C4 (Feel Edition BlueHdi 100 BVM); maloprodajna cena z DDV in vključenim Citroën Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Citroën – PREMIUM BONUS, pod pogojem vsaj 24
mesečne dobe financiranja) je 14.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 160 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 20.04.2016
znaša 7,6% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2%; financirana vrednost 10.493 EUR; skupni znesek za plačilo 17.531 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje
dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën.Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 31.5.2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične osebe pri pooblaščenih
prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si

Poveljnik Vojašnice Petra Petriča Kranj brigadir Milan
Žurman in predsednik pokrajinskega odbora Zveze
veteranov vojne za Slovenijo Anton Rešek sta simbolično
prerezala trak v nov muzej. / Foto: Primož Pičulin

Povprečna poraba goriva: 3,8−3,9 l/100 km, emisije CO2: 89−102 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0551−0,0635 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije
trdih delcev 0,00002–0,00022g/km, število trdnih delcev pa 0,01 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTOHIŠA KRANJ D.O.O., LJUBLJANSKA C. 22, 4000 KRANJ TEL.: 04 20 15 950

KONCESIONAR

18

Kranjske novice, petek, 27. maja 2016

Kultura

V Kranju spet Big band
Kranj je bil vedno džezovsko mesto. Ob mnogih odličnih glasbenikih bo to v prihodnje dokazoval tudi
Big band Kranj, ki se je sredi maja predstavil na prvem uradnem koncertu.
Igor Kavčič
Kranj – Od nekdaj velja, da
imamo v Kranju mnogo
odličnih glasbenikov, ki navdušujejo v različnih glasbenih žanrih od klasike do
roka. Posebej prepoznavni
so džezovski glasbeniki, od
katerih so med drugim
mnogi v preteklosti – pa tudi
še danes – igrali v Big bandu
RTV. Malokdo pa danes še
ve, da smo v Kranju v začetku šestdesetih let prejšnjega
stoletja imeli odličen Kranjski plesni orkester, v katerem so takrat igrali mladi
džezovski navdušenci. Očitno se po več kot petdesetih
letih zgodovina ponavlja.
Namreč – v Kranju v zadnjih letih „uspeva“ izjemna
generacija mladih džezovskih glasbenikov, ki se predstavljajo tako samostojno
kot v različnih sestavih.
Letos je na pobudo bobnarja
Janeza Sagadina in prijateljev vzniknila ideja po obuditvi orkestra oziroma Big

banda. In so ga sestavili. A
predem zapišemo besedo,
dve o njihovem prvem nastopu, obudimo nekoliko
spomin na zlata šestdeseta,
ko je v Kranju deloval prvi
ljubiteljski plesni orkester v
Sloveniji. Plesni zato, ker
takrat izraza Big band niti še
niso poznali.

Plesni orkester v začetku
šestdesetih
Spomin nanj je obudil
kranjska legenda, saksofonist in klarinetist Tomaž
Završnik - Foma. Orkester
je vseskozi vodil Franci
Puhar, takrat prvi pozavnist
Plesnega orkestra Radia Ljubljana, ki ga je vodil Bojan
Adamič. „Iz arhiva ljubljanskega orkestra nam je priskrbel notni material, ki smo
ga lastnoročno prepisali za
svoje potrebe. Notna stojala
pa smo izdelali kar sami,“ se
spominja Foma: „Prostor za
vaje nam je v začetku odstopila Glasbena šola Kranj.

Sprva zaradi nasprotovanja
nismo mogli uporabljati
prostorov kranjske Pihalne
godbe, vendar smo se kasneje le preselili v godbene
prostore. Stroške za orkester
smo pokrivali delno sami,
delno iz dotacij takratne
Zveze kulturnih organizacij.“
Orkester je sestavljalo
osemnajst članov, v sekciji
saksofonov Tomaž Završnik, Andrej Puhar, Tone
Janša, Stane Podlesnik
(pozneje Stane Štrukelj) in
Emil Baranja (pozneje
Andrej Janež), trobente so
igrali Pavel Grašič, Sašo
Košnik, Jožko Nadižar,
Marko Misjak in Miha
Štern. Pozavnisti so bili
Dušan Vidic, Sašo Grašič,
Franc Oblak in Tone Pogačnik, ritem sekcijo pa so
sestavljali pianist Milan
Mihelič, kitarist Jožko
Štirn, basist Jože Oblak in
bobnar Stane Grašič. Z njimi so takrat pele znane
pevke zabavne glasbe Mar-

UGODNA CENA ZA BRALCE
PRILOGE KRANJSKE NOVICE
DOSTAVA
ENOSTAVNA UPORABA

ZAŽIVITE BOLJ

ZDRAVO
Naravne kompresijske nogavice
delujejo terapevtsko, preventivno
in preprečujejo nastanek krčnih žil.
redna cena
38,90€

29,90€

akcijska cena

jana Deržaj, Beti Jurkovič,
Majda Sepe pa tudi pevec
Nino Robić. „V našem
orkestru so debitirale tudi
pozneje uveljavljene pevke
Berta Ambrož, Sonja
Gaberšček in Metka Štok,“
še dodaja Završnik. Nekateri instrumentalisti našega
orkestra so kasneje postali
stalni člani Big banda RTV.
To so bili Tone Janša, Pavel
in Sašo Grašič ter Marko
Misjak.“ Kranjski plesni
orkester je nastopal po Sloveniji od Jesenic do Črnomlja pa tudi v zamejstvu.
Kot je povedal sogovornik,
so izvajali skladbe Glenna
Millerja, Duka Ellingtona,
Bennyja Goodmana .... Na
ljubljanski televiziji so posneli tudi krajši koncert, na
katerem so med drugim
izvajali skladbo Bodi moj
gost nocoj, ki jo je posebej
za Kranjčane napisal Jože
Privšek. Z odhodom nekaterih fantov na služenje
vojaškega roka je delovanje
orkestra počasi zamrlo.

Mladi orkestraši so dokazali, da je bil že čas, da se v Kranj
spet vrne Big band. / Foto: Blaž Pintar

Big band bo nadaljeval
jazzovsko tradicijo
Po pol stoletja je zgodba
zopet oživela, saj je v okviru
Tedna mladih 14. maja v
prostorih Starega Mayrja na
svojem prvem uradnem
koncertu nastopil Big band
Kranj. Pod vodstvom pozavnista in dirigenta Martina
Pustinka se je namreč februarja oblikoval band, ki je
pravzaprav derivat Pihalnega orkestra Mestne občine
Kranj. Zasedbo sestavljajo
sami mladi glasbeniki, stari
od petnajst do petintrideset
let, ki se na vajah redno sestajajo v prostorih Pihalnega
orkestra MO Kranj. Člani
večinoma prihajajo iz Kranja in okolice, nekaj pa se jih
na vaje vozi tudi iz Ljublja-

ne, Ilirske Bistrice in Železnikov. V svojem repertoarju
imajo predvsem dela skladateljev iz obdobja svinga, kot
je na primer Duke Ellington, v program pa uvrščajo
tudi skladbe funk žanra. Na
koncertu so navdušili publiko, odigrali pa so devet
skladb. „Delovali bomo po
projektih, upam, da bomo
pripravili vsaj štiri na leto,
imamo pa željo, da bi v prihodnje sodelovali tudi s pevkami,“ je med drugim povedal Martin Pustinek, navdušen nad zavzetostjo in željo
mladih po igranju džeza.
Kot vse kaže, po petdesetih
letih nekdanji Kranjski plesni orkester le dobiva svoje
naslednike v Big bandu
Kranj. Še ga bomo slišali.

