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Simon Šubic

Kranj – V začetku septem-
bra so v Kranju odprli novo 
razgledno točko – zvonik 
cerkve sv. Kancijana in tova-
rišev mučenikov, ki so ga 
pred tem v notranjosti tudi 
prenovili. Do odprtja razgle-
dne ploščadi na višini štiri-
deset metrov sicer šestdeset-
metrskega kranjskega zvo-
nika je prišlo v sodelovanju 
med Župnijo Kranj in Zavo-
dom za turizem in kulturo 
Kranj.  
Do razgledne ploščadi na 
kranjskem zvoniku obisko-
valca vodi kar 163 stopnic, a 
splača se jih prehoditi. »Na 
katerokoli stran pogledate, 
boste videli precej daleč. Ob 
lepem vremenu lahko vidite 
tudi Julijske Alpe, žal pa po-
gled na Triglav zakriva 
Šmarjetna gora, vidijo se ce-
lotne Kamniško-Savinjske 
Alpe, čez Sorško polje se 
razgledujete vse do Škofje 
Loke in Ljubljane," je razlo-
žila lokalna turistična vodni-
ca Ana Brovč. 
"Cerkev sv. Kancijana je cer-
kev meščanov, meščani so jo 
tudi zgradili. Je sakralni spo-
menik, v cerkvi se oprav ljajo 
molitve, in tudi kulturni do-
godki na razpolago širši jav-
nosti. Na ta način se sezna-
njamo z dediščino naših 
prednikov in jo ohranjamo," 
je pojasnil kranjski župnik 

dr. Andrej Naglič. Obisk 
zvonika, ki je januarja postal 
tudi kulturni spomenik dr-
žavnega pomena, namreč ni 
zanimiv le zaradi doživetja 
razgleda na mesto in njego-
vo okolico, ampak je tudi do-
živetje zvonovja in srednje-
veških zidov, je poudaril. Za 
šeststo let starimi zidovi je 
tako mogoče videti in pre-
brati opise arhitekturnih in 
zgodovinskih zanimivosti 
poznogotske župnijske cer-
kve, predstav ljeni so najpo-
membnejši kranjski župni-
ki, obiskovalec se lahko od 
blizu spozna z melodičnim 

zvonovjem (t. i. glocken-
spiel), ki je poleg šestih zvo-
nov v eni vrsti še dodatna 
posebnost zvonika. 
Notranjost zvonika so pred 
tem prenovili, kar je župnijo 
stalo okoli tristo tisoč evrov. 
»Pri prenovi zvonika, ki je 
trajala približno pol leta, se 
je našlo tudi nekaj zanimivih 
stvari, kot je sto let stara ste-
klenica piva kranjskega pivo-
varja Mayrja in časopis iz 
začetka 30. let prejšnjega 
stoletja. Oboje je tudi razstav-
ljeno na poti do razgledne 
ploščadi," je razložil župan 
Matjaž Rakovec in pou daril, 

da gre za prvi tovrstni turi-
stični ogled v Kranju, ki 
omogoča, da obiskovalec 
kupi vstopnico in se samo-
stojno poda na zvonik. "Nav-
dušen sem nad novo prido-
bitvijo. Verjamem, da bodo 
tudi obiskovalci,« je dejal. 
Zvonik – oktobra bodo zače-
li obnavljati tudi njegovo zu-
nanjost – je odprt za javnost 
vsak dan med 9. in 17. uro. 
Vstopnice so na voljo v turi-
stično-informativnem cen-
tru Kranjska hiša. Cena je 
šest evrov na osebo, za dru-
žine in skupine nad pet oseb 
pa po štiri evre. 

Na zvonik po razgled 
Kranj je ta mesec z odprtjem razgledne ploščadi na župnijski cerkvi sv. Kancijana dobil novo 
turistično točko. Obisk zvonika je tudi doživetje zvonov in srednjeveških zidov, poudarja župnik 
Andrej Naglič.

Kranjski zvonik je po novem odprt tudi za obiskovalce. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Ob začetku novega 
šolskega leta so na pobudo 
Krajevne skupnosti Jošt 
vzpostavili novo avtobusno 
linijo Kranj–Stražišče–Pše-
vo–Javornik–Čepulje–Plani-
ca. Pomembna je zlasti za 
šolarje, razveselili pa so se je 
tudi obiskovalci priljubljene 
pohodniške točke, ugotavlja-
jo na Mestni občini Kranj.  
Na občini so pojasnili, da so 
v Krajevni skupnosti Jošt iz-
vedli anketo o morebitni 
uvedbi javnega prevoza 
med Kranjem in Planico, ki 
so ga krajani podprli. Na tej 
podlagi so se v Uradu za go-
spodarske dejavnosti in 
promet na Mestni občini 
Kranj s koncesionarjem  
Arrivo Slovenija dogovorili 
za odprtje nove medkrajev-
ne avtobusne linije Kranj–

Planica, ki pokriva glavne 
vasi v Krajevni skupnosti 
Jošt: Pševo, Javornik, Čepu-
lje in Planico. 
Občina je pred uvedbo nove 
avtobusne linije poskrbela 
za ustrezno prometno signa-
lizacijo in na novo označila 
avtobusna postajališča v na-
seljih Čepulje in Planica, z 
znaki na več koncih v vaseh, 
kjer se bo ustavljal avtobus, 
pa so opremili tudi območja, 
kjer se gibljejo otroci. 
Ker gre za medkrajevni pre-
voz, cene vozovnic veljajo 
kot za javni linijski prevoz. 
Polna cena vozovnice od 
Kranja do Čepulj ali Planice 
tako znaša 2,30 evra. Javni 
prevoz je na voljo v dneh 
šolskega pouka, glede na ka-
rakteristiko terena in trenu-
tno povpraševanje pa ga iz-
vajajo s kombijem s kapaci-
teto osmih potnikov.

Do Jošta po novem 
tudi z avtobusom
Z začetkom šolskega leta so vzpostavili tudi 
avtobusno linijo do naselij pod vrhom Jošta.

Javni prevoz do vasi pod vrhom Jošta izvajajo s kombijem 
za osem potnikov. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Od 15. septembra dalje za vse zaposlene in obisko-
valce Mestne občine Kranj velja obvezno izpolnjevanje po-
goja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Obiskovalci morajo 
ob prihodu varnostniku pokazati dokazilo o izpolnjevanju 
pogoja PCT, sicer ne bodo smeli vstopiti v stavbo. Tako kot 
doslej je potrebno tudi predhodno naročilo za obisk MOK, 
v stavbo pa se vstopa le na poziv varnostnika.

Pogoj PCT tudi za vstop na občino

Odzivajo se 
na potrebe 
okolja
Pogovor z Matejo Šmid, 
direktorico Ljudske 
univerze Kranj
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V kuhinji 
uporabim 
vse
Pogovor z Matjažem 
Erzarjem, lastnikom 
gostilne Pr' Matičku
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OBČINSKE NOVICE

V Kranju zaživel 
Prostofer
Mestna občina Kranj je se-
demdeseta občina in četrta 
mestna občina, ki se je vklju-
čila v projekt Prostofer. Brez-
plačni prevozi so starejšim 
in invalidom že na voljo.
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KULTURA

Urbano, narava, likovno
Oktober je v Kranju že po 
tradiciji čas za Mednarodni 
festival likovnih umetnosti. 
Na 10. festivalu se bodo pri-
hodnji teden s svojimi deli 
predstavili 104 avtorji iz 26 
držav.
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ŠPORT

Srebrna v kombinaciji
Kranjska športna plezalka 
Mia Krampl je na svetovnem 
prvenstvu v Moskvi postala 
svetovna podprvakinja v 
kombinaciji.
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ZADNJA

Poklon bazoviškim 
žrtvam
Ob 91. obletnici tragičnih 
dogodkov v Bazovici se je v 
Kranju padlim slovenskim 
domoljubom poklonil tudi 
predsednik republike Borut 
Pahor.
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OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, IlovarStritar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, 041/704 857 
janez.cimzar@g-glas.si
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Mateja Rant

Teden vseživljenjskega uče-
nja se je zdaj razpotegnil že 
v Tedne vseživljenjskega 
učenja. Postaja nenehno 
učenje in izobraževanje vse 
pomembnejše in kakšno 
mesto ima pri tem formalno 
pridobljena izobrazba?
Formalno pridobljena izob-
razba je zagotovo zelo 
pomembna za posamezni-
ka, ker z njo pridobi osnov-
na znanja za opravljanje 
poklica, obenem pa predsta-
vlja odskočno desko v dolo-
čeno delovno okolje. Ko pa 
posameznik opravlja neki 
poklic, pridejo na vrsto tudi 
neformalna znanja, ki jih je 
treba razvijati vse življenje, 
obenem pa nadgrajevati 
strokovna znanja za potrebe 
poklica.

Letošnja krovna tema TVU 
je Učenje je življenje – naj 
krepi in radosti. Se tudi 
zavedanje o tem, kako 
pomembno je učenje, med 
ljudmi krepi?
Glede na to, da smo promo-
torji vseživljenjskega učen-
ja, ogromno energije vlaga-
mo v to, da se zavedanje o 
pomenu znanj, učenja kre-
pi. Mislim pa, da še nismo 
na točki, da bi to zavedanje 
doseglo kritično maso ljudi 
ter bi imelo znanje svojo 
pravo vrednost in ceno. 
Sama kot delodajalec zelo 
natančno preverim tudi 
neformalna znanja in jih 
upoštevam. 

Kaj je tisto, kar bi v okviru 
letošnjih Tednov vseživljenj-
skega učenja na Ljudski uni-
verzi Kranj zlasti poudarili?
Vsa leta smo regijski koordi-
nator in neskončno smo 
veseli, pa tudi pozitivno pre-
senečeni, nad letošnjim 
odzivom za sodelovanje v tej 
največji promocijski kampa-
nji vseživljenjskega učenja. 
Odzvalo se je več kot petde-
set podizvajalcev, ki bodo 
ponudili več kot 150 brez-
plačnih dogodkov v Kranju 
in okolici – do letos takih 
številk še nismo dosegli. 
Nekaj dogodkov smo pripra-
vili tudi na Ljudski univerzi 
Kranj. Danes bo naša teren-
ska ekipa z LUK mobilom 
prisotna v krajevni skupno-
sti Struževo, kjer bomo 
pomagali poiskati odgovore 
na vprašanja v zvezi z izob-
raževanjem za delo, osebni 
razvoj ali prosti čas. Še en 
zanimiv dogodek, pomem-
ben za celotno lokalno sku-
pnost, se obeta 29. septem-

bra. Poimenovali smo ga 
Kranj, mesto večkulturnega 
sožitja. Predstavili bomo 
raznolikost kultur priseljen-
cev v Kranju in pomagali 
razbiti stereotipe o prisel-
jencih s pomočjo naše med-
kulturne mediatorke. Dne 
30. septembra pa bomo v 
LUK – medgeneracijskem 
centru izpeljali dogodek 
Igrajmo se skupaj. Na Para-
di učenja smo namreč imeli 
trajnostni kotiček, kjer smo 
izdelovali igro spomin, zdaj 
pa jo bomo uporabili. Četr-
tega oktobra bomo prav tako 
v medgeneracisjkem centru 
predstavili tehniko oriental-
skih plesov, sledilo bo še 
skupinsko svetovanje za 
uporabo spletnega vprašal-
nika za ocenjevanje spretno-
sti SVOS – Spoznaj spretno-
sti, zaglej nove priložnosti. 
Gre za orodje, s katerim lah-
ko zelo dobro odkrijemo 
svoje potenciale. Znotraj 
tednov vseživljenjskega uče-
nja pa poteka tudi teden izo-
braževanja za trajnostni raz-
voj, v okviru katerega smo 
prav tako pripravili več 
dogodkov. Všeč mi je, če se 
ljudje v tednih vseživljenj-
skega učenja res aktivirajo; 
da si poiščejo stvari, ki jih 
zanimajo, saj so brezplačne 
in dostopne vsem. Tako pri-
dobijo nova znanja in začu-
tijo radost ob pridobivanju 
novih znanj, obenem pa jim 
to omogoča druženje, ki je 
naša osnovna potreba že od 
rojstva. 

Ne samo program v okviru 
Tednov vseživljenjskega 
učenja, tudi področje delo-
vanja Ljudske univerze 
Kranj neprestano raste in se 
širi. Kaj vse ste v preteklih 
letih že ponudili občanom 
in kaj je tisto, kar ljudi naj-
bolj pritegne?

Zagotovo so vsa izobraževa-
nja za pridobitev formalne 
izobrazbe tista, na katera se 
vsako leto vpiše toliko kan-
didatov, kot imamo odobre-
nih mest s strani pristojne-
ga ministrstva. Želeli bi si 
sicer še več vpisnih mest, saj 
so želje oziroma potrebe v 
lokalnem okolju večje od 
števila razpisanih mest, vsaj 
v programih predšolske 
vzgoje, veliko se jih odloča 
tudi za program bolničarja 
negovalca. Vse več ljudi se 
udeležuje tudi strokovnih 
usposabljanj za pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifi-
kacije, ker na ta način lahko 
v dokaj kratkem času prido-
bijo usposobljenost za opra-
vljanje novega poklica, ko 
jih recimo poklic, ki ga opra-
vljajo, ne izpolnjuje več. 
Nekateri pa na ta način zgolj 
nadgradijo že pridobljena 
znanja. Novost na področju 
nacionalnih poklicnih kvali-
fikacij pa je mladinski dela-
vec, saj ta čas veliko ljudi 
dela z mladimi ali za mlade, 
a svoje bogate neformalne 
izkušnje niso imeli z niči-
mer izkazati. Novost sta še 
medkulturni mediator in 
skupnostni tolmač za alban-
ski jezik. Obenem pa so zelo 
dobro obiskani vsi programi 
za starejše, saj so starejši 
občani vedno bolj aktivni, 
zahtevni, točno vedo, kaj 
hočejo; zanimajo jih predv-
sem tuji jeziki, umetnostna 
zgodovina, skupinske vadbe 
in igranje inštrumenta. 
Potem pa imamo še projek-
te, s katerimi zasledujemo 
potrebe v okolju in se nanje 
odzivamo.

V vaše programe se vključu-
jejo od najmlajših do najsta-
rejših, pri tem pa velik pou-
darek namenjate tudi medge-
neracijskemu sodelovanju. 

Medgeneracijsko sodelova-
nje in sožitje generacij sta 
ključnega pomena za razvoj 
zdrave, aktivne, vključujoče 
in dolgožive družbe. Konec 
septembra se sicer sofinan-
ciranje s strani Evropskega 
socialnega sklada zaključi, 
vendar smo dolžni projekt 
izvajati še šest mesecev po 
zaključku. Ker pa Mestna 
občina Kranj podpira pro-
gram medgeneracijskega 
sodelovanja, ga bomo izvaja-
li tudi v prihodnje v zmanj-
šanem obsegu in čakali na 
nov razpis. Aktivnosti v 
medgeneracijskem centru 
so presegle vse načrte. Sku-
paj smo v štirih letih imeli 
37.234 obiskov; izvedli smo 
9263 ur aktivnosti in izpel-
jali 4550 dogodkov. Naša 
želja je, da bi aktivnosti 
medgenracijskega sodelova-
nja še naprej izvajali v obči-
nah Šenčur, Cerklje, Predd-
vor in Naklo, a ob sedanji 
kadrovski zasedbi tega ne bo 
mogoče izpeljati.
  
V kaj boste v prihodnje 
usmerili razvoj vaše ustano-
ve?
Predvsem v odzivanje na 
potrebe iz okolja, zlasti gle-
de spremenjene situacije 
odraslih – zaposlenih in 
drugih, v sledenje razvoju 
področij našega delovanja, v 
mednarodno sodelovanje in 
zagotavljanje kakovosti.

Lani je tudi vaše delovanje 
krojila epidemija covida-19, 
izobraževanja so se večino-
ma preselila na splet. Kako 
uspešno ste se vi in vaši 
uporabniki prilagodili 
novim razmeram?
Na področju izobraževanja 
odraslih zelo uspešno, saj 
smo izvedli vsa izobraževa-
nja, ki so se začela pred 
popolnim zaprtjem, vendar 
pa se je vpis spomladi in 
jeseni 2020 zelo zmanjšal 
in tudi zato smo leto 2020 
zaključili z negativnimi 
rezultatom. Epidemija je 
torej pustila posledice, kljub 
temu pa smo sebi in drugim 
dokazali, da je mogoče dela-
ti tudi na daljavo. 
 
Na katerih področjih pa 
sami najpogosteje izpopol-
njujete svoje znanje oziro-
ma kaj vam omogoča oseb-
nostno rast? 
Predvsem na področju vode-
nja in dela z ljudmi; zapos-
leni na Ljudski univerzi 
Kranj so vir moje osebnost-
ne rasti, navdiha in kreativ-
nosti pri tem, v pomoč pa 
seminarji in knjige.

Odzivajo se  
na potrebe okolja
Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja 
in učenja v Sloveniji, s katero opozarjajo na vseprisotnost, pa tudi pomembnost učenja za različne 
vloge in naloge, ki jih v življenju prevzemamo. O tem smo se pogovarjali z Matejo Šmid, direktorico 
Ljudske univerze Kranj, ki je regijska koordinatorica TVU.

