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Želijo
večnamensko
dvorano in igrišče

www.kranj.si

V iskanju
navdiha
Dominik Podlogar,
dijak tretjega letnika
Gimnazije Kranj, je po
Prešernovem vzoru
napisal sonetni venec.

V Mavčičah so se lani razveselili
prenovljene dvorane Simona Jenka,
ki pa je bila že ob odprtju premajhna
in ji pravijo kar predsoba
večnamenske dvorane.
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Veter povzročil škodo

Imajo novo lekarno

Prva februarska sreda je zlasti v Kranju in okolici prinesla veliko skrbi in tudi škode. Ta je na območju
kranjske občine ocenjena na okoli petsto tisoč evrov. Opozorila obiskovalcem gozdov.

Novi prostori za pripravo zdravil za sistemsko
zdravljenje raka v Kliniki Golnik so pomembna
pridobitev pri kompleksni obravnavi bolnikov z
rakom.

Vilma Stanovnik

Suzana P. Kovačič

z vetrom sprejela okoli tristo
klicev,« je pojasnil Andrej
Zakrajšek s Policijske upra
ve Kranj in dodal, da ob tovr
stnih pojavih lahko ljudje
največ naredijo sami zase s
samozaščitnim ravnanjem,
z opazovanjem okolice, zla
sti v prometu s prilagoditvi
jo vožnje in spremljanjem
dogajanja.
Ob divjanju vetra je bilo naj
več težav zaradi podrtega
drevja v cestnem prometu,
zaprte so bile številne ceste
ter poškodovano večje števi
lo vozil in objektov. Pone

Ob vetrolomu so posredovali tako gasilci kot policisti, veter pa je odnesel tudi del
pločevinaste strehe na stavbi Gimnazije Franceta Prešerna. / Foto: Gorazd Kavčič

pa so zaradi varnosti zadrža
li v notranjosti, dokler jih
niso z avtobusom evakuirali
iz šole. Evakuacijo so izvedli
tudi iz bližnjih stavb. Razde
janja si je ogledal minister
za izobraževanje Jernej Pi
kalo. »Škoda je res velika,
ampak najpomembneje je,
kar je sreča v nesreči, da se
nikomur od dijakov ni nič
zgodilo in je tudi evakuacija
potekala tako, kot mora,« je
poudaril minister Pikalo.
»Menim, da je bila akcija s
strani naših gasilcev ponov
no izvedena zelo dobro, za
hvala gre tudi policiji in ci
vilni zaščiti. Zdaj nas čak
sanacija škode ter seveda
preventivni ukrepi za na
prej,« je povedal kranjski
župan Matjaž Rakovec.
Škoda zaradi vetroloma je
ocenjena na okoli petsto ti
soč evrov, od tega je je na ob
činskem premoženju za oko
li sto tisoč evrov.
Mestna uprava Kranj prebi
valce opozarja, naj omejijo
sprehode po gozdovih zaradi
nevarnosti padajočih vej in
drevja. V krošnjah je namreč
ostalo veliko odlomljenih vej,
ki zaradi svoje teže in velike
višine lahko povzročijo težke
poškodbe. »Sanacija dreves
na območju mestne občine
Kranj poteka pospešeno, pri
tem imajo prednost drevesa,
ki predstavljajo neposredno
grožnjo ljudem in premože
nju,« so sporočili z občine.

AKTUALNO

KULTURA

ŠPORT

DRUŠTVA IN KLUBI

V nebotičniku je zavrelo

Mesec do Tedna drame

Zmagovito v pomlad

Tekmovali v pletenju

Vzrok za to je nova prometna
ureditev, ki so jo uredili zaradi dostopa do sosednje
zgradbe. Stanovalci opozarjajo, da bodo sedaj iz zgradbe
stopali naravnost na cesto.

Do jubilejnega, 50. Tedna
slovenske drame je še mesec dni. Odprl ga bo ansambel Prešernovega gledališča
s predstavo Škofjeloški pasijon patra Romualda v režiji
Jerneja Lorencija.

Nogometaši kranjskega Triglava so nastope v pomladanskem delu sezone začeli z visoko zmago na domači zelenici in s slavjem v
Stožicah.

V okviru zadnje Stražiške
tržnice, ki sicer poteka vsak
drugi petek v mesecu, so
člani Kulturno umetniškega
društva Bitnje pripravili
tudi prvo tekmovanje v
"štrikanju".
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Kranj – V enem dnevu so
imeli gasilci zaradi vetra
samo na območju mestne
občine Kranj okoli sto petde
set nujnih dogodkov, po vsej
Gorenjski pa okoli tristo. Na
intervencijah v Kranju je so
delovalo okoli dvesto gasil
cev iz šestnajstih prostovolj
nih gasilskih društev, Gasil
sko reševalna služba Kranj,
Civilna zaščita Mestne obči
ne Kranj in policija.
»Policija je 5. februarja med
10. in 22. uro zaradi neurja

kod je drevje padlo na parki
rane avtomobile, ki jih je
poškodovalo več kot trideset,
največ na Golniku, Brniku
in na parkirišču trgovskega
centra Planet Tuš v Kranju.
Tam je namreč veter tudi
več kot sto metrov daleč od
našal kovinske plošče s stre
he nad vhodom.
Veter je odnesel tudi del plo
čevinaste strehe na stavbi
Gimnazije Franceta Prešer
na, kjer je v eni od učilnic na
tla zgrmel tudi del monta
žnega stropa. Poškodoval se
ni nihče, okoli tristo dijakov

Golnik – Nova bolnišnična
lekarna ustreza visokim
standardom za pripravo cito
statikov in drugih novejših
zdravil za sistemsko zdravlje
ne raka. Kot je na nedavnem
odprtju povedal doc. dr. Aleš
Rozman, direktor Klinike
Golnik, želje po teh prosto
rih segajo že približno 15 let
nazaj. Tedaj so namreč viso
ko toksične citostatike pri

zahteve za ureditev prostorov
za pripravo citostatikov. Pro
stori imajo dovolj kapacitete,
da s pripravo zdravil pokrije
mo gorenjsko regijo, z manj
šimi dopolnitvami smo lah
ko v pomoč tudi dodatnim
naročnikom,« je pojasnil
Rozman.
V investicijo je približno
715 tisoč evrov prispevalo
ministrstvo za zdravje, še
približno osemdeset tisoč
evrov je zagotovila Klinika.

Od leve: direktor Klinike Golnik Aleš Rozman, predstavnica
ministrstva za zdravje Simona Hribar Motore in vodja
lekarne Janez Toni / Foto: Gorazd Kavčič
pravljali še na oddelku 200
(kjer so zdravili bolnike s
pljučnim rakom) v preprosti
komori oddelčne ambulante,
kar je predstavljajo visoko
tveganje tako za osebje kot
pravilnost priprave samih
zdravil. »Kasneje se je pri
prava zdravil selila v lekarno
v roke farmacevtov, sedaj, po
vseh teh letih, pa dobivamo
za to boljše in ustreznejše
prostore. Projekt se je pospe
šil v letu 2015, ko je Lekarni
ška zbornica Slovenije izdala

»Rak z napredkom v znano
sti postaja vse bolj ozdrav
ljiva bolezen. Na Kliniki
Golnik imamo v to trdno
vero, saj imamo iz preteklo
sti že eno takšno izkušnjo.
Ko so gradili te zidove, je
bila tuberkuloza "rak" tiste
ga časa, ki je terjal veliko
življenj. Z napredkom zna
nja smo prišli do zdravil in
načinov obvladovanja, česar
se kmalu nadejamo tudi pri
pljučnem raku,« je še dejal
Aleš Rozman.
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Aktualno
Vlada je zavrnila
pritožbo bolnišnic

V nebotičniku je zavrelo

Suzana P. Kovačič

Vzrok za to je nova prometna ureditev, ki so jo uredili zaradi dostopa do sosednje zgradbe. Stanovalci
opozarjajo, da bodo sedaj iz zgradbe stopali naravnost na cesto, kar je najbolj nevarno za starejše,
mamice z vozički in invalide.

Mestna občina Kranj bo 5. marca 2020 na svojih spletnih
straneh www.kranj.si objavila javni razpis za sofinanciranje
najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2020.
Rok za prijavo je 15. april 2020.

Vpis otrok v vrtce kranjske občine
Mestna občina Kranj obvešča o vpisu predšolskih otrok v javne
vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2020/2021.
Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od ponedeljka,
2. marca, do srede, 11. marca 2020, v času uradnih ur.
Več informacij dobite na spletni strani posameznega vrtca in
na spletni strani Mestne občine Kranj https://www.kranj.si/.

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Razpis za sofinanciranje poslovnih najemnin

Vilma Stanovnik

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Kranj – Proračunska inšpekcija je ugotovila, da so štiri
bolnišnice del prejetih interventnih sredstev porabile
nenamensko, med njimi
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo (BGP) Kranj.
Bolnišnice so se pritožile,
vlada je pritožbe zavrnila.
Bolnišnice so 30. novembra
2017 prejele državna sredstva skladno z zakonom o
interventnih ukrepih za
zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih
zavodov, ki so leto 2016
končali z izgubo. BGP Kranj

je prejela 1.534.819 evrov,
vrniti mora 122.166 evrov.
Direktor BGP Marko Breznik je prepričan, da so sredstva porabili zakonito in da
zakon ne navaja časovne
omejitve, do kdaj bi jih
moral prejemnik počrpati:
»V BGP smo sredstva porabili do 27. decembra 2017,
kar je ugotovil tudi inšpektor, pri čemer smo po 30.
novembru 2017 porabili
122.166 evrov, ki naj bi jih
vrnili v proračun. Na dan
30. novembra 2017 smo
namreč izkazovali zapadle
obveznosti le v višini
1.412.653 evrov."

Kranj – Konec decembra so
stanovalci kranjskega nebotičnika na Bleiweisovi cesti
6 začeli ugotavljati, da se je
pot do stavbe oziroma do
garaž, ki se je prej končala
ob koncu nebotičnika, kjer
je bil tudi robnik, spremenila v dovozno cesto. Gradbeniki so robnik podrli, od
njih pa so tudi izvedeli, da
bo tam dovozna cesta do
prenovljene stavbe. "Ko
bomo stopili iz nebotičnika,
nam bo avto tako rekoč
zapeljal čez noge. S prometnovarnostnega vidika bo to
prava katastrofa," je povedala Zdravka Bundalo, članica
nadzornega odbora nebotičnika, ki jo je podobno kot
druge stanovalce razjezilo,
da jih o načrtih nihče ni
obvestil. "Že decembra smo
želeli po pojasnila na občino. Ker je bil čas praznikov,
sva šli predstavnici stanovalcev tja nato takoj po novem
letu in opozorili na problem,
ki se obeta. Pojasnili so
nama, da je pred stavbo, ki
se prenavlja, že sedaj parkirišče, ob našem bloku pa bo
potekala dovozna pot za osebna in tovorna vozila. Tam
naj bi postavili tudi rampo,
kar naj bi povzročalo še večjo gnečo," je pojasnila Tatjana Kogovšek, ogorčeni stanovalci nebotičnika pa so

Odgovorni na kranjski občini so sredi tega meseca prišli na ogled prometne ureditve okoli
nebotičnika. / Foto: Tina Dokl
prejšnji teden na občino,
Domplan in krajevno skupnost odnesli tudi peticijo
proti županu.
Stanovalci bloka so ob problemu tudi ugotovili, da stavba nima urejenega funkcionalnega zemljišča, zato so
zbrali podpise in oddali vlogo za določitev tega zemljišča. Na njihovo stisko so se
sredi tega meseca odzvali
tudi na občini ter prišli na
sestanek in ogled stanja okoli nebotičnika. "Objekt na
Bleiweisovi cesti 6 oziroma

nebotičnik res nima določenih svojih pripadajočih zemljišč. S tega vidika razumemo tudi strah in ogorčenje
ob vzpostavitvi novega priključka, ki pomeni poseg tudi
v trenutni režim prometa.
Dejstva so, da je za nebotičnikom kategorizirana cesta,
da imajo sosednje parcele
možnost priklopa na kategorizirano cesto, da je situacija
tam slaba zaradi pomanjkanja parkirišč in zaradi neodgovornega in nepravilnega
obnašanja drugih uporabni-

kov teh parkirišč, ki parkirajo
vsevprek. Kljub temu pa je
bila od možnih variant priklopa izbrana tista, ki je v
dani situaciji najboljša. Treba je poudariti, da to ne
pomeni, da se bo mimo
nebotičnika delalo javno cesto, ampak enosmerni priključek za potrebe objekta na
Bleiweisovi cesti 4," so po
sestanku pojasnili na kranjski občini ter predlagali
nekatere aktivnosti, ki jih
bodo skušali urediti za večjo
varnost.

Sporočilo bralcem

Zapuščene živali na Gmajnici

Prilogo Kranjske novice, ki smo jo do sedaj pripravljali v
sodelovanju z Mestno občino Kranj, smo v uredništvu
Gorenjskega glasa v mesecu februarju pripravili brez sodelovanja občine.

Od začetka tega meseca naprej javno službo zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali z območja
mestne občine Kranj izvaja Zavetišče za zapuščene živali Gmajnica v Ljubljani.
Vilma Stanovnik

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

Kranj – Po prekinitvi pogodbe z Zavetiščem Perun so se
na kranjski občini odločili,
da sklenejo pogodbo za
oskrbo brezdomnih in zapuščenih živali z Zavetiščem
Gmajnice, enoto javnega
zavoda Zavetišče za živali
Ljubljana, ki deluje v okviru
Živalskega vrta Ljubljana. S
tem so se na januarski seji
strinjali tudi mestni svetniki, spremembo pa so podprli tudi v Društvu za zaščito
živali Kranj.

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

Kupili bodo stavbo Pošte
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Kranjski mestni svetniki so
na seji dobili tudi predlog,
da občina nekaj več kot milijon in 280 tisoč evrov nameni za nakup stavbe na naslovu Poštna ulica 4 v starem
Kranju. Kot je svetnikom
pojasnil vodja Urada za gospodarstvo in javne gospodarske službe na kranjski
občini Marko Čehovin, naj
bi občina stavbo Pošte Slo-

venija kupila za namen
Kovačnice, saj ta potrebuje
večje prostore. Prav tako bi
to pomenilo oživitev starega
mestnega jedra.
»Že v proračunu so se predvidevala sredstva za nakup,
predvideno pa je sofinanciranje iz sredstev Dogovora
za razvoj regij (DRR). V najboljšem primeru naj bi bilo
to v višini sto odstotkov,
strošek za občino pa naj bi
bil le DDV,« je povedal
Čehovin. Svetniki so po razpravi, v kateri je bilo največ
vprašanj, kakšno zagotovilo
ima občina, da bo dobila
povrnjen večji del kupnine,
in ali ni kupnina previsoka,
saj naj bi prodajalec ceno še
spustil, sklep o nakupu stavbe pošte potrdili.
»Sedaj imamo prižgano
zeleno luč, da se pogajamo
za nakup stavbe,« je povedal
župan Matjaž Rakovec in
pojasnil, da se s Pošto Slovenije dogovarjajo, da bi poštna poslovalnica vseeno tudi
še ostala v stavbi.