Kranjski fotografi
v urbanem
V Galeriji Mestne občine Kranj razstavljajo člani domačega FD Janez Puhar.
Igor Kavčič
Kranj – Sredi maja so v
občinski galeriji odprli že
tradicionalno vsakoletno
fotografsko razstavo članov
domačega Fotografskega
društva Janez Puhar. Za
letošnjo razstavo je svoja
avtorska dela prispevalo
enaintrideset članic in članov društva, osrednja tema
pa je tokrat bila urbana fotografija. Slednja je za marsikaterega fotografa ena težjih
preizkušenj in tudi velik
izziv, saj zahteva dobro poznavanje fotografskih zakonitosti in veščin. Fotograf
mora znati opazovati dogajanje v prostoru, čakati in
morda, kar je najtežje, poseči v človekov intimni prostor. Z izzivom urbane krajine so se spopadli: Alen Lacijan, Aleš Komovec, Simon
Krejan, Vasja Doberlet,
Andreja Peklaj, Andreja
Teran, Anuška Vončina,
Biserka Komac, Boštjan
Sever, Boštjan Snoj, Brane
Dežman, Damir Gizdavčić,
Dragica Kurillo, Izidor Gašperlin, Jože Cimperman,
Jurij Kurillo, Ludvik Mekuč,
Luka Kompare, Milan
Gramc, Mirko Toporiš, Niko
Sladič, Rok Godec, Uroš
Florjančič, Uroš Frelih,
Valerija Jenko, Rude Flor-

Na odprtju razstave kranjskih fotografov: Nada Bogataj iz
županovega kabineta, Simon Krejan, predsednik FD Janez
Puhar, in župan Boštjan Trilar / Foto: arhiv FD Janez Puhar
jančič, Vitomir Pretnar, Vladimir Kraljič, Alojz Vogel,
Tine Založnik in Maja Krejan.
Razstava je letošnja četrta
skupinska društvena. Prva
je bila v Layerjevi hiši, prav v
tem času pa potekata še dve,
in sicer v Kranjski hiši in
Mestni knjižnici Kranj. „V
juniju pa se s skupinsko razstavo odpravljamo v s Kranjem pobrateno Banjaluko,
julija se bomo predstavili
skupaj s FK Okular z Vrhnike, oktobra pa bomo imeli
razstavo v Škrlovcu,“ je na
odprtju povedal letos drugo
leto predsednik društva

Simon Krejan. Letos bodo v
društvu pripravili tudi tradicionalno bienalno mednarodno razstavo fotografij na
temo Miniature. Novembra
bodo gostili FK Maribor,
razstavno leto pa zaključili
novembra, ko bodo skupaj s
kranjsko izpostavo JSKD
organizirali 38. regijsko srečanje fotografskih skupin in
posameznikov. Člani društva tudi samostojno razstavljajo, ta čas je v Galeriji Mestne hiše na ogled jubilejna
razstava Vasje Doberleta.
Razstavni prostor na občini
bo s fotografijami oplemeniten vse do konca avgusta.
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Zanimivosti

So pesmi okrogle

Dnevi makedonske
kulture

Skupina ljudskih pevk Bodeče neže je petindvajsetletnico vtisnila v spomin s koncertom.

Jutri bo s celovečernim nastopom folklornih in
pevskih skupin sklepno dejanje 24. dnevov sv.
Cirila in Metoda v Kranju.

Suzana P. Kovačič

'Ko babe skup stojijo'
Začelo se je februarja leta
1991, z nekaj pesmimi, v domačem kabinetu pri Jožici,
ki je bila skupaj z Anito pobudnica rojstva skupine.
Prve pesmi, ki so jih prepevale, so bile balade in ljubezenske. Bodeče neže so postale del družine Akademske
folklorne skupine Ozara in v
prvih letih svojega delovanja
so nastopale predvsem za potrebe folklorne skupine, pa
tudi na srečanjih folklornih
in malih vokalnih skupin, na
porokah in drugih praznova-

Suzana P. Kovačič

Bodeče neže so praznovale v Galeriji Ovsenik.
ga-raja, njen izid pa pospremile s koncertom pod naslovom 'Ko babe skup stojijo'.

njih, popestrile so različne
kulturne dogodke. Pravzaprav to še vedno počnejo, nastopom doma so se pridružila še gostovanja v tujini. S
Kranjskimi furmani so spomladi leta 1998 posnele kaseto ljudskih pesmi in viž 'So
pesmi okrogle'. Maja leta
1997 so imele prvi samostojni koncert v cerkvi na Primskovem. »Takrat so se nam
zapisale besede, ki veljajo za
naše delo še danes: Vse pesmi, ki jih pojemo, imajo
eno skupno lastnost – prirasle so nam k srcu. Morda je
bil to vzrok, da so nam podelili malo Prešernovo plaketo
Mestne občine Kranj za delovanje na področju ohranjanja ljudske kulture,« je dejala Urbiha. Posnele so še eno
zgoščenko z naslovom Rin-

V pesmi je mladost
»Vsakič, ko zapojemo, obudimo tudi spomine na vse
pevce, ki so kadarkoli peli
ljudsko pesem, ter na vse
svoje nastope: ko je Aniti
pod krilo priletela čebela, ko
je katera zgrešila intonacijo,
ko me je tik pred nastopom
pičila osa, ko smo pele visoko noseče ali pa požirale solze na porokah. V 25 letih
smo poleg številnih nastopov preživele skupaj okrog
900 vaj. Poleg prepevanja si
na vajah privoščimo tudi
klepet. Včasih o vsakdanjih
stvareh, kot so recepti, kremice, knjige in vrtnarjenje,

pa tudi o izkušnjah in življenjskih resnicah. Tako se
je med nami spletlo mnogo
vezi; tudi tistih nevidnih," je
pripovedovala umetniška
vodja skupine. Druga ob
drugi so doživele rojstva, poroke, bolezni, uspehe in izgube. Četudi je vsaka med
njimi kdaj potrebovala umik
ali premor, ni pesem v resnici nikoli zamrla.
Do danes se je zamenjalo
nekaj članic. Vsaka med njimi je s svojim glasom in
osebnostjo dodala kamenčke v mozaik, zato so se jim
za njihov doprinos še posebej zahvalile. Zdaj v skupini
prepevajo Mateja Urbiha,
Joži Šmid, Jožica Debelak,
Živka Murko, Zala Žibert,
Barbara Kozjek, Metka Herman in Anita Peteh.