Mateja Šmid / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Kranj – Na prvi dan poostre-
nega pogoja PCT (preboleli, 
cepljeni, testirani), 15. sep-
tembra, je ekipa Zdravstve-
nega doma (ZD) Kranj v 
kranjski vojašnici proti covi-
du-19 v terminih za naroče-
ne in nenaročene cepila 
1050 ljudi, kar je bilo blizu 
poletnih rekordov. Tudi nas-

lednji dan, 16. septembra, 
se je ponovila zgodba z 
navalom na cepljenje, v ZD 
Kranj so pozvali, da se v izo-
gib zastojev držite terminov 
za naročene in nenaročene. 
V gorenjskih cepilnih cen-
trih so na poziv ministra za 
zdravje Janeza Poklukarja 
delali tudi minuli konec ted-
na. Odprto cepljenje je v 
soboto potekalo tudi v kranj-
ski vojašnici, a je bil odziv 
precej slabši. Med 9. in 15. 
uro se je cepilo 334 ljudi, na 
voljo so bila cepiva Pfizer, 
Moderna in AstraZeneca. 
Tudi ta ponedeljek je bilo na 
dodatnem odprtem terminu 
le 230 cepljenih, večino s 
Pfizerjevim cepivom in 
nekaj deset z Moderninim. 
V torek so cepili v treh 
domovih za starejše (Cer-
klje, Kranj, Naklo) s tretjim 
odmerkom cepiva, večino-
ma stanovalce, v manjšem 
številu tudi zaposlene. Za 
nenaročene so imeli termin 

tudi to sredo, včerajšnji ter-
min pa je bil rezerviran 
samo za naročene, povablje-
nih je bilo 1128 ljudi.
Danes, 24. septembra, cepi-
jo nenaročene od 7. ure do 
13.30. Koordinator za logisti-
čni del cepljenja proti covi-
du-19 Jelko Kacin je pred 
dnevi povedal, da se vlada 
trudi zagotoviti dodatne 
količine cepiva Janssen, za 

katerega je potreben samo 
en odmerek in ga je v prejš-
njem tednu v nekaterih 
cepilnih centrih zaradi veli-
kega zanimanja zmanjkalo. 
V Kranju naj bi novo pošilj-
ko predvidoma prejeli včeraj 
oziroma danes. 
Termini za cepljenje v kranj-
ski vojašnici v prihodnjem 
tednu do zaključka časopis-
ne redakcije Kranjskih novic 
še niso bili znani, bodo pa 
pravočasno objavljeni na 
spletni strani ZD Kranj in v 
drugih medijih.
Hitro testiranje s hitrimi 
antigenskimi testi bo tudi 
prihodnji teden potekalo v 
nekdanjem Globusu v Kra-
nju vsak delovnik od 6.30 
do 9.30. Cena HAGT je 12 
evrov, brezplačno je le za že 
znane izjeme. 
Do srede je bil v Mestni 
občini Kranj delež polno 
c e p l j e n e  p o p u l a c i j e 
46,9-odstoten, v starosti nad 
18 let pa 56,5-odstoten.  

Potek cepljenja
V Mestni občini Kranj je bil do minule srede 
delež polno cepljene populacije 46,8-odstoten. 

Takoj po uveljavitvi strožjega PCT-pogoja je bil povečan 
odziv na cepljenje tudi v kranjski vojašnici. / Foto: Primož Pičulin



Občinske novice

3Kranjske novice, petek, 24. septembra 2021

Simon Šubic

Kranj – Na Mestni občini 
Kranj (MOK) se v zadnjih 
letih pospešeno usmerjajo k 
trajnostnim konceptom, 
pou darja župan Matjaž Ra
kovec. "Trudimo se, da 
Kranj postane zeleno mesto, 
da ljudje uporabljajo alter
nativne vire prevoza. Spod
bujamo kolesarjenje, hojo, 
uporabo javnega prevoza," 
je pojasnil.  
V MOK je bil že pred leti 
sprejet strateški dokument 
dodatnih izgradenj kolesar
skih poti. Če je bilo tako leta 
2017 urejenih 24 kilometrov 
kolesarskih povezav, jih je 
danes po županovih bese
dah že več kot 60 kilome
trov. "Zadnja pridobitev je 
bila kolesarska povezava Ko
krica–Brdo–Predoslje. Veli
ko je tudi zarisanih kolesar
skih poti, tako da danes lah
ko s kolesom varno pridete 
iz Kranja skozi Rupo in Ko
krico vse do Predoselj. Lani 
se je sicer končala izgradnja 
kolesarskih povezav 1–6, s 
tem se je dopolnilo in dogra
dilo približno 8,8 kilometra 
kolesarske infrastrukture," 
je razložil. 

Načrtujejo nove 
kolesarske povezave
Med načrti je kolesarska po
vezava od Železniške posta
je Kranj do Koroške ceste z 
rekonstrukcijo mostu čez 
Savo. "Ljubljanski most je 
že nekaj časa v delu zaprt za 
pešce in čakamo na rekon
strukcijo, predvsem pa čaka
mo na evropska sredstva. 
Računam, da bi lahko obno
vo začeli še letos," je dejal 
župan. Obnovili bodo tudi 
zadnji del Ceste Staneta Ža
garja med Oldhamsko in 
Koroško cesto ter povezavo 
med Gosposvetsko in Blei
weisovo cesto v okviru nove
ga Bleiweisovega parka. 
Lansko leto je občina začela 
tudi širitev ceste od Mavčič 
proti Kranju, kjer bo ločen 
kolesarski pas. "Pri mes
tnem pokopališču v letu 
2022 načrtujemo tudi posta
vitev nadhoda čez državno 
cesto za kolesarje in pešce, 
saj vemo, da je tam pešcev 
in kolesarjev ogromno. S 
tem bomo Planino tudi po
vezali s Hrastjem."
Projekti so pripravljeni še za 
več kolesarskih povezav, in 
sicer mimo OŠ Jakoba Alja
ža oziroma pokopališča s 
povezavo do Qlandie, na Šu
cevi ulici, od Primskovega 
do starega Kranja in Čebeli
ce ter mimo Globusa, našte
va župan. "Trenutno se pro
jektirajo še kolesarske pove

zave od Primskovega do 
Predoselj z rekonstrukcijo 
mostu čez Rupovščico, ki že 
poteka, in povezavi od Jame 
do Prebačevega z mostom 
čez Savo ter od Primskovega 
za IBIjem do športnega 
centra čez Kokro. Nadaljuje
mo tudi projektiranja pove
zav preko EUmehanizma 
ELENA. MOK je nosilec 
projekta, v katerem je enajst 
različnih občin in Pošta Slo
venije, cilj pa je povezati po
deželska središča s Kra
njem," je dodal župan.

Parkirišče P+R in 
površine za pešce
Med pomembnimi prido
bitvami župan poudarja tudi 
Center trajnostne mobilno
sti na Planini in največji 
elek trificiran sistem izposo
je koles v Sloveniji KRsKO
LESOM, ki se ponaša s 95 
navadnimi in 75 ekolesi na 
28 lokacijah. "Uporaba ko
les iz sistema KRsKOLE
SOM je letos za sto odstot
kov večja kot v letu 2020, ki 
ga je sicer zaznamovala pan
demija covida19. Tudi ceno 
paketov smo letos znižali za 
petdeset odstotkov, da je sis
tem bolj dostopen občanom. 
Ob tem smo ponosni tudi 
na omrežje Gorenjska bike, 
v katerega je vključenih pet 
občin, poleg kranjske še ob
čine Naklo, Tržič, Radovljica 
in Jesenice. V sistemu je 
245 koles, več kot polovica je 
električnih," poudarja žu
pan. V Kranju že dlje časa 
deluje tudi sistem Avant
2Go za t. i. car sharing (sou
poraba avtomobilov) in sou
porabo evozil, za katere je 
na voljo 22 parkirnih mest. 
Od leta 2017 je v starem 
mes tnem jedru na voljo 
Kranvaj, ki je pred pandemi

jo prepeljal približno 2400 
potnikov na mesec. "Zaradi 
stanja, povezanega s covi
dom19, jih je trenutno pri
bližno za polovico manj," 
sicer ugotavlja župan.
Še letos je predviden začetek 
gradnje parkirišča P+R (par
kiraj in se pelji) nasproti 
bencinske črpalke ob Koro
ški cesti na Zlatem polju z 
61 parkirnimi mesti in do
datnimi pridobitvami (po
staja KRsKOLESOM, kole
sarnica, nadstrešnica s stoja
li za kolesa, epolnilnica, 
klopi, pitnik …). Gradbeno 
dovoljenje je že pridobljeno. 
Na občini pričakujejo, da 
bodo s tem zmanjšali pro
met v ožjem središču mesta, 
saj bodo zaposleni v mestu 
lahko parkirali na novem 
parkirišču in se od tam z av
tobusom ali s kolesom od
pravili v službo. Parkirišče 
bo namenjeno tudi stanoval
cem najbolj gosto poselje
nih območij Zlatega polja. 
"Urejamo tudi dodatne po
vršine za pešce. Letos smo 
naredili nov pločnik v Brito
fu, tudi v Goričah skupaj z 
novim mostom, na novo 
smo uredili Ručigajevo ce
sto, ki je postala enosmerna 
s posebnim kolesarskim 
pasom in površinami za pe
šce. Pot v Majdičevem logu 
v Kranju smo odprli že lan
sko leto, v načrtih pa ima
mo še pločnik s Kokrice do 
Bobovka po cesti za Belo in 
dodatnega še v Majdičevem 
logu. Poleg kolesarjenja in 
hoje spodbujamo tudi upo
rabo avtobusov, tako je 
predviden nakup štirih 
elek tričnih avtobusov, v ta 
namen pa smo zaprosili za 
evropska sredstva za finan
ciranje električnih polnilnic 
za avtobuse," je še povedal 
župan.

E-mobilnost unikum  
v Sloveniji
V MOK pa poteka tudi pro
jekt Emobilnost, ki je uni
kum v slovenskem prosto
ru. Občina ga s koncesio
narjem, podjetjem Vizije 
mobilnosti, izvaja v treh 
stebrih. Prvi zajema poso
dabljanje voznega parka 
občine in nekaterih javnih 
zavodov, katerih ustanovi
teljica je, z evozili ter po
stavitve polnilnic zanje, v 
drugega je vključena po
stavitev javnih polnilnic, v 
tretji steber pa postavitev 
treh sončnih elektrarn. 
"V letu 2019 je 130 vozil 
MOK in njenih zavodov 
prevozilo 1,67 milijona kilo
metrov. Cilj projekta je, da 
se v letu 2023 ti kilometri 
prevozijo z evozili. S tem se 
bo znižala raba primarne 
energije," je razložila direk
torica Vizij mobilnosti Bla
ženka Pospiš Perpar. Doslej 
so z evozili že nadomestili 
dvajset klasičnih vozil, do 
konca leta jih bodo uporab
niki dobili še 21. Vsako od 
teh ima svojo interno, do
micilno polnilnico," poja
snjuje Pospiš Perparjeva. 
"Drugi cilj je, da se ti kilo
metri prevozijo z manjšim 
številom avtomobilov, saj se 
s tem optimizirajo stroški 
voznega parka. Hkrati je 
treba zagotoviti, da se ener
gija za pogon evozil proi
zvede v obnovljivih virih, 
torej v sončnih elektrarnah, 
v lokalnem okolju, na stre
hah objektov MOK,« je do
dala. Prva sončna elektrar
na, 30kilovatna, v okviru 
projekta že proizvaja ener
gijo na strehi Osnovne šole 
Janeza Puharja, drugi dve 
bosta 100kilovatni in ju že 
gradijo v Zarici, delovali pa 
bosta predvidoma že konec 
meseca. 

Prihranek energije, kot jo 
porabi mestna knjižnica
Z izvedbo projekta bo pri
hranek za potrebe službe
nih voženj vsaj 452 MWh 
električne energije na leto, 
kar je nekaj več, kot znaša 
celotna poraba električne 
energije v Mestni knjižnici 
Kranj, prihranek CO2 bo 
150 ton na leto, to je toliko, 
kot ga absorbira približno 
7700 dreves oziroma 17,4 
hektarja gozda. K delni me
njavi voznega parka z evo
zili je pristopila tudi Komu
nala Kranj. Na ta način so 
zmanjšali ogljični odtis na 
področju odčitavanja vodo
merov (prevozijo 45 kilo
metrov na leto) oziroma 
obremenitev okolja za 1,4 
tone CO2 na leto. 

Vse bolj usmerjeni v 
trajnostno mobilnost
Na območju Mestne občine Kranj je urejenih že več kot šestdeset kilometrov kolesarskih povezav, 
načrtujejo pa še nove, občinski vozni park posodabljajo z e-vozili ... 

V projektu e-mobilnosti so doslej v sodelovanju s 
koncesionarjem Vizije mobilnosti z e-vozili že nadomestili 
dvajset klasičnih vozil. / Foto: Simon Šubic

Verjamem, da ga ni med 
nami, ki ga določen vonj ne 
bi spominjal na dogodke iz 
preteklosti. Vonj po pokoše
ni travi, sveži kavi, starih 
knjigah, bezgu v pozni po
mladi, dežju na razgretem 
asfaltu, nedeljskem kosilu z 
obvezno govejo juho in dru
gi nam budijo spomine ter 
nas podzavestno opominja
jo, kaj je v življenju na nas 
naredilo vtis. 
Meni najljubše vonjave se
gajo v otroštvo, povezane pa 
so s hrano, predvsem z zaj
trki pri stari mami. Ne vem, 
ali je bila njena bela kava, v 
katero sem največkrat po
drobil star kruh, včasih pa 
smo dodali domače žgance 
ali proseno kašo, obogateno 
z domačo slivovo marmela
do, v objektivnem smislu 
res najboljša na svetu, a ven
dar ni bila le topel napitek 
ob okusnem zajtrku. Bila je 
zgodba: z dušo, vonjem in 
karakterjem. Nikoli nisem 

vprašal za recept. Ne za kavo 
ne za jedi mojega otroštva. 
A še danes mi v nobeni od 
še tako dobro založenih tr
govin ni uspelo kupiti vseh 
'ta pravih' sestavin za pri
pravo takšnega zajtrka s 
kavo, ki je bil edinstven pri
merek svoje vrste. Narejen 
povečini iz domačih, lokal
nih sestavin.
Prav lokalne sestavine so ti
ste, zaradi katerih je hrana 
bolj okusna, poleg tega pa 
ima zaradi optimalne dozo
relosti ter posledično krajše
ga časa med pridelovalcem 
in potrošnikom višjo hranil
no vrednost. V Mestni obči
ni Kranj (MOK) podpiramo 
lokalne pridelovalce in si 
prizadevamo za povečanje 
samooskrbe, za razvoj pode
želja ter skrbimo za ohranja
nje okolja. Želimo, da do
mača lokalna prehrana po
stane del vsakdana na jedil
nikih šol, vrtcev, domov 
upokojencev in seveda tudi 
domačih gospodinjstev.
MOK ima pravzaprav pove
zovalno vlogo med pridelo
valci, javnimi zavodi in obča

ni. Namenjamo sredstva za 
pomoč za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetij
stva, gozdarstva in podeže
lja. Uvedli smo bolj prijazen 
dinamični sistem javnega 
naročanja za živila v šolah in 
vrtcih in veseli nas, da je 
med ponudniki že prvič več 
lokalnih pridelovalcev kot v 
preteklih javnih naročilih. 
Pripravljamo pa tudi posve
te, sodelujemo na dogodkih, 
povezanih z lokalno pridela
vo, in jih, vključno s tržnica
mi, tudi promoviramo.
Izjemno me veseli, da zad
njih nekaj let tudi naši lokal
ni vrhunski šefi kuhinj, ki so 
številnim doma in po svetu 
za zgled, spet odkrivajo ku
hinjo naših babic. Na kro
žnikih ponujajo pridelke in 
izdelke iz lokalnega okolja, 
težijo k temu, da se porabi 
vse, kar se da. S svojim zna
njem tudi nadgrajujejo stare 
recepte, s čimer ustvarjajo 
vrhunsko kulinariko, ki ima 

številne pozitivne učinke: 
spodbuja lokalno samooskr
bo, ima krajšo pot od kmeta 
do krožnika in posledično 
manjši ogljični odtis. V za
četku septembra smo v sode
lovanju s kranjskimi vrhun
skimi kuharji pripravili prav 
takšen dogodek: Kranjsko 
dolgo mizo, kjer so kuharski 
mojstri sodelujoče postregli 
z jedmi, ki so vsebovale iz
ključno lokalne sestavine. 
Da je tisti dan pristno dišalo 
in da smo bili navdušeni 
tudi tisti, ki smo pri hrani 
bolj zahtevni, ni treba pose
bej poudarjati.
Je pa treba poudariti nasled
nje: Skrajni čas je, da s sku
pnimi močmi sklenemo 
krog in se vrnemo na izvor
no točko. Tja, kjer bo poleg 
naložbe v njihovo zdravje 
najlepše spomine naših 
otrok bogatil pristen vonj po 
domačem, po nečem, kar 
bodo vedno nosili nekje glo
boko v sebi.

Se vidimo!

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Domače kot nekoč
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Izjemno me veseli, da zadnjih nekaj let tudi naši 
lokalni vrhunski šefi kuhinj, ki so številnim 
doma in po svetu za zgled, spet odkrivajo 
kuhinjo naših babic. Na krožnikih ponujajo 
pridelke in izdelke iz lokalnega okolja, težijo k 
temu, da se porabi vse, kar se da.
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ŠOLA RAČUNOVODSTVA
Že desetletje zelo uspešno izvajamo Šolo računo-
vodstva, kjer vas pripravimo na pridobitev NPK 
računovodja. Organiziramo 25 izobraževanj – 100 
ur, ki se izvaja 2-krat tedensko v popoldanskih 
urah. Skupina šteje največ 8 udeležencev.
Predava priznana strokovnjakinja na tem področ-
ju z licenco preverjanja NPK Urška Trobej.
Kotizacija znaša 1.150 EUR in vključuje vsa gradi-
va, utrjevanje znanja, pogostitev in napitke ter 
diplomo Šole računovodstva.
Za člane nudimo popust. Prijavite se na tel:  
04 2818 310 ali po e-pošti info@oozkranj.com.
 

POSLOVNI PROSTORI – ODDAMO
V stavbi Podjetniškega centra Kranj na C. Stane-
ta Žagarja 37 v Kranju oddamo poslovne prostore 
v izmeri 20 m2 ali 40 m2 ali 60 m2. Možnost najema 
parkirnega prostora v garaži. Več informacij na  
04 2818 310 ali info@oozkranj.com.