Dodaten strošek
bo plačala občina
Dolga je bila tudi polemika
svetnikov o predlogu občinske uprave glede višjih cen
storitve pomoči na domu.
To za občino po pogodbi
izvaja Dom upokojencev
Kranj. Kot je pojasnila vodja
Urada za družbene dejavnosti Nada Bogataj Kržan, je
bila lani ta cena 19,37 evra,
letos pa naj bi se povišala za
0,97 evra. Večino stroška te
pomoči nosi občina (77,9
odstotka), uporabniki pa so
ob delovnikih sedaj plačevali
4,20 evra, nekaj višja je bila
cena ob nedeljah in praznikih. Kot je tudi povedala
Bogatajeva, je kranjska občina med tistimi mestnimi
občinami v Sloveniji, kjer je
ta storitev za uporabnike
med najcenejšimi. Kljub
temu se svetniki večinoma
niso strinjali, da se povečanje ekonomske cene pozna
v žepih uporabnikov, zato
prvotnega predloga sklepa

niso podprli. So pa nato
podprli spremenjen sklep,
da se predlagane višje cene
storitve pomoči na domu
sicer potrdijo, razliko pa naj
plača občina, ne uporabniki.

O direktorju gasilcev
marca
Še pred začetkom seje je
župan predlagal, da obravnavo in glasovanje o imenovanju direktorja javnega
zavoda Gasilsko reševalna
služba Kranj umaknejo z
dnevnega reda. Z večino glasov so z dnevnega reda
umaknili tudi obravnavo
izvajanja urejanja in čiščenja javnih zelenih površin. So
se pa mestni svetniki seznanili s študijo obremenjenost okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi
sevanji, študijo o ukrepih
ureditve prometnega omrežja in izgradnjo avtocestnega priključka Kranj sever
ter poročilom o kadrovski
in prostorski problematiki
Zdravstvenega doma Kranj.
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Napovedujejo stavko
Na izredni skupščini Komunale Kranj so v ponedeljek razrešili direktorja Matjaža Berčona, po javnem
zborovanju na Zarici pa so nezadovoljni delavci Komunale Kranj napovedali tudi stavko.
Vilma Stanovnik
Kranj – Direktorja Komunale
Kranj Matjaža Berčona naj bi
prvič razrešili že na izredni
skupščini 4. februarja, kot so
nato pojasnili v Komunali
Kranj, pa je šlo zgolj za sestanek članov skupščine, in ne
za sejo, zato so bili zanje tudi
kakršnikoli sklepi s tega sestanka nični oziroma nezakoniti. Kot je povedal predsednik skupščine Komunale
Kranj Zoran Stevanović, so
se na seji sveta ustanoviteljev
pojavili dvomi o pravilnem
sklicu skupščine, zato jo je
znova sklical minuli ponedeljek. »Več kot dve tretjini
navzočih na skupščini je odločilo, da se direktor Komunale Kranj razreši,« je po seji
povedal Zoran Stevanović in
dodal, da so bili z delom direktorja nezadovoljni.
Nezadovoljni, zlasti s plačami, pa so tudi delavci na Komunali Kranj. »Želimo
uskladiti plače, ki niso bile

usklajene že lani, tudi letos
pa še nismo prišli do ustrezne uskladitve. Prav tako nismo zadovoljni s sistemom
napredovanja. Naša zahteva
je tudi, da je izhodiščna plača enaka vsaj minimalni plači,« je na ponedeljkovem
srečanju nezadovoljnih delavcev Komunale Kranj z direktorjem Matjažem Berčonom na Zarici poudaril
predsednik sindikata Branko Roblek in dodal, da je
okoli sto delavcev že podpisalo zahtevo za višje plače,
podpise pa še vedno zbirajo.
Direktor Berčon jim je pojasnil, da se zaveda, da ima
večina v podjetju slabe plače, da pa si v trenutni situaciji, ko so minulo leto končali z izgubo, zahtevanega
povišanja ne morejo privoščiti. Predsednica Sveta gorenjskih sindikatov Nežka
Bozovičar je nato poudarila,
da so v sindikatu že lani
opozarjali na to, da je treba
osnovne plače uskladiti z

dvigom po kolektivni pogodbi dejavnosti. »To je obveznost, in ne dobra volja Komunale Kranj,« je pojasnila
Bozovičarjeva, nezadovoljni
delavci pa so nato za 6. marca napovedali stavko.
O vsem so na sredini seji govorili tudi kranjski mestni
svetniki, saj je sedemnajst
svetnikov, na čelu z Igorjem
Velovom, že 10. februarja
zahtevalo sklic seje, na kateri bi dobili pojasnila o stanju
in aktualnih razmerah v Komunali Kranj. Predsednik
skupščine Komunale Kranj
in mestni svetnik Zoran Stevanović je pojasnil potek
razrešitve direktorja Berčona in obljubil, da bo že v nekaj dneh nova seja skupščine, na kateri naj bi izbrali
novega v. d. direktorja, čeprav ima sedanji tri mesece
odpovednega roka.
Kot je nato povedal Matjaž
Berčon, je prepričan, da napovedane stavke 6. marca
ne bo, saj se z delavci in sin-

dikatom dogovarja o možnostih za uresničitev njihovih zahtev. Svetnike je zanimala tudi aktualna problematika odvoza odpadkov,
Berčon pa je povedal, da so
kritični zlasti embalaža oziroma plastenke iz rumenih
zabojnikov, saj njihov odvoz
ni ustrezno urejen.
Na seji so nato govorili tudi
o objektih na tako imenovani mini tržnici na Planini v
Kranju, ki jih najemniki po
izreku odpovednega roka
niso odstranili, zato je mestna uprava na sodišču vložila tožbe.
Na pobudo svetnice Barbare
Gunčar so na seji govorili
tudi o v Zavodu za turizem in
kulturo Kranj, Gunčarjeva pa
je v razpravi opozorila predvsem na nujnost povezovanja tistih, ki lahko vplivajo na
boljši turistični izkupiček
Kranja, pa tudi na povezovanje s turističnimi društvi.
"Priložnosti so vsepovsod," je
poudarila Gunčarjeva.

Navodila so dobili
Koronavirus pri sosedih, gripa nekoliko upada.
Večinoma (pre)toplo frebruarsko vreme pa je že
"zbudilo" klope.
Suzana P. Kovačič
Kranj – Osnovno zdravstvo
Gorenjske (OZG), pod katero sodi tudi Zdravstveni
dom Kranj, je prejelo navodila ministrstva za zdravje,
kako naj ukrepajo ob sumu
na pojav koronavirusa. Strokovni direktor OZG dr. Aleksander Stepanović, dr.
med., je povedal, da so izdali tudi interna navodila, ki se
nanašajo na organizacijo
dela na lokalni ravni. "Predvsem prosimo vse bolnike,
ki imajo vročino, kašljajo ali
težko dihajo ter so bili znotraj 14 dni v severni Italiji, v
Iranu, Južni Koreji ali na Kitajskem ali so bili v stiku z
bolnikom, ki ima potrjeno
okužbo z novim koronavirusom, naj pred prihodom k
zdravniku tega pokličejo po
telefonu. Pregledani bodo v
zato posebej pripravljenem
izolirnem prostoru in z uporabo zaščitne opreme, da se
okužba ne prenaša na druge
bolnike in zaposlene," je še

poudaril. Potrjenega primera koronavirusa sicer včeraj
do zaključka redakcije v Sloveniji še nismo imeli. Do
preklica so prepovedani obiski hospitaliziranih bolnikov v Splošni bolnišnici Jesenice, UKC Ljubljana, Kliniki Golnik. Prav tako v Bolnišnici za ginekologijo in
porodništvo, dovoljen je le
spremljevalec pri porodu, ki
pa mora biti seveda zdrav.
Po podatkih Nacionalnega
inštituta za javno zdravje
Število obolelih za gripo in
podobnimi boleznimi upada, a je še vedno visoko.
V ponedeljek so v Zdravstvenem domu Kranj obravnavali tudi sum na ošpice pri
odrasli osebi, s testiranjem
je bil sum kasneje ovržen.
Zaradi večinoma (pre)toplih
februarskih dni so se že
"zbudili" klopi. Najpogostejši bolezni, ki jih prenašajo,
sta klopni meningoencefalitis (KME) in lymska borelioza. Proti KME je najučinkovitejša zaščita cepljenje.

Obveščamo vas, da bomo v začetku poletja 2020 začeli
prodajo 26 novozgrajenih stanovanj.
Stanovanjski stavbi s po 13 stanovanji z lastnimi parkirnimi mesti se nahajata na atraktivni lokaciji,
v bližini vsa infrastruktura, samo 10 minut peš do centra mesta. Več informacij na info@fesst.si.
Smo prva nepremičninska
agencija na Gorenjskem, ki
smo pri Gospodarski
zbornici Slovenije pridobili
certifikat

ZAUPANJA VREDNA
NEPREMIČNINSKA
AGENCIJA!
Zakaj bi prodali nepremičnino preko posrednika? Odgovor je enostavno preprost.
Ker boste na ta način svojo
nepremičnino prodali za pravo tržno ceno, in ne pod ceno!
Dober agent dobro pozna nepremičninski trg v svojem okolju in temu primerno tudi tržno
ceno vaše nepremičnine!

Fesst nepremičnine, d. o. o.
Koroška cesta 2, 4000 Kranj
04/236 73 73
http://www.fesst.si

Za vas posredujemo
strokovno, varno in odgovorno!
Pokličite, z veseljem vam
svetujemo!
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Želijo večnamensko dvorano in igrišče
V Mavčičah so se lani razveselili prenovljene dvorane Simona Jenka, ki pa je bila že ob odprtju premajhna in ji že sedaj pravijo predsoba večnamenske
dvorane, ki jo želijo uporabljati tudi za šport, saj nimajo športne dvorane. Prav tako v krajevni skupnosti nimajo niti enega igrišča za otroke.

Mavčiče – Krajevna skupnost Mavčiče zajema šest
vasi in ima skoraj dva tisoč
sto prebivalcev. Imajo podružnično osnovno šolo, od
šestega razreda naprej pa se
otroci vozijo v šolo na Orehek. Imajo nekaj močnih
kmetov, dve ribiški koči, dve
gostilni, bife in nobene trgovine. Imajo (premajhen)
vrtec, pa tudi različna društva. O vsem tem, predvsem
pa o načrtih, sva se pogovarjala s predsednikom Krajevne skupnosti Mavčiče Marjanom Tušarjem.
Znani ste po razgibani društveni dejavnosti. Katera
društva so najbolj delavna?
Imamo Društvo lastnikov
gozdov Gorenjske, Društvo
Sorško polje, približajmo se
naravi, Društvo za ozaveščanje o zdravem življenju in
sožitju z naravo Svetlin,
Kulturno društvo Simona
Jenka – Šmonca, Kulturno-turistično in tehnično

društva MC WOU, prostovoljni gasilski društvi Breg
ob Savi in Mavčiče ter Športno društvo Mavčiče. Največ
težav za delo ima prav športno društvo, saj nimamo
nobenih površin za udejstvovanje v športu. Nimamo
športne dvorane, nimamo
nogometnega igrišča, nimamo nobene možnosti za
igranje košarke in odbojke,
nimamo niti otroškega igrišča. Tako ne otroci ne mladi
in ne vsi ostali nimajo nobenega primernega prostora
za rekreacijo.
Ta problem je krajevni skupnosti že dlje časa. Ali imate
kakšno možnost za rešitev?
Lani smo obnovili manjšo
dvorano, stranišča in pisarno
nekdanje kmetijske zadruge.
Poleg prenovljenega dela so
še prostori stare dvorane,
kjer so bila skladišča. Ima
primerne mere, da bi jo lahko spremenili v večnamensko dvorano, ki bi bila lahko
namenjena kulturi, prireditvam in tudi športu. Z odgo-

vornimi na kranjski občini
se že nekaj časa dogovarjamo o temeljiti prenovi, zato
se je občina prijavila na razpis za sredstva in dobila 330
tisoč evrov za obnovo. Če bo
dvorana res večnamenska, bi
jo z lahkoto napolnili z različnimi dejavnostmi.
Obetala naj bi se tudi prenova stavbe, v kateri je vrtec?
Stavba, v kateri ima prostore
vrtec, je po tretjinah v lasti
MOK, Krajevne skupnosti
Mavčiče (KS) in Gramsa. KS
je že pred več kot desetimi
leti vrtcu odstopila svojo tretjino, kar pomeni prostore
dvorane in knjižnice. Župan
je željo šole in sveta KS, da
se za potrebe vrtca začasno
najamejo prostori nekdanje
trgovine, ki jih lastnik
Grams prenavlja, podprl in
občina je z Gramsom podpisala najemno pogodbo za
začasno uporabo njegovih
prenovljenih prostorov.
Vanje se bodo preselili otroci najstarejše skupine, ki
sedaj gostujejo v šoli. Ker

dnja v prvi fazi od šole do
Praš. Hkrati se bo gradila
kanalizacija, plinska napeljava, pločnik in kolesarska
steza.

Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Predsednik Krajevne skupnosti Mavčiče Marjan Tušar
ima Krajevna skupnost nove
prostore, bo za potrebe vrtca
odstopila še svojo staro
pisarno. V teku je priprava
dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za
celoten objekt. Hkrati z nadgradnjo vrtca v delu, ki je v
lasti občine in Krajevne skupnosti, je občina zagotovila

sredstva za energetsko sanacijo stavbe.
Glavna cesta v vaši krajevni
skupnosti je slaba in obeta
se prenova. Kdaj?
Cesta je res v katastrofalnem stanju in trenutno
potekajo odkupi zemljišč.
Letos naj bi se začela izgra-

Vrsto let se že govori o povezavi levega brega Save z desnim. Je pri tem kaj novega?
Pred kratkim smo si z odgovornimi na kranjski občini
ogledali lokacijo med Bregom in Jamo, kjer naj bi
zgradili brv za pešce in kolesarje. Denar naj bi dobili iz
evropskih sredstev. Prav
tako si želimo, da bi sedanje
Trbojsko jezero preimenovali v Praško ali Mavško
jezero, saj mislimo, da bi
bilo to ime primernejše.
Radi bi ga tudi uredili, saj se
v delu zajeda v skale in bojimo se za tamkajšnje kmetije. Zato razmišljamo, da bi
podobno kot pri Zbiljskem
jezeru postavili skale in
hkrati dobili površine za
športne aktivnosti in turistične dejavnosti. Tam bi lahko potekala tudi Pot Jeprškega učitelja.