Kranj – Dnevi sv. Cirila in
Metoda v organizaciji Makedonskega kulturnega društva
(MKD) Sv. Ciril in Metod iz
Kranja so se začeli minulo
soboto z odprtjem razstave
mladih umetnikov, članov
Društva likovnih umetnikov
Severne Primorske in nastopom MePZ Biljana iz Ljubljane, članice društva pa so
pripravile makedonske kulinarične dobrote. Istega dne
bi morala biti tudi volilna
skupščina društva, vendar so
jo prestavili na junij. Dnevom kulture se pridružuje
tudi šport, že so izvedli turnir v malem nogometu, namiznem tenisu in hitropote-

znem šahu. Včeraj so predvajali makedonske filme, danes ob 19. uri pa v društvenih prostorih na Savski cesti
34 v Kranju lahko prisluhnete predavanju 'Življenje in
delo svetih bratov Cirila in
Metoda'. Jutri ob 17. uri bo
kviz znanja učencev dopolnilnega pouka makedonskega jezika na temo makedonskega jezika, zgodovine in
kulture makedonskega naroda. Predsednik društva Igor
Zahariev vabi tudi na celovečerni koncert makedonskih
folklornih skupin in pevskih
zborov iz Slovenije in gostov
iz Makedonije – Folklorne
skupine Kopačka iz Delčevega, ki bo jutri ob 19. uri v
društvenih prostorih.

Foto: Primož Pičulin

Kranj – »Lahko bi rekli, da je
stara ljudska modrost, da je
bog imel slab dan, ko je
ustvaril žensko. Najbrž bi mi
marsikdo pritrdil. Kaj pa bi
potem rekli šele za dan, ko se
je zbrala skupin žensk, ki so
bile tako prepričane o moči
in ostrini svojih jezikov, da
so si nadele ime Bodeče
neže? Da se je rodila pevska
skupina, je bilo potrebnih
nekaj žensk s posluhom in
ljubeznijo do ljudskega izročila. Vse ustanovne članice
so bile tako ali drugače že
prej povezane z ljudsko
umetnostjo in folklorno dejavnostjo.« Takole je to povedala umetniška vodja skupine Mateja Urbiha, ki je spletla misli v nedavni jubilejni
pevski večer Bodečih než v
Galeriji Ovsenik.

Dneve so odprli z nastopom MePZ Biljana iz Ljubljane.

Zelo uspešni tudi mladi čebelarji iz Gorič
Goriče – V Osnovni šoli (OŠ) Markovci pri Ptuju je pred
časom potekalo 39. državno tekmovanje mladih čebelarjev
Slovenije. Tekmovanja so se udeležili tudi gorenjski krožkarji. Z avtobusom so se skupaj odpeljali učenci in mentorji iz
OŠ Šenčur in Davorina Jenka Cerklje, Podružničnih šol (PŠ)
Trboje, Lom pod Storžičem, Goriče in Preska. Priznanj je
bilo več, najžlahtnejša zlata so prejeli: Katarina Pelko in Tinkara Ravnikar (Preska), Ema Sajovic, Manca Omersa, Nejc
Torkar, Matic Torkar, Val Torkar in Uroš Vujić (vsi Goriče na fotografiji), Miha Omejc Burgar in Urh Grilc (Šenčur),
Andraž Praprotnik in Anej Fujs (Lom pod Storžičem). Lina
Smrkolj (Šenčur) pa je bila ena izmed desetih nagrajencev
natečaja za najboljšo poslikavo panjskih končnic.

BREZPLAČNE CENITVE VOZIL in
TESTIRANJE NOVIH MODELOV RENAULT
PRED TRGOVSKIM CENTROM

QLANDIA KRANJ

Pridite in se zapeljite z najnovejšimi modeli Renault ter preverite na licu
mesta, koliko je v tem trenutku vredno vaše vozilo.

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA C. 93, LJUBLJANA

2., 3. in 4. junija med 9.00 in 18.00 uro!
V četrtek, petek in soboto vas pričakujemo na parkirišču
pred Qlandio Kranj.
Vabljeni!

Avtohiša Real, PE Remont Kranj, 04 2015 223, www.remont-kranj.si
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Trikrat v finalu

V nedeljo bo
kolesarski dan
Vilma Stanovnik
Kolesarski klub Sava to
nedeljo, 29. maja, pripravlja
2. Scottov kolesarski dan v
Kranju. Prireditev bo potekala na prireditvenem prostoru na Glavnem trgu med
9. in 18. uro, organizatorji
pa obljubljajo zanimiv program.
Tako boste lahko testirali
najnovejša Scottova kolesa,
otroke bo obiskal Kuža Pazi,
ki bo s seboj prinesel spretnostno-prometna poligona

za najmlajše in tudi malo
večje otroke, pomembno pa
je tudi, da boste cel dan na
zraku, hkrati pa boste imeli
možnost spoznati različne
razstavljavce, se podučiti o
varnosti na cesti, kolesarski
prehrani, servisu in še čem.
Predvsem se lahko udeležite
katerega koli maratona –
krajšega (12 km), daljšega
(47 km) ali obeh.
Vse o Scottovem kolesarskem dnevu si lahko preberete tudi na spletni strani
kluba ali na FB-profilu.

KOLESARSKI IZLETI

Vabimo vas, da se nam pridružite na kolesarskem izletu:

Termin: od 4. do 7. avgusta 2016
Cena 260 EUR z DDV-jem vključuje:
• prevoz na relaciji Kranj–Hinter Mur
		 in Gornja Radgona–Kranj,
• tri nočitve v apartmajih z zajtrkom,
• malico na poti,
• avtomobilsko spremstvo (kombi)
		 med kolesarjenjem.

www.gorenjskiglas.si

S kolesom ob reki Muri

Za prijave in dodatne informacije pokličite 031 38 26 25
ali pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si
Opomba: Prijaviti se mora najmanj 16 oseb. Plačilo opravite v
dveh obrokih. Prvi obrok velja kot prijava, drugi obrok plačate
en teden pred odhodom. Cena ne vsebuje zavarovanja.

Prva zvezdnica svetovnega veteranskega prvenstva v Umagu je bila Kranjčanka Barbara Mulej, ki je
slavila v svoji kategoriji, bila najboljša v paru z Majo Matevžič in v finalu za las izgubila v mešanih
dvojicah z Borutom Urhom.
Vilma Stanovnik
Prejšnji teden je v Umagu
potekalo veteransko svetovno prvenstvo v tenisu, glavni
zvezdnici prvenstva pa sta
bili nekdanji slovenski reprezentantki, Kranjčanka
Barbara Mulej in Maja
Matevžič. Zmagali sta v svojih kategorijah, hkrati pa sta
se veselili še naslova v skupnem nastopu.
V finalu ženskih dvojic sta
imeli nasprotnici iz Velike
Britanije Harrop – Smith
nekaj pobude le na začetku
drugega niza, ko sta povedli
s 3:1, na koncu pa sta Barbara in Maja z odlično igro na
mreži in s prodornimi udarci slavili s 6 : 1 in 6 : 3.
Petintridesetletna Matevžičeva je slavila v konkurenci
od 35 do 40 let, Barbara
Mulej pa je bila najboljša

med igralkami od 40. do 45.
leta. Barbara se je v finalu
posameznic pomerila s Sylvo
Himper. Odlično Čehinjo je
povsem ustavila z raznovrstno in čvrsto igro in na koncu
slavila s 6 : 1 in 6 : 1.
Barbara je na prvenstvu nastopila kar v treh finalih, saj
sta se v mešanih dvojicah v
finale uvrstila tudi z Borutom Urhom. S špansko-novozelandsko navezo Salas –
Lozano sta izgubila šele v
super podaljšani igri in
osvojila drugo mesto.
»Prvič sem šla na veteransko
prvenstvo, saj je bilo res zelo
blizu. Šla bi tudi že kdaj prej,
ker pa sem v službi, pa se raje
udeležujem lig, ki so ob koncih tedna. Vsaj štirikrat
tedensko še vedno hodim
igrat tenis, igrata ga tudi oba
sinova, ki sta vedno bolj
pogosto moja soigralca.