Simon Šubic

Kranj – V začetku septem-
bra je bil v dvorani Zlato 
polje v Kranju po vsej verjet-
nosti zadnjič organiziran 
svetovni pokal v športnem 
plezanju, saj dvorana ne 
zadostuje več standardom 
za tekmovanja najvišje rav-
ni. V Mestni občini Kranj 
(MOK) si želijo obdržati sta-
tus centra športnega pleza-
nja v državi in mladim špor-
tnikom zagotoviti dobre 
pogoje za treninge, zato že 
potekajo aktivnosti za grad-
njo plezalnega centra z več-
namensko športno dvorano. 
»Menim, da si Kranj zasluži 
nacionalni plezalni center, 
saj ima v Sloveniji zagotovo 
najbogatejšo zgodovino alpi-
nizma in tudi športnega ple-
zanja,« pravi župan Matjaž 
Rakovec.
Na občini trenutno priprav-
ljajo spremembe in dopol-
nitve zazidalnega načrta 
Zlato polje, ki bodo omogo-

čile umestitev načrtovanega 
objekta. Narejen je že tudi 
idejni koncept prostorske 
umestitve plezalnega cen-
tra, ki naj bi stal med Gim-

nazijo Franceta Prešerna in 
OŠ Helene Puhar. Dvorana 
bo namenjena tako vrhun-
skim kot rekreativnim špor-
tnikom in tudi šolam. Poleg 

stene za vse tri discipline v 
športnem plezanju (težav-
nost, balvani, hitrost) bo 
kompleks po načrtih vsebo-
val še vadbeni del za košar-

karje, odbojkarje, rokome-
taše in igralce dvoranskega 
nogometa, tam bi lahko pri-
rejali reprezentančne in 
ligaške tekme v teh ekipnih 
športih. Predvideni sta še 
dve manjši dvorani za kara-
te s stalnim tatamijem. 
Objekt bo vseboval tudi fit-
nes, servisno-tehnične pro-
store, kavarno, predviden je 
še muzejsko-izobraževalni 
del na področju športa in 
kulture.
Finančna in terminska kon-
strukcija projekta še nista 
znani, se pa v MOK-u nagi-
bajo k javno-zasebnemu 
partnerstvu. Želja je, da bi 
se gradnja lahko začela leta 
2023, dela pa bodo predvi-
doma trajala leto dni. »Pre-
pričan sem, da v Kranju lah-
ko vzpostavimo in nudimo 
pogoje, da postane center 
športnega plezanja v državi 
in širši regiji in se s tem še 
utrdi na svetovnem zemlje-
vidu,« je še poudaril župan 
Matjaž Rakovec.

V načrtih plezalni center
V dvorani Zlato polje ni mogoče več organizirati plezalnih tekem na najvišji ravni, zato na občini razmišljajo o gradnji 
plezalnega centra z večnamensko dvorano.

Idejna zasnova plezalnega centra na Zlatem polju / Foto: MOK

Orehek – V Osnovni šoli 
Orehek Kranj je konec avgu-
sta potekala prva delavnica, 
ki daje prebivalcem posa-
meznih krajevnih skupnosti 
priložnost, da sooblikujejo 
bivalno okolje. 
Ta je rezultat združenja dveh 
projektov Mestne občine 
Kranj (MOK): evropskega 
projekta Interreg Podonavje 
Agora, v katerem je občina 
eden od projektnih partner-
jev, in participativnega prora-
čuna, ki ga občina pripravlja 

za leti 2022 in 2023. Delav-
nica je bila zelo dobro obis-
kana, udeležilo se je je več 
kot petdeset udeležencev. 
Zaradi negotovih epidemio-
loških razmer bo MOK 
občanke in občane o vseh 
aktivnostih za izvedbo parti-
cipativnega proračuna in 

terminih delavnic po posa-
meznih krajevnih skupnos-
tih sproti obveščala z objava-
mi na spletni strani www.
kranj.si, na mobilni aplika-
ciji iKranj, na Facebooku 
( w w w . f a c e b o o k . c o m /
MOKranj/) in s pomočjo 
krajevnih skupnosti.

Odličen obisk na prvi 
delavnici na Drulovki
Za informacije o nadaljnjih aktivnostih za izvedbo participativnega 
proračuna spremljajte spletno stran www.kranj.si.
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Kranj – Na nekaterih ulicah v 
središču Kranja je s septem-
brom spremenjen parkirni 
režim. Na Nazorjevi ulici 6, 
8 in 10 je ob delavnikih med 
7. in 19. uro parkiranje plač-
ljivo, na Nazorjevi ulici 12 pa 
so vzpostavili območje krat-
kotrajnega parkiranja. Tam 
je dovoljeno parkirati največ 
eno uro, vozniki pa morajo 
na vidnem mestu v vozilu 
(na armaturni plošči) nujno 
označiti čas prihoda s par-
kirno uro ali z zapisom časa 
prihoda na listu. V nasprot-
nem primeru lahko medob-
činski redarji kršitelju izre-
čejo globo v višini 40 evrov. 
Imetniki parkirnih dovolilnic 
in parkirnih abonmajev lah-
ko parkirišča uporabljajo 
neomejeno, prav tako je 
parkiranje na parkiriščih ob 
koncih tedna in praznikih za 
vse brezplačno in neomeje-
no. Parkirni abonma za to 
območje (cona 2) je za 40 
evrov mesečno ali 400 
evrov letno možno pridobiti 
na Komunali Kranj. Kratkot-
rajno parkiranje med delov-
niki od 7. do 19. ure so uve-
dli tudi na parkirnih mestih 
na Zoisovi ulici 2 (pred 
sodiščem) in Cesti Staneta 
Žagarja 19. Tudi tam ob 
koncih tedna in praznikih ni 
omejitev.

Nov režim parkiranja
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Kranj – Pred tednom dni je 
sedem prostovoljcev v okvi-
ru projekta Prostofer z e-vo-
zilom, ki ga je zagotovila 
Mestna občina Kranj 
(MOK), začelo opravljati 
prevoze starejših in invali-
dnih oseb. Upravičenim 
uporabnikom je na voljo 
brezplačen prevoz do zdra-
vstvenega doma, lekarne ali 
dnevnega centra za starejše. 
Prostofer, trajnostni vseslo-
venski prostovoljski projekt 
za mobilnost starejših in 

invalidov, je namenjen ob-
čanom in občankam, sta-
rim nad 65 let, mlajšim 
upokojencem in invalidom, 
ki ne vozijo sami, imajo 
slabše povezave z javnim 
prevozom, so prejemniki 
socialne pomoči, imajo niz-
ke pokojnine in nimajo so-
rodnikov, ki bi jim nudili 
prevoz. Njihov klic na brez-
plačno telefonsko številko 
080 10 10 vsak delovni dan 
med 8. in 18. uro sprejema 
komunikacijski center, ki 
zabeleži podatke klicatelja 
in lokacijo prevoza ter o 

tem obvesti voznika. Prevo-
ze je treba naročiti vsaj tri 
dni pred želeno storitvijo, 
izvajajo pa jih vsak delovnik 
med 7. in 18. uro.
E-vozilo je primarno name-
njeno prevozu uporabnikov 
do zdravstvenih in javnih 
ustanov v Kranju in tudi do 
Splošne bolnišnice Jesenice 
ter Univerzitetnega klinič-
nega centra Ljubljana. Če 
sta na razpolago tako vozilo 
kot prostovoljec in ni pov-
praševanja po prevozih do 
zdravstvenih in javnih usta-
nov, se lahko opravijo tudi 

prevozi za nujni obisk trgo-
vine in druge storitvene de-
javnosti ter za namene dru-
žabnega življenja, kot na 
primer prevoz do obiska 
dnevnih centrov za starejše 
in invalide ter drugih med-
generacijskih središč oziro-
ma programov za starejše in 
invalide. Prevozi niso name-
njeni nepokretnim ali hudo 
bolnim, saj prostovoljci za 
delo z njimi niso usposo-
bljeni, opozarjajo na občini.
»Dolgo pričakovani projekt 
je vendarle zaživel tudi v 
kranjski občini. Veseli me, 
da bomo s Prostoferjem 
osrečili mnoge starostnike 
in invalide ter jim olajšali 
vsakdan, kar je za MOK zelo 
pomembno, saj se trudimo 
ustvariti okolje, v katerem 
smo vsi zadovoljni,« je pove-
dal župan Matjaž Rakovec, 
ki se zahvaljuje prostovolj-
cem za njihov dragocen do-
prinos lokalni skupnosti. 
Prevoze trenutno izvaja se-
dem voznikov prostovolj-
cev, ki so uspešno prestali 
usposabljanje in testno vo-
žnjo z e-vozilom. Občina 
sicer še vedno zbira prijave 
za dodatne voznike prosto-
voljce na telefonski številki 
04 23 73 371.

V Kranju zaživel Prostofer 
Mestna občina Kranj je sedemdeseta slovenska občina in četrta mestna občina, ki se je vključila v 
projekt Prostofer. Brezplačni prevozi so že na voljo starejšim in invalidom, ki ne vozijo sami. 

Prevozi v okviru Prostoferja se izvajajo z e-vozilom. / Foto: Anže Krže (Mediaspeed)

Simon Šubic

Kako bi se predstavili obča-
nom? Kdo je Nada Mihajlo-
vić?
Sem rojena Kranjčanka iz 
znane športne družine Pre-
zelj. V športu me je najbolj 
zaznamovalo aktivno ukvar-
janje s košarko. Igrala sem 
za Triglav in Olimpijo, bila 
sem članica mladinske in 
članske reprezentance Jugo-
slavije, kasneje sem se ude-
leževala tudi veteranske ko-
šarke. Sem dipl. upravna 
organizatorka, kasneje sem 
opravila še specializacijo iz 
menedžmenta v zdravstvu. 
Zaposlena sem bila najprej 
na davčni upravi v Kranju, 
kasneje v računovodsko-fi-
nančno-planskem Sektorju 
skupnih služb Iskre Elektro-
mehanike, po delitvi podje-
tja na tri programske siste-
me pa sem bila vodja finanč-
nega sektorja v Iskri Tele-
matiki. Od leta 1987 do 
upokojitve leta 2007 sem 
bila pomočnica direktorja v 
Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo v Kranju. 

Kakšne so vaše dosedanje 
izkušnje v politiki?
Leta 1986 sem bila izvoljena 
za predsednico Zbora zdru-

ženega dela v občini Kranj. 
Za mestno svetnico na listi 
Socialnih demokratov sem 
bila prvič izvoljena leta 
2006. V prvem mandatu 
sem predsedovala odboru za 
družbene dejavnosti ter ko-
misiji za vrednotenje špor-
tnih programov. V mandatu 
2010–2014 sem bila nepo-
klicna podžupanja za podro-
čje družbenih dejavnosti, 
tehničnih zadev in kabinet 
župana. Za mestno svetnico 
sem bila vnovič izvoljena 
leta 2018, v tem mandatu pa 
sem tudi predsednica komi-
sije za socialne dejavnosti, 
zdravstvo in šolstvo. En 
mandat sem bila predsedni-
ca sveta Krajevne skupnosti 

Vodovodni stolp, zdaj sem 
njegova članica.

Kako ocenjujete delo me-
stnega sveta v tem manda-
tu?
Menim, da mestni svet delu-
je dobro in da skupaj z ob-
činskim vodstvom in upravo 
skrbi, da se Kranj primerno 
razvija. Predvsem se vese-
lim načrtovanega urejanja 
kanjona Kokre in novega 
doma starejših občanov na 
Zlatem polju, ki naj bi bil 
zgrajen v dveh, treh letih. 

Katere cilje zasledujete kot 
mestna svetnica? 
V okviru svojega delovanja v 
mestnem svetu in tudi ko-
misije za socialne zadeve, 
zdravstvo in šolstvo podpi-
ram gradnjo regijske bolni-
šnice v Kranju. Omenila 
sem tudi že nov dom starej-
ših občanov na Zlatem po-
lju. Kot nekdanjo športnico 
me zanima tudi izvajanje 
programa športa, predvsem 
v duhu slogana Kranj, me-
sto športa. 

Kaj je največji problem v ob-
čini in kako ga rešiti?
Kranj nima primerne kul-
turne dvorane, zato mi je 
žal, da smo "izgubili" Dela-

vski dom, kjer je dvorana že 
bila. Nujna je ureditev jav-
nega prometa, da ga bodo 
občani pogosteje uporablja-
li. Tu mislim predvsem na 
ustrezno povezavo med že-
lezniško postajo in mestom. 
Kot je znano, je nova avto-
busna postaja že načrtovana 
na območju kolodvora. Pri-
manjkuje stanovanj za mla-
de, zato upam, da se bodo 
čim prej realizirali že znani 
javni in zasebni projekti v 
zvezi s stanovanjsko gra-
dnjo na območju občine. 

Zakaj je v Kranju dobro ži-
veti?
Kranj je majhno, a tudi veli-
ko mesto. Ima vse, kar v da-
našnjem času potrebujemo 
prebivalci, kar manjka, pa 
imamo na razpolago v bli-
žnji Ljubljani. Blizu je tudi 
letališče. Kranj je tako odlič-
na izhodiščna točka za poto-
vanja pa tudi krajše izlete, 
veliko imamo možnosti re-
kreacije. Viden je tudi velik 
napredek v urejanju mesta 
in podeželja. 

Življenjsko vodilo?
Bodi povezan z družino in 
prijatelji. To miselnost pre-
našam tudi na prihodnje 
rodove.

Majhno, a tudi veliko mesto
»Kranj se primerno razvija. Predvsem se veselim ureditve kanjona Kokre in novega doma starejših 
občanov na Zlatem polju,« pravi Nada Mihajlović, mestna svetnica z liste SD.

Nada Mihajlović 
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Vprašanje: Semafor 
Struževo
Kdaj bo začel delovati se-
mafor na Zlatem polju za 
Struževo?

Odgovor mestne uprave
Semaforji bodo začeli nor-
malno delovati, ko bo uspe-
šno izveden komisijski pre-
vzem izvedenih del. Pogojev 
za izvedbo prevzema, ki ga 
skliče Direkcija RS za infra-
strukturo, je več. Tako mora 
biti izdelana projektna do-
kumentacija izvedenih del, 
predložena morajo biti vsa 
potrdila o ustreznosti vgra-
jenih materialov, izvedene 
morajo biti meritve osvetlje-
nosti … Mestna občina 
Kranj kot manjšinski sofi-
nancer projekta nima nepo-
srednega vpliva na nobeno 
od naštetih aktivnosti. Se pa 
vsekakor trudimo, da bi bil 
semafor začel delovati čim 
prej. Po zadnjih zagotovilih 
Direkcije RS za infrastruk-
turo naj bi bil pregled izve-
den v začetku oktobra.

Vprašanje: Vrtovi Planina
Vrtički na obrobju mesta v 
naselju Planina so umešče-
ni na kmetijskih zemljiščih, 
na katerih ni zanimanja za 
kmetijstvo in predstavljajo 
del naravnega okolja. Ustre-
zna je dovozna pot, funkcio-
nalna in oblikovana zasno-
va, urejeno parkiranje, na-
čin ravnanja z odpadki in 
nevpadljiva ograja višine en 
meter. Za zalivanje rastlin 
se uporablja deževnica. Ve-
čina najemnikov je ozave-
ščena o okolju, varovanju 
okolja, prijazni obdelavi ze-
mlje, vzdrževanju reda, či-
ščenju vrtičkov in okolice. 
Vrtički so redno vzdrževani 
in izkazujejo urejeno podo-
bo. Prisotne so tudi izjeme, 
ki jih je treba odstraniti. Ob-
staja želja, da bi lahko, kar 
potrebujemo, pridelali le ko-
rak od svojega doma. Druge 
občine podpirajo vrtičkarje, 
za kaj pa kranjska ne? Je 
problem legalizacija rabe ze-
mljišča? Kranjske oblasti 
niso glede tega uredile nič 
in sedaj obljubljate ureditev 
vrtičkov na občinskih ze-
mljiščih. Desetletja obstoje-
če vrtičke pa bi podrli čez 
noč. Zato prosimo pristojne 
službe za premislek in zača-
sno rešitev obstoječih vrtičk-
ov do nastanka na lokacijah, 
ki jih obljubljate. 

Odgovor mestne uprave
Zemljišča pri Planini so po 
namenski rabi prva kmetij-
ska zemljišča, na katerih po 
veljavni zakonodaji ni dovo-
ljeno imeti drugih objektov 
kot točno zapisanih po klasi-
fikaciji in namenjenih kme-
tijski proizvodnji. Dovoljena 
je torej le kmetijska pridela-
va, v to kategorijo pa vrtički 
z vso infrastrukturo (ograje, 
barake, mize, stoli, klopi, 
sodi, žari …) ne spadajo, 
zato njihovo vzpostavljanje 
ni dopustno, obstoječe na 
prvih kmetijskih zemljiščih 

pa bo treba glede na prijavo 
inšpektoratu podreti. Vrtički 
bi sicer lahko na nekaterih 
lokacijah ostali, a le, če bi 
bilo na njih tisto, kar je do-
voljeno, torej strogo zelenja-
va in druge zelene zasaditve, 
npr. živa meja, če si naje-
mniki želijo ograjevati svoje 
vrtove. Ograje, barake, mize 
ipd. pa niso dovoljene. 
MOK ima trenutno še nekaj 
vrtov na Zlatem polju (na-
sproti Lidla) in na dveh lo-
kacijah na Planini: med 
bloki v Župančičevi ulici in 
ob Cesti Jaka Platiše. Smo 
pa že naročili študijo ume-
stitve mestnih vrtov, kjer je 
bilo predlaganih več lokacij. 
Nekaj jih bomo umestili 
tudi v aktualne spremembe 
in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta. Ko bo 
to vzpostavljeno (enotni vi-
dez, velikost in oprema vr-
tov), jih bomo občankam 
ponudili v najem.