HE MAVČIČE

Trajen, brezogljičen in hkrati obnovljiv
vir električne energije že od leta 1986
skupaj s sončno in malo hidroelektrarno
zagotavlja električno energijo za več kot 19.680 gospodinjstev
prihranek 66.950 ton CO2/leto

Negujemo tradicijo,
proizvajamo za sedanjost,
gradimo za prihodnost!
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Najboljši ričet je breški
Danes popoldne bo Zadružni dom v Mavčičah gostil že peto Mavško tržnico. Četrto so popestrili
s tekmovanjem v kuhanju ričeta, na peti pa boste lahko okušali "šmorn".
Alenka Brun
Mavčiče – Zadnja Mavška
tržnica je bila še posebej zabavna ravno zaradi tekmovanja v kuhanju ričeta. Najboljšega so na koncu izbrali
obiskovalci oziroma tisti, ki
so ga okušali. Tekmovale so
ekipe Praš, Mavčič, Podreče,
Jame, Meje in Brega ob
Savi. Ekipa Brega ob Savi je
osvojila prvo mesto, druga
je bila ekipa iz Podreče in
tretja domača ekipa.
Dobro vzdušje in kulturni
pridih je v času tržnice in
tekmovanja ustvarjal Rudi
Zevnik, sicer predsednik domačega Kulturnega društva
Simon Jenko – Šmonca, za
uspešno prireditev pa sta
poskrbela predsednik KS
Mavčiče Marjan Tušar in
predsednik Društva Sorško
polje Matjaž Jerala. Zasluga
za pestro dogajanje gre zagotovo vsej krajevni skupnosti in njenemu vodstvu.
Danes popoldne pa Društvo
Sorško polje, KS Mavčiče,

Izdelava
in montaža
žičnih ograj

Na tekmovanju v kuhanju ričeta se je najbolje odrezala
ekipa Brega ob Savi. Komu pa bo uspelo prepričati s
"šmornom"? O tem pa se bo treba prepričati danes
popoldne, na lastne oči.
semen, zato jih, če jih imate, prinesite v majhnih pakiranjih s seboj. Na tržnici
bodo svoje pridelke v nakup
ponudili tudi domači kmetje: Demeter – kmetija Jamnik Podreča, kmetija Maln
Podreča, kmetija McWou
Mavčiče, kmetija Novak Pra-

KD Simon Jenko – Šmonca,
ŠD Mavčiče in PGD Mavčiče vabijo na že peto Mavško
tržnico, ki bo med 16. in 18.
uro v zadružnem domu v
Mavčičah. Ponovno se bodo
predstavili lokalni in ekološki pridelovalci. Potekala bo
izmenjava starih domačih

PLETENE ŽIČNE MREŽE
svetlovlečeno, pocinkano, inox

VALOVITO PLETIVO za pregrade, zaščito, konstrukcije
RAVNO PLETIVO za sortirnike, sita, konstrukcije

Nudimo ogled na terenu,
strokovni nasvet,
lastno proizvodnjo,
montaže in popravila
žičnih mrež.

še, kmetija Andrejc Praše,
Naturagood – Petrova kmetija z Jame. Na tržnici bodo
tudi ponudniki s Stražiške
tržnice. Lahko boste kupili
kruh, pecivo, piškote, mleko
in mlečne izdelke iz kravjega in kozjega mleka, domače sadje in zelenjavo, suho
sadje in oreščke, mesnine,
agrume z Visa in Brača, za
pivo bo poskrbela Družinska pivovarna Volka Turjaškega.
Po 16. uri bo tudi predstavitev vseh petih krajevnih skupnosti Sorškega polja iz mestne občine Kranj s pripravo
»šmorna«. Lahko ga boste
poskusili in ocenili. Ob pol
petih bodo predstavniki
Rdečega križa (RK) Kranj
predstavili delovanje RK in
prikazali postopek oživljanja, zbirali bodo tudi sanitetni material. Uro kasneje bo
v soorganizaciji CTRP Kranj
še predavanje Janka Rožiča
z naslovom Pomen in možnosti ohranjanja arhitekturne podobe vasi ob Savi.

Svetlin – društvo za ozaveščanje
o zdravem življenju in sožitju z naravo
Jama št. 1, 4211 Mavčiče
E-naslov: marija.svetlin@gmail.com, T: 040 569 012
Ozaveščanje o zdravem prehranjevanju na podlagi energijskega
potenciala vsakega posameznika, ki je razviden iz astrološke karte
rojstva. Po tem smo si ljudje tako različni, da splošna pravila glede
zdravega prehranjevanja nimajo prave veljave – potrebna je individualna obravnava. Za vse ljudi in tudi druga živa bitja pa velja, da
potrebujemo naravno hrano, tako, kakor jo (je nekdaj) nudi(la) mati
narava – brez kemičnih substanc, sevanja in genskih sprememb.

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI POTEKAJO V KRANJU,
v Medgeneracijskem centru – soba št. 2.

Elektroinštalacije
EL.SER.US, d.o.o.
Mavčiče 64

KURZSCHLUSS
TEAM

STROJNE
INŠTALACIJE
AKVAKUL, d. o. o., trgovina in storitve,
Mavčiče 83, 4211 MAVČIČE
GSM: 040 938 622, Nejc Klemenčič,
www.aquacool.si

UNIVERZALNE
ŽIČNE MREŽE
plastificirane, pocinkane,
aluminijaste
ZA OGRADITEV IN ZAŠČITO

PONUDBA
PANELI

PRESEJALNA
ŽIČNA
MREŽA

NOSILNI
STEBRI za žično
ograjo
VRATA

Robert Aleš, s. .p., Breg ob Savi 48, 4211 Mavčiče
M: 041 685 548, E: robert.ales@t-2.si

JEŠE-M d.o.o.
JEŠE-M D.O.O., JAMA 55, MAVČIČE

GRADBENIŠTVO

ZEMELJSKA DELA

vodovod,
ogrevanje,
prezračevanje,
toplotne črpalke,
klimatske naprave,
adaptacije kopalnic

v

avtokleparstvo - avtovleka - avtolicarstvo - avtomehanika

Igor Zupanc s.p., Meja 8, 4211 Mavčiče
T: 04/ 250 13 02, M: 041/ 731 843, F: 04/ 250 55 15
email: info@avtohelp.si, www.avtohelp.si
POGODBENI SERVIS Z VSEMI ZAVAROVALNICAMI

kontakt: jese-m@siol.net ali 031480215

avtokleparstv
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Aktualno
Voda je naše
največje
bogastvo –
vendar ne v
Zabukovju
Zabukovje leži pod Sv. Joštom
in spada v krajevno skupnost
Besnica, ta pa spada v MO
Kranj. Zabukovje je od centra
Kranja oddaljeno le slabe štiri
kilometre. Prebivalci smo skupaj s Krajevno skupnostjo
Besnica že večkrat poskušali,
doseči, da bi se v Zabukovju
zgradil javni vodovod, vendar
brez uspeha. Pri zadnji pobudi sem se tudi sam precej
angažiral, a neuspešno.
Začetek ponovnega poizkusa
izgradnje vodovoda sega v leto
2015, kar je razvidno iz podpisov vaščanov Zabukovja za
izgradnjo vodovoda, ki so bili
posredovani MO Kranj (projektni pisarni). V zgornjem
Zabukovju je izdelana izvrtina, ki pa ni bila nikoli izkoriščena. Naredil se je preizkus
kakovosti vode in velikost pretoka, to delo je izvedla Komunala Kranj in ugotovila, da je

Povzetek tega je, da nekateri,
ki se predstavljajo kot stroka, v
tem primeru Komunala
Kranj, ne želijo, da se to izvede, ker s tem ne rešijo pomanjkanja vode za Spodnjo Besnico – Pešnico. Za krajane in
proračun MO Kranj pa je to
zagotovo najboljša in najcenejša rešitev.
Spremljamo in vidimo, da se
denar iz proračuna namenja
za precej dražje in manj
pomembne investicije, kot je
vodovod, kljub temu da je
voda ustavna pravica. Pričakujemo bolj kakovostne in
predvsem hitrejše ukrepanje s
strani MO Kranj.
Predlagam, da se vaščani zberemo pred Mestno občino
Kranj in pokažemo svoje
nezadovoljstvo.
Jernej Bajželj
in KS Besnica,
Primož Bavdek

Štiripasovna
cesta Kranj–
Šenčur
Simon Šubic v Kranjskih
novicah piše o nujni štiripasovnici od Šenčurja do Kranja. O tem sem jaz pisal že
pred več kot tridesetimi leti.

Cesta bo spet uničila precej
hektarjev plodne kmetijske
zemlje. Slovenija že sedaj ne
pridela dovolj hrane za svoje
prebivalstvo. Mi bi lahko hrano namesto kupovanja v tujini izvažali. Z zemljo se gospodari kriminalno.
Že ob gradnji avtoceste bi
morali misliti za dvajset let
naprej in bi nadvoze in podvoze gradili za poznejše širitve. V Nemčiji je na stotine
kilometrov cest pod površjem
parkov, njiv in travnikov. V
predmestju Berlina je dodatna cesta zgrajena na stebrih
nad obstoječo cesto. Tako naj
se od Šenčurja proti Kranju
gradi železobetonska konstrukcija nad obstoječo cesto. Po
njej bodo vozila osebna vozila, po spodnji cesti se bo odvijal tovorni promet. Premalo je
avtocestnih izvozov. Pri Šenčurju bi moral biti izvoz iz
ljubljanske smeri pri cesti proti Voklem. Krožišče na Kranjski cesti bi močno razbremenili in zastojev bi bilo manj.
Smotrna bi bila gradnja podzemne železnice od obstoječe
železnice za Naklo pri Struževem pod Šenčurjem do letališča in naprej do Cerkelj za
turistične potrebe Krvavca.
Od Cerkelj bi železnico podaljšali mimo Komende in Most
do Duplice ali Homca. Tako
bi sklenili železniški krog Lju-

bljana–Kranj–Šenčur–Kamnik–Ljubljana. Tovorni promet bi se tako večinoma odvijal po železnici.
Slovenski ljudje imajo na
računih v bankah dvajset
milijard neizkoriščenega
denarja. Zakaj ne bi varčevalci služili tudi z malimi obrestmi pri investicijah za gospodarske objekte? Železnica
mora razbremeniti ceste in so
na dolgi rok donosni dohodek
za ljudi in za banke. V Kamniku je treba podaljšati železnico do Stranj, ker je obstoječa
cesta že sedaj močno obremenjena tudi s tovornim prometom. Če Kamniško Bistrico s
predorom povežemo pod planino z Logarsko dolino, bi
bila to najkrajša prometna
povezava za Koroško. V tem
primeru bi dogradili potrebno
cesto kar nad strugo reke Bistrice. V televizijskih prenosih
kolesarskih dirk smo videli
odseke avtocest nad koriti rek.
V stari Jugoslaviji so pred
volitvami pridno merili in
načrtovali železnico v smeri
Kamnik–Tuhinjska dolina–
Celje. Po volitvah pa se o teh
načrtih ni več govorilo.
Slovenski politiki veliko obljubljajo, ko zasedejo poslanske
stolčke, pa jim zmanjka sape
kot lokomotivi pare. Vladnik
Marjan Šarec je skromno pripomnil, da ne more kaj velike-

ga obljubiti, da pa je voljan
delati. Če je kdaj tudi len, ga
je treba opomniti kot tudi vse
druge politike. Prometne
povezave morajo biti tudi gospodarsko upravičene. S prometnimi povezavami preprečujemo povečanje mest in
manj smradu v njih. Sedanja
politika se suče okrog pregrevanja podnebja. Torej bo
manj dima na cestah. Več bo
elektrike in manjše hitrosti.
Čemu izdelovati hitre avtomobile, če pa so hitrosti omejene na sto kilometrov na uro
po hitrih cestah, na lokalnih
pa še manj. Velike hitrosti so
možne le še na dirkališčih.
Izogibati se moremo potratnih gradenj in investicij, ki
vabijo tuji kapital. Najprej
porabimo domačega. Drugi
tir Divača–Koper je gotovo
predrag za slovenske zmožnosti. Kratek predor proti Zazidu bi odpravil prometni
zamašek in prihranil denar
za obnovo gorenjske železnice. Ministrica Alenka Bratušek je še mlada in neizkušena
in se na promet kaj dosti ne
razume. V njeni glavi se mota
neslovenska infrastruktura, ki
ne obstaja niti v slovarju tujk.
Zadostovalo bi Ministrstvo za
prometne zadeve.
Frančišek Vrankar,
Kranj

USPEŠEN ZAKLJUČEK PROJEKTA CONNECT SME PLUS
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj (OOZ Kranj) je v okviru evropskega projekta
Connect SME Plus (Interreg Slovenija – Avstrija) v četrtek, 13. 2. 2020, v Kranju uspešno organizirala zaključno konferenco in čezmejni poslovni dogodek, v okviru katerega so potekala
tudi B2B srečanja obmejnih MSP, zainteresiranih za širjenje svojega čezmejnega poslovanja.
Na dogodku je bilo med drugim s strani Daniele Žagar, direktorice OOZ Kranj, in Vesne Hodnik
Nikolić, koordinatorice projekta na SGZ Celovec, predstavljeno Poročilo o poteku projekta,
katerega glavni dosežki so:
čezmejna šola internacionalizacije – 8 modulov (vključenih 45 MSP iz Slovenije in Avstrije),
45 akcijskih načrtov za internacionalizacijo,
6 izvoznih pogovorov,
6 čezmejnih poslovnih dogodkov,
6 obiskov uspešnih izvoznih podjetij tako v Sloveniji kot Avstriji,
2 poslovni delegaciji (Srbija in Nemčija),
14 B2B srečanj,
2 trajni HELP DESK točki, ki delujeta na OOZ Kranj in SGZ Celovec,
v projekt je skupno vključenih več kot 300 MSP iz Slovenije in Avstrije,
480 ur splošnega mentorstva za MSP,
320 ur specialističnega mentorstva za MSP.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Direktorici podjetij Ograje Kočevar, d. o. o., iz Slovenije in Guter Stil & Etikette für Tourismus, Hotellerie & Wirtschaft iz Avstrije sta predstavili pozitivne izkušnje in nova znanja, ki sta jih pridobili z
vključenostjo v projekt, o izzivih čezmejnega podjetništva pa je spregovoril Felix Wieser, direktor
podjetja Drava Trading Handelsgesellschaft m.b.H. V okviru dogodka je potekala tudi okrogla miza
na temo Izzivi globalnega podjetništva, na kateri so sodelovali Franc Vesel, državni sekretar za
malo gospodarstvo na MGRT, Marko Lotrič, direktor podjetja Lotrič Meroslovje, d. o. o., Peter Kokalj,
direktor podjetja AHA Hyperbarics, in Aleksander Gorečan, obrtnik leta 2019. Gospod Uroš Gunčar,
direktor podjetja Nets, d. o. o., Kranj, pa je prisotnim predstavil najnovejše trende odličnosti.
Poleg vseh dogodkov, ki so bili v okviru projekta že organizirani, nas čaka še zadnje poslovno
srečanje podjetnikov v marcu 2020, ki bo potekalo v Avstriji in Nemčiji.