Maja Matevžič in Barbara Mulej sta odlično nastopili tudi v
dvojicah.
Poleg tega rada tečem in tudi
tekaška kondicija je bila odločilna, da sem zdržala napo-

ren ritem turnirskega tekmovanja,« je po velikem uspehu
povedala Barbara Mulej.

Mlade navdušujejo za šport
Pri Atletskem klubu Kranj trenira že več kot dvesto dvajset mladih, ki dosegajo tudi tekmovalne uspehe.
Vilma Stanovnik
Res živahno je bilo minulo
soboto na kranjskem atletskem stadionu, kjer so mladi športniki staršem in sorodnikom skušali po najboljših močeh pokazati, kako so
v iztekajočem se šolskem
letu napredovali in kaj se
naučili novega. Nekateri so
naredili svoje prve korake v
svet športa, drugi so postali
že kar izkušeni tekmovalci.
»V naši atletski šoli, ki poteka na lokacijah v Kranju,
Tržiču, Cerkljah in Šenčurju, je trenutno več kot dvesto
dvajset otrok. Z lepim uspehom iz lanske sezone se
ponašajo dekleta do 12 let, ki
so bile ekipne državne prvakinje. To je tudi najstarejša
generacija v našem klubu,
najmlajši pa so stari tri leta.
Zelo vesel sem, da je za atletiko takšno zanimanje, saj
smo leta 2009 v klubu začeli
delo z devetimi otroki. Veliko zanimanje je zagotovo

Rožle Prezelj je za atletiko navdušil že veliko mladih.
potrditev našega dobrega
dela, saj otroke vzgajamo ne
le za rezultate, temveč skrbimo tudi za njihovo vzgojo,
za fair play. Zanje organiziramo zdravniške preglede pa
tudi posvete s fizioterapevti
in fiziatri,« je povedal naš
odličen skakalec v višino
Rožle Prezelj, ki skupaj z

ostalimi trenerji v klubu tradicionalno pripravlja tudi
zaključno prireditev sezone,
na kateri se zberejo mladi iz
vseh krajev, kjer poteka atletska šola Rožleta Prezlja.
»Naš namen je, da se otroci
iz različnih krajev spoznajo,
hkrati pa dobijo diplomo z
izpisanimi rezultati. Tako

lahko oni in tudi starši iz
sezone v sezono spremljajo
napredek,« tudi pravi Rožle
Prezelj in dodaja, da bodo s
treningi mladi končali sredi
junija, nato pa se bo začela
poletna šola, ki bo letos potekala v treh terminih. »Namen
je predvsem druženje, šport
pa tudi izobraževanje. Organiziramo plavalni tečaj, atletski tečaj, z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic
spoznavamo svoje okolje, z
Zavodom za kulturno dediščino spoznavamo svojo zgodovino in še marsikaj zanimivega,« tudi pravi Rožle
Prezelj, ki je v zadnjih letih,
skupaj z ostalimi vaditelji v
Atletskem klubu Kranj, za
atletiko navdušil res veliko
mladih.
»Stara sem sedem let in k
atletiki hodim eno leto. Zelo
mi je všeč, posebno rada
imam tek in skoke v daljino.
Tudi ko bom večja, si želim
trenirati atletiko,« je povedala Klara Valjavec.

Tek za moške bo tudi dobrodelen
Vilma Stanovnik
Kot pravijo organizatorji iz
Atletskega kluba Triglav,
obstajajo hudi razlogi, zakaj
prireditve ne smete zamuditi. Gre namreč za prvi tovrstni tek v Sloveniji. Čeprav
je moški, tek ne bo namenjen zgolj moškim, ki se
tekov in maratonov udeležu-

jejo zaradi svoje tekmovalne
narave, temveč tudi vsem, ki
si želijo zgolj preizkusiti
tekaške sposobnosti, se pri
tem zabavati in biti hkrati
tudi dobrodelni.
Prireditev se bo v soboto, 4.
junija, zjutraj začela s prevzemom startnih številk na
prizorišču na Slovenskem
trgu, start tekmovanja pa je

predviden ob 11. uri. Tek bo
speljan po Kranju, odločiti
se bo moč za progo, dolgo
pet ali deset kilometrov, prijave pa sprejemajo na spletni strani www.tekzamoske.
si, kjer izveste tudi vse ostale podrobnosti o Krančkovem teku, teku Kranjskih
čebelc in spremljevalnem
programu.

Vsak tekač bo ob prijavi prejel vstopnico za letni bazen,
vstopnico za obisk rovov
pod starim Kranjem, športno majico, kranjsko klobaso
in sponzorska daril. Ker pravi moški spoštuje nežnejši
spol in je brez izjem proti
nasilju nad ženskami, bodo
del vsake startnine namenili
Varni hiši Gorenjske.
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Društva

Druži jih ustvarjanje
Zaključili večji projekt v izgradnjo
javnega kanalizacijskega sistema
Izgradnja kanalizacijskih sistemov v Mestni občini Kranj, ki je potekala
v okviru projekta GORKI, je zaključena. Novi kanalizacijski sistemi
sedaj omogočajo ustrezno odvajanje odpadnih voda tudi na območjih:
Bitnje, Šutna, Žabnica, Kokrica, Kokrški log, Kokrški breg, Skalica,
Ulica Tatjane Odrove, Huje, Zlato Polje-sever, Partizanska cesta. Tako
bo imelo približno 1440 objektov urejeno odvajanje odpadnih voda
v javno kanalizacijo. Lastniki objektov priklope intenzivno urejajo,
zato pričakujemo, da bo do konca meseca junija 2016 na navedenih
območjih najmanj 95 % vseh prebivalcev imelo urejeno odvajanje.
Javni kanalizacijski sistem je pomemben del komunalne infrastrukture, ki pozitivno vpliva na kakovostno bivalno okolje. Z
urejenim zajemom in čiščenjem odpadnih vod varujemo zdravje
ljudi, preprečujemo nastajanje in širjenje bolezni. Obenem tudi
preprečujemo onesnaževanja nadzemnih in podzemnih voda.
V okviru projekta GORKI se je nadgradila tudi Centralna čistilna naprava Kranj in s tem se je na našem območju izgradil celovit sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. S čistilno napravo je povezano celotno
kanalizacijsko omrežje. Tehnološko sodobna naprava z zmogljivostjo
95.000 PE (populacijski ekvivalent, ki označuje obremenjevanje vode)
zagotavlja primarno, sekundarno in terciarno čiščenje, kar pomeni,
da se na napravi odstranjujejo mehanski delci ter ogljikove, dušikove
in fosforjeve spojine. Na območju čistilne naprave je zgrajen tudi
zadrževalni bazen za zadrževanje padavinskih odpadnih voda, kar
omogoča optimalno delovanje Centralne čistilne naprave Kranj. Vsi
deli naprave, kjer se lahko pojavijo neprijetne vonjave, so zaprti. Iz teh
prostorov poteka prisilno odsesavanje zraka, ki se čisti v biofiltru oz.
v kemičnem filtru (onesnažen zrak v zadrževalnem bazenu). Čistilna
naprava je trenutno v fazi poskusnega obratovanja. Po koncu tega obdobja bo predana v upravljanje Komunali Kranj.
Uspešna in celovita izvedba projekta je prinesla vrsto koristi,
tako za naravo kot kakovost življenja ljudi. Tako imajo tudi območja
poselitve z obremenitvijo nad 2.000 PE v Mestni občini Kranj urejeno ustrezno komunalno infrastrukturo. Izboljšali so se učinki
čiščenja odpadnih voda in zmanjšale emisije iz komunalnih virov
onesnaženja v vode. S tem varujemo in ščitimo vodne vire, saniramo
vire onesnaževanja iz naselij, in kar je najpomembneje, izboljšali so se
življenjski pogoji prebivalcev.