Vprašanje: Smetnjaki  
v centru mesta
V centru Kranja moramo po 
mojih informacijah po odlo-
ku smetnjake pospravljati v 
stavbe. Večina nas dela to do-
sledno, ne pa vsi. Predvsem 
moteči so smetnjaki na Re-
ginčevi, kjer je cesta že tako 
ozka, še bolj pa premnogi ter 
prepolni smetnjaki na t. i. ga-
silskem trgu (Tomšičeva uli-
ca) pred gradom Khislstein, 
kjer je stanje že na meji zno-
snega. Prizor pa je zelo neu-
gleden, odvraten ne samo za 
nas, prebivalce, zagotovo 
tudi za turiste in goste gradu, 
ki si v tej luči zapomnijo ta 
del mesta. Stanje smetnja-
kov, posebej na gasilskem 
trgu, je neznosno in nehigi-
ensko. Zanima me, kdo izva-
ja nadzor upoštevanja odloka 
o pospravljanju. Predlagam, 
da se stanje uredi.

Odgovor mestne uprave
Zbiranje mešanih komunal-
nih odpadkov je urejeno z 
odlokom o ravnanju s ko-
munalnimi odpadki, kjer je 
v 13. členu opredeljeno, da 
morata biti zbirno in odje-
mno mesto na istem prosto-
ru, kje je to možno. Kjer pa 
to ni možno, so povzročitelji 
odpadkov dolžni dostaviti ti-
pizirane posode ali posebne 
plastične vrečke s komunal-
nimi odpadki na dan odvoza 
na odjemno mesto. Medob-
činski inšpektorat bo v pri-
hodnjem obdobju opravil 
nadzor nad odjemnimi me-
sti na javnih površinah izven 
dni odvoza komunalnih od-
padkov. Uslužbenci Komu-
nale Kranj skupaj z inšpek-
torji Medobčinskega inšpek-
torata Kranj na območju 
starega mestnega jedra te-
densko nadzorujejo pravil-
nost odlaganja komunalnih 
odpadkov na zbirnih me-
stih. Letos je Medobčinski 
inšpektorat Kranj uvedel 
šestnajst prekrškovnih po-
stopkov zaradi ugotovljene-
ga nepravilnega odlaganja 
komunalnih odpadkov.

Kotiček KrPovej
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Simon Šubic

Kranj – Matjaž Erzar, kuhar 
in lovec. Kranjčan, ki nav-
dušuje z jedmi iz divjačine. 
"Oče je bil lovec, tako da mi 
je bilo lovstvo položeno v 
zibelko. Bil je tudi mesar in 
je doma naredil kakšno klo-
baso, salamo, tudi klal je po 
kmetijah. Doma smo imeli 
tudi velik vrt. Tako sem 
imel v mladosti le dve želji: 
postati vrtnar ali kuhar. 
Izbral sem gostinstvo," 
pojasni. Po šoli je delal v 
več gostilnah, med drugim 
štiri leta in pol na posestvu 
Brdo. "Brdska kuharska 
šola je bila tedaj zelo zahte-
vna. Tam so bila svetovna 
kuharska imena, od Janeza 
Lenčka, Andreja Goljata do 
Olge Markovič Novak in 
Janeza Perdana - Johnyja. 
Šlo je za zibelko slovenske 
kuharije," je razložil. Med 
drugim se ga spomnimo 
kot dolgoletnega najemnika 
gostilne na Gorenjskem 
sejmu, dokler ni konec leta 
2000 na Primskovem odprl 
svoje gostilne.  

O konceptu gostilne Pr' 
Matičku verjetno ni bilo tre-
ba preveč razmišljati glede 
na vašo lovsko strast?
Kuharji se divjačine kar 
malo bojijo, meni seveda 
zelo koristi vse znanje, ki 
sem si ga pridobil skozi vsa 

leta. V lovstvu sem od malih 
nog, zato poznam vse njego-
ve faze. Veliko sem lovil po 
Sloveniji in po svetu. Bil 
sem osemkrat v Afriki, tudi 
v Kanadi, Rusiji … Vedno 
me je zanimalo, kako doma-
čini kuhajo, bil sem pri ple-

menih, Indijancih in spoz-
nal, da gre povsod za en in 
isti vzorec – ogenj, sol, 
poper, čistoča. Iz tega sem 
pred petnajstimi leti naredil 
kuharsko knjigo Divjačina, 
ki je bila prodana v 25 tisoč 
izvodih. 

Ko ste Kranjčanom postregli 
divjačino, je bilo to zanje 
nekaj novega … 
Na začetku so gostje kar 
pogosto vračali krožnike. 
Dobro divjačino moraš 
namreč ravno tako nežno 
prepeči kot dober biftek ali 
dobro teletino. Tega ljudje 
niso bili vajeni in treba jih je 
bilo učiti, žlico po žlico. 
Danes je drugače, praktično 
nihče ne vrne več krožnika. 

Kakšen je sicer vaš pogled 
na kulinariko? 
Kulinarika gre žal v neko 
dekadenco, perverzijo, da bi 
vsi radi jedli le najboljše 
kose mesa. Jaz pa v kuhinji 
uporabim vse, tudi kožo, in 
to postrežem gostu bodisi v 
obliki omake, suhomesna-
tih izdelkov ... Ta pohlep, 
potrošništvo, je zame najve-
čje zlo tega sveta. Tudi na 
kulinariko tako gledam. 
Toliko embalaže, kot je pri-
dela kuharija, ne vem, če jo 
še kdo. Ni več povratne 
embalaže, vse je stokrat 
zavito, v plastičnih zabojni-
kih. V naši gostilni smo 
80-odstotno samooskrbni. 
Imamo velik vrt, na kate-
rem gojimo zelenjavo. Zali-
vam ga le s filtrirano dežev-
nico, niti pesti umetnega 
gnojila še nisem uporabil. 
Posajenih imam sedem-
najst različnih dreves, stare 
avtohtone sorte, kot so žižu-

la, skorž, rakitovec, aronija, 
glog, jerebika …, na Gorenj-
skem mi raste figa. Z ženo 
nabirava tudi sedemnajst 
vrst gob. V slovenskih goz-
dovih je tako veliko odličnih 
gob, da je zame jurček kuli-
narično šele na desetem 
mestu. Večino mesa, 95 
odstotkov, jemljem od lov-
skih družin oziroma Nim-
roda, zadnja leta nekaj 
malega tudi sam uplenim v 
moji lovski družini. 

Za vami je Kranjska dolga 
miza, ki je povezala sedem 
kranjskih gostincev. Kakšni 
so vtisi?
Ta ideja je v Kranju stara že 
trideset let ali pa še več, žal 
pa v preteklosti kranjski 
gostinci nismo bili sposob-
ni narediti nobene skupne 
zgodbe, zato je bilo zame 
fantastično, da smo se fan-
tje sploh zbrali. Vsi imajo 
izjemno znanje in praktič-
no nismo naredili tehnične 
napake. Zagotovo gre za 
kulinarično priložnost, ki jo 
Kranj mora izkoristiti. 
Sploh sladica Sladko jabol-
ko in okusni grižljajčki, ki 
so jo naredili na Brionih, je 
bila tako fantastična in teh-
nično dovršena, da bi jo 
lahko tržili kot kranjsko sla-
dico. Če imajo blejsko 
"kremšnito", zakaj ne bi 
imeli kranjskega sladkega 
jabolka? 

V kuhinji uporabim vse 
Matjaž Erzar, gostilna Pr' Matičku, je eden največjih mojstrov priprave jedi iz divjačine v Sloveniji. 

Matjaž Erzar, gostilna Pr' Matičku / Foto: Primož Pičulin
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Maja Rozman

Kranj – Z uvodom in nago-
vorom na novinarski konfe-
renci, ki je 11. septembra 
potekala v prostorih gledali-
šča Khislstein, sta podrobno 
sliko stanja in ugotovitve, 
strnjene v Zero Waste stra-
tegijo, predstavila župan 
Mestne občine Kranj Matjaž 
Rakovec in direktor javnega 
podjetja Komunala Kranj 
Matjaž Berčon. Občine, v 
katerih kranjska komunala 
izvaja gospodarsko javno 
službo zbiranja komunalnih 
odpadkov – Mestna občina 
Kranj ter občine Jezersko, 
Naklo, Šenčur in Preddvor 
–, so trdno na poti do druž-
be brez odpadkov. V trajno-
stno in zeleno prihodnost je 
prisotne pospremil Peter 
Lovšin s Skalarji. 
Predstavniki občin, komu-
nale ter člani različnih dru-
štev in javnosti so se od za-
četka letošnjega leta srečeva-
li na razširjenih delavnicah 
v izvedbi predstavnikov Eko-
logov brez meja. Izoblikova-
li so podrobno sliko stanja 
in izhodišča za učinkovite 
ukrepe za aktivno gospodar-
jenje na področju trajno-
stnega razvoja. Izdelana je 
bila tudi natančna analiza 
stanja v občinah, ugotovitve 

pa so strnjene v osnutku 
Zero Waste strategije. 
"Za nami je zahteven in ob-
sežen proces iskanja sku-
pnih rešitev in zavez," je 
povzel direktor javnega pod-
jetja Komunala Kranj Ma-
tjaž Berčon: "Dobesedni 
prevod nič odpadkov, kot 
večkrat poudarimo, zagoto-
vo preozko opiše koncept 
Zero Waste, ki je mnogo več 
kot samo to. Zero Waste je 
namreč globalna blagovna 
znamka, ime strategije, v ka-
teri so družbeni koncepti, 
modeli in nasveti za družbo, 
ki ne bo samo zmanjšala ko-
ličine odpadkov, ampak tudi 
znižala porabo materialov in 
energije." 
Do naziva Zero Waste obči-
na Mestno občino Kranj, ob-
čine Jezersko, Naklo, Šen-
čur in Preddvor loči še nekaj 
korakov: predstavitev in po-
trditev strategije ter začetek 
uresničevanja zavez. Župan 
največje občine med Zero 
Waste kandidatkami Matjaž 
Rakovec je ob tem povedal: 
"V Mestni občini Kranj smo 
se zavezali zeleni politiki na 
vseh področjih – od prome-
ta, gradnje infrastrukture in 
obnov stavb do turizma. 
Eden od pomembnih kora-
kov na poti k trajnostnemu 
je tudi zmanjševanje količi-

ne odpadkov. Zdaj smo se 
pod okriljem Komunale 
Kranj odločili stopiti na pot 
do družbe brez odpadkov 
skupaj še s sosednjimi obči-
nami, kar je res velika stvar. 
Pomeni, da si vsi želimo 
ohraniti okolje na učinkovit 
in trajnostni način." 
Novinarska konferenca, dru-
ženje gostov ter koncert Pe-
tra Lovšina in Skalarjev je bil 
dober primer in uvod v traj-
nostno naravnane dogodke 

v Mestni občini Kranj. Orga-
nizatorji so namreč skupaj s 
Komunalo Kranj uvedli ne-
kaj pomembnih sprememb 
na prizorišču dogajanja. Go-
stom so postregli s kakovo-
stno vodo iz pipe iz označe-
nih vrčev in tako zmanjšali 
količino morebitne odpadne 
embalaže, ki bi nastala, če bi 
stregli vodo v plastenkah. Za 
nekaj malega odpadne em-
balaže, ki je na dogodku na-
stala, so poskrbeli na sveto-

valni stojnici komunale, kjer 
je potekal prikaz zmanjševa-
nja prostornine odpadne 
embalaže. Prav tako pa so 
lahko gostje preizkusili svo-
je znanje v ločevanju odpad-
kov, saj so v delavnicah Fun-
dacije Vincenca Drakslerja 
prav za ta namen pripravili 
poseben eko ločevalni otok s 
transparentnimi odlagalni-
mi površinami za odpadke. 
Koše za mešane odpadke je 
organizator prireditve na-

mreč umaknil s prizorišča. 
Posebnost dogodka so bili 
povratni ekozarci, ki so jih 
lahko obiskovalci prireditve 
na koncu odnesli domov in 
jih lahko uporabijo na nasle-
dnjem dogodku. Poskrblje-
no pa je bilo tudi za pravilno 
ravnanje z odpadnimi voda-
mi, saj so toaletni prostori 
že nekaj časa opremljeni z 
opozorili, kaj (ne) sodi v 
straniščno školjko. Seveda 
pa je ob vabilu na dogodek, 
ki je nakazal trend zmanjše-
vanja odpadkov in ogljične-
ga odtisa v občini, veljalo, da 
se udeleženci pripeljejo na 
prizorišče z javnim prevo-
znim sredstvom, s kolesom, 
pridejo peš ali pa si delijo 
prevoz. 
Po besedah direktorja kranj-
ske komunale so v sodelova-
nju z občinami, kjer izvajajo 
gospodarsko javno službo 
zbiranja komunalnih od-
padkov, skupaj z Ekologi 
brez meja proces pridobiva-
nja naziva Zero Waste pri-
peljali v zaključno fazo. Med 
predlaganimi zavezami naj-
demo prizadevanje za prire-
ditve brez odpadkov, sodelo-
vanje v različnih snovnih 
krogih reciklaže odpadkov 
(npr. higienski papir iz te-
trapaka), digitalne rešitve za 
uporabnikom prijaznejše 
storitve in seveda veliko dela 
na področju izobraževanja 
in svetovanja: "Pred občina-
mi kandidatkami je še za-
ključna faza zbiranja pri-
pomb na javno predstavlje-
no Zero Waste strategijo in 
pa predstavitev strategije na 
občinskih svetih. Potem pa 
začnemo uresničevanje za-
vez. Ne smemo pozabiti, da 
je Zero Waste pot, ne samo 
cilj. Skupaj bomo poiskali 
prave rešitve za uporabnike 
in okolje," je z zaključno mi-
slijo končal Matjaž Berčon.

Koncert z vabilom na pot 
zmanjševanja odpadkov
Mestna občina Kranj ter občine Jezersko, Naklo, Šenčur in Preddvor so trdno na poti do družbe brez odpadkov. V trajnostno in 
zeleno prihodnost je prisotne pospremil Peter Lovšin s Skalarji. 

Koncert Petra Lovšina in Skalarjev je bil primer trajnostno naravnanega dogodka.

Petek, 1. oktober
8.00  20. rojstni dan, Ribarnica in restavracija Delfin

  Nikica Brekalo, kuharski mojster dalmatinskih korenin, že 20 let v 
Ribarnici in restavraciji Delfin skrbi za dobavo svežih jadranskih 
rib in pripravo morskih specialitet po receptih svoje mame in ba-
bice. Praznujte 20-letnico v Delfinu! V oktobru vas čakajo akcije, 
presenečenja in gurmanska razvajanja.

17.00 Dan odprtih vrat Kric krac, OKC Krice Krace

17.00  10. Mednarodni festival likovnih umetnosti v Kranju, Staro mestno 
jedro

17.30 Predstava: Nekoč je bila, Lutkovno gledališče Tri, OKC Krice Krace

Sobota, 2. oktober
10.00 Predstava: Pasjedivščina, Lea Menard, Prešernovo gledališče Kranj

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

Torek, 5. oktober
18.00 Delavnica: Tečaj keramike z Jasmino Verbič, OKC Krice Krace

  Začetni tečaj prostoročnega oblikovanja gline je namenjen ljubite-
ljem ustvarjanja, ki se želijo spoznati s temelji tehnologije kerami-
ke in jim dodati lasten pridih. Delavnice za samostojno delo z 
glino so namenjene vsem, ki imajo osnovno predznanje in nekaj 
izkušenj ter želijo samostojno oblikovati svoje izdelke.  

Sreda, 6. oktober
17.00 Pravljična sredica, Mestna knjižnica Kranj 

Petek, 8. oktober
15.00 Festival piva in klobase, Glavni trg

V primeru slabega vreme se dogodek prestavi na 9. oktober.

17.00 Stražiška tržnica, Baragov trg 

17.30  Predstava: 1001 pravljica, Lutkovna skupina Bobek in LG Tri, OKC 
Krice Krace 

Sobota, 9. oktober
8.00  Bolšji sejem, Glavni trg

9.00  Delavnica: Oktober – mesec požarne varnosti, Glavni trg

10.00  Predstava: Mini cirkus Buffetto, Zavod Bufeto, Prešernovo 
 gledališče Kranj

 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, ob 11.00, OKC Krice Krace

18.00  Razstava: Jesen v Kranju in na Gorenjskem, Dom krajanov 
 Primskovo

Torek, 12. oktober
19.00 Obrazi slovenskih pokrajin: Darko Đurić, Mestna knjižnica Kranj

  Kdo so obrazi slovenskih pokrajin? Kako so odraščali, kako živijo 
in kakšne so njihove želje za prihodnost? Tokratni gost bo Darko 
Đurić, svetovni prvak v plavanju. Kot invalid je s svojim optimiz-
mom in trdim delom postal simbol uspeha ter zgled in navdih 
celotni družbi.

Sreda, 13. oktober
17.00 Pravljična sredica, Mestna knjižnica Kranj

Petek, 15. oktober
17.30  Predstava: Kužek in muca, Lutkovno gledališče Tri, OKC Krice Krace 

18.00 Stripovska razstava, OKC Krice Krace

Sobota, 16. oktober
10.00  Predstava: Majhno težavo imam, Lutkovno gledališče Fru Fru, 
 Prešernovo gledališče Kranj

11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

Ponedeljek, 18. oktober–sreda, 27. oktober
          Jenkovi dnevi

Sreda, 20. oktober
17.00 Pravljična sredica, Mestna knjižnica Kranj

Petek, 22. oktober
17.30  Predstava: Polž Vladimir gre na štop, Lutkovno gledališče Tri, OKC 

Krice Krace 

Sobota, 23. oktober
11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

  Pri ustvarjanju se uporablja reciklažni material. Namen delavnice je 
ozaveščati ljudi, da se za ustvarjanje lahko porabi vse, kar leži okrog 
nas. Delavnica otrokom vzgaja odnos do narave, njene zaščite, va-
rovanja njenih virov, ustrezne obdelave naravnih materialov.