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

Prejeli smo

voda neuporabna. Stroka, v
tem primeru Komunala
Kranj, je izhajala iz tega, da
je najprimernejši način gradnje javni mestni vodovod iz
Rakovice. Gradilo naj bi se v
treh etapah, z eno samo težavo: prevelika investicija. Prišlo je do ideje, da se izdela še
ena izvrtina nižje, istočasno
pa se ponovno naredi preizkus že obstoječe izvrtine v
zgornjem Zabukovju. Rezultati so pokazali, da je voda
zgornje vrtine neoporečna in
zelo kakovostna, vendar z
malo manj pretoka. Glej ga,
zlomka, ponovno težava s
strani predstavnika Komunale Kranj. Gradnja omrežja bi
bila glede na razpršenost hiš
predraga. Torej je novi predlog, naj se naredi še ena izvrtina, aktualen. Izvrtina v zgornjem Zabukovju bi torej
pokrila zgornje Zabukovje,
nova izvrtina pa bi bila za
potrebe spodnjega Zabukovja.
To pomeni, da bi imeli dve
izvrtini in dva vodohrana in
isto dolžino vodov, kot če bi
uporabili samo izvrtino v
zgornjem Zabukovju, s tem,
da bi bilo treba zgraditi volumensko malo večji vodohran.
Tako odpadejo stroški nove
izvrtine in še enega vodohrana
ter kasnejša vzdrževanja. To
bi bila najcenejša varianta in
bi najkakovostnejša voda.

EM2 – IZOBRAŽEVANJE V OKVIRU MARGINALNOSTI
OOZ Kranj in LUK smo 6. in 7. februarja 2020 gostili partnerje iz Italije,
Madžarske in Latvije. Dosežki projekta v tem obdobju: predstavljen je
bil Učni sporazum – vodnik 9 korakov za pomoč pri intervjujih s posamezniki iz ranljivih skupin, izmenjali smo si izkušnje sodelovanja z
deležniki in reševanja težav, ki lahko nastanejo.
OOZ Kranj bo v sodelovanju s Tanio Mendillo organizirala PRAKTIČNO DELAVNICO na temo
STILSKI IN LEPOTNI NASVETI S TANIO MENDILLO, in sicer v četrtek, 19. marca, ob 18. uri v
sejni sobi (II. nadstropje) Podjetniškega centra, C. Staneta Žagarja 37, Kranj. Prijave: glamslam@
siol.net. Druga delavnica pa bo bolj intenzivna. Kako naš videz vpliva na našo samozavest?
Pod lupo je sodobna poslovna ženska, s čim se mora spopasti na vsakodnevni ravni. Rešitve
in praktični nasveti za vse super-ženske današnjega časa ... Datum: 16. 4. 2020.

www.visitkranj.si
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pomladni

UTRIP KRANJA
50. Teden slovenske drame

Žlahtni, že 50. Teden slovenske drame (TSD) se bo začel na svetovni dan gledališča, to je 27. marca, in bo trajal do 6. aprila 2020. TSD je osrednji festival uprizoritev
slovenskih dramskih besedil, ki ga vsako leto s podporo Ministrstva za kulturo in Mestne občine Kranj organizira Prešernovo gledališče Kranj. Spodbuja uprizarjanje
nacionalne dramatike, njeno ustvarjanje in promocijo ter uprizarjanje v tujini.
V enajstih festivalskih dneh si bo po izboru letošnjega selektorja Marka Sosiča mogoče ogledati šest predstav iz tekmovalnega programa (ena zaradi zasedenosti igralcev iz tujine ne bo odigrana) ter pet predstav iz spremljevalnega programa. Program dopolnjujejo rezidenčna delavnica dramskega pisanja Jenkova soba, letos pod
vodstvom mentorice Tene Štivičić, mednarodna konferenca o skrbi za dramatiko in njeno promocijo, simpozij o dramatiki Rudija Šeliga, okrogle mize, bralne uprizoritve ter velika pregledna razstava o zgodovini festivala na gradu Khislstein v sodelovanju z Gorenjskim muzejem, SLOGI-jem in Radiem Slovenija. Skratka, obeta se
nam teden, ki širi zavest o pomembnosti, spodbujanju uprizarjanja in promociji slovenske dramatike. Pogovarjali smo se z direktorico Prešernovega gledališča Kranj
gospo Mirjam Drnovšček.
Vinko Möderndorfer: LEP DAN ZA UMRET,
režiser Mikhail Zayets

Katere predstave si bo letos mogoče v
sklopu TSD ogledati na odru Prešernovega gledališča?
V sklopu tekmovalnega programa si bomo
lahko ogledali naslednje predstave:
Zavod Imaginarni, koproducenti Cankarjev
dom, SNG Drama Ljubljana in Mestno gledališče ljubljansko, Simona Semenič: TO JABOLKO, ZLATO, režija Primož Ekart
Prešernovo gledališče Kranj, Neda R. Bric:
DR. PREŠEREN, režija Neda R. Bric
Drama SNG Maribor, koprodukcija s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor, Dane
Zajc: GRMAČE, režija Nina Rajić Kranjac
Hrvaško narodno gledališče v Zagrebu, Slavoj Žižek: ANTIGONA, režija Angela Richter
Slovensko mladinsko gledališče, Andrej Rozman - Roza: BAAL, režija Vito Taufer
Mestno gledališče ljubljansko, Katarina Morano, Žiga Divjak: SEDEM DNI, režija Žiga
Divjak
V spremljevalnem pa še:
Drama SNG Maribor, Nejc Gazvoda: MOSTOVI IN BOGOVI, režija Aleksandar Popovski
Društvo KUD Krik, koprodukcija JSKD – Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Varja Hrvatin: VSE SE JE ZAČELO
Z GOLAŽEM IZ ZAJČKOV, režija Eva Kokalj
Zavod Delak, Po motivih Marka Breclja in Marka Mlačnika: BIOKOZMIZEM::IZREKA, režija Dragan Živadinov
SNG Nova Gorica, Gledališče Koper, Iztok
Mlakar: TUTOŠOMATO, režija Vito Taufer
Dramsko gledališče iz Novorusiska (Rusija),

Med njimi je tudi predstava Prešernovega gledališča Dr. Prešeren v avtorstvu in
režiji Nede R. Bric. To je za gledališče zagotovo potrdilo o pravi poti in nadaljnja
motivacija pri ustvarjanju.
Zagotovo. Poslanstvo Prešernovega gledališča je tudi skrb za slovensko dramatiko in
naše gledališče skoraj vsako leto uprizori vsaj
eno delo slovenskega avtorja.
Na TSD se tradicionalno podeljujejo nagrade Slavka Gruma za najboljše dramsko
besedilo, nagrada za mladega dramatika,
Šeligova nagrada in nagrada občinstva
za najboljšo dramsko uprizoritev ter
bienalno Grun-Filipičevo priznanje za
dramaturgijo, novost letošnjega festivala sta tudi nagradi za najboljšega igralca
in igralko ter nagrada po izboru žirije. Bi
lahko rekli, da je to vrhunski dogodek slovenske dramatike in gledališča?
Zame je vrhunski dogodek vsako novo dobro
dramsko besedilo ter dobra uprizoritev slovenskega teksta, gre pa zagotovo za priznanje tistim, ki so na tem področju najboljši.
Želimo pa si, da bi bile nagrade spodbuda
ustvarjalcem, da ustvarjajo naprej.
Ob letošnjem jubilejnem festivalu pripravljate pregledno razstavo o zgodovini
festivala. Kje si jo bo moč ogledati in kaj
nam sporoča?
Res je. Razstava bo do jeseni na ogled na
gradu Khislstein, nastaja pa v sodelovanju
z Gorenjskim muzejem, Slovenskim gledališkim inštitutom in Radiem Slovenija. Sporoča nam bogato zgodovino festivala, njegov
razvoj skozi leta, obenem pa tudi zgodovino
mesta Kranj in njuno medsebojno povezanost. Kranjčani so festival vzeli za svojega in
skupaj z njim rastejo, če lahko tako rečem.
Imamo izjemno gledališko publiko.

Če bi imeli čarobno paličico, kaj bi si v
PGK želeli za jubilejni, petdeseti rojstni
dan TSD?
Da festival dobi človeka, ki se bo ukvarjal
samo s festivalom in promocijo slovenske
dramatike znotraj slovenskih meja in zunaj
njih.
Zadnje desetletje se festival vse bolj posveča promociji slovenske dramatike v
tujini. Kako vam uspeva?
Zagotovo k temu pripomoreta prevajanje
Grumovih nagrajencev v angleščino ter distribucija teh tekstov na različnih festivalih in
gledališčih. Je pa to celoletno delo, ki zahteva
celega človeka, če bi želeli, da bi bili pri tem
uspešnejši. Vodenje gledališča in festivala sta
dve službi, ki ju počasi ne zmorem več oziroma bo festival stagniral, če se v zvezi s tem
nekaj ne premakne in naredi korak naprej.
Sodelovali ste tudi pri pripravi prijavne
knjige za kandidaturo Kranja z Gorenjsko
za evropsko prestolnico kulture 2025.
Kako bi morebitni naziv EPK doprinesel
gledališču. Kaj bi naziv prinesel Kranju?
Po drugi strani pa ste med prijavo zagotovo dobili veliko zamisli in spodbud, ki
bodo vplivale na delovanje gledališča, ne
glede na izid.

Sledite nam na
@visitkranj
in ne pozabite svojih
posneli v Kranju in
njegovi okolici označiti z
www.visitkranj.si

instagram

Foto: Ewa Bogataj

značko #visitkranj!

Foto: Jakob Kuduzovič Cehner

fotografij, ki ste jih

Veliko. Že doslej je gledališče navezalo številne mednarodne stike, če bi Kranj postal EPK,
bi se na tem področju odprle številne nove
možnosti. V Kranj bi lahko privabili vrhunske predstave iz tujine, prav tako bi se lahko
še intenzivneje posvečali mednarodnim delavnicam dramskega pisanja, prevajanja in
promociji slovenske dramatike. Sam festival
bi lahko povezali s podobnimi festivali iz tujine in sodelovali pri skupnih projektih. Veliko je idej, ki trenutno zaradi pomanjkanja
financ čakajo v predalu.
Kakšen program v gledališču pripravljate
v letošnjem letu?
Kot vedno družbeno angažiran z uprizoritvami, ki kažejo ogledalo družbi, predvsem
pa odpirajo vprašanja, o katerih moramo
razmišljati kot ljudje oziroma odgovorni posamezniki.
Za konec še povabilo na festival?
V Kranju se bo v enajstih dneh zvrstilo ogromno vrhunskih dogodkov, za katere bi bilo
vsako mesto veselo, da jih ima v svojem »objemu«. Vabim vse, da jih ne zamudijo.

www.visitkranj.si
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KAM V MESECU MARCU?
TOREK, 3. marec 2020
16:30
16:30

17:00
19:00
19:00

Odprtje razstave: Ob 50. obletnici
Tedna slovenske drame
Mestna knjižnica Kranj
50. TSD: Odprtje ulične razstave
Grumovih nagrajencev
Galerija na mestu, pred Mestno
knjižnico Kranj
50. TSD: Prešernovo gledališče
Kranj - odprtje razstave
Prtličje Mestne knjižnice Kranj
Shalom - predstavitev knjige, dr. Julij
Bertoncelj, Mestna knjižnica Kranj
Modno intimno: Pogovor z modno
oblikovalko Leo Behek in
POP UP Shop, Teater Cafe Kranj

SREDA, 4. marec 2020
12:30

Kulturna čajanka: Šamani iz
prazgodovine (Mag. Marko Ogris)
Mestna knjižnica Kranj

20:00
20:00
21:00

Vse o Švici, Švicarska šola
Petek »Skorej zastonj«: Ponudba
mešanih pijač po akcijskih cenah
Teater Cafe Kranj
Koncert: Kiwi Flash Gramofon Tour &
Kokosy, Trainstation SubArt

Novinarka, voditeljica, scenaristka, odgovorna
urednica in nekdanja varuhinja pravic gledalcev
in poslušalcev spremlja novinarsko delo in je brez
dlake na jeziku. »Z Mišo« tokrat o Miši.

MM Pingvinček '20
Pokriti olimpijski bazen Kranj

17:00
18:00

19:00

Predavanje: Mišice medeničnega dna
(Mag. Mateja Kržin)
Mestna knjižnica Kranj
Odprtje razstave akademskega
slikarja, nagrajenca Prešernovega
sklada Živka Marušiča, Galerija
Prešernovih nagrajencev Kranj
Pravljični večer za odrasle 2020
Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 13. marec 2020
MM Pingvinček že vrsto let velja za najboljše in najkvalitetnejše tekmovanje v Sloveniji, s tem pa tudi
za največji plavalni dogodek, ki se bo od
10:00 Razstava starih radio aparatov
Kulturni dom Kokrica
11:00 Brezplačno vodenje: Arhitekturni
sprehod, Kranjska hiša
19:00 Glasbeni večer, Teater Cafe Kranj
21:00 Koncert: Začimbe jazza, Tiptons Sax
Quartet & Drums (vagon št. 2)
Trainstation SubArt

Kdo so bili šamani in kakšna je njihova vloga v
TOREK, 10. marec 2020
življenju mnogih staroselskih kultur po svetu?
18:00 Predavanje: Ne prespimo spanca!
17.30
Bralne urice: branje pravljic
Mestna knjižnica Kranj
Teater Cafe Kranj
18:00 Otvoritev likovne razstave: Od
ČETRTEK, 5. marec 2020
vročega srca do hladnega ledu
18:00 Odprtje razstave del fotografa
avtorice Maje Cerar
Boštjana Gunčarja, Mestna hiša
Kranjska hiša
19:00 Predavanje: O polnovrednosti
18:00 Tok ženske, Stolp Pungert
slehernika, Pater Karel Geržan
19:30 Predstava: Konflikt, Stolp Škrlovec
Mestna knjižnica Kranj
20:00 Artdeco damski večer
Panorama Stara pošta

20:00

ČETRTEK, 12. marec 2020

SOBOTA, 7. marec 2020
9:00

19:00

18:00
20:00
20:00
21:00

Razstava Fotografskega društva
Janez Puhar, Stolp Škrlovec
Profesor: Kuzman mlajši – standup
monokomedija, Klub Bazen
Petek trinajsti: Ponudba vseh pijač 3
plus 1 gratis, Teater Cafe Kranj
Koncert: PreTM, Kakkmaddafakka +
MRFY + EGGE, Trainstation SubArt

SOBOTA, 14. marec 2020
8:00
10:00
20:00
21:00

Bolšji sejem, Glavni trg
Pričakujem otroka (Dr. Zalka Drglin)
Mestna knjižnica Kranj
»VOLK PARTY«: Zabava z glasbo iz
80-ih in 90-ih, Teater Cafe Kranj
Koncert: Distoržn - Lintver, Big Bad
Wolf, Black Reaper
Trainstation SubArt