Ustvarjalke iz KUD Bitnje so aktivne vso sezono, tudi letos pa so jo sklenile z zanimivo razstavo
svojih izdelkov, ki so jo prejšnji konec tedna pripravile v gasilskem domu.
Vilma Stanovnik
Kulturno umetniško druš
tvo Bitnje deluje dvanajsto
leto, vsa leta pa pripravljajo
zanimive študijske krožke.
Veliko zaslug za to imata
mentorici Mateja Arhar in
Tatjana Muraja Oblak, ki se
vsako leto pridno izobražu
jeta za nova znanja. »Med
drugim sva letos šli v Škofjo
Loko, kjer sva se naučili iz
delovanja košar, nato pa sva
to učili naše članice. Trenu
tno se krožkov večinoma
udeležujejo ženske, nekaj se
jih je udeleževalo kreativne
ga pisanja, retorike, sodelo
vale so pri krožku Poti prija
teljstva, kjer si želimo v
okviru kranjske povezave
narediti pot po Bitnjah, ki bi
se povezala s Stražiščem in
Žabnico. Ustvarjalnih krož
kov se udeležuje med deset
in petnajst naših članic,«
pravi Mateja Arhar, ki je
tudi predsednica KUD Bi
tnje.

Članice KUD Bitnje so letošnjo razstavo svojih izdelkov pripravile v Gasilskem domu
Bitnje.
»Vodim bralni krožek in raz
lične ustvarjalne krožke, od
klekljanja, kvačkanja, izdelo
vanja nakita, polstenja, slika
nja na svilo in še marsikaj
drugega, Tatjana pa se posve

Lastnice komunalne infrastrukture, med katero sodi tudi javni kanalizacijski sistem, so posamezne občine. Občine načrtujejo, vodijo razvoj
in obnovo javnega omrežja. Ko je pridobljeno uporabno dovoljenje za
novo izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, občina s pogodbo o najemu infrastrukturo prenese v upravljanje izvajalcu gospodarske javne
službe. Mestna občina Kranj je torej lastnica infrastrukture, Komunala
Kranj pa njena najemnica, zato občini plačujemo najemnino.
Del cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ki jo plačujete
uporabniki, predstavljata t. i. omrežnini čiščenje in odvajanje. Zbrana
sredstva omrežnin Komunala Kranj v obliki najemnine plačuje Mestni
občini Kranj in so prihodki občinskega proračuna.

Najrazličnejši izdelki spretnih udeleženk študijskih krožkov
so navdušili obiskovalce.

Omrežnini vključujeta stroške javne infrastrukture (amortizacija infrastrukturnih objektov in naprav oz. najemnina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih odškodnin) in sta namenjeni investicijam
v obnove in novogradnje javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih
naprav.
Uporabniku se omrežnini obračunavata glede na zmogljivost vodovodnih priključkov, določenih z velikostjo obračunskega vodomera.
Vrednost infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
se je z razvojem in širitvijo kanalizacijskega omrežja ter nadgradnjo nove čistilne naprave pomembno povečala. Cena omrežnine
je določena glede na vrednost infrastrukture v občini, zato se bodo v
prihodnjih mesecih cene omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih voda morale povišati. Skladno z državno uredbo o metodologiji
oblikovanja cen smo pripravili nove elaborate cen odvajanja in
čiščenja odpadnih vod in jih predložili v obravnavo Mestni občini Kranj.
Pričakujemo, da bo Svet Mestne občine Kranj cene obravnaval in
potrdil na prihodnji seji.
Z uporabo vode, splakovanjem straniščne školjke se skrb za
okolje ne konča. Ravno nasprotno – vodo moramo po uporabi
očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Ti procesi so
kompleksi, tehnološko zahtevni in vzdrževanje je drago, še posebej, če
želimo naravi vrniti očiščeno vodo, ki ne bo imela negativnih posledic
na okolje. Odgovoren odnos in skrb za okolje moramo pokazati še
danes, če želimo, da bodo prihodnji rodovi lahko živeli v prijaznem in zdravem okolju. Žal to zahteva nenehna vlaganja v razvoj
in vzdrževanje kompleksnih sistemov čiščenja, kar posledično
zahteva tudi večja finančna sredstva. Tega se zavedamo tako upravljavci sistemov, občine kot lastnice infrastrukture in navsezadnje
se tega moramo zavedati sočasno tudi kot porabniki pitne vode in
posledično povzročitelji odpadnih voda.

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

Čisto je lepo.

ča področju zdravega življe
nja, od pridelave hrane, izde
lave mila, krem,« tudi pravi
Mateja Arhar in dodaja, da
obe skrbita, da jih obiščejo
različni strokovnjaki, ki jim
pripravijo poučna predavanja.
»Imeli smo predavanja o ko
noplji, o bio oglju in podob
na, ki so bila zelo dobro obi
skovana,« dodaja Tatjana
Muraja Oblak, ki je skupaj z
drugimi članicami poskrbe
la, da so tudi letos ob za
ključku sezone druženja pri
pravile razstavo svojih izdel
kov. Letos je bilo na njej vi
deti zlasti veliko klekljanih
izdelkov pa tudi pogrinjkov,
pončev, živali, poslikanih
majic, nakita ter izdelkov za
dojenčke in otroke.
»Naše krožke obiskujejo žen
ske iz Škofje Loke, Žabnice,
Kranja, Medvod, Dupelj, naj

C

več je seveda domačink iz Bi
tenj. Ženske se tukaj veliko
naučijo, saj nekatere prvič
vzamejo v roke kvačke, pletil
ke, se usedejo za šivalni stroj
ali punkelj. So zelo različnih
starosti, največ pa jih obisku
je klekljanje. O dejavnostih
jih obveščamo prek oglasnih
vitrin, na Facebooku pa tudi
prek krajevnega časopisa,«
pravi Mateja Arhar in dodaja,
da je članarina za vse leto za
vse dejavnosti le 30 evrov,
ženske pa so zelo zadovoljne,
saj se naučijo in izvejo veliko
novega.
»Prostor tukaj, v gasilskem
domu, dobimo brezplačno,
uslugo pa povrnemo z izde
lovanjem daril za novo leto
ali za goste, s peko domačih
izdelkov ob prireditvah in
podobno,« pravi Tatjana
Muraja Oblak.