Ponedeljek, 25. oktober
9.00  Juhuu, jesenske počitnice so tu, Akademija gibanja in veščin

Sreda, 27. oktober
17.00 Pravljična sredica, Mestna knjižnica Kranj

20.00 Koncert: Espacio flamenco: Dictarot, Layerjeva hiša

  Glasbeno-plesni koncert eksperimentalnega flamenka s kontra-
basom, elektroniko in zvočili svetovne glasbe. Kontrabas kot rit-
mično glasbilo ustvarja močno sinergijo s flamenko plesalcem, 
ki nastopa v vlogi diktafona, ki z manipuliranimi zvoki pevcev, 
zgodovinskih oseb in lastnimi zvoki vodi hipnotizirajočo naraci-
jo. Kontrabasist je deus ex machina, vseprisoten zvok, kozmično 
sevanje.

Četrtek, 28. oktober
7.00  Terenska krvodajalska akcija – Stražišče, Prošport, Stražišče 

20.00 Plesni žaromet, Layerjeva hiša

Petek, 29. oktober
17.30  Predstava: Strah, Lutkovno gledališče Tri in skupina Bobek,  

OKC Krice Krace

Sobota, 30. oktober
11.00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko, OKC Krice Krace

Cifra al' mož (po predhodni rezervaciji): 
Vsako soboto ob 10.00, Kranjska hiša 

Klasičen voden ogled Kranja (po predhodni rezervaciji): 
Vsak ponedeljek, sredo, soboto, nedeljo ob 11.30 in 
vsak torek, četrtek, petek ob 18.00

Redno vodenje Rovi pod starim Kranjem (po predhodni 
rezervaciji): 
Vsak torek in petek ob 17.00 in vsako soboto in nedeljo ob 10.00

Redno vodenje po kanjonu reke Kokre (po predhodni 
rezervaciji):
Vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00.

Sobotni sejem
Vsako soboto ob 8.00 na Glavnem trgu

Napovednik dogodkov
Od 1. do 30. oktobra
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 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam 
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Eva Pirnat 

Kranj – Mestno jedro Kranja 
leži na trideset metrov visoki 
skali, ki jo z ene strani obje-
ma reka Kokra, z druge pa 
Sava. Je mesto dvojnosti, raz-
peto med iskrivim kultur-
nim življenjem in pomirjajo-
čo naravo. To, da je bilo 
mesto zadnje prebivališče in 

počivališče velikega pesnika 
dr. Franceta Prešerna, čivka 
že vsak vrabec. Manj znano 
pa je, kaj se skriva za pesni-
kovo karizmatično podobo. 
Cifra al' mož je posvečena 
prav odkrivanju dvojnosti 
Kranja in pesnika, ki je na 
mestu in slovenskem narodu 
pustil velik pečat. Na na gla-
vo obrnjenem sprehodu od 
mestnega jedra do Kanjona 
Kokre boste obiskali 14 
kranjskih znamenitosti, ki so 
tako ali drugače povezane s 
pesnikom. Med drugim se 
boste ustavili ob neobičaj-
nem obisku Prešernove hiše, 
Prešernovega gledališča, 
zbirke Prešerniana in Pre-
šernovega gaja. Vmes si bos-

te vzeli trenutek zase in si z 
gosjim peresom napisali 
pismo. Poleg Prešerna so v 
Kranju živeli in delovali še 
številni drugi posamezniki, 
ki so pomembno oblikovali 
zgodovino. Eden izmed njih 
je bil zagotovo Janez Puhar, 
mož tisočerih talentov, zagri-
zen izumitelj, duhovnik in 
fotograf. Svetu je najbolj poz-

nan po svojem izumu foto-
grafije na steklo. Tudi sami 
se boste postavili pred came-
ro obscuro in na lastni koži 
izkusili, kako je videti tovrst-
no fotografiranje ter kakšen 
je končni rezultat. Če boste 
želeli, boste fotografijo lahko 
odnesli tudi domov. Sem 
omenila, da se potek vodenja 
zanaša na met kovanca? Če 
pade cifra, greste po levi uli-
ci, če bo mož, pa po desni. 
Dvojnost je rdeča nit, ki pre-
pleta in v celoto povezuje vse 
aspekte sprehoda. Z gotovos-
tjo lahko rečem, da boste 
tudi Kranjčanke in Kranjčani 
z metom kovanca Kranj spo-
znali v povsem novi, manj 
poznani luči.

Cifra al’ mož, sprehod 
po Kranju malo drugače

Ena izmed točk ogleda je tudi javnosti skrita soba v 
Prešernovem gledališču. / Fotoarhiv ZTKK: Mankica Kranjec

Eva Pirnat

Kranj – Layerjeva hiša je Kra-
njčankam in Kranjčanom 
dobro poznana kot hiša 
umetnikov in umetnosti v 
vseh njenih aspektih. Raz-
stave, koncerti, predavanja, 
delavnice in projekti, ki se 
odvijajo skozi celo leto, ter 
prijetna kavarna so jo spre-
menili v središče kulturnega 
ter družabnega dogajanja. 
Po novem pa sta umetnost 
in kultura dobili tudi bolj 
kosmate cimre na štirih 
nogah. V prvem nadstropju 

Layerjeve hiše se namreč 
nahaja Mestni mačjak in nje-
govi prikupni oskrbovanci. 
Društvo in njegovi prostovo-
ljci si prizadevajo za izboljša-
nje situacije brezdomnih 
muc in mačkonov. V ta 
namen ozaveščajo javnost o 
problematiki, organizirajo 
dogodke in licitacije ter 
pomagajo pri oddajah muc v 
nove domove. V njihovih 
prostorih lahko trenutno naj-
dete pisano ponudbo oblačil 
iz druge roke, na spletni stra-
ni pa čudovite izdelke, ki so 
nastali v sodelovanju z različ-
nimi umetniki. Denar od 
nakupov teh izdelkov je v 
celoti namenjen oskrbi in 
prizadevanju za boljše življe-
nje kranjskih muc. Vrata 
Mestnega mačjaka so odprta 
vsem ljubiteljem mačje dru-
žbe, zato le zavijte v prvo 
nadstropje, kjer vas bodo 
veselo pozdravili Olja, Noč-
ka, Erik in Vili. Znani rek 
pravi: »Čas, preživet z mač-
kami, ni nikoli zapravljen.« 
Kaj pa veste, morda spoznate 
novega najboljšega prijatelja.

Priporočamo:  
kava v mačji družbi
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Katarina in Aleš 
Kristan

Javornik – Naša kmetija 
odprtih vrat Pr' Končovc šte-
je čez sto let. Okus tradicije 
in toplino domačije neguje 
že osma generacija Krista-
novih. Tu smo že od nekdaj 
živeli od narave in tudi 
danes smo odvisni od nje, 
kar nam daje zavedanje, da 
moramo biti pozorni na 
varovanje okolja, v katerem 
živimo. Že pred več kot 
desetletjem smo pridobili 
status ekološke kmetije. 
Letos smo prejeli še okoljski 
trajnostni znak Zeleni ključ.
Dejstvo, da vsaka gospodar-
ska dejavnost obremenjuje 
okolje, nas je v našem gos-
tinskem obratu spodbudila 
k spremembam, s katerimi 
smo bolj trajnostno usmer-
jeni. Gre za način, kako 
redimo živali, kako gojimo 
kmetijske pridelke in kako 
skrbimo za domačijo. Zelo 
pomembna je tudi naša gos-
tinska ponudba. Stremimo 
k temu, da je naša kulinari-
ka kakovostna in zdrava, da 
je pot živil do krožnikov 
zares kratka in da so živila 
ekološko pridelana ter lokal-
na. Česar nimamo sami, 
kupimo na bližnjih kmeti-
jah. Želimo si, da bi naši 
gostje prepoznali naša zele-
na prizadevanja in da bi nas 
s svojim ravnanjem pri tem 
podpirali. Bodisi s tem, da k 
nam pridejo peš ali s kole-
som – če to le gre, bodisi 

tako, da pri nas za sabo uga-
šajo luči, varčujejo z vodo in 
ločujejo odpadke.
Ker smo vsa ta prizadevanja 
želeli uradno potrditi, smo 
se odločili za pridobitev 
Zelenega ključa. Ta nas in 

naše goste zavezuje k okolju 
prijaznemu življenju in nas 
spodbuja, da si vsako leto 
zastavimo nekaj novih ciljev 
za izboljšanje delovanja v 
smislu zmanjšanja obreme-
njevanja okolja. Letos pa 

bomo še posebej usmerjeni 
v zmanjševanje porabe vode 
in električne energije in s 
tem zmanjševanje ogljične-
ga odtisa, spodbujanje raz-
mišljanja o vsakodnevnem 
ravnanju in ohranjanju 
narave ter iskanje novih 
ukrepov za zmanjšanje 
obremenjevanja okolja. Naši 
koraki so majhni, vendar je 
vsak trud pri ohranjanju 
narave pomemben. V nada-
ljevanju pa si želimo prido-
biti tudi znak Slovene Green 
Cuisine in s tem uradno 
potrditi kakovost naše kuli-
narične ponudbe.

Zeleni ključ za 
kmetijo Pr' Končovc
Trajnosti znak Zeleni ključ kmetijo odprtih vrat Pr' Končovc in naše goste zavezuje k okolju 
prijaznemu življenju in nas spodbuja, da si vsako leto zastavimo nekaj novih ciljev za izboljšanje 
svojega delovanja v smislu zmanjšanja obremenjevanja okolja. 

Družina Kristan / Foto: Primož Pičulin 

Letos bomo še posebej usmerjeni v 
zmanjševanje porabe vode in električne energije 
in s tem zmanjševanje ogljičnega odtisa, 
spodbujanje razmišljanja o vsakodnevnem 
ravnanju in ohranjanju narave ter iskanje novih 
ukrepov za zmanjšanje obremenjevanja okolja. 
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Na spletni strani Mestne ob-
čine Kranj je objavljen osnu-
tek prihodnje Strategije za 
turizem, ki pravi, da je ga-
stronomija segment, kjer je 
potreben največji preskok v 
kakovosti. Kaj je bilo storje-
nega v tej smeri v letošnjem 
letu?
Letos se je Kranj vključil v 
projekt Evropska gastro-
nomska regija 2021. Aktiv-
nosti, ki so temu sledile, so 
bile namenjene povezova-
nju gostincev v destinaciji 
ter neki skupni promociji 
kulinarične ponudbe v Kra-
nju. Medtem smo delali tudi 
na pridobivanju podatkov za 
Strategijo turizma in res se 
je izkazalo, da je na podro-

čju gastronomije potreben 
razvoj. Sodelovanje s ponu-
dniki, tak, kot smo ga zasta-
vili, ima potencial za razvoj 
v segmentu gastronomije. 
Prvi koraki pa so narejeni: v 
projektu LAS – kulinarično 
popotovanje je nastala bro-
šura Kranjsko na krožniku, 
dobrote in okusi podeželja. 
V nastajanju je tudi brošura 
o kulinarični ponudbi me-
sta. Druženje s ponudniki 
je prineslo nadaljnjo smer 
razvoja v trajnostno narav-
nano gastronomijo, v zele-
no, ekološko in lokalno. 
Eden izmed odmevnejših 
in uspešnejših projektov pa 
je zagotovo Kranjska dolga 
miza.

Zakaj menite, da je dogodek 
Kranjska dolga miza po-
memben za nadaljnji razvoj 
turizma v Kranju?
Drugje po svetu je to že usta-
ljena praksa, v Sloveniji pa je 
bila to prva dolga miza. To 
nam je na dogodku potrdil 
tudi dr. Janez Bogataj, ga-
stronomski strokovnjak. To 
je bil tudi prvi dogodek v 
Sloveniji, kjer se je meril 
ogljični odtis. Prvič so se 
med seboj v namen izvedbe 
dogodka povezali kranjski 
gostinci. Zeleno usmerjeni 
dogodek, v ospredju domači 
kuharji in natakarji, lokalni 
sodelujoči, domače sestavi-
ne, stremljenje k zero waste 
(brez odpadkov) izvedbi tako 

v smislu odpadne hrane kot 
v smislu odpadnih materia-
lov. Tudi to je trajnostna na-
ravnanost, da v destinaciji 
skrbimo za soljudi – dogo-
dek je imel namreč socialno 
noto. Ter povezovanje! Med 
gostinci, med proizvajalci, 
med podjetniki, med turi-
stičnimi ponudniki destina-
cije … Vse to prinaša nove, 
sveže ideje za gastronomsko 
ponudbo destinacije. 

Kranjska dolga miza je to-
rej utrdila sodelovanje med 
kranjskimi gostinci. Ka-
kšen je bil odziv kuharjev 
in sodelujočih na dogodek? 
Si želijo nadaljnjega sode-
lovanja?

Vsi sodelujoči kranjski go-
stinci so že potrdili sodelova-
nje za prihodnje leto. Skupaj 
že snujemo nov projekt, in 
sicer razvijamo destinacijsko 
gastronomsko blagovno 
znamko. Iščemo tudi nekaj 
skupnih kulinaričnih kranj-
skih specialitet, ki bi jih lahko 
okušali na izbranih lokacijah. 
Vsi se strinjamo tudi, da so-
delovanje in povezovanje pri-
nese bistveno večjo kulinarič-
no prepoznavnost destinaci-
je. Tokrat smo bili še posebej 
veseli, da se je JGZ Brdo 
vključil v projekt. Ob sprošče-
nem pogovoru po dogodku se 
je izkazalo, da so se nekateri 
sodelujoči kuharji svoje ume-
tnosti učili prav na Brdu.

Ali je Kranjska dolga miza 
lahko nov turistični pro-
dukt?
Kakor sem že rekel, so v 
svetu kulinarične dolge 
mize že dobro poznane, v 
Sloveniji smo bili prvi. Lju-
dje se radi družimo ob hra-
ni in pijači, obiskovalci me-
sta pa radi okušajo lokalno 
kulinariko. Kar se tiče nad-
gradnje gastronomskih 
produktov, je Kranjska dol-
ga miza zagotovo ta, ki jo je 
vredno nadaljevati. Prepri-
čan sem, da se bodo podob-
ni dogodki, kot je Kranjska 
dolga miza, začeli pojavljati 
po Sloveniji. Kranj je pri 
tem začrtal novo pot, na kar 
smo lahko ponosni. 

Kranjska dolga miza je del 
prihodnje gastronomske ponudbe 
Intervju s Klemenom Malovrhom, direktorjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj, o pomenu kulinaričnega dogodka Kranjska dolga miza za prihodnost 
kranjskega turizma: »Vsi sodelujoči kranjski gostinci so že potrdili sodelovanje za prihodnje leto. Skupaj že snujemo nov projekt, in sicer razvijamo 
destinacijsko gastronomsko blagovno znamko.«

Del prihodkov od prodanih vstopnic je bil namenjen kranjskemu Centru za socialno delo. 

Glavne zvezde Kranjske dolge mize so bili kuharji kranjskih gostiln. / Fotoarhiv ZTKK; Jaka Arbutina

Petra Puhar Kejžar

Kranj – V letu 2021 je Slo-
venija nosilka naziva 
evropska gastronomska re-
gija 2021 (EGR 2021). Med 
številne dejavnosti projek-
ta spada tudi predstavitev 
slovenske kulinarične kul-
ture in tradicije. Mestna 
knjižnica Kranj (MKK) se 
vanj vključuje s tremi do-
godki:  s predavanjem 
»Kaša, žganci, zelje – dedi-
ščina prehrane na Gorenj-
skem za sodobno rabo« 
Tatjane Dolžan Eržen in 
Monike Rogelj iz Gorenj-

skega muzeja, s »Tržnico 
receptov in kuharskih 
knjig«, vrhunec jesenskih 
domoznansko-gastronom-
skih dni pa bo odprtje raz-
stave »Dobro jesti, dobro 
piti v kranjskih gostilnah«.
Razstava je tretja v seriji ve-
likih razstav MKK v lastni 
produkciji, s katero skupaj z 
drugimi gorenjskimi knji-
žnicami vsako jesen v 
ospredje postavljamo bogate 
zbirke o zgodovini, delu in 
življenju ljudi iz naših kra-
jev. Z izbrano temo se letos 
knjižnice poleg projektu 
EGR 2021 priključujemo še 

projektu Dnevi evropske 
kulturne dediščine, ki nas v 
letu 2021 nagovarja s temo 
»Dober tek!«.
Metodološko sem razstavo 
»Dobro jesti, dobro piti v 
kranjskih gostilnah«, kate-
re avtorica sem, zastavila 
kot predstavitev gostiln, ho-
telov, kavarn, slaščičarn in 
vinotočev v Kranju ter bli-
žnji okolici, od najstarejših 
virov naprej do lokalov, ki 
imajo svoj izvor pred drugo 
svetovno vojno. Gre za sku-
pni rezultat urejene sinteze 
vseh dostopnih virov, pred-
hodnih raziskovanj zgodo-

vinarjev Gorenjskega mu-
zeja v Kranju, nekdanjega 
zgodovinskega krožka na 
Osnovni šoli Simona Jen-
ka, Petre Vencelj, somešča-
nov, ki so prispevali gradi-
vo in delili spomine, ter 
MKK. 
Razstava je interaktivne na-
rave, zato k sodelovanju va-
bimo tudi sokrajane. Dopol-
njevali jo bomo namreč s 
spominskimi pričevanji in z 
novoodkritimi viri. Izpopol-
njena predstavitev bo do 
konca leta izšla v brošuri 
MKK in bo objavljena na 
portalu kamra.si.