TOREK, 17. marec 2020

Predavanje: Zavestno starševstvo
SOBOTA, 28. marec 2020
Mestna knjižnica Kranj
9:00
Očistimo Kranj - Kranj ni več usran!
19:00 Predavanje: #Zobotrebec! Ognjeviti
Glavni trg
oglaševalec, ki je pregorel (Zoran
10:00 50. TSD: Rezidenčna delavnica
Smiljanić, Aljoša Bagola)
dramskega pisanja, mentorica Tena
Mestna knjižnica Kranj
Štivčić, Jenkova soba
Kreativni direktor v oglaševanju, predavatelj, kolu11:00
50. TSD: Simpozij, Magično
mnist, mož, oče … V vseh teh številnih vlogah je
gledališče Rudija Šeliga
bil na svoj način vrhunski in neponovljiv. A vse to
Stolp Škrlovec
ima svojo ceno.
20:00 50. TSD: Dr. Prešeren
ČETRTEK, 19. marec 2020
Prešernovo gledališče Kranj
16:30 Predstava: Stolpova igralnica
20:00 Koncert: XXIII. Pevski večer na
Stolp Pungert
Kokrici, Kulturni dom Kokrica
17:00
Predavanje: Čustveno stabilni starši 20.00 TEATRALNO: Zabava z DJ Pohalinom
Izobraževalni center B&B – Labore
(oldies - goldies ) Teater Cafe Kranj
19:00 Literarno ozvezdje: Aleš Berger
21:00 Koncert: AKA Neomi, promocija nove
Mestna knjižnica Kranj
plošče, Trainstation SubArt
20:00 Pub kviz, Cafe Galerija Pungert
NEDELJA, 29. marec 2020
17:00

PETEK, 20. marec 2020

21:00
23:00

Koncert: Dvocikel rouge-ah ¤ Kikimore, Layerjeva hiša
Tehno Razpaljotka, Klub Bazen

TOREK, 24. marec 2020
13:00
18:00

Razstava: Arheološka vitrina meseca
Ženske zgodbe
Mestna hiša
50. TSD: radijska igra Kalevala
(Program ARS, RTV Radio Slovenija)
Mestna knjižnica Kranj
Tok ženske, Stolp Pungert
Literarni večer: poezija
Teater Cafe Kranj

Predavanje: Spopad pri Šorlijevem
mlinu (Ivan Smiljanić)
18:00
Mestna knjižnica Kranj
Marca leta 1944 je v Šorlijevem mlinu na sever- 18:00
nem obrobju Kranja prišlo do enega najbolj znanih
spopadov med drugo svetovno vojno na GorenjSREDA, 25. marec 2020
skem.
19:00 Predavanje: Znanost na cesti - Kaj
nas briga?! (Rok Brajkovič)
Poglavitna tema gledališke predstave Konflikt
Mestna knjižnica Kranj
je slikovito opozarjanje na večno ponavljajoči se
20:00
Koncert: Zvezdana Novaković
konflikt med svetom slišečih in tistim nevidnim
Layerjeva hiša
Druženje nad strehami Kranja ob 35-letnici koz- svetom gluhih.
metične znamke Artdeco. Druženje bodo popestrili
ČETRTEK, 26. marec 2020
fantje iz zasedbe Posebni gostje. Dogodek bo pove- SREDA, 11. marec 2020
17:00
Vpliv branja na razvoj otroka
zovala Ula Furlan.
19:00 Predavanje: Novinarjev kalejdoskop, 19:00 S prstom po zemljevidu: potopisni
večer:
KITAJSKA
(Damijana Medved)
Miša Molk, Mestna knjižnica Kranj
Teater Cafe Kranj
PETEK, 6. marec 2020
Mestna knjižnica Kranj
18:00 Improvizirana predstava ŠILA (KUD
SREDA, 18. marec 2020
PETEK, 27. marec 2020
Kiks) Mestna knjižnica Kranj
12:30 Kulturna čajanka: Proti Starizmu
17:00
Odprtje razstave: Dogodek je tu,
18:00 Razstava: Cvetje
(Mag. Marko Ogris)
dogodek imate v mestu! OKC Krice Krace
Mestna knjižnica Kranj
50 let Tedna slovenske drame
18:00 Razstava: FDJP, Fotografija skozi
Grad Khislstein
ženske oči, Layerjeva hiša
19:00

50. TSD: Slovestno odprtje s
podelitvijo nagrad ZDUS
Prešernovo gledališče Kranj
50. TSD: Škofjeloški pasijon,
premiera
Prešernovo gledališče Kranj

10.00
10:00
15:00

20:00

50. TSD: 6. strokovno srečanje
oblikovalcev maske slovenskih
gledališč Klevi, Bleriweisova ulica 30
50. TSD: Rezidenčna delavnica
dramskega pisanja, mentorica Tena
Štivčić, Jenkova soba
50. TSD: Mednarodna konferenca
Skrb za nacionalno dramatiko in
njeno promocijo znotraj in zunaj
nacionalnih meja, Stolp Škrlovec
50. TSD: To jabolko, zlato
Prešernovo gledališče Kranj

PONEDELJEK, 30. marec 2020
10:00
18:00
20:00

50. TSD: Rezidenčna delavnica
dramskega pisanja, mentorica Tena
Štivčić, Jenkova soba
50. TSD: Tih vdih - radijska igra
Mestna knjižnica Kranj
50. TSD: Tutošomato
Prešernovo gledališče Kranj

TOREK, 31. marec 2020
10:00
17:00
20:00

50. TSD: Rezidenčna delavnica
dramskega pisanja, mentorica Tena
Štivčić, Jenkova soba
50. TSD: Jata izkušenih ptic
Stolp Škrlovec
50. TSD: Sedem dni
Prešernovo gledališče Kranj

NE ZAMUDITE!
VSAK DAN
07:30

VSAK TOREK

Tradicionalna čistilna akcija
v organizaciji kranjskih tabornikov

17:00

sobota 28. marec 2020 ob 9. uri
na Glavnem trgu v Kranju

Na slovenski praznik ljubezni se po starem ljudskem običaju ženijo ptički in s
tem naznanjajo pomlad. Predvečer godu sv. Gregorja bomo obeležili s tradicionalnim spustom gregorčkov po reki Kokri. Na ta način se bomo poslovili od
kratkih zimskih dni in pozdravili pomlad, ki s seboj prinaša vedno daljši dan
ter toplejše vreme. Pogled na kanjon, ki ga osvetljujejo pisani gregorčki, je res
posebno doživetje, ki ga ne gre zamuditi. Želite izdelati svojega znanilca pomladi? V tem primeru vas vabimo v Kranjsko hišo, kjer bo potekala delavnica
izdelovanja gregorčkov.

11. 3. 2020 ob 16. uri, Kranjska hiša (delavnica), in ob 18. uri, kanjon
reke Kokre (spust gregorčkov)

Očistimo Kranj –
Kranj ni več usran
Kranjski taborniki tudi letos organizirajo čistilno akcijo, s katero bodo očistili
naše mesto in predvsem čudovito naravo, ki ga obdaja. Poleg čiščenja območij
mestne občine Kranj, kanjona reke Kokre in Save, letos želijo očistiti tudi divja
odlagališča na področju kranjske občine. Zato vas prosijo, da jim sporočite, če
ste opazili kakšno tako odlagališče. Ker vsaka pomoč pride še kako prav, vas
taborniki vabijo, da se akciji pridružite. Svojo udeležbo potrdite do torka, 10.
marca 2020, na elektronski naslov: ocistimokranj@gmail.com. Ob pravočasni
prijavi bodo taborniki poskrbeli za zaščitna sredstva, vrečke za smeti in malico.
Akcijo bo tako kot vsako leto spremljal pester zabavni program na Glavnem trgu.
zto.taborniki.net

Gregorjevo

Prijave do 10. marca 2020
na ocistimokranj@gmail.com

28. 3. 2020 ob 9. uri, Glavni trg in območja čiščenja

»1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
več na visitkranj.si, solazdravja.com

50. Teden slovenske
drame
V Prešernovem gledališču Kranj se bo letos odvijal jubilejni, 50. Teden slovenske drame, ki se bo začel na svetovni dan gledališča, 27. marca. Teden slovenske drame je vrhunski dogodek slovenske dramatike in njenega uprizarjanja
v slovenskem prostoru. Poleg najboljših uprizorjenih dram v zadnjem letu se
v okviru festivala odvijajo še okrogle mize, delavnice dramskega pisanja ter
bogat spremljevalni program. Glavni cilj festivala je spodbujanje uprizarjanja
nacionalne dramatike, njeno ustvarjanje in promocija ter uprizarjanje v tujini.
V tekmovalnem delu programa si boste lahko ogledali predstave To jabolko,
zlato, Dr. Prešeren, Grmače, Pogovori o ljubezni, Antigona, Baal in Sedem dni.

27. 3.–5. 4. 2020, Prešernovo gledališče

Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

VSAK PETEK
17:00

Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
8:00
10:00

Sobotni sejem, Glavni trg
Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO NEDELJO
10:00

Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
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Kranj, marec 2020

OTROŠKI PROGRAM
TOREK, 3. marec 2020
17:30

Pravljična joga
Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 4. marec 2020
16:30
19:00

Delavnica: Stolpova igralnica
Stolp Pungert
Kdo se boji bele kače?
Mestna knjižnica Kranj

17:00
17:00

Čarobni prsti
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Gregorjevo
Stolp Pungert

10:00

PETEK, 13. marec 2020
17:30

VSAK DAN

SOBOTA, 21. marec 2020

Predstava: Juri Muri v Afriki, Uš
lutke, OKC Krice Krace

Sobotna matineja: Mali modri in mali Uganka meseca, Mestna knjižnica Kranj
rumeni, Lutkovno gledališče Maribor Modro brati in kramljati, Mestna knjižnica Kranj
Prešernovo gledališče
Beremo prešerno (8.2. - 3.12.2020)
Mestna knjižnica Kranj
Kviz: Glodamo, HOOV! Basni in pravljice
Mestna knjižnica Kranj

VSAK PONEDELJEK

ČETRTEK, 5. marec 2020
16:30
17:00

Predstava: Stolpova igralnica
Stolp Pungert
Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj

PETEK. 6. marec 2020
17:30

16:30

Predstava: Ptič, Petra Stare
OKC Krice Krace

10:00

SOBOTA, 14. marec 2020
10.00
10:00
10:00

Sobotna matineja: Pasjedivščina, Lea
Menard, Prešernovo gledališče
Krančkov zajtrk, Stolp Pungert
Delavnica: Stolpova igralnica
Stolp Pungert

PONEDELJEK, 16. marec 2020
19:00

SOBOTA, 7. marec 2020
10:00
10:00

Sobotna matineja: Obisk za medveda,
Mini teater, Prešernovo gledališče
Delavnica: Gregorjevo, Stolp Pungert

TOREK, 10. marec 2020
16:00

Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 11. marec 2020
Gregorjevo: delavnica izdelovanja
gregorčkov, Kranjska hiša
16:30 Delavnica: Stolpova igralnica
Stolp Pungert
17:00 ali Beremo s tačkami
17:30
Mestna knjižnica Kranj
18:00 Gregorjevo: tradicionalni spust
gregorčkov po reki Kokri
Kanjon reke Kokre
16:00

ČETRTEK, 12. marec 2020
16:30

Predstava: Konflikt
OKC Krice Krace

TOREK, 17. marec 2020
16:00
17:30

Delavnica: Stolpova igralnica
Stolp Pungert

SREDA, 25. marec 2020

ČETRTEK, 26. marec 2020

VSAKO SREDO

16:30
17:00
19:00

Predstava: Stolpova igralnica
9:00
Stolp Pungert
Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj 17:30
Kviz znanja, Mestna knjižnica Kranj

16:30

PONEDELJEK, 19. marec 2020
17:00

Čarobni prsti
Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 20. marec 2020
17:30

Predstava: Polž Vladimir gre na štop,
Lutkovno gledališče Tri
OKC Krice Krace

Predstava: Stolpova igralnica
Stolp Pungert

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

Razgibajmo možgane s Scrabblom
Mestna knjižnica Kranj
Pravljična sredica
Mestna knjižnica Kranj

Igralne urice
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Stolpova igralnica
Stolp Pungert
Krančkova igralnica - družinska
svetovalnica
Stolp Pungert
Zabavna urica z modrim psom
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Tehnološka izba
Stolp Pungert

VSAKO SOBOTO

10:00
Večeri ob ognju, Stolp Pungert
Družabne igre, Mestna knjižnica Kranj 11:00
Delavnica: Šivalnica, Stolp Pungert
17:00
Igra go, Mestna knjižnica Kranj

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

Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj
Pravljična joga
Mestna knjižnica Kranj
Igrarije z Modrim psom
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Stolpova razstava
Stolp Pungert

VSAK TOREK

Delavnica: Jaz imam pa mamico,
mamico ljubečo
Stolp Pungert
17:00 ali Beremo s tačkami
17:30
Mestna knjižnica Kranj
16:30

Ustvarjalna delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Delavnica: Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
Delavnica: Pravljice za male in velike
Stolp Pungert

Če doma nisi uspel napraviti svojega gregorčka,
pridi v Kranjsko hišo 11. marca ob 16. uri, ker
jih vsako leto ustvarjamo iz naravi prijaznih
materialov!

Si vedel, da je 8. marec mednarodni dan
žena? To je dan praznovanja enakopravnosti in
dosežkov žensk.
Ne pozabi tudi na materinski dan, 25. marec, in
svoji mamici nakloni drobno pozornost, prijazno
besedo in ji pomagaj pri hišnih opravilih.

SREDA, 18. marec 2020
16:00

17:00

Delavnica: Stolpova igralnica
Stolp Pungert
LEGO ustvarjalnica
Mestna knjižnica Kranj

VSAK PETEK
10:00

PETEK, 27. marec 2020
17:30

Predstava: Lajnarska, Alja Kump
OKC Krice Krace

SOBOTA, 28. marec 2020
10:00
10:00

Sobotna matineja: Čuk na palici,
Zavod Kult, Prešernovo gledališče
Delavnica: Stolpova igralnica
Stolp Pungert

TOREK, 31. marec 2020
17:00

Čarodejka Binka in njena velika
čarodejska predstava, Gledališče
Smejček, Mestna knjižnica Kranj

Napovednik razstav

Koncertni napovednik

V Mestni hiši se bo s pregledno razstavo predstavil fotograf Boštjan Gunčar (5. 3.). Ob dnevu žena v Layerjevi hiši odpirajo razstavo
FDJP: Fotografija skozi ženske oči (6. 3.). Vasja Doberlet in Janez Podnar bosta svoje fotografije združene pod naslovom Kozolci in
mostovi (13. 3.) razstavljala v stolpu Škrlovec. Jasminka Alibašić upodablja pokrajine, tihožitja in različne rastlinske motive. S plastenjem in nanosom različnih materialov, nabranih v naravi, izdeluje impresije, polne barv. Z razstavo Cvetje (6. 3.) se bo predstavila v
Kricah Kracah. V Kranjski hiši si lahko ogledate likovno razstavo Maje Cerar z naslovom Od vročega srca do hladnega ledu (10. 3.).
Na razstavi Arheološka vitrina meseca: Ženske zgodbe (24. 3.) v Mestni hiši bodo na ogled predmeti osebne nege in značilne ženske
opreme od prazgodovine do sodobnosti, ki ženskam dodeli pravice in jih požene v klance odkritega družbenega spopada. Razstava
Dogodek je tu, dogodek imate v mestu! – 50 let Tedna slovenske drame (27. 3.) v gradu Khislstein vas bo popeljala v festivalsko
zgodovino, hkrati bo ponudila pogled v kulturno življenje mesta v času polovice stoletja.