PREVERJENO
ZANESLJIV
CITROËN C-ELYSÉE
Seduction PureTech 82 BMV

9.490 €
v primeru Citroën financiranja
za

• RADIO MP3 S CD
• KLIMATSKA NAPRAVA Z
DIGITALNIM PRIKAZOVALNIKOM
• REGULATOR IN OMEJEVALNIK HITROSTI
• PREDNJE MEGLENKE

www.citroen.si
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Citroën Financiranje za vozilo Citroën C-Elysée (Seduction PureTech 82 BVM); maloprodajna cena z DDV in vključenim Citroën Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 750 EUR popusta v primeru financiranja Citroën – PREMIUM
BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.490 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 101 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih;
EOM na dan 20.04.2016 znaša 7,6% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,2%; financirana vrednost 6.643 EUR; skupni znesek za plačilo 11.099 EUR; stranka v primeru Citroën Financiranja prejme tudi jamstvo
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Citroën. Ponudba velja do 31.5.2016 za omejeno količino vozil oziroma do razprodaje zalog za fizične
osebe pri pooblaščenih prodajalcih Citroënovih vozil v Sloveniji, ki sodelujejo v akciji. Navedbe opreme so informativne! Slika je simbolična. Več na www.citroen.si

Povprečna poraba goriva: 3,9−6,8 l/100 km, emisije CO2: 103-157 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0251− 0,0354 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije
trdih delcev 0,00002 g/km, število trdnih delcev pa 0,01x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

AVTOHIŠA KRANJ D.O.O., LJUBLJANSKA C. 22, 4000 KRANJ TEL.: 04 20 15 950

KONCESIONAR
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Nagradna križanka

Nagrade: 1. nagrada vožnja s splavom Savus za eno osebo,
2. nagrada kopanje na bazenu Njivice (Radeče). 3. nagrada
magnet splavarčka
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do ponedeljka, 13.
junija 2016, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.
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Izobraževanje
Sedem desetletij ekonomskega izobraževanja

Okrog tisoč sto maturantov se je minuli petek točno opoldne tudi v Kranju pridružilo svojim vrstnikom v več kot
sedemdesetih mestih v Sloveniji in tujini pri plesanju tradicionalne četvorke. Dopoldne je potekal tudi tradicionalni
maturantski sprevod, ki so ga tako kot vsa leta doslej vodili dijaki Gimnazije Kranj, pridružili pa so se jim še dijaki
Šolskega centra Kranj, Biotehniškega centra Naklo in Gimnazije Franceta Prešerna. Še preden je iz zvočnikov zadonela Straussova glasba, ki je naznanila začetek sočasnega
plesanja četvorke, je maturante nagovoril župan Boštjan
Trilar, ki jim je zaželel, naj se trudijo zasledovati cilje, ki so
morda videti celo utopični, a naj jih kljub temu izpolnijo.
Pozdravila jih je še ravnateljica srednje šole na Biotehniškem centru Naklo Andreja Ahčin in jih pozvala, naj verjamejo v svoje sanje.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna so sredi maja pripravili
slavnostno akademijo ob dvajsetletnici ekonomske gimnazije, ki temelji na sedemdesetletni tradiciji ekonomskega
izobraževanja v Kranju. Praznovanju so se pridružili nekateri bivši dijaki omenjenega izobraževanja, ki so danes priznani športniki, mladi podjetniki in umetniki. Svoje spomine na
srednješolska leta so z zbranimi delili: mlada podjetnika
Vladimir Balukčič in Mihael Mirt, svetovno uspešna športnika Vesna Fabjan in Žan Košir, fotografinja Katja Bidovec ter
igralec in režiser Aljaž Tepina, ki je tudi vodil prireditev. Vsi
ti nekdanji dijaki po besedah ravnateljice Mirjam Bizjak pripomorejo k prepoznavnosti šole v širši javnosti. Župan Boštjan Trilar pa je poudaril, da smo lahko ponosni, da imamo
v Kranju moderno in inovativno šolo, v kateri je dijak na
prvem mestu.

Foto: Primož Pičulin

Maturantje zavzeli Koroško cesto
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Znanje je jamstvo
a uspeøno prihodnost
n osebno zadovoljstvo.

T:
04 280 48 00
Medgeneracijski
center
E: info@luniverza.si
Cesta
talcev 7, 4000 Kranj
S:
www.luniverza.si

Kranj

T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

Vaš partner za znanje.

sodelovanje nas bogati.«
ISI v januarju»Medgeneracijsko
2015

Brezplačne aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj
v juniju
2016:
• Varuh
predøolskih otrok

TROKOVNA
• Maser
 Sreda,
1. 6. 2016
9.00–10.00
• Refleksoterapevt
SPOSABLJANJA
• Raœunovodja
	
za vse generacije. Informacije in prijava po e-pošti:
Telovadba

eœje
aposlitvene
ožnosti

• Socialni oskrbovalec
info@drustvo-zrokovroki.si
ali 051 425 352.
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik
 Sreda,
1. 6. natakarja
2016
9.30–10.30
• Teœaji raœunalniøtva
skupaj
ztipkanja
vrtcem
Ustvarjajmo
• Teœaj 10-prstnega
slepega
 Sreda, 1. 6. 2016
18.00–20.00
Petje ljudskih pesmi
N - NE - IT 
- ØP
- 1.FR
- RU - SL
Sreda,
6. 2016
18.00–20.00
Družabna
delavnica
za otroke od 6 do 11 let
AKCIJA
ZIMA 2015
EŒAJI TUJIH JEZIKOV
Obœani Mestne obœine Kranj:
v teœaj tujega jezika
 Četrtek, Z2.vpisom
6. 2016
9.00–11.00
plaœate 100 EUR manj.
eœja kompetentnost,
zadrugih
seniorje
Info točka
Obœani
obœin: Z vpisom
teœaj tujega jezika ob predložitvi
amozavest,  Četrtek, vkupona
2. 6. (oglasi)
2016
9.00–11.00
10% popust.
amostojnost 	
Izkušnje
starejših, ideje mladih
Skupina:prejmete
	V druženju z Mirjano Debelak bomo izmenjevali izkušnje, prepoznavali lastne kompetence in se poučili o asertivni komunikaciji.
ENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
 Četrtek, 2. 6. 2016
17.00–19.30
ster izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:
	
Predavanje: Kako vzpostaviti in vzdrževati zdrave meje
• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
akovostno
v• Filozofija
odnosih? Predava Kristina Knific.
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno
reživet œas  Četrtek,
2. 6.prometnih
2016predpisov 19.30–21.00
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
Obrezovanje drevespogovori in svetovanja. Osebna pomoč dr. Kristine
I••ndividualni
4 280 48 22
Masaža lasišœa
3zo@luniverza.si
• Spoznajmo
Kranj - zgodovina inpri
arheologija
Knific
posamezniku
reševanju njegovih stisk, težav in izzivov.
Prijave sprejemamo na rešitve@luniverza.si.
m oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
 Četrtek, 2. 6. 2016
18.00–20.00
Akcije in popusti se ne seøtevajo.
Maketarska delavnica
 Četrtek, 2. 6. 2016
18.00
www.luniverza.si
	
Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo.
kliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.
Predhodna prijava in informacije: 082 058 457
ali mck-prijava @luniverza.si
 Petek, 3. 6. 2016
9.00–10.00
	
Vadba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski
iz Združenja iz bube v metulja. Obvezne predhodne prijave na
082 058 457 ali mck-prijava@luniverza.si.
 Petek, 3. 6. 2016
18.00–20.00
	