Gastronomsko leto  
v mestni knjižnici
Predstavitev kulinarične kulture in tradicije v mestni knjižnici 

Z razstave Dobro jesti, dobro piti v kranjskih gostilnah

 F
o

to
ar

h
iv

 Z
TK

K
; J

ak
a 

A
rb

u
ti

n
a



10

Kultura

Kranjske novice, petek, 24. septembra 2021

Igor Kavčič

Kranj – Letošnji jubilejni, 
deseti festival prinaša še 
kako aktualno temo in je v 
več pogledih "pisan na kožo" 
času, v katerem živimo. 
"Tema spodbuja razmislek o 
današnji bivanjski kulturi 
kot taki in njeni vpetosti v 
naravo. Teme o tem, kaj pri 
tem človek dela prav in kaj 
narobe, so večplastne, tako 
arhitekturne kot okoljevars-
tvene, predvsem pa na razli-
čne načine povezane s pla-
netom. Nekateri ustvarjalci 
urbani pejsaž v povezavi z 
naturo vidijo idealistično, 
kot pravljico, mogoče je nji-
hov odnos do tega nekoliko 
iščoč, hkrati pa se bojimo 
taljenja ledenikov, segrevan-
ja ozračja, naravnih ujm, ki 
jih prva dva posredno povz-
ročata. Na eni strani torej 
veselje in na drugi strah pre-
poznavamo tudi v likovnih 
odgovorih sodelujočih avtor-
jev," pripoveduje akademski 
slikar Klavdij Tutta, pred 

desetletjem pobudnik in 
tudi zdaj še vedno prva moč 
festivala ter njegov umetniš-
ki vodja. "Vprašali smo se, 
kaj to pomeni za inspiracijo 
avtorjev in kdaj oziroma na 
kakšen način so jih te teme 

na neki način zadele? Če nas 
danes poganja nekakšen 
konzum, avtorji iščejo neke 
vrste njegovo nasprotje," o 
iskanju likovnosti v tem 
ponorelem svetu razmišlja 
Tutta; da še nismo našli 

neke bivanjske paradigme, 
ki bi obetala boljšo prihod-
nost. "Smo v času, ko uspe-
vajo tisti, ki nam kradejo 
dušo."
Na tokratnem festivalu 
sodelujejo 104 avtorice in 
avtorji iz 26 držav, njihova 
dela pa bodo na ogled na 17 
različnih razstaviščih. Naj-
večja razstava likovnih del, 
od klasičnega slikarstva in 
kiparstva, različnih grafič-
nih tehnik do prostorskih 
objektov, instalacij, videa …, 
bo na ogled v Mali galeriji, 
vseh galerijah Gorenjskega 
muzeja, v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev, Galeriji 
Kranjske hiše in Kavarni 
Khislstein 12.56, v razstaviš-
čih Layerjeve hiše, Stolpu 
Škrlovec, Cafe galeriji Pun-
gert in na plakatnih mestih 
TAM TAM v Mergentalerje-
vi ulični galeriji in Galeriji 
na mestu pred Mestno knji-
žnico.
Širok izbor avtorjev iz slo-
venskega prostora je pripra-
vila osrednja selektorica fes-

tivala Nina Jeza, okrog deset 
avtorjev je k razstavljanju 
dodatno povabil umetniški 
vodja festival Klavdij Tutta, 
člani domačega Likovnega 
društva Kranj so bili izbrani 
na internem natečaju. 
"Mednarodni program smo 
tokrat pripravili s pomočjo 
tujih svetovalcev in umetno-
stnih kritikov, ob izboru pa 
sem zagovarjal predvsem 
različne umetniške pristope 
in tehnike," pove sogovor-
nik. 
V Mali galeriji bodo tokrat 
predstavljena dela dveh emi-
nentnih umetnikov, našega 
Zorana Mušiča in enega 
najbolj znanih japonskih 
umetnikov, ki je močno 
povezan tudi s Slovenijo, 
Toshihira Hamana. Osred-
nja mednarodna razstava bo 
na ogled v galerijah Gorenj-
skega muzeja, v spodnjem 
razstavišču Galerije Prešer-
novih nagrajencev bodo na 
ogled dela šestih avtorjev iz 
galerijske zbirke, ki so pove-
zani z motiviko pokrajine, v 

Stolpu Škrlovec se bodo 
predstavili avtorji iz prosto-
ra Alpe Jadran, v Medpros-
toru bodo na ogled dela Met-
ke Kavčič, razstavišča v 
Layerjevi hiši bodo zajemala 
preplet umetnosti evropske-
ga prostora z azijskim, tu pa 
bosta razstavljali tudi Eva 
Petrič in Irena Gayatri Hor-
vat, v gornjem nadstropju 
bodo na ogled fotografije 
več avtorjev. V Galeriji 
Kranjske hiše bodo predsta-
vili pejsaže Zvesta Apollo-
nia, v Kavarni Khislstein 
bomo spremljali oblikoval-
ce, v Cafe galeriji Pungert pa 
bodo na ogled dela še neka-
terih avtorjev domačega 
društva. Na plakatnih mes-
tih bodo na ogled reproduk-
cije nekaterih del z razstave. 
Rezidenca Layerjeve hiše bo 
v okviru festivala gostila dva 
mlada umetnika.
Letošnji nagrajenci Zveze 
društev slovenskih likovnih 
umetnikov so likovniki iz 
družine Zelenko, oče Karel 
ter sin in hči Rok in Nina 
Zelenko. Osrednji pohod po 
galerijah bo – seveda ob 
spremstvu pogoja PCT – v 
petek, 1. oktobra, z začet-
kom ob 17. uri, že po tradici-
ji izpred Male galerije, zak-
ljučili pa ga bodo s podelitvi-
jo festivalskih nagrad in pri-
znanj. Tudi letos so skozi 
ves oktober v načrtu strokov-
na vodenja po razstaviščih.

Urbano, narava, likovno
Oktober je v Kranju že po tradiciji čas za Mednarodni festival likovnih umetnosti. Prihodnji petek bo na sporedu že desetič, na 
njem pa se bodo s svojimi deli predstavili 104 avtorji iz 26 držav – letos na temo Urbani pejsaž, razumeti naturo.

Prva sodelavca pri organizaciji letošnjega festivala Ana 
Debeljak in Klavdij Tutta pred Malo galerijo, kjer je pred 
desetimi leti festival pognal svoje korenine / Foto: Igor Kavčič
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Igor Kavčič

Kranj – Mojstrice in mojstri 
svetlobe iz domačega Foto-
grafskega društva Janez Pu-
har se v občinski galeriji to-
krat predstavljajo z razstavo 
pomenljivega naslova Kranj 
365. Tako je, gre za število 
dni v enem letu, avtorji pa 
so na fotografijah želeli po-
kazati vsakdanji utrip Kra-

nja skozi celo leto. "Pri tem 
čas in dogodek nista po-
membna, saj številka pove, 
da gre za mesto ob vsaki pri-
ložnosti. Naše pravilo je 
bilo, da mora biti na fotogra-
fiji segment ali dogodek iz 
našega lepega mesta," pove 
Vasja Doberlet častni pred-
sednik društva in eden av-
torjev na razstavi. Raznoli-
kost fotografij poudarja raz-

lične poglede avtoric in av-
torjev na naše mesto in do-
gajanje v njem.
Za letošnjo razstavo je svoja 
dela prispevalo 18 članic in 
članov društva, skupaj pa je 
razstavljenih kar 44 fotogra-
fij, ki bi jih lahko uvrstili v 
dve kategoriji. V prvi so av-
torji fotografirali Kranj z raz-
ličnih zornih kotov, pri če-
mer so poiskali razne zani-

mive detajle iz mesta, ulic in 
zgradb, ki so jih ujeli ob izje-
mnih svetlobnih pogojih ali 
na kakšen drug, neobičajen 
način. V drugi kategoriji Ži-
vljenje v Kranju pa gre za 
dogajanje v prestolnici Go-
renjske, kjer srečujemo mla-
dost, ljubezen, kulturo, 

šport, radovednost, tran-
sport, vremenske nevšečno-
sti in komunikacijo med 
mladimi.
Na razstavi sodelujejo: Ma-
tej Artač, Jože Cimperman, 
Damjan Černe, Vasja Do-
berlet, Damir Gizdavčić, Mi-
lan Gramc, Dare Jazbinšek, 

Valerija Jenko, Biserka Ko-
mac, Lado Kraljič, Mojca 
Kraljič, Simon Krejan, Mile-
na Kuhar, Jurij Kurillo, 
Miha Mekuč, Andreja Pe-
klaj, Andreja Teran in Tine 
Založnik. Razstava je v Ga-
leriji Mestne občine Kranj 
na ogled do 15. novembra.

Naše mesto 
Kranj 365 
V Galeriji Mestne občine Kranj je na ogled razstava fotografij članov 
Fotografskega društva Janez Puhar.

Fotografske utrinke Kranja v občinski galeriji si boste seveda lahko ubesedili sami. 

Igor Kavčič

Kranj – Na likovni razstavi z 
naslovom Dantejevi krogi v 
času korone v Galeriji Kurija, 
ki sodi v sklop muzeja Pri-
gorja v Zagrebu, se je v prvi 
polovici septembra predsta-
vilo 18 umetnic in umetni-
kov, članov Likovnega dru-
štva Kranj. Njihova dela so 

bila tematsko povezana s 
700. obletnico smrti enega 
največjih srednjeveških pe-
snikov Danteja Alighierija. 
Razstava je rezultat večletne-
ga sodelovanja kranjskega 
društva s Hrvaškim združe-
njem likovnih umetnikov in 
kritikov (Hrvatska udruga li-
kovnih umjetnika i likovnih 
kritičara).
Z aktualnostjo tematike, ki 
jo zaznamuje vsakodnevni 
boj s covidom-19, je prikaza-
na še ena slika prestrašene-
ga človeka, razpetega med 
peklom in nebesi, in to na 
način, kot ga je uporabil 
Dante Alighieri v svojem 
alegoričnem delu Božanska 

komedija, v katerem nas 
vodi skozi kroge pekla teda-
njega človeka, razpetega 
med politiko, moralo, vero 
in tedanja znanstvena spo-
znanja. 
Kot je zapisala slikarka Ire-
na Gayatri Horvat, članica 
LD Kranj in avtorica enega 
izmed del, razstava predsta-
vlja osebne in zato zelo raz-

lične poti v razdvojenosti in 
samoodkrivanja na potova-
nju skozi lastne kroge krize 
identitete. Situacija je ume-
tnike še bolj izolirala v nji-
hove ateljeje.
Na razstavi so se s slikami, 
grafikami, videom in skulp-
turami predstavili: Andreja 
Eržen, Boge Dimovski, 
Miha Perčič, Brut Carniol-
lus, Martina Marenčič, Do-
men Dimovski, Cveto Zlate, 
Irena Dimovska, Goran 
Medjugorac, Irena Gayatri 
Horvat, Irena Orel, Nataša 
Druškovič, Karol Kuhar, Ja-
nez Ravnik, Biserka Komac, 
Peter Marolt, Klavdij Tutta 
in Lojze Kalinšek.

Dantejevi krogi  
v času korone
Osemnajst članov Likovnega društva Kranj je  
v preteklih dneh razstavljalo v Zagrebu.

Obiskovalci so si v Zagrebu z zanimanjem ogledali 
razstavo umetnikov iz LD Kranj. / Foto: Lojze Kalinšek
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Medijski pokrovitelj:

Vilma Stanovnik

Kranj – Turnir se je v Špor-
tni dvorani na Planini začel 
v petek s tekmo med ekipa-
ma Play Off iz Sarajeva in 
Trešnjevka iz Zagreba, 
hrvaška ekipa pa je slavila z 
rezultatom 69 : 52. Zvečer 
so se domače košarkarice 
pomerile z močno ekipo 
Žabiny iz Brna, ki igra tudi 
v evropskem pokalu, gostje 
pa so zmagale z rezultatom 
66 : 41.

Tekmovanje se je nadaljeva-
lo v soboto, ko je ekipa 
Žabiny najprej s 121 : 47 pre-
magala Play Off, zvečer pa 
so bile domače igralke bolj-
še od Trešnjevke in so zma-
gale z rezultatom 70 : 60. 
V nedeljskem obračunu 
med ekipama Trešnjevka in 
Žabiny so s 64 : 48 slavile 
Čehinje, košarkarice Trigla-
va pa so z rezultatom 73 : 58 
premagale Sarajevčanke in 
si priborile drugo mesto. 
Pokal za zmago je zasluže-
no osvojila ekipa Žabiny, 
pokal za najkoristnejšo 
igralko pa Natalie Stoupalo-
va. Kranjčanke so bile dru-
ge, tretje mesto je osvojila 
ekipa Trešnjevke iz Zagre-

ba, četrte pa so bile članice 
ekipe Play Off iz Sarajeva. 
V Ženskem košarkarskem 
klubu Triglav so v spomin 
na ustanovitelja ter dolgolet-
nega predsednika Jerneja 
Gortnarja turnir tokrat prip-
ravili drugič, saj je lani zara-
di epidemije odpadel. Tudi 
letos je bila organizacija 
zahtevna, na koncu pa so 
bili veseli, da je potekal brez 
težav z okužbami, ob člani-
cah pa so se na parketu 
predstavile tudi mlajše eki-

pe. Tako sta v soboto nasto-
pili tudi ekipi deklet do 13 
let. Ekipa U13 B je tekmo 
Mini Pokala dobila brez 
boja, saj ekipa Tolmina ni 
pripotovala v Kranj in so 
dekleta tekmo odigrala kar 
med seboj. Ekipa U13 A pa 
je na prijateljski tekmi gosti-
la ekipo iz Škofje Loke. Gos-
tje so zmagale z 28 : 42. V 
nedeljo dopoldne so najprej 
nastopile najmlajše, ki so 
odigrale tekmo med seboj. 
Sledil je obračun v kategoriji 
do 15 let med Triglavom in 
domžalsko Ledito. Triglavo-
va dekleta so zmagala s 67 : 
36. Za njimi so na parket 
stopila dekleta U17, ki so 
morala priznati premoč lju-

bljanski Iliriji. Rezultat je bil 
66 : 82.
»Turnir je bil dober uvod v 
sezono in v klubu si želimo, 
da bi postal tradicionalen, 
saj tako ohranjamo spomin 
na nekdanjega predsednika. 
Seveda je bil dobrodošel 
tudi zame kot trenerja, saj 
smo odigrali tri tekme s tre-
mi kvalitetnimi ekipami. 
Vedeli smo, da je češka eki-
pa res odlična, saj igra v 
evropskem pokalu, zato je 
bila ta tekma za naša dekleta 
res nekaj posebnega. Sicer 
pa smo vse tekme izkoristili 
za dvig forme, predvsem pa 
za uigravanje,« je po turnir-
ju povedal trener triglavank 
Gašper Sluga, ki ima od 
prejšnjega tedna v ekipi 
novo okrepitev, Američanko 
Joy Hadley, v tej sezoni pa 
se je v ekipo vrnila tudi Lara 
Kozina Bubnič. Prav tako 
naj bi do konca leta zaigrala 
tudi mlada Anja Dragar, ki 
je v Kranj prišla iz Ježice. 
Sicer pa je jedro ekipe na 
čelu z Rebeko Abramovič 
ostalo iz lanske sezone. 
»Konec meseca nas čaka 
prva tekma v jadranski 
(WABA) ligi v Podgorici, 
nekaj dni kasneje pa bomo 
odigrali tekmo prvega kroga 
državnega prvenstva v Dom-
žalah pri Tosami Lediti. Jad-
ranska liga bo priložnost za 
nabiranje izkušenj, v držav-
nem prvenstvu pa so naše 
želje in cilji tudi letos visoki. 
Predvsem pa si želimo, da bi 
bili zdravi in da bi sezona 
potekla brez večjih pretre-
sov,« je še povedal trener 
Gašper Sluga ter se v imenu 
kluba zahvalil vsem spon-
zorjem, ki so pomagali, da 
je bil turnir izveden na viso-
kem nivoju. To bila podjetja 
Herz, Veto group, Eltron, 
Štern, ECE, Zavarovalnica 
Triglav, BIAL, Megaterm, 
Wilo, Avtohiša Vrtač, Vodo-
term, pomagala pa sta tudi 
Mestna občina Kranj in 
Hotel Marinšek. Medijski 
partner je bil Gorenjski glas.

Dober uvod v novo 
košarkarsko sezono
Pri Ženskem košarkarskem klubu Triglav so minuli konec tedna organizirali 
mednarodni ženski košarkarski turnir, posvečen spominu na dolgoletnega 
predsednika Jerneja Gortnarja.

Članice Triglava so z dvema zmagama in porazom osvojile 
drugo mesto. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Golnik – Športna plezalka 
Mia Krampl je na svetov-
nem prvenstvu v Moskvi 
dosegla nov velik uspeh. 
Veselila se je naslova svetov-
ne podprvakinje v kombina-
ciji.
V tej disciplini posebne tek-
me ni bilo, štel je zmnožek 
uvrstitev v posameznih dis-
ciplinah. "V kombinaciji 
sem računala na dober nas-
top, saj sem letos zaradi 
olimpijskih iger zelo veliko 
vlagala vanjo, trenirala še 
hitrost in balvane. Zadovo-
ljna sem in vesela, da se je 
poklopilo in sem dobila 
medaljo, čeprav priznam, 
da je bila konkurenca malo 
okrnjena. Mi je pa zelo žal, 
da mi tega ni uspelo poka-
zati v težavnosti, ker se mi 
zdi, da sem bila zelo dobro 
pripravljena in ta nastop 
zagotovo ni bil popoln, ni 
bil to, kar sem si predstav-
ljala. Najbolj sem zadovolj-
na, da mi je v hitrosti uspe-
lo doseči dober čas. Zado-
voljna sem tudi z nastopom 
v kvalifikacijah težavnosti, 
kjer se mi je kljub nervozi 
uspelo sprostiti in dobro 
odplezati. Tega pa ne 
morem reči za polfinale, 

zato je bil moj rezultat na 
koncu slabši od pričakova-
nega," je povedala 21-letna 

športna plezalka. Bila je 19. 
v težavnosti, 23. v hitrosti in 
29. v balvanih.