Marec prinaša kar nekaj glasbeno raznolikih večerov. Na Trainstation prihajajo Kiwi Flash Gramofon Tour & Kokosy (6. 3.), Začimbe
jazza: Tiptons Sax Quartet & Drums (7. 3.), PreTM: Kakkmaddafakka + MRFY + EGGE (13. 3.), Distoržn: Lintver, Big Bad Wolf,
Black Reaper (14. 3.) in AKA Neomi (28. 3.). Na glasbeni rezidenci v Layerjevi hiši se tokrat sreča ambientalni ansambel elektronske
glasbe Kikimore in dama, ki igra na električno harfo, rouge-ah (20. 3.). V Layerjevi hiši bo nastopila tudi vokalna umetnica in harfistka
Zvezdana Novaković (25. 3.), na odru se ji bo pridružil mešani pevski zbor Grlenice. Ljubitelji tehno glasbe ne smete zamuditi Tehno
Razpaljotke (20. 3.) v Klubu Bazen. XXIII. Pevski večer na Kokrici (28. 3.) bo v Kulturni dom Kokrica pripeljal pet glasbenih skupin iz
cele Slovenije, ki vam bodo pripravile večer slovenskih pesmi.

PROGRAM ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

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

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

www.visitkranj.si
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Čistilna akcija - Očistimo Kranj
Kranj ni več usran!

Aktivni plezalni center
PLEZARNA

Kranjski taborniki v sodelovanju z MO
Kranj že 19. leto zapored organizirajo čistilno akcijo Kranja, ozaveščajo in izobražujejo
ljudi o skrbi za okolje, opozarjajo in aktivno sodelujejo pri varstvu narave. Letošnja
akcija bo potekala v soboto, 28. 3., z začetkom ob 9. uri na Glavnem trgu. Pogovarjali
smo se s Klemenom Markljem, dolgoletnim vodjem akcije.

V Kranju smo dobili novo in težko pričakovano plezalno dvorano – Plezarno. Stoji v
nekdanjem industrijskem kompleksu, ki je
bil včasih znan pod imenom Oljarica Kranj
v naselju Britof v neposredni bližini Kranja. Že nekaj let opuščeni industrijski kompleks se je začel v zadnjih letih pospešeno
razvijati v poslovno-trgovsko-obrtno cono.
V objektu prvotne stiskalnice je svoje mesto našla Plezarna in coni dodala še športni
pridih.
Plezarna je zasnovana tako, da lahko v
njej istočasno najdejo možnosti za aktivno
sprostitev različne ciljne skupine z različnimi željami in potrebami. To pomeni, da so
lahko na istem mestu hkrati aktivni rekreativni in profesionalni plezalci, vodene skupine različnih generacij, družine in posamezniki … Na enem mestu lahko vsi člani
družine hkrati najdejo ustrezno dejavnost
zase. Poleg plezalnih vadb organiziramo
tudi rojstnodnevne zabave, nudimo najem
plezalne dvorane, individualno plezanje
z inštruktorjem ter organiziramo varstvo
otrok v času, ko njihovi starši plezajo.

ponosni, da že več kot 15 let tudi ozaveščamo. Na čistilni akciji imamo spremljevalni
program in vsako leto se nam pridružijo
tudi šole iz MO Kranj.
Kako lahko vsak izmed nas prispeva k
čistejšemu okolju?
Vsi lahko prispevamo tako, da pomislimo,
kaj kupimo, v kakšni embalaži, dosledno
ločujemo odpadke, jih ne odlagamo v naravo, saj v Kranju Komunala Kranj odlično skrbi za odlaganje odpadkov.
Bomo kdaj dočakali čas, ko čistilne akcije ne bodo več potrebne?
Mislim, da tega ne bomo dočakali, ker se
bodo vedno našli posamezniki in skupine,
ki bodo neprijazni do okolja.
Na katerih področjih delujete kranjski
taborniki?
Naša glavna skrb je, da bi mladi in preostali
naši člani ter podporniki preživeli čim več
kvalitetnega časa v naravi. Skrbimo tudi za
redna izobraževanja naših članov, da lahko
kvalitetno delajo z mladimi. Skrbimo za taborniški center v Marindolu. Starejši člani
so del Civilne zaščite MO Kranj. Vsako leto
poskrbimo, da več kot tristo otrok lahko
aktivno preživi počitnice v naravi.

Kako se vam je porodila zamisel za akcijo Očistimo Kranj – Kranj ni več usran?
Ideja za čistilno akcijo se nam je v taborniškem rodu Stane Žagar – mlajši porodila,
ko smo nadobudni mladi taborniki vsako
leto čistili območje, kjer smo delovali. Opazili smo porast smeti, pomanjkanje prostovoljnih čistilnih akcij. Odločili smo se za
akcijo, ki bi v Kranju združila vse, ki jim ni
vseeno za okolje, v katerem živijo.
Čistilno akcijo uspešno izvajate že 19
let. Ste morda opazili, ali se je odnos
do okolja kaj spremenil in je odpadkov
manj?
Odpadkov v MO Kranj je manj. Bodo pa
vedno ostale ene in iste črne točke, kjer
odpadki bodo. Kranjski taborniki smo tudi

Za plezanje je na voljo enajst metrov visoka
plezalna stena s tridesetimi smermi različnih težavnosti. Nekatere med njimi imajo
samovarovalni sistem – Trublue, tako da je
posameznikom omogočeno plezanje na tej
steni, tudi če nimajo soplezalca. Poleg nje
so še štiri različno previsne »bolder« stene,
med njimi ena, namenjena za strukturirano in nestrukturirano igro otrok od tretjega do šestega leta starosti.
Plezarna je odprta vsak dan od 9. do 22.
ure. Več informacij na info@plezarna.si,
031 255 891, spletni strani: www.plezarna.si ali na omrežju Facebook.

Prav kranjski taborniki ste zaslužni, da
od lani pohodnike ob poti na Sv. Jošt
pozdravlja nov krokodilček. Idejo iskreno pozdravljamo! Na uho mi je prišlo,
da boste idejo o skulpturah razvijali še
naprej. Kaj ste imeli v mislih?
V mislim imamo še nekaj skulptur, ki bi
otrokom popestrile vzpon po Sodarjevi
poti. Vse boste izvedeli in videli, ko bodo
skulpture narejene in postavljene.

Foto utrinki Prešernega karnevala

SREDA

11

MAREC

od 16.00 do 17.45
Izdelovanje gregorčkov
v Kranjski hiši
ob 18.00
Spuščanje gregorčkov
v kanjonu reke Kokre

www.visitkranj.com

ORGANIZATOR IN IZDAJATELJ: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ, zanj direktor mag. Tomaž Štefe, tel: 04 2380 450; e: info@visitkranj.si; www.visitkranj.si; instragram: visitkranj; facebook: visitkranj. Uredništvo časopisa in organizacijski odbor: Urša Erjavc, Eva Pirnat, Tamara Maržič, Petra
Žibert, Manca Strugar, Srečko Štagar. Fotografije: arhiv ZTKK, organizatorji in nastopajoči, arhiv PGK, Ewa Bogataj, Jakob Kuduzovič, Primož Pičulin,Tania Mendillo, Kranjski taborniki, Nace Grg. Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 38.000, Mesec: februar 2020.
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Zanimivosti
Marca čistilna akcija
Zveza tabornikov občine Kranj bo zadnjo
marčevsko soboto pripravila tradicionalno
čistilno akcijo Očistimo Kranj – Kranj ni več
usran.
Vilma Stanovnik
Kranj – Konec marca v Kranju že tradicionalno poteka
čistilna akcija, ki so jo organizatorji v Zvezi tabornikov
Kranj poimenovali Očistimo
Kranj – Kranj ni več usran.
Letos bo akcija organizirana
v soboto, 28. marca, začela
pa se bo ob 9. uri na Glavnem trgu in drugih lokacijah
čiščenja v občini. Nekatere
šole bodo akcijo pripravile že
dan prej, v petek, 27. marca.
Kot pojasnjuje vodja akcije
Klemen Markelj, se bodo čistila različna področja mestne občine Kranj, kanjon
reke Kokre in Save. V letošnjem letu bodo organizatorji skušali očistiti tudi divja odlagališča. Zato prosijo,

da jih opozorite, če ste opazili kakšno divje odlagališče.
Hkrati tudi naprošajo, da
jim čim prej sporočite, če
imate ideje ali predloge za
dodatne aktivnosti oziroma
čiščenje kakšnih posebnih
področij oziroma nesnage.
Če se boste odločili za čiščenje območij, ki obsegajo
vašo krajevno skupnost ali
vaše področje delovanja, jim
to sporočite na elektronski
naslov ocistimokranj@
gmail.com, da uskladite podrobnosti. Svojo udeležbo
potrdite do torka, 10. marca,
na elektronski naslov: ocistimokranj@gmail.com.
Ob pravočasni prijavi bodo
taborniki poskrbeli za zaščitna sredstva, vrečke za smeti
in malico.

Želi si le zdravja
Ivan Mali z Letenic pri Kranju je 28. januarja praznoval stoti jubilej. Čil in kreposten gospod, ki si še
vedno vsak dan nadene kravato, je najstarejši krajan krajevne skupnosti Goriče. Pri stotih letih si želi
le, da bi ostal zdrav in še dolgo živel.
Maša Likosar
Letenice – "Življenje je prekratko," je uvodoma poudaril slavljenec Ivan Mali, ki se
je rodil leta 1920 na kmetiji
na Letenicah. Vedno pozitivno naravnan gospod, ki se po
besedah sina Andreja nikoli
ni obremenjeval, kritiziral ali
tarnal. "Zanj je bil vsak dan
nov dan in vsakega posebej
je preživel v polni meri. Verjetno je zaradi te neobremenjenosti in sproščenosti doživel že toliko desetletij,« je
povedal Andrej Mali.
Stoletnik se je v mladih letih
v Pristavi izučil za krojača in
kasneje skupaj z ženo Dorotejo postavil uspešno in daleč naokoli znano krojaško
obrt. "Oče je bil izredno ure-

jen in eleganten gospod. Vedno je nosil kravato, suknjič
in telovnik, kamorkoli je šel,
tudi v hribe ali čebelnjak," je
pojasnil Andrej. Ivan ima
poleg sina Andreja še hčerki
Marijo in Alenko ter štiri
vnuke in štiri pravnuke. Marija nadaljuje krojaško tradicijo, je modna oblikovalka,
ki je po starših podedovala
občutek za estetiko in lepo.
"Oče je vesel, ko je v lepem
okolju, obdan z dobrimi ljudmi in pozitivnimi mislimi," je dejala Marija Mali.
Rojstnodnevnega praznovanja se je stoletnik zelo veselil in ga je težko pričakoval.
"Praznovati je treba, je bilo
njegovo reklo," je povedal
Andrej. Dan pred rojstnim
dnem je slavil tudi god in

Ivanu Maliju sta voščila tudi predstavnika Gasilske zveze
občine Kranj Vili Tomat in Cveto Lebar. / Foto: Gorazd Kavčič
tedaj so mu prišli 'ofirat', na
predvečer rojstnega dne pa
so ga obiskali skorajda vsi
sovaščani in mu skupaj z gasilci PGD Goriče postavili

Dobrodelni Migitlon
Vilma Stanovnik
Kranj – V prostorih nekdanjega Kina Storžič so lani
septembra odprli prvi otroški športni center Champ, ki
mladim ponuja odlične programe in možnosti za šport
in druženje. Ker si želijo, da
bi jih obiskalo čim več mladih, tudi takšnih, ki jim starši programov ne morejo plačati, so se odločili, da bodo
21. marca pripravili tako
imenovani Dobrodelni Migitlon.
"Gre za brezplačni dogodek
za vse obiskovalce, na njem
pa bomo organizirali različne nagradne igre, srečelov in
druge aktivnosti, kjer bodo
lahko z manjšimi prispevki
obiskovalci pomagali k zbiranju sredstev za socialno
ogrožene družine. Otrokom
iz teh družin bomo nato
omogočili brezplačne celoletne športne urice v Champu.
Poleg vadbe bom pomagali
tudi pri osnovni opremi za
šport," pojasnjuje Rok Klemenčič in dodaja, da lahko
pomaga prav vsak.

"Želimo si zdrav otroški razvoj ter socializacijo. Poleg
napredka otrok pri našem
delu vidimo tudi pomoč
staršem, ki lahko za čas vadbe urejajo lastne zadeve in
naberejo energijo za ostale
izzive. Želeli bi si sicer, da
takšni dobrodelni dogodki
ne bi bili potrebni, vendar
pa vemo, da je žal takšnih
družin, ki otrokom ne morejo privoščiti dejavnosti, ki
jih ponujamo, še vedno veliko in tem bi radi pomagali
skupaj z vami, " še dodaja
Klemenčič in vabi, da 21.
marca pridete na dobrodelni
Migitlon.
Prireditev bo dopoldne med
9. in 13. uro namenjena
otrokom, saj bodo na sporedu otroške animacije, poslikave obrazov, nastop Pike
Nogavičke in še kaj. Spretnostna košarkarski in odbojkarski izziv, ki bosta potekala od 13.30 do 16. ure
bosta namenjena mladim in
odraslim. Od 18. do 20. ure
bo na sporedu še standup
predstava z znanimi kranjskimi komiki.

Zelena streha na Osnovni šoli Staneta Žagarja
Kranj – ProstoRož je lani septembra iskal občino, v kateri bi
ozelenili streho. Na poziv se je odzvalo petnajst občin, med
katerimi je imel Kranj najbolj prepričljivo prijavo. Tako so v
zadnjem mesecu arhitekti prostoRoža v sodelovanju s kranjsko občino preverjali konstrukcijske, statične, vizualne in
lokacijske značilnosti dvanajstih objektov v Kranju in se odločili, da bodo v okviru projekta Zelene strehe letos ozelenili streho Osnovne šole Staneta Žagarja. Načrt zasaditve
bodo arhitekti prostoRoža oblikovali z učitelji in učenci OŠ
Staneta Žagarja in nabor rastlin poskusili povezati tako z
željami kot z učnim načrtom. Zelena streha bo merila približno 360 kvadratnih metrov in bo mešanica ekstenzivne in
intenzivne ozelenitve. Kot sporočajo s kranjske občine, na
prostoRožu predvidevajo, da bo ozelenitev strehe izvedena
do maja. Stanje zelene strehe bodo skupaj z zunanjimi strokovnjaki spremljali do aprila drugo leto. »Mestna občina
Kranj ima v lasti nekaj objektov, ki lahko dobijo zeleno streho. Streha na Osnovni šoli Stane Žagar je le začetek,« je
povedal župan Matjaž Rakovec.