Predavanje: Spoznajmo astrologijo. O astrologiji in njeni zgodovini, sestavi astrološke karte, o delitvah astroloških znamenj in njihovih
karakteristikah bo govorila Špela Plemelj.
17.00–19.30
 Petek, 3. 6. 2016
Individualni pogovori in svetovanja. Osebna pomoč dr. Kristine
Knific posamezniku pri reševanju njegovih stisk, težav in izzivov.
Prijave sprejemamo na rešitve@luniverza.si.
 Ponedeljek, 6. 6. 2016 8.00–9.30
Delavnica: Osnove samoobrambe – 1. del. Delavnico vodi Matej
Mavsar, mojster borilnih veščin Kempo Arnis Federation, 3. dan.
Število mest je omejeno. Prosimo za prijave na 082 058 457 ali
mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 6. 6. 2016 17.00–19.00
	
Organiziran sprehod po Kranju: Ogled mestnega središča pod vodstvom turističnega vodnika Janka Zupana. Zbirno mesto
Sejmišče pri Zlati ribi. Obvezne prijave na 082 058 457 ali
mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 6. 6. 2016 18.00–19.00
Vadba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski iz Združenja iz bube v metulja. Obvezne predhodne prijave na 082 058 457
ali mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 6. 6. 2016 18.00–20.00
Družabna delavnica za mladostnike, starejše od 12 let
 Torek, 7.6.2016
9.30–10.30
Ustvarjajmo skupaj z vrtcem
 Torek, 7. 6. 2016
9.00–11.00
	
Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Informacije in prijave
po e-pošti: info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352.
 Torek, 7. 6. 2016
13.00–15.00
Info točka za seniorje
 Torek, 7. 6. 2016
18.00
Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo.
	
Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali
mck-prijava@luniverza.si.
 Sreda, 8. 6. 2016
9.00–10.00
	
Telovadba za vse generacije. Informacije in prijava po e-pošti:
info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352
 Sreda, 8. 6. 2016
9.30–10.30
Ustvarjajmo skupaj z vrtcem
 Sreda, 8. 6. 2016
17.00–18.30
	
Predavanje: Hujšanje brez diet, odrekanj in trpljenja. Varna in naravna metoda popolnega preoblikovanja telesa, uma in življenja za
ženske, moške in otroke. Tanja Turnšek bo predstavila Gabrijelovo
metodo hujšanja.

 Sreda, 8. 6. 2016
18.30–20.00
	
Predavanje: Ustvarjanje odličnih partnerskih odnosov. Kako iz
nezadovoljnega partnerskega odnosa ustvarimo predan in ljubeč odnos. Predava Tanja Turnšek.
 Sreda, 8. 6. 2016
18.00–20.00
Družabna delavnica za otroke od 6-11 let
 Četrtek, 9. 6. 2016
9.00–11.00
	
Delavnica: Izkušnje starejših, ideje mladih. V druženju
z Mirjano Debelak bomo izmenjevali izkušnje, prepoznavali lastne
kompetence in se poučili o asertivni komunikaciji.
 Četrtek, 9. 6. 2016
9.00–11.00
Info točka za seniorje
 Četrtek, 9. 6. 2016
18.00–19.30
Računalniška prva pomoč
 Četrtek, 9. 6. 2016
16.00–18.00
	
Delavnica: Pisanje ponudb za delo. Kako napisati dobro ponudbo
za delo/zaposlitev? Delavnico vodi Lea Zlodej. Predhodne prijave na
082 058 457 ali mck-prijava@luniverza.si.
 Petek, 10. 6. 2016
9.00–10.00
	
Vadba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski iz Združenja iz bube v metulja. Obvezne predhodne prijave na 082 058 457
ali mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 13. 6. 2016 18.00–19.00
 adba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski iz
V
Združenja iz bube v metulja. Obvezne predhodne prijave na
082 058 457 ali mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 13. 6. 2016 18.00–20.00
Družabna delavnica za mladostnike, starejše od 12 let
 Torek, 14. 6. 2016
9.30–10.30
Ustvarjajmo skupaj z vrtcem
 Torek, 14. 6. 2016
9.00–11.00
	
Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Informacije in prijava po
e-pošti: info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352 (Eva)
 Torek, 14. 6. 2016
13.00–15.00
Info točka za seniorje
 Torek, 14. 6. 2016
18.00
	
Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo.
Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali
mck-prijava@luniverza.si.
 Sreda, 15. 6. 2016
9.30–10.30
Ustvarjajmo skupaj z vrtcem
 Sreda, 15. 6. 2016
9.00–10.00
	
Telovadba za vse generacije. Informacije in prijava po e-pošti:
info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352.
 Sreda, 15. 6. 2016
14.30–16.00
	
Delavnica Osnove samoobrambe - 2. del. Delavnico vodi Matej
Mavsar, mojster borilnih veščin Kempo Arnis Federation, 3. dan.
Število mest je omejeno. Prosimo za prijave na 082 058 457 ali
mck-prijava@luniverza.si.
 Sreda, 15. 6. 2016
18.00–20.00
Petje ljudskih pesmi
 Sreda, 15. 6. 2016
18.00–20.00
Družabna delavnica za otroke od 6 do 11 let
 Četrtek, 16. 6. 2016
9.00–11.00
	
Delavnica: Izkušnje starejših, ideje mladih. V druženju z Mirjano
Debelak bomo izmenjevali izkušnje, prepoznavali lastne kompetence
in se poučili o asertivni komunikaciji.
 Četrtek, 16. 6. 2016
9.00–11.00
Info točka za seniorje
 Četrtek, 16. 6. 2016
8.00–20.00
Maketarska delavnica
 Četrtek, 16. 6. 2016
18.00
	
Alzheimer cafe: Možnosti sporazumevanja z osebo z demenco.
Predava Tonica Golobič iz Spominčic.
 Petek, 17. 6. 2016
9.00–10.00
V
 adba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski iz
Združenja iz bube v metulja. Obvezne predhodne prijave na
082 058 457 ali mck-prijava@luniverza.si.
 Petek, 17. 6. 2016
17.00–19.30
	
Armenska kuhinja. Po krivem prezrta Armenija se odlikuje tudi
z odlično kuhinjo, s katero nas bo seznanila Christina Mazmanyan.
 Petek, 17. 6. 2016
18.00-19.30
	
Družabni večer – TOMBOLA. Prireja MD Z roko v roki.
 Ponedeljek, 20. 6. 2016 8.00–9.30
	
Delavnica Osnove samoobrambe – 3. del. Delavnico vodi Matej
Mavsar, mojster borilnih veščin Kempo Arnis Federation, 3. dan.
Število mest je omejeno. Prosimo za prijave na 082 058 457 ali
mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 20. 6. 2016 18.00–19.00
	
Vadba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski iz
Združenja iz bube v metulja. Obvezne predhodne prijave na
082 058 457 ali mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 20. 6. 2016 18.00–20.00
	
Družabna delavnica za mladostnike, starejše od 12 let

 Torek, 21. 6. 2016
9.00–11.00
	
Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Informacije in prijava po
e-pošti: info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352 (Eva).
 Torek, 21. 6. 2016
9.30–10.30
Ustvarjajmo skupaj z vrtcem
 Torek, 21. 6. 2016
10.00–12.00
	
Delavnica za krepitev spomina. Na delavnici bo voditeljica
Lea Zlodej predstavila vaje, s katerimi si lahko krepite spomin.
Predhodne prijave na 082 058 457 ali mck-prijava@luniverza.si.
 Torek, 21. 6. 2016
13.00–15.00
Info točka za seniorje
 Torek, 21. 6. 2016
18.00
	
Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo.
Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali
mck-prijava@luniverza.si.
 Torek, 21. 6. 2016
18.00–19.30
	
Pogovorna skupina KRESNIČKE. O soočanju z nagajivimi hormoni,
debelostjo, poraščenostjo in še čem. Vodi Helena Črnič.
 Sreda, 22. 6. 2016
9.00–10.00
	
Telovadba za vse generacije. Informacije in prijava po e-pošti:
info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352.
 Sreda, 22. 6. 2016
9.30–10.30
Ustvarjajmo skupaj z vrtcem
 Sreda, 22. 6. 2016
18.00–20.00
Družabna delavnica za otroke od 6-11 let
 Četrtek, 23. 6. 2016
9.00–11.00
Info točka za seniorje
 Četrtek, 23. 6. 2016
17.00–19.00
	
Koristne pravne informacije: Dedno pravo, 1. del.
Dedovanje na podlagi oporoke ali zakona? Darilna ali izročilna
pogodba? Odgovore na ta in podobna vprašanja boste izvedeli od
univ. dipl. prav Nadje Vidic.
 Četrtek, 23. 6. 2016
18.00–19.30
Računalniška prva pomoč
 Četrtek, 23. 6. 2016
18.00–19.30
	
Berimo s srcem – bralna skupina. V sproščenem vzdušju bomo
ženske vseh generacij delile vtise o knjigah, ki jih je treba brati
s srcem, in ne z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše.
 Petek, 24. 6. 2016
9.00–10.00
Vadba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski iz
	
Združenja iz bube v metulja. Obvezne predhodne prijave na
082 058 457 ali mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 27. 6. 2016 18.00–19.00
	
Vadba za zdravo hrbtenico. Z vami bo Ula Hribar Babinski iz
Združenja iz bube v metulja. Obvezne predhodne prijave na
082 058 457 ali mck-prijava@luniverza.si.
 Torek, 28. 6. 2016
9.30–10.30
Ustvarjajmo skupaj z vrtcem
 Torek, 28. 6. 2016
13.00–15.00
Info točka za seniorje
 Torek, 28. 6. 2016
18.00
	
Starševska kavica z malimi skrivnostmi za starševsko zadovoljstvo.
Predhodna prijava in informacije: 082 058 457 ali
mck-prijava@luniverza.si.
 Sreda, 29. 6. 2016
9.00–10.00
	
Telovadba za vse generacije. Informacije in prijava po e-pošti:
info@drustvo-zrokovroki.si ali 051 425 352.
 Sreda, 29. 6. 2016
9.30–10.30
Ustvarjajmo skupaj z vrtcem
 Sreda, 29. 6. 2016
18.00–20.00
Petje ljudskih pesmi
 Sreda, 29. 6. 2016
18.00–19.30
	
Delavnica: Somatski gibi. S somatskimi gibi si lahko pomagamo
sami pri odpravljanju kroničnih bolečin mišično-skeletnega sistema,
plitkega dihanja, čustvenih travm … Delavnico vodi Irena Jugovic.
 Četrtek, 30. 6. 2016
9.00–11.00
Info točka za seniorje
 Četrtek, 30. 6. 2016
17.00–19.00
	
Koristne pravne informacije: Dedno pravo, 2. del. Dedovanje na
podlagi oporoke ali zakona? Darilna ali izročilna pogodba? Odgovore
na ta in podobna vprašanja boste izvedeli od univ. dipl. prav Nadje
Vidic.
 Četrtek, 30. 6. 2016
18.00–20.00
Maketarska delavnica
 Četrtek, 30. 6. 2016
18.00–19.30
	
Delavnica: Z nitko v roki. Pomešamo se različne generacije,
	združuje nas veselje do ustvarjanja z nitjo. S seboj lahko prinesete
pletenje, ki ga imate v delu, ali pa material in orodje za pletenje
nogavic. Delavnico vodi Irena Jugovic.
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kranjske novice
Dnevi mladih za vse generacije
Tudi letos je Klub študentov Kranj pripravil festival Teden mladih, ki pa je, prav tako po tradiciji, trajal devet deževno-sončnih dni. Na prireditvah so
nastopale tako domače kot mednarodne glasbene zasedbe, saj so v že 22. festivalskem letu obiskovalcem ponudili še kvalitetnejšo in pestrejšo glasbeno
izbiro. Seveda ni manjkalo niti izobraževalnih, kulturnih in športnih dogodkov, predvsem pa prijetnega druženja, ki so ga popestrile tudi različne druge
prireditve v mestu.

Teden mladih vsako leto postreže z zanimivimi športnimi dogodki in tudi letos je bilo tako.
Veliko navdušenih tekačev in tekačic se je pomerilo na Triglavovem nočnem teku po
ulicah Kranja, kolesarji so tekmovali na vzponu na Jošt, organizirani so bili različni turnirji,
pohodi, navdušila pa je tudi prva dirka s poniji po Mohorjevem klancu. / Foto: Primož Pičulin

Večerni dogodki so bili osrednji dogodki tedna mladih, udeležilo pa se jih je tudi največ
obiskovalcev. Ti so zlasti množično prišli na Stand up večer, na koncert ABOP, zelo dobro
je bil obiskan zaključni koncert z Mi2. Nekaj posebnega je bil koncert skodrane Gaby
Moreno. Ta namreč ostaja zvesta svojem stilu, navdušila pa je tudi v Kranju. / Foto: Primož Pičulin

Ob Tednu mladih je v Kranju potekal že 13. otroški folklorni festival, ki ga vsako leto
organizira Kulturno društvo folklorna skupina IskraEmeco. Tudi letos je bil festival
mednarodno obarvan. Ob nastopih v mestnem središču so v sklopu festivala potekale tudi
delavnice na temo plesne kulturne dediščine./Foto: Matic Zorman

Vreme jo je ob majskih ledenih možeh organizatorjem kar nekajkrat pošteno zagodlo, prav
nič težav pa ni bilo v KluBaru, kjer se je pod varno streho zvrstilo kar nekaj zanimivih
koncertov, obiskovalce pa je s svojimi ritmi in besedili med drugim navduševal tudi Adi
Smolar. /Foto: Primož Pičulin

Zaradi slabega majskega vremena, ki so ga spremljali tudi ledeni možje, so organizatorji
Tedna mladih odpovedali le Karavano domačih pivovarn, vse preostale prireditve so
potekale ali ob drugih dneh ali na drugih lokacijah. Devet dni zabave je hitro minilo, za
slovo od pomladi in pozdrav prihajajočemu poletju pa so na Beach partyu najbolj potrebni
osvežitve skočili tudi v bazen. / Foto: Primož Pičulin

Maj je mesec, ko so pikniki in druženja ob hrani na zraku še posebno prijetna in v Kranju
je bilo za to kar nekaj priložnosti. Na Glavnem trgu se je bilo moč okrepčati v Kranski
kuhni, obiskati Ferfud kulinarično izkušnjo, za piknik pa so poskrbeli v Terasa baru, kjer se
je kot pek izkazal televizijec Jan Novak, njegovim specialitetam pa se ni mogel upreti niti
sodelavec Klemen Golob. / Besedilo: Vilma Stanovnik, Foto: Gorazd Kavčič