Srebrna v kombinaciji
Medalja plezalke Mie Krampl na svetovnem prvenstvu v Moskvi

Mia Krampl s srebrno medaljo, ki jo je na svetovnem 
prvenstvu osvojila v kombinaciji / Foto: Luka Fonda

DAN ODPRTIH VRAT 
KRANJSKEGA ŠPORTA 

MERITVE IN TESTIRANJA
MINI OLIMPIJADA

za otroke iz Kranjskih vrtcev
ŠPORTNI DAN

za učence 3. razredov
ŠPORTNA TRŽNICA
PREMIERA FILMA 

"KRANJ JE MESTO ŠPORTA"
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Povsem novi Nissan Qashqai

za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Informativni izračun je narejen na dan 24. 8. 2021 za novi Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.190,00 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 7.489,37 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.709,84 €. EOM = 6,86 % se lahko spremeni, če se spremeni 
katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 11.990,79 €. Skupna finančna obveznost z že vplačanim pologom, 
ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 23.640,94 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,54 € in strošek odobritve kredita 389,60 €. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano 
jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje 
vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni 
izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Slike so 
simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si

NISSAN QQ NEW OGLAS A5 AVG21 V4.indd   1 02/09/2021   12:10
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

V skupini C in D s predznanjem plavanja
Poleg najmlajših vpisujemo tudi v starejši skupini, kjer se otroci že sreču-
jejo s specialnimi vaterpolskimi tehnikami, prav tako pa se udeležujejo 
tudi tekmovanj. Za vpis v omenjeni skupini je predpogoj predznanje 
plavanja, saj vadba poteka izključno v olimpijskem bazenu.
Poleg tega, da se bo vaš otrok naučil plavati, pa ima voda tudi ogromno 
pozitivnih učinkov na njegov razvoj. Več o teh učinkih samih pa si lahko 
preberete tudi v spodnjih točkah, kjer je vse podrobneje pojasnjeno. 

ZAKAJ IZBRATI VATERPOLO?

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

Vpliv VATERPOLA na telesni razvoj
Trening v vodi ima pozitivne učinke na vašega malčka. Omogoča na-
mreč pravilen lokomotorni razvoj, voda zmanjša pritisk na kosti in skle-
pe, krepijo pa se razni deli telesa, kot so ramenski obroč, hrbtni in trebu-
šni del, kar pozitivno vpliva na držo posameznika in s tem tudi na pravi-
len razvoj hrbtenice. Vzgon vode preprečuje tudi morebitne poškodbe 
in izboljšuje splošno posameznikovo moč, vzdržljivost in izboljša njego-
vo samopodobo. Trening vaterpola namreč kasneje vpliva tudi na izobli-
kovanje telesa in ravno vaterpolisti so med najbolj razvitimi športniki, 
prav zaradi učinkov vode. 

Vpliv VATERPOLA na boljše zdravje
Trening v vodi pospešuje delovanje srca in pljuč in ju s tem krepi. Poleg 
tega preprečuje možnost astmatičnega obolenja in pomaga osebam, ki 
to obolenje imajo. Vaterpolski trening krepi tudi imunski sistem in s tem 
pozitivno vpliva na alergije oziroma na njihovo preprečevanje. Trening v 
vodi vpliva tudi na kurjenje maščob in posledično omogoča tudi urav-
navanje telesne teže. 

Vpliv VATERPOLA na psihično-socialni razvoj
Trening vaterpola pospešuje koncentracijo in motivacijo otrok ter jih 
nauči sprejemanja obveznosti. Skozi trening namreč posameznik prido-
bi delovne navade in sposobnost boljše verbalne in neverbalne komu-
nikacije. Vaterpolo razvija samozavest, gradi socialne odnose in pomaga 
posamezniku pri reševanju problemov in vključevanju v družbo. Skozi 
samo igro pa vaterpolist pridobi tudi bio-psiho-socialne lastnosti, ki so 
potrebne v vsakdanjem življenju. 

Splošne informacije o treningih
Treningi potekajo vsak torek in četrtek med 16:00 in 17:00. Ob prihodu 
poiščete vaditelje Niko, Anžeta ali Jako ali pa se najavite na naš elektron-
ski naslov, ki ga najdete spodaj na sliki. Za trening vaš malček oz. malči-
ca potrebuje zgolj kopalke in brisačo. Pridruži se nam tudi ti, nauči se 
plavati in skleni nova prijateljstva.
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AVK TRIGLAV PONOVNO  
VPISUJE V VATERPOLSKO ŠOLO
Šolsko leto se je že začelo in tudi mi smo se preselili v 
zimski bazen. S tem pa se je ponovno vrnila tudi vater-
polska šola, ki je bila avgusta prav tako na počitnicah. 
Ponovni vpis mladih nadobudnežev v naš klub že po-
teka. Vabljeni vsi dečki in deklice, da se nam pridružite 
in se z nami naučite osnov gibanja v vodi, plavanja in 
vaterpolske igre. Vadba pod vodstvom naših strokov-
no usposobljenih vaditeljev poteka v malem bazenu 
Pokritega olimpijskega bazena Kranj. 

Maja Bertoncelj

Kranj – Za ultramaratonko 
Špelo Šavs iz Preddvora je 
poseben podvig. Pretekla je 
1125 kilometrov dolgo traso 
okoli Slovenije. Na poti je 
bila štirinajst dni. Startala je 
3. septembra v Preddvoru, 
zaključila pa v Kranju 16. 
septembra. Tekla je v dobro-
delen namen – za junake 
tretjega nadstropja, otroke, 
ki so zboleli za rakom. 
Mestna občina Kranj ji je ob 
prihodu na Slovenski trg v 
Kranju pripravila manjši 
sprejem. Čestital ji je tudi 
kranjski župan Matjaž Ra-
kovec in ji izročil šopek. 
Med drugim sta jo pričakali 
in se ji zahvalili tudi Mojca 
Lončarski, predsednica Li-
ons kluba Kranj, in Urška 
Kolenc, predsednica Dru-
štva Junaki 3. nadstropja. 
Špela Šavs je bila presrečna: 
"To je moj življenjski pro-
jekt, nekaj posebnega. Po-
nosna in hvaležna sem, da 
sem lahko tekla za junake 
tretjega nadstropja. V čast 
mi je, da sem bila lahko del 
te zgodbe. Verjetno se še ne 
zavedam dobro, kaj sem na-

redila. Vsako leto se podam 
na eno takšno dolgo preiz-
kušnjo. Lani je ni bilo, saj bi 
morala teči na maratonu 
Milano–San Remo v dolžini 

285 kilometrov, a je dogo-
dek odpadel. Pogrešala sem 
to in se že lani poleti odloči-
la, da bom tekla okoli Slove-
nije. Da bom to združila z 
dobrim namenom, se je 
zgodilo povsem po naklju-
čju – na pobudo Mojce Lon-
čarski, predsednice Lions 
kluba Kranj. Vse se je poklo-
pilo in tek sem uspešno za-
ključila. V teh dneh sem do-

živela veliko. Ko pomislim, 
kje vse sem tekla ... Niti ni-
sem utrujena. To je bil naj-
lepši tek v mojem življenju, 
ki ga ne bom nikoli pozabi-
la." Vsak dan je startala ob 
šestih zjutraj in tekla do ko-
sila, ki je bilo okrog pol 
dveh. Sledilo je od petdeset 
minut do ene ure počitka, 
nato pa je nadaljevala tek 
vse do večera ali še nekaj 
dlje. In naslednji dan spet 
naprej.
Zelo zadovoljni so tudi v Li-
ons klubu Kranj. "Špela mi 
je ob kavi povedala, da bi te-
kla okoli Slovenije, in hitro 
sem prišla na idejo, da bi se 
povezali in teku dodali še 
dobrodelno noto. Prišel je 
september, mesec ozavešča-
nja o otroškem raku, in Špe-
la je zanje pretekla 1125 kilo-
metrov. Namen je bil ozave-
ščati ljudi o tej bolezni. Po 
poti, kjer je tekla, so nas 
ljudje ustavljali, spraševali 
in mislim, da je namen do-
sežen. Odziv je bil izjemen," 
je presrečna tudi Mojca Lon-
čarski, predsednica Lions 
kluba Kranj.
Meseca septembra še ni ko-
nec, tako da junakom tretje-
ga nadstropja še vedno lah-
ko pomagate z nakazilom 
na TRR Lions kluba Kranj 
SI56 0700 0000 0709 548, 
namen: Junaki 3. nadstro-
pja, ali s SMS-sporočilom 
JUNAKI5 na 1919.

Tek okoli Slovenije 
zaključila v Kranju
Špela Šavs je v septembru, mednarodnem mesecu ozaveščanja o otroškem raku, štirinajst dni tekla 
okoli Slovenije – za junake tretjega nadstropja. Svoj življenjski projekt je zaključila v Kranju.

Špeli Šavs je v cilju v Kranju čestital kranjski župan Matjaž 
Rakovec in ji izročil šopek, zahvalila se ji je tudi Urška 
Kolenc, predsednica Društva Junaki 3. nadstropja.

»To je moj življenjski projekt, nekaj posebnega. 
Ponosna in hvaležna sem, da sem lahko tekla za 
junake tretjega nadstropja. V čast mi je, da sem 
bila lahko del te zgodbe.«
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LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER 
GORENJSKE V KRANJU

V mesecu oktobru  aktivnosti, ki se odvijajo v LUK –  
medgeneracijskem centru potekajo V ŽIVO. 
Za udeležbo na aktivnostih je treba izpolnjevati pogoj PCT.
Nekaj aktivnosti poteka tudi na daljavo po Zoomu.

Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete svoje 
ime, priimek, telefonsko številko in e-naslov ter izbrano aktivnost 
na: mck-prijava@luniverza.si ali pokličete na 04 280 48 25.

	VSAK PONEDELJEK ob 10. uri 
  ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati 

lepoto orientalskega giba, se zraven dodobra razgibati in 
sprostiti ob odlični glasbi. 

	VSAK PONEDELJEK ob 15. uri 
  UČNA POMOČ: individualno delo – matematika,  

angleščina, kemija, fizika
  Učna pomoč za učence osnovne šole. Obvezna predhodna 

prijava.

	VSAK PONEDELJEK ob 17. uri 
 TEHNIČNA POMOČ – RAČUNALNIŠTVO IN TELEFONIJA
  Pomoč pri reševanju problemov in uporabi novejše  

tehnologije (računalnik ali telefon). Računalnik ali telefon  
lahko prinesete s seboj in skupaj bomo poiskali rešitev.

	VSAK TOREK ob 16.30 

  USTVARJANJE FRAKTALNE RISBE: spoznajte umetnika v 
sebi in narišite umetnino. Za delavnico ni potrebno nobeno 
predznanje.

	VSAK TOREK ob 18. uri na daljavo po Zoomu
  ENERGIJSKE VAJE IN VAJE ZA KREPITEV BIOPOTENCIALOV 

( z razgibavanjem in sproščanjem )
  Naučili se bomo nekaj energijskih vaj za ustvarjanje  

harmonije – ravnovesja v telesu in za dvig imunskega siste-
ma ter vaje za umirjanje stresa. 

	VSAKA SREDA ob 16. uri
 ŠAH – Vabljeni k igranju šaha v prijetni družbi. 

	VSAK ČETRTEK ob 8.30
 VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO  

	VSAK PETEK ob 17. uri 
  DRUŽABNI VEČER – TAROK – Vabljeni na druženje ob igri 

taroka.

	VSAK PETEK  ob 18. uri 
 MAGIC – družabna igra

	VSAK PETEK  ob 17.30 

 LJUDSKO PETJE

	PONEDELJEK ,4. 10. in 18. 10. 2021, ob 10. uri 
 VESELE URICE – FRANCOŠČINA – osnove francoskega jezika

	PONEDELJEK, 4. 10. 2021, ob 18. uri 
  ZADIHAJMO VADBE »v VAJI vaj« Vadbe so antistresne in 

pomlajevalne narave. 

	TOREK, 5. 10. in 19. 10. 2021,  ob 10. uri
 PLEŠI, OSVOBODI SE.

	SREDA, 6. 10. in 20. 10. 2021, ob 10. uri
 VESELE URICE – RUŠČINA
  Si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in  

neformalen način? Vabimo vas na konverzacijske urice  
RUŠČINE.

	SREDA, 6. 10. 2021, ob 10. uri
  TEČAJ MASAŽE DOJENČKOV po mednarodno priznanem 

programu IAIM – 5 SREČANJ
  Naučili se boste blagodejne masaže celotnega dojenčkovega 

telesa, komunikacije ter spoznali moč dotika, kar bo  
pripomoglo k boljšemu povezovanju z dojenčkom. Masaža 
pomaga pri sprostitvi, prebavnih težavah, krčih, izboljšanju 
imunskega sistema ter omogoča dojenčku razviti boljšo 
samozavest in samopodobo.

 Število je omejeno. Prijave obvezne.

		SREDA, 6. 10. in 20. 10. 2021, ob 10. uri  
na daljavo po Zoomu

  ZDRAVJE – MOČ JE V NAS Vabljeni na predavanja, kjer 
bomo obravnavali različne zdravstvene tematike. 

	ČETRTEK, 7. 10. 2021, ob 17. uri

  ŠOLA ZA ŽIVLJENJE – Odpuščanje preteklosti in vstop  
v novo življenje 

  Na tokratnem predavanju bomo pogledali, kako spustiti  
preteklost in vstopiti v novo življenje. Spoznali bomo nekaj 
zakonitosti, ki jih je koristno poznati in se naučili nekaj tehnik 
za samopomoč. Na koncu bo izvedena vodena meditacija.

	ČETRTEK, 7. 10. 2021, ob 19.15

 SKUPINSKI POGOVORI IN SVETOVANJA 
  Skupinski pogovori – način osebnostne rasti skozi skupinske 

pogovore v skupini do 12 oseb. Udeleženci lahko preko  
skupinske dinamike spregovorijo o svoj situaciji in izrazijo 
svoja občutja in želje. Skupina nudi vsakemu udeležencu 
možnost slišati in o slišanem pridobiti povratno informacijo 
(do 12 drugih mnenj). Teme vsakokratnega pogovora se  
prilagajajo pretežnim željam in potrebam udeležencev.  
Skupina se na vsakem srečanju zaveže k zaupnosti in  
spoštovanju vsakega člana skupine. Na skupinski pogovor 
se je treba predhodno prijaviti.

	ČETRTEK, 7. 10. in 21. 10. 2021, ob 17.30

  MAKETARSKE DELAVNICE – Sestavljanje, izdelovanje in  
barvanje plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec 
maket v podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju 
pravega predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite  
s seboj. 

	TOREK, 12. 10. 2021, ob 10.00

 JOGA OBRAZA – Za boljši spanec

	TOREK, 12. 10. in 26. 10. 2021, ob 18.45

 TEČAJ MEDNARODNEGA JEZIKA ESPERANTO
 Estos amuze! Veselo bo!

	SREDA, 13. 10. 2021,  ob 18. uri 

  VPOGLEDI V SKRIVNO NARAVO ČLOVEKA –  Duhovno  
ozadje bolezni, zdravil in cepljenja (antropozofski pogled)

	TOREK, 19. 10. 2021, ob 18.30

 GLEDALIŠKA SKUPINA ZA ODRASLE
  Na srečanjih bomo z uporabo različnih gledaliških veščin in 

pristopov raziskovali raznolike teme in skupaj ustvarili nam 
pomembne zgodbe. S pomočjo telesnega izraza, pripovednih 
tehnik, improvizacije in skupinskih aktivnosti bomo gradili in 
razvijali podporno in ustvarjalno skupnost, znotraj katere 
bomo urili gledališke veščine in razvijali svoj izrazni potencial. 
Skupina sprejme 12 udeleženk in udeležencev, predhodne 
izkušnje niso potrebne.

	SREDA, 20. 10. 2021, ob 16. uri

 DRUŽABNI PLESI

	ČETRTEK, 21. 10. 2021, ob 17. uri 

  ŠAHOVSKI TURNIR. Šahovski turnir je na sporedu vsak  
tretji četrtek v mesecu.

	PETEK, 22. 10. 2021, ob 18. uri 

 DRUŽABNI VEČER – TOMBOLA
  Vabljeni na zabave, smeha in veselja poln dogodek. Dodaten 

čar pa mu dajejo tudi lepe, uporabne nagrade.

		PONEDELJEK, 25. 10. 2021, ob 19.00 –  
na daljavo po Zoomu

  JOGA NIDRA – Joga Nidra je tehnika sproščanja s posebnim 
pretokom energije po celotnem telesu, ki nas drži na meji 
med budnostjo in spanjem. Tam se ljudje namreč  
zavestno povežemo s podzavestjo, osredotočeni samo  
na glas, ki nas vodi in popelje na potovanje skozi vizualizacijo 
v sprostitev po točno določeni poti.

	TOREK, 26. 10. 2021, ob 17.00

 JOGA OBRAZA – Za jasnost misli
  Vabljeni na igro NAMIZNEGA TENISA v LUK –  

medgeneracijski center vsak dan med 8. in 20. uro – 
obvezna predhodna prijava.

 PREBOLEVNOST, CEPLJENJE , TESTIRANJE
  Vsi, ki prihajajo v prostore LUK – medgeneracijskega centra 

in so starejši od 15 let, morajo izpolnjevati pogoj PCT. 
Pogoj PCT izkazujemo z dokazili, določenimi v Odloku o 
začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št.129/21  
z dne 13. 8. 2021).