Na predvečer rojstnega dne so slavljenca obiskali domačini in ga obdarili z lestvijo z
desetimi klini. / Foto: Gorazd Kavčič

30 %

POPUSTA
na vsa okna in
vrata AJM.
Samo od 3. do 7. marca.

Povprašajte za ponudbo v prodajnih salonih AJM,
na www.ajm.si ali na 080 14 01 ter si zagotovite
enkratni jubilejni popust.
Več o prodajni akciji na www.ajm.si. Popusti se ne seštevajo.

velik mlaj. Ivan je bil tudi
ustanovni član in dolgoletni
predsednik omenjenega gasilskega društva. Po stari
tradiciji so ga vaščani obdarili z lestvijo, ki vedno šteje
toliko "cvekov" (klinov), kolikor desetletij ima slavljenec. Tokrat jih je bilo seveda
deset, nanjo pa je bilo obešenih še deset klobas. Ob jubileju so Ivanu Maliju voščili
tudi predstavniki Gasilske
zveze občine Kranj, Zveze
borcev, Rdečega križa, Čebelarske zveze Slovenije,
predsednik Krajevne skupnosti Goriče Gregor Grašič
in predstavniki Čebelarskega društva Goriče, kjer je bil
Ivan dolgoletni član. Kranjski župan Matjaž Rakovec
pa mu je ob tej priložnosti
izročil častno listino Mestne
občine Kranj.
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V iskanju navdiha
Dominik Podlogar, dijak tretjega letnika Gimnazije Kranj, je po
Prešernovem vzoru napisal sonetni venec. Petnajst sonetov, 210 verzov in
v magistralah akrostih "Iščem te, o, Parnas". Pri sedemnajstih letih.
Igor Kavčič
So bile zimske počitnice
predolge ali prekratke?
Dolge so ravno prav. Lahko
si privoščiš nekaj prostega
časa za počitek, hobije in
zabavo, treba pa je narediti
tudi kaj za šolo – to je le
Gimnazija Kranj. (smeh)
Časa tudi za literaturo?
Nisem ravno knjižni molj,
čeprav v povprečju veliko
berem. Več pišem, saj me
pisanje privlači bolj kot
samo branje. Pri branju
iščem navdih, kako bi jaz
napisal. Da veš, kar so drugi
napisali, je privilegij. Težko
je oblikovati svojo lastno
identiteto, če ne poznaš
nečesa drugega. Z znanjem
iz knjig, filmov … se lahko
poistovetiš in si na podlagi
tega ustvariš mnenje. Seveda je dobro na neko stvar
pogledati z več aspektov, da
potem svoje mnenje znaš
tudi zagovarjati.

Od mladostnika vaših let bi
pričakoval pesmi v prostem
verzu, vi pa ste pesniško
svobodo nadomestili s pravili, ki jih zahteva sonetni
venec ...
Bistveno je, da to, kar hočeš
povedati, znaš tudi formulirati v pravi pesniški obliki. Pri
tem se moraš držati tako pravil, ki jih od tebe zahteva oblika, kot bistva svojega sporočila, ki ga predstavljaš v pesmi.
Jambski enajsterec torej ...
Mogoče sem se na ta način
lažje izražal. Trudil sem se,
da bi moj sonetni venec
imel neko sporočilnost in
hkrati tudi nekaj klasičnega
pridiha.
Ste zato jezik v pesmi nekako oblekli v Prešernov plašč?
Prešernov Sonetni venec je
imel največji vpliv name,
zato sem ga vzel za osnovo.
Želel pa sem, da je sonet
napisan tako, kot mora biti.
Če bi na primer uporabil

mladostniški sleng, bi mnoge najbrž že po nekaj verzih
odvrnil od branja. Moje
besede v pogovornem jeziku
ne bi imele prave vrednosti.
Sicer me je Prešernova poezija navdušila že v osnovni šoli,
ko smo obravnavali tudi njegove gazele in glose. V teh
oblikah sem začel pisati že
takrat, neki nivo pa so moje
pesmi dosegle na gimnaziji,
ko sem v drugem letniku
začel obiskovati krožek
Ustvarjalno pisanje pri profesorici Bernardi Lenaršič.
Govorite o druščini gimnazijskih literatov ...
Ja. Zbiramo se vsak petek po
pouku. Kakih deset, petnajst
nas je in vsi imamo podobne interese. V sproščenem
vzdušju se pogovarjamo o
literaturi, pisanju proze in
poezije, včasih tudi prebiramo, kar smo novega napisali. Pred letom je izšel zbornik z našimi prispevki z
naslovom Vnetljivo.

Dominik Podlogar / Foto: Tina Dokl
Sonetni venec ste dokončali
lansko pomlad, pisali pa ste
ga že od vstopa na gimnazijo, mar ne?
Idejo sem imel že v osnovni
šoli, pisati pa sem ga začel
na gimnaziji, bolj resno v
drugem letniku. Da bi lani
ujel objavo v zborniku, sem
nekoliko pohitel in na koncu napisal najboljše sonete.
Za nazaj nisem delal večjih
popravkov, mogoče sem le
zamenjal kakšen verz. Običajno sem razmišljal o
rimah, še preden sem v roke
vzel kemični svinčnik.

Osrednjo temo v sonetu,
iskanje Parnasa, ste pravzaprav zapisali v akrostih?
Glavna tema sonetnega venca je iskanje navdiha. Trudil
sem se vključiti teme, kako
današnja družba slabo sprejema poezijo in kulturo nasploh. Ob slovenskem kulturnem prazniku ji pojemo hvalo, potem pa dolgo spet nič.
So tudi vaši študijski interesi umerjeni v družboslovje,
še posebej v literaturo?
Poezija ima pomembno vlogo v mojem življenju, pokli-

cno pa se ne vidim v tem.
Bolj me zanima študij arhitekture, za katerega se mi
zdi, da povezuje družboslovje in naravoslovje. Je nekakšen most med tehniko in
umetnostjo.
Kaj pesnik razmišlja v pričakovanju pomladi?
Rad bi napisal še kakšen
sonetni venec, a to je res
velik projekt, zato se zanj ne
odločiš kar tako. Mora biti
navdih. Trenutno mi ga daje
naša ustvarjalna skupina na
gimnaziji.

Mesec do Tedna drame
“Italijanski design, nemška natančnost,
“Italijanski
design,
nemška
natančnost,
francoski šarm,
vse
to je v mojem
avtu.”
francoski šarm, vse to je v mojem avtu.”
Peter Pograjc, Škofja Loka
Peter Pograjc, Škofja Loka

Do jubilejnega, 50. Tedna slovenske drame je še mesec dni. Odprl ga bo
ansambel Prešernovega gledališča s predstavo Škofjeloški pasijon patra
Romualda v režiji Jerneja Lorencija.
Igor Kavčič
Kranj – Letošnji teden se bo
po tradiciji zadnjih let začel
na svetovni dan gledališča,
27. marca, in bo trajal predvidoma do 5. aprila, ko
bodo med drugim podelili
Grumovo nagrado za najboljše slovensko dramsko
besedilo in več festivalskih
nagrad. Letošnji Teden se
bo začel z odprtjem pregledne razstave o zgodovini
festivala, ki jo v Gradu
Khislstein ob jubileju pripravljajo v sodelovanju z
Gorenjskim muzejem, Slovenskim gledališkim inštitutom ter Radiem Slovenija, po podelitvi stanovskih
nagrad Združenja dramskih umetnikov Slovenije
pa bo festival odprla domača premiera Škofjeloški
pasijon patra Romualda v
režiji Jerneja Lorencija.
Letošnji selektor, pisatelj in
režiser Marko Sosič, si je
ogledal 48 predstav, od tega
43 v živo, pet pa na videoposnetku, med temi tudi tri
predstave iz tujine. Za festival je izbral 12 predstav.
"Osnovni kriterij je bila vsebinska in estetska celovitost
ter slojevitost izvedbe posameznih predstav, ne nazadnje pa tudi vse tisto, s čimer
se je posamezna predstava
dotaknila moje estetske,

družbene, socialne in civilne zavesti,“ je povedal selektor in dodal, da so predstave,
ki jih je uvrstil v tekmovalni
in spremljevalni program,
tako s tematskega kot tudi z
estetskega vidika precej različne, a jih vendarle povezujejo teme, ki se dotikajo
temeljnih vprašanj človekovega bivanja.
V tekmovalni program je
tako izbral sedem predstav:
Simona Semenič: To jabolko, zlato, režija Primož
Ekart (Zavod Imaginarni,
koproducenti Cankarjev
dom, SNG Drama Ljubljana
in Mestno gledališče ljubljansko); Neda R. Bric: Dr.
Prešeren, režija Neda R.
Bric (Prešernovo gledališče
Kranj); Dane Zajc: Grmače,
režija Nina Rajić Kranjac
(Drama SNG Maribor, koprodukcija s Konservatorijem
za glasbo in balet Maribor);
Avtorski projekt Pogovori o
ljubezni, režija Jernej Lorenci (SNG Drama Ljubljana,
Kraljevo gledališče Zetski
dom na Cetinju, Črna gora);
Slavoj Žižek: Antigona, režija Angela Richter (Hrvaško
narodno gledališče v Zagrebu, Hrvaška); Andrej Rozman - Roza: Baal, režija Vito
Taufer (Slovensko mladinsko gledališče) in Katarina
Morano, Žiga Divjak:
Sedem dni, režija Žiga Div-

jak (Mestno gledališče ljubljansko).
V spremljevalni program
pa so izbrane predstave:
Nejc Gazvoda: Mostovi in
bogovi, režija Aleksandar
Popovski (Drama SNG
Maribor); Varja Hrvatin:
Vse se je začelo z golažem
iz zajčkov, režija Eva Kokalj
(produkcija: Društvo KUD
Krik, koprodukcija: JSKD v
sodelovanju z Novo pošto);
Po motivih Marka Breclja
in Marka Mlačnika: Biokomizem : izreka, režija Dragan Živadinov (Zavod
Delak); Iztok Mlakar: Tutošomato, režija Vito Taufer
(SNG Nova Gorica, Gledališče Koper) in Vinko Möderndorfer: Lep dan za umret,
režija Mikhail Zayets
(Dramsko gledališče iz
Novorusiska, Rusija).
Teden tudi letos prinaša
bogat dodatni program. V
letošnjo rezidenčno delavnico dramskega pisanja bodo
vključeni štirje mladi dramatiki in dramatičarke,
vodila jih bo v Londonu
delujoča hrvaška dramatičarka Tena Štivičić. V sodelovanju s Fundacijo Rudi
Šeligo pa pripravljajo tudi
Simpozij o magičnem gledališču Rudija Šeliga, ki se
ga bodo udeležili priznani
slovenski gledališki ustvarjalci, teoretiki in teatrologi.

13

Kranjske novice, petek, 28. februarja 2020

Šport
Zmagovito v pomlad

AVK TRIGLAV K VPISU V VATERPOLSKO ŠOLO
VABI TAKO DEKLICE KOT DEČKE

Nogometaši kranjskega Triglava so nastope v pomladanskem delu sezone
začeli z visoko zmago na domači zelenici in s slavjem v Stožicah.

Akademski vaterpolski klub Triglav Kranj ponovno vabi k vpisu vseh mladih nadobudnežev
v vaterpolsko plavalno šolo.
Vaterpolska šola je že v polnem razmahu. Treningi v pokritem kranjskem bazenu potekajo vsak
torek in četrtek med 16.30 in 17.30. Trenutno v
vaterpolski šoli vadi več kot 30 otrok. Med njimi je
tudi nekaj deklic. Vaterpolska šola namreč temelji
na osnovah plavanja, ne pa na specialnih tehnikah vaterpola, tako da je primerna tudi zanje.
Vadba sicer poteka v dveh skupinah. Najmlajši se
pri vaditeljici Sanji učijo prilagajanja na vodo in
čistih osnov gibanja v njej v malem bazenu. Tisti
starejši, ki že imajo nekaj plavalnega znanja, pa se
že učijo tudi osnovnih tehnik plavanja z vaditelji
Ajdo, Manco in Jakom. Na vsake toliko časa se
preizkusijo tudi v velikem, olimpijskem bazenu.

Vilma Stanovnik
Kranj – Za nogometne prvoligaše se je nova sezona začela minulo soboto. Nogometaši Triglava, ki so jesenski del tekmovanja končali
na sedmem mestu, so si
pred nadaljevanjem sezone
za cilj zastavili predvsem zanesljiv obstanek v elitnem
slovenskem tekmovanju.
Ekipo so med zimskim premorom zapustili David Tijanić, Egzon Kryeziu in Elvedin Herić. Tijanić in Kryeziu
sta odšla na Poljsko, Elvedin
Herić pa k Slobodi iz Tuzle.
Ekipa se je okrepila z nekaj
novinci. Tako so na seznamu trenerja Vlada Šmita po
novem Erik Gliha, Žan Luka
Kocjančič, Berat Bečiri, Armin Ćerimagić ter brata
Reno in Marten Wilmots.
Prvo tekmo pomladanskega
dela sezone so nogometaši
Triglava odigrali pred domačimi navijači ter zadnjeuvrščeno ekipo na lestvici, Rudar iz Velenja, zanesljivo
premagali s 3 : 0. Bordo-beli
so bili večino časa v napadu,
še pred koncem prvega dela
tekme pa so premoč kronali
z golom. Za svoj prvi gol je
poskrbel branilec Žan Kumer. V nadaljevanju tekme je
atraktivni samostojni prodor
s prvim golom kronal Berat
Bečiri, za končni rezultat 3 :

Vplivi vaterpola na vašega otroka
Nogometaši Triglava so pomladanski del sezone začeli z
dvema zmagama. / Foto: Gorazd Kavčič
0 pa zadel Gaber Petric.
Samozavestni po visoki uvodni zmagi so Kranjčani na
pustni torek odšli na tekmo v
Stožice. To, da se ne ustrašijo favoritov na tekmi, so dokazali že večkrat, v torek pa
so poskrbeli, da so se zmage
veselili proti Olimpiji. V prvem delu tekme je za vodstvo Triglava poskrbel Milan
Milanović, v nadaljevanju pa
je ekipa Triglava ponudila še
boljši nogomet ter tako v napadu kot v obrambi nadigrala domačine. Posledica borbene igre je bil še en zadetek, za katerega je poskrbel
Armin Ćerimagić.
Tako so nogometaši Triglava
v prvih dveh krogih nadaljevanja prvenstva poskrbeli za

popoln izkupiček, veseli pa
tudi dejstvo, da jim nasprotniki niso uspeli zabiti gola.
Težko delo pa varovance trenerja Vlada Šmita čaka to
nedeljo, 1. marca, ko bodo v
23. krogu gostili vedno nevarno ekipo Mure. Tekma
na kranjskem stadionu se
bo začela ob 14. uri.
Marca nato Triglav čaka gostovanje v Sežani, v 25. krogu, v nedeljo, 8. marca, pa
se bodo znova predstavili
domačim navijačem, saj
bodo ob 15. uri gostili ekipo
Celja. Sledilo bo gostovanje
pri ekipi Drave, v soboto, 21.
marca, pa se bodo na domači zelenici ob 14.45 na gorenjskem derbiju pomerili z
Domžalami.