 

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

 

Igor Kavčič

Kranj – Konec avgusta so v 
Vojnomirovi dvorani Ullric-
hove hiše na muzejskem 
večeru predstavili monografi-
jo Po poteh rodbine Urban-
čič: od Preddvora, Gradca, 
Dunaja do Hollywooda, ki je 
pred časom izšla pri KD Josi-
pine Turnograjske s finanč-
no podporo Gorenjskega 
muzeja in Občine Predddvor. 
Knjigo so predstavili avtorji 
dddr. Mira Delavec Touha-
mi, Jurij Kurillo in Gregor 
Šitum. Obiskovalci so prislu-
hnili izjemni slovenski dina-
stični zgodbi, ki je močno 
zaznamovala slovenski, 

evropski in svetovni prostor. 
Na začetku 19. stoletja so bili 
Urbančičevi lastniki gradu 
Turn v Potočah pri Preddvo-
ru, gradu Dvor v Preddvoru 
in gradu Strmol v Cerkljah 
na Gorenjskem. Govorci so 
predstavili pot rodbine 
Urbančič, ki nas pelje v čas 
19. stoletja, od prve slovenske 
pisateljice, pesnice, skladate-
ljice in pravljičarke Josipine 
Urbančič - Turnograjske ter 
drugih članov rodbine v Kra-
nju in okolici do izjemnega 
zdravnika prof. dr. Viktorja 
Urbančiča na Dunaju, island-
ske veje rodbine ter do ZDA 
ter Hollywooda in Christop-
ha Waltza.

O rodbini Urbančič
V Gorenjskem muzeju so pripravili muzejski 
večer o monografiji Po sledeh rodbine Urbančič.

Direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert ob 
govornikih na muzejskem večeru / Foto: Jelena Justin

Kranj – Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je 
prvi teden v septembru začela obnavljati 4,4-kilometrski 
odsek ceste Labore–Jeprca. Dela bodo potekala do 28. janu-
arja, v tem času pa bodo vzpostavljene delne zapore z izme-
nično enosmernim prometom, urejenim s semaforji, ali pa 
delne zapore z dvosmernim prometom in z zaporo bankine, 
so opozorili.

Obnova ceste do Jeprce
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Kranj – Od začetka do sredine oktobra bo potekala akcija 
zbiranja nevarnih odpadkov, zbranih v gospodinjstvih na 
območju mestne občine Kranj. Termini in lokacije zbiranja 
ter podatki, katere nevarne odpadke lahko uporabniki prine-
sejo na zbirno mesto, so objavljeni na www.komunala-kranj.
si Za vse informacije lahko pokličete na 04 28 11 30 00, 080 
35 55 ali pa pišete na info@komunala-kranj.si.

Začetek akcije zbiranja nevarnih odpadkov
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Vrhunske toplotne črpalke
Enos, d. d., Jesenice je podjetje z več kot 
30-letno tradicijo in izkušnjami s področja 
energetskih storitev in rešitev. V podjetju 
zagovarjajo tehnološko nevtralnost in 
niso odvisni od posameznega proizvajal-
ca opreme, v vsakem trenutku svojim 
strankam zagotavljajo najboljšo razpolo-
žljivo tehnologijo in opremo. Celovite 
energetske rešitve individualno prilagodi-
jo vsakemu objektu in tako zagotovijo 
najboljšo ekonomsko učinkovitost za 
uporabnika. Lastni monterji in serviserji 
ogrevalnih naprav so ključ za hitro mon-
tažo ter varčno in zanesljivo delovanje.

Toplotne črpalke za ogrevanje priporo-
čajo vsem, ki si želijo nižjih stroškov ogre-
vanja in topel dom. Toplotne črpalke izko-
riščajo toploto iz okolja (iz zemlje, zraka 
ali podtalne vode), ki se pretvori v energi-
jo za ogrevanje vaše hiše. Najbolj priljub-
ljene so  toplotne črpalke zrak–voda. Upo-
rabnike prepričajo z  odličnim  izkorist-
kom, privlačno ceno ter hitro in enostav-
no montažo.

PANASONIC na področju toplotnih čr-
palk AQUAREA predstavlja novo genera-
cijo J, ki se ponaša s prenovljenim uprav-
ljalnikom in širšo uporabnostjo. Ponudba 
moči sega od 3 do 16 kW in ima visok ko-
ličnik učinkovitosti COP = 4,84. Posebna 
serija toplotnih črpalk AQUAREA je model 
T-CAP, ki se uporablja tudi za ogrevanje 
prostorov z radiatorskim sistemom zaradi 

ogrevanja vode do 60 °C in zagotavlja 100 
-odstotno kapaciteto do –20 °C (delova-
nje do –28 °C) zunanje temperature. 
Omenjeni sistemi so enostavni za monta-
žo in so združljivi tudi z grelniki drugih 
proizvajalcev. Najelegantnejša rešitev za 
novogradnje je nedvomno serija »All in 
One«, ki združuje notranjo enoto z aku-
mulacijskim bojlerjem iz nerjavečega je-
kla in možnostjo regulacije več con.

Možna je tudi nadgradnja s prezračevalno 
napravo z rekuperacijo toplote, ki se regu-
lacijsko poveže s toplotno črpalko. Odda-
ljeni nadzor, spremljanje stroškov porabe 
energije ali celo servisni nadzor preko Wifi 
vmesnika dokazuje, da Panasonic v tem 
razredu spada med vodilne proizvajalce 
na svetu.

Ob montaži za vas uredijo dokumentacijo 
za pridobitev nepovratnih sredstev s stra-
ni EKO SKLADA.

Za dodatne informacije smo  
vam na voljo po elektronski pošti  

(tehnika@enos.si) ali telefonu:

Simon Šubic

Zgornja Besnica – V Besni-
ški dolini je polno balkonov, 
okrašenih z lepim cvetjem, 
med njimi pa v oči takoj 
pade skrbno urejen 'gank' 
na stari stanovanjski hiši 
družine Sušnik v Zgornji 
Besnici, po domače Pr' 
Bank. 
Za urejenost 'ganka', lese-
nega balkona, predvsem pa 
nego cvetja, skrbi mama 
Marica Sušnik, ki se je ta 
mesec lahko razveselila 
zmage v poletni akciji Ra-
dia in televizije Veseljak za 
naj balkon 2021. Na prvo 
mesto so jo med tremi fina-
listi izglasovali poslušalci 
in gledalci Veseljaka. Na ak-
cijo jo je sicer prijavila hči, 
saj Marica ne sodeluje v so-
cialnih omrežjih. Saj niti 
nima časa zanje, ko mora 
skrbeti za toliko rož. "Vsako 
leto posadim okoli šestde-
set korit rož," nam je na-
mreč zaupala Marica, ki je 
ljubezen do rož 'podedova-
la' od mame.  

Na Maričinem 'ganku', ki še 
dodatno poskrbi za čudovito 
kuliso, lahko med drugim 
občudujemo asparagus, br-
šljanke, zmajeva krila, gro-
belnik, zajčjo deteljico, datu-
ro ... "V poletni vročini jih je 
treba zalivati vsak dan, ta čas 
pa le še enkrat tedensko," 
pojasni. Koliko časa porabi 

za zalivanje, ne zna poveda-
ti, zagotovo pa kar precej. 
Ljudje se kar radi ustavljajo 
na njenem dvorišču in obču-
dujejo rože, je priznala Mari-
ca. "Marsikdo jih tudi posli-
ka. Sicer pa največ sprašuje-
jo, koliko dela imam z njimi 
in koliko denarja zanje pora-
bim," nam je še zaupala. 

Marica ima najlepšega
Balkon oziroma tako imenovani gank Marice Sušnik je bil izbran za naj 
balkon 2021. 

Na Maričinem 'ganku' lahko občudujemo asparagus, 
bršljanke, zmajeva krila, grobelnik, zajčjo deteljico, daturo ...
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Kranj – Pri spomeniku 
bazoviškim junakom v Pre-
šernovem gaju v Kranju je 
10. septembra potekala spo-
minska slovesnost ob 91. 
obletnici tragičnih dogod-
kov na bazoviški gmajni, 
kjer so 6. septembra 1930 
po končanem prvem tržaš-
kem procesu usmrtili štiri 
mlade slovenske domoljube 
in borce proti fašizmu Fer-
da Bidovca, Frana Maruši-
ča, Zvonimirja Miloša in 
Alojza Valenčiča. Padlim 
junakom se je s položitvijo 
venca k prvemu antifašistič-
nemu spomeniku v Evropi, 
postavljenemu leta 1930, 
poklonil tudi predsednik 
republike Borut Pahor. Slo-
vesnosti so se tradicionalno 
udeležili skupna delegacija 
obeh krovnih organizacij 
Slovencev v Italiji (SKGZ in 
SSO), predstavniki Društva 
TIGR ter Združenja borcev 

za vrednote NOB. Prisotne 
sta nagovorila župana Kra-
nja in zamejske občine 
Sovodnje ob Soči Matjaž 
Rakovec in Luka Pisk. 
»Bazoviški junaki so simbol 
upora proti fašistični in 
nacistični ideologiji, ki se je 
nato nadaljeval skozi naro-

dnoosvobodilni boj, nazad-
nje pa udejanjil leta 1991, 
ko smo se enotno izrekli za 
samostojno državo. Takrat 
smo se zavezali demokraci-
ji, vrednotam, etiki, spošto-
vanju človekovih pravic. 
Danes smo na točki, ko 
moramo na ravni Evrope 

nujno spet premisliti te 
temelje in jih še nadgradi-
ti,« je poudaril Rakovec. 
»Slovenci v Italiji se še nap-
rej borimo za svoje pravice, 
čeprav jih zagotavljajo zako-
ni. Ne smemo pa nikoli 
mimo ugotovitve, da so za 
naše udobno življenje v prvi 
vrsti zaslužni naši borci in 
partizani, ki so se podali 
dobesedno v smrt za ohra-
nitev našega naroda, kultu-
re in jezika," pa je med dru-
gim povedal Pisk.  
V kulturnem programu so 
nastopili ženska vokalna 
skupina Danica iz Sovodnja 
ob Soči s pevovodjo Jano 
Drasič ter dijakinja in dijak 
Gimnazije Kranj z recitaci-
jama pesmi Srečka Kosove-
la. Na slovesnosti so sodelo-
vali še častna straža taborni-
kov Rodu Modri val in skav-
tov Slovenske zamejske 
skavtske organizacije, Zveza 
tabornikov Občine Kranj ter 
praporščaki.

Poklon bazoviškim žrtvam
Ob 91. obletnici tragičnih dogodkov v Bazovici se je v Kranju padlim slovenskim domoljubom 
poklonil tudi predsednik republike Borut Pahor. 

Predsednik republike Borut Pahor je k spomeniku 
bazoviškim žrtvam položil venec. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Predvčerajšnjim se 
je v Kranju končal 20. vsee-
vropski projekt Evropski 
teden mobilnosti (ETM), ki 
je potekal pod geslom "Živi 
zdravo. Potuj trajnostno.". 
»Naš cilj je občane prepriča-
ti, da je hoditi, kolesariti in 
uporabljati javni prevoz čis-
to v redu stvar. Marsikaj lah-
ko postorimo, ko nismo za 
volanom in živčni,« je pove-
dal lokalni koordinator ETM 
Andrej Zalokar.
V ETM, ki se je začel 16. 
septembra, so vključili tako 
nevladne organizacije kot 
lokalno skupnost, javne 
zavode in nekatera podjetja. 
Dogodki so potekali v mestu 
na Slovenskem in Glavnem 
trgu ter na Planini. Program 
je bil zelo raznovrsten, 
nekoliko pa ga je krojilo sla-

bo vreme, zato so nekatere 
dogodke morali prestaviti. 
Mimoidoči so se tako lahko 
seznanili z uporabo e-vozil, 
e-polnilnic, e-koles, tricikla, 
sistemom izposoje e-vozil 
Avant2Go in projektom Pro-
stofer. Opravili so lahko pre-
gled koles in osnovni servis, 
se zapeljali z e-rikšo ali s 
Kranvajem po starem mest-
nem jedru in se ustavili na 
kolesarskem zajtrku. Izvedli 
so tudi izobraževalne delav-
nice na temo prometne var-
nosti, za zaključek ETM pa 
so pripravili dan brez avto-
mobila, ko so v okviru Cen-
tra trajnostne mobilnosti na 
Planini med drugim pripra-
vili kolesarski bolšji sejem. 
Potekal je tudi PešBUS za 
šolarje, ki so v spremstvu 
odraslih pešačili v šolo. 
»Želim si, da bi se v ta pro-
jekt vključile vse kranjske 

osnovne šole. Trenutno je 
aktivna v njem le OŠ Predo-
slje. Pred tremi leti, ko smo 
ga prvič izvedli, smo imeli 
komaj eno pot, po kateri so 
hodili otroci, zdaj jih je že 

pet. Otroci so navdušeni, 
tako da pri njih PešBUS ni 
trajal le v Evropskem tednu 
mobilnosti, ampak bo vse 
do 8. oktobra,« je razložil 
Zalokar.

Hoja, kolo in bus so v redu
»Marsikaj lahko storimo, ko nismo za volanom in živčni,« je ob robu letošnjega Evropskega tedna 
mobilnosti v Kranju povedal lokalni koordinator Andrej Zalokar.

Mimoidoči so imeli na voljo tudi pregled in osnovni servis 
koles. / Foto: MOK

Simon Šubic

Kranj – Začel se je festival 
športa, ki poteka pod sloga-
nom Šport je zabava, zaba-
vaj se z nami in bo vse do 
28. septembra ponujal raz-
novrsten program. 
Danes bo postregel s šport-
nim dnevom na Glavnem 
trgu za tretje razrede osnov-
nih šol in z lovom za skritim 
zakladom po ulicah starega 
mestnega jedra Kranja, na 
stadionu ŠC Kranj bodo 
izvajali meritve in testiranja 
za vse zainteresirane. Jutri 
je na sporedu športna tržni-
ca na Glavnem trgu, pred-

stavili se bodo klubi, nasto-
pili bodo športniki. Na voljo 
bosta grbinasti poligon in 
mini Planica. Pripravlja se 
nagradna igra, v kateri si 
bodo srečneži priigrali brez-
plačno vadbo. Premierno 
bodo prikazali tudi petmi-
nutni filmček Kranj je mes-
to športa. Zadnji dan pripra-
vljajo mini olimpijado za 
otroke Kranjskih vrtcev. 
V aktivnosti se je vključila 
tudi Mestna knjižnica Kranj, 
ki je pripravila kotiček s 
knjigami o športu in zdra-
vem načinu življenja. Več 
informacij najdete na www.
szkranj.si.

V Kranju je znova 
festival športa

Šport je zabava, zabavaj se z nami, je glavno sporočilo 
festivala športa. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Kranjčani so po 
odzivnosti na vabilo v pro-
gram Svit, državni program 
presejanja in zgodnjega 
odkrivanja predrakavih 
sprememb ter raka na debe-
lem črevesu in danki 
(RDČD), tako pod gorenj-
skim kot slovenskim pov-
prečjem. 
V prvem polletju letos je bila 
odzivnost v gorenjski regiji 
67,8-odstotna, kar je nad slo-
venskim povprečjem (63,5 
odstotka) in najbolje med vse-
mi regijami. V Kranju pa je 
odzivnost znašala 63,4 odsto-
tka, kar ga med osemnajstimi 
gorenjskimi občinami uvršča 
na predzadnje mesto. Odziv-
nost žensk (68,9 ostotka) je 
bila sicer za več kot desetino 
višja od odzivnosti moških 
(57,3 odstotka), so pojasnili v 
kranjski območni enoti Naci-
onalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ). 

Rak na debelem črevesu in 
danki je ena izmed redkih 
rakavih bolezni, ki jo je 
mogoče preprečiti s preseja-
njem. S programom Svit 
tako zmanjšujejo število na 
novo zbolelih oziroma raka 
odkrivajo v zgodnejših stadi-
jih, kar bolniku omogoči 
lažje in učinkovitejše spopa-
danje z boleznijo ter posle-
dično izboljša kakovost nje-
govega življenja, opozarja 
NIJZ. V Sloveniji program 
Svit poteka od leta 2009, 
vanj pa so povabljeni moški 
in ženske, stari od 50 do 74 
let. 
"Sodelovanje v programu 
Svit vsekakor koristi vsake-
mu posamezniku, ob dose-
ganju ciljne 70-odstotne 
odzivnosti pa kaže tudi 
populacijske rezultate, vpli-
va na padec obolevnosti in 
umrljivosti tako na nacio-
nalni kot regijski in tudi 
lokalni ravni," so še razložili 
na NIJZ. 

Kranj predzadnji

Predoslje – Na Brdu pri Kranju je potekal 9. Triglav tek z več 
kot tisoč tekači in obiskovalci. Ljubitelji rekreacije so se 
podali na kar pet tekaških preizkušenj, in sicer na otroški tek 
Kuža pazi, družinski tek, štafetni tek trojk, tek na deset kilo-
metrov in polmaraton. Zanje je navijalo tudi trinajst sloven-
skih vrhunskih športnikov – ambasadorjev Triglav teka. Vsi 
skupaj so z udeležbo podprli dober namen Triglav teka – 
boljšo oskrbo porodnic in novorojencev. Donacijo so prejeli 
štirje porodniški oddelki splošnih bolnišnic. V Splošni bolni-
šnici Izola bodo s sredstvi pridobili PH-meter za merjenje 
PH v krvi za dojenčke, murskosoboška splošna bolnišnica 
bo z donacijo poskrbela za ležišče za prevoz porodnic, Splo-
šna bolnišnica Ptuj bo pridobila ležišče za snemanje CTG in 
minifeton, v jeseniški splošni bolnišnici pa bodo sredstva 
namenili za porodno pručko in pediatrični stetoskop.

Na Triglav teku tekli tudi za dober namen

Ena izmed preizkušenj je bila poslovni štafetni tek trojk. 

Fo
to

: G
o

ra
zd

 K
av

či
č

Fo
to

: a
rh

iv
 G

G