Vaterpolo in gibanje v vodi nasploh imata ogromno pozitivnih lastnosti pri razvoju otrok. Voda
seveda pri tem pomaga, saj se večina otrok v
njej dobro počuti. Trening v vodi ima pozitivne
učinke na vašega malčka. Omogoča namreč
pravilen lokomotorni razvoj, voda zmanjša pritisk na kosti in sklepe, krepijo pa se razni deli
telesa, kot so ramenski obroč, hrbtni in trebušni
del, kar pozitivno vpliva na držo posameznika in
s tem tudi na pravilen razvoj hrbtenice. Vzgon
vode preprečuje morebitne poškodbe in izboljšuje splošno posameznikovo moč, vzdržljivost
ter izboljša njegovo samopodobo. 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 imunski sistem in s tem pozitivno vpliva na alergije
oziroma na njihovo preprečevanje. Trening v
vodi vpliva na kurjenje maščob in posledično
omogoča tudi uravnavanje telesne teže. Tre-

ning vaterpola pospešuje koncentracijo in motivacijo otrok ter jih nauči sprejemanja obveznosti. Skozi trening namreč posameznik pridobi delovne navade in sposobnost boljše verbalne in neverbalne komunikacije.

Splošne informacije o treningih
Treningi potekajo vsak torek in četrtek v malem
bazenu Pokritega olimpijskega bazena v Kranju
med 16.30 in 17.30. Ob prihodu poiščete enega izmed vaditeljev ali pa koordinatorja Krištofa, lahko pa se najavite tudi na naš elektronski
naslov, ki ga najdete spodaj na sliki. Za trening
vaš malček oz. malčica potrebuje zgolj kopalke
in brisačo. Vabimo otroke, da se nam pridružijo,
se naučijo plavati in sklenejo nova prijateljstva.

Partnerstva na prireditvah – Triglav
in pokrovitelji z roko v roki
Na naših vsakoletnih prireditvah, kot sta božično-novoletni turnir Snežak v decembru in turnir Tristar v maju, pogosto sodelujemo s partnerji oziroma pokrovitelji, ki nam pomagajo
pri popestritvi prireditve in poskrbijo za to, da
se udeležencem nastop na samem tekmovanju
še bolj vtisne v spomin.
Na zadnjem turnirju nam je tako na pomoč priskočilo podjetje DON DON, ki je priskrbelo krofe
za najmlajše vaterpoliste. Ti so se tako po napornem dnevu tekmovanja v bazenu na koncu posladkali in pridobili še nekaj dodatne energije za
naslednje dni turnirja. Na tem mestu se podjetju
zahvaljujemo za popestritev našega dogodka.
V klubu upamo, da bo sodelovanja z raznimi
partnerji v prihodnosti še več, zato apeliramo
tudi na ostale, da se nam pridružijo v pisanju
vaterpolske zgodbe v Kranju.

Hokejistom četrto mesto
V polfinalnih obračunih so hokejisti kranjskega Triglava morali priznati
premoč SŽ Olimpije in tako so v državnem prvenstvu osvojili četrto mesto.
Vilma Stanovnik

Hokejisti Triglava so v polfinalu državnega prvenstva
morali priznati premoč državnih prvakov, ekipe SŽ
Olimpija. / Foto: Gorazd Kavčič
koncu pa je ekipa SŽ Olimpija zasluženo zmagala,« je
po drugi polfinalni tekmi
povedal trener hokejistov
Triglava Edo Hafner.
V državnem prvenstvu so
bron osvojili hokejisti Slavije
Junior, saj so v rednem delu
sezone tekmovanje zaključili
na tretjem mestu s šestimi
točkami prednosti pred Triglavom. V finale državnega

prvenstva sta se uvrstili SŽ
Olimpija in Sij Acroni Jesenice. Jeseničani so v polfinalu
dvakrat premagali Slavijo Junior. Kdaj točno v mesecu
aprilu bo na sporedu finale, je
odvisno od igranja SŽ Olimpije in SIJ Acroni Jesenice v
Alpski hokejski ligi.
Hokejisti Triglava nastopajo
še v mednarodni hokejski
ligi.

AVK TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

Kranj – Letošnji polfinale državnega prvenstva je ekipi
Triglava prinesel težkega
nasprotnika, ekipo SŽ Olimpije, ki igra tudi v Alpski hokejski ligi (AHL). Kljub
temu so se Kranjčani državnim prvakom iz Tivolija dobro upirali, saj so na gostovanju izgubili s 3 : 1.
Dobro so začeli tudi srečanje pred domačimi navijači,
ko so povedli z 1 : 0. V nadaljevanju tekme so bili pred
golom zanesljivejši gostje,
ekipi pa sta se na koncu razšli z rezultatom 2 : 7.
»S težavami, ko smo v četrtfinalu igrali proti Celjanom,
smo se uvrstili v polfinale,
vendar pa smo bili tega zelo
veseli. Zavedali smo se, da
je SŽ Olimpija trenutno
naša najboljša ekipa, mi pa
smo sklenili, da se ji zoperstavimo po najboljših močeh. V Ljubljani smo dosegli
dober rezultat, tokrat pa
smo po prvem golu malce
popustili in bili takoj kaznovani. Zadnji dve tretjini sta
bili nato bolj izenačeni, na
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Zanimivosti
Odprta vrata kmetij
Vilma Stanovnik
Kranj – Ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij LAS
Gorenjska košarica ta torek,
3. marca, ob 11. uri v Čebe-

larskem razvojno izobraževalnem centru Gorenjske v
Lescah organizira okroglo
mizo na temo lokalne prehranske samooskrbe z naslovom Z znanjem in izkuš-

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

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE
V KRANJU
Zaradi lažje organizacije in omejitev števila udeležencev
se je na aktivnosti treba prijaviti vsaj en dan prej
na telefon 04 280 48 25 ali na
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.
 Vsak ponedeljek, 9.00–11.00
	
Slovenija, moja nova država. Za vse priseljence nad 16 let,
ki se želijo čim hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski
prostor.
 Vsak ponedeljek, 9.00–10.00
	
Vadba za zdravo hrbtenico. Za vas smo pripravili vadbo
izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na
naše telesno in psihično počutje, s katerimi bo vaše telo
zadihalo in se osvobodilo bolečin.
 Vsak ponedeljek, 10.15–11.15
	
Orientalski plesi. Vabljeni k odrski plesni obliki, ki prebuja
ženstvenost in eleganco plesalk.
 Vsak ponedeljek, 15.30–16.30
	
Metoda Feldenkrais – učenje skozi gib. Metoda Feldenkrais
je način učenja – učenje bolj svobodnega in enostavnega
gibanja. Učitelj ne kaže gibov niti jih ne popravlja, daje samo
besedna navodila. Na vadbo/lekcijo prinesite vadbeno
podlogo, manjšo blazino za pod glavo. Obuti bodite v tople
nogavice in oblečeni v lahka, udobna, topla oblačila.
 2. 3. 2020 ob 17. uri, 16. 3. 2020 ob 10. uri,
30. 3. 2020 ob 17. uri
Vesele urice – FRANCOŠČINA. Vabljeni na sproščene
konverzacijske urice francoskega jezika.
 2. 3. 2020, zbor na parkirišču nogometnega kluba Britof
(bivša Oljarica) ob 17. uri
Vodeni ogled: Ogled Šmajdovega gradu v kanjonu reke
Kokre. Ali veste, da imamo v kanjonu reke skrito zavetišče,
ki mu rečemo Šmajdov grad? Več o njem vam bo na ogledu
povedal izkušen turistični vodnik.
 2. 3. 2020 ob 18. uri
	
Vaje zadihaj. Skupinska vadba za odpravljanje plitkega
dihanja in sproščanja posledic stresa.

njami za polno gorenjsko
košarico. Svoje izkušnje in
primere dobrih praks bodo
predstavile kmetije, ki sodelujejo v projektu, v katerem
sta bili na območju delova-

nja štirih LAS-ov vzpostavljeni senena in sadna veriga
ter razviti programi izkustvenega učenja. Gostje okrogle mize bodo: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Tomaž Cör, vodja
Kmetijske svetovalne službe, KGZS, Zavod Kranj,

Smiljana Vončina Slavec,
vodja projektne skupine za
povečanje lokalne samooskrbe, Gregor Ovsenik, Kmetija Odems (senena veriga),
Janko Jeglič, Kmetija Matijovc (sadna veriga), in
Tomaž Bolka, Gostilna Krištof. Izpostavljene bodo možnosti, ki jih ponuja sloven-

sko podeželje s kakovostnimi prehranskimi pridelki in
izdelki, predvsem tiste, ki so
še odprte in vabijo k sodelovanju nove kmetovalce oziroma potencialne pridelovalce mleka senene prireje
in sadja na eni strani ter
ozaveščene potrošnike na
drugi.

 Vsako sredo, 15.00–16.00
Plesne delavnice za ženske 55+. Zaprta skupino za ženske,
ki si želijo razgibati telo in poživiti duha. Število mest je
omejeno – vpišete se lahko na seznam za novo skupino.

 10. 3. 2020, 9.30–10.30
V
 aje zadihaj za vse osebe, ki so se srečale z boleznijo
raka. Sproščanje z dihalnimi vajami, namenjeno ciljni
skupini.

 Vsako sredo, 15.00–18.00
Šah. Vabljeni k igranju šaha v prijetni družbi.

 10. 3. 2020 ob 10.30 in 24. 3. 2020 ob 17.00
V
 esele urice – NEMŠČINA. Vabljeni na sproščene
konverzacijske urice nemškega jezika.

 5. 3. 2020 ob 9. uri
Medkulturna kulinarična delavnica. Vabljeni na kulinarično
delavnico mednarodnih jedi. Tokrat bomo pripravili ravani
kolač z limono.
 Vsak četrtek, 9.30–11.00
Jata – skupina za zdravo in aktivno preživljanje prostega
časa. Vabljeni na zdravo in aktivno preživljanje prostega
časa z gibalnimi in kulturnimi delavnicami ter s pogovori
o aktualnih temah.
 Vsak četrtek, 10.00–12.30
Medkulturno v Kranju – delavnice za razvoj temeljnih
kompetenc
 Vsak četrtek ob 10. uri
Joga za starejše. Jogijske vaje s poudarkom na razgibavanju
sklepov in hrbtenice. S seboj prinesite podlogo za vadbo.
Obvezna predhodna prijava.
 5. 3. 2020 ob 17. uri in 19. 3. ob 10.30
Vesele urice – ITALIJANŠČINA. Vabljeni na sproščene
konverzacijske urice italijanskega jezika.
 5. 3. 2020, 17.00–19.00
Vrtenje v krogu in kako izstopiti iz njega – 5. del. Vrtenje
v krogu je doživljanje enih in istih situacij, pogosto v odnosih
z drugimi ljudmi ali s samim seboj. Vabljeni na predavanje
z vključeno vodeno meditacijo.
 5. 3. 2020, 19.15–21.15
Skupinski pogovori in svetovanja. Predavanju Vrtenje
v krogu sledijo skupinski pogovori, kjer udeleženci lahko
spregovorijo o svoji situaciji, izrazijo občutja in želje.
Na skupinski pogovor se je treba predhodno prijaviti.
 5. 3. 2020 in 19. 3. 2020, 18.00–20.00
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.
 Vsak četrtek, 18.30–19.45
	
OM Chanting. OM Chanting je več tisoč let stara skupinska
tehnika zdravljenja z zvokom, ki prihaja iz Himalaje. Petje
zvoka OM v krogu razporejene skupine ljudi ustvari močno
energetsko valovanje in pozitivno vpliva na vas in okolico.
 6. 3. 2020 in 20. 3. 2020 ob 9.30
	
Skupina za mamice. Pogovor o različnih temah, ki se
nanašajo na materinstvo: porod, dojenje, medosebni odnosi,
partnerstvo, nosečnost, vzgoja.

 10. 3. 2020 in 24. 3. 2020 ob 18.00
	
Zdravilne meditacije. Vizualizacija in meditacije
za spodbujanje notranje samozdravilne moči.
 10. 3. 2020 in 24. 3. 2020, 18.45–19.45
	
Tečaj mednarodnega jezika ESPERANTO. Vabljeni na
pogovor v mednarodnem planskem pomožnem jeziku –
esperánto.
 12. 3. 2020 in 26. 3. 2020, 17.00–18.30
Ž
 ivljenje z izgubo. V podporni skupini za mame, ki so
izgubile otroka v nosečnosti, med ali po porodu, boste
prisluhnile izkušnjam tistih, ki boste želele deliti svojo zgodbo.
Srečanja so zaprtega tipa, predhodne prijave so obvezne.
 V
 sak 2. in 4. četrtek v mesecu: 12. 3. 2020 in 26. 3. 2020,
17.30–19.30
Ljudsko petje. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta
prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite.
 17. 3. 2020 ob 18.00
	
Ali usoda ureja moje življenje? Predavanje o razjasnitvi
vplivov karme iz vseh preteklih življenj na naše sedanje
življenje. Predavanje izvaja Spiritual Science Research
Foundation – SSRF Hrvaška in bo v hrvaščini.
 18. 3. 2020, 17.30–19.30
	
Vpogledi v skrivno naravo človeka, 6. del. V ciklusu
predavanj publicist in predavatelj odpira teme, ki odkrivajo
ezoterično (notranjo) plat človeka. Spoznanje duhovne plati
bivanja odpira vrata v širše razumevanje sebe, sočloveka in
stvarstva v celoti.
 19. 3. 2020 ob 17. uri
	
Življenje z osebo z demenco – individualno svetovanje.
Mesečna srečanja so namenjena medsebojni podpori,
deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov pri preprečevanju
izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco.
 19. 3. 2020, 17.00–20.30
Šahovski turnir
 20. 3. 2020, 16.00–19.30
	
Družabni ples. Družabni ples za pare in posameznike.
Vabljeni vsi, ne glede na nivo plesnega znanja.
 20. 3. 2020, 18.00–19.30
	
Družabni večer – Tombola. Vabljeni na zabave, smeha in
veselja poln dogodek, z lepimi in uporabnimi nagradami.

 Vsak petek, 17.00–19.30
Družabni večer – Tarok. Vabljeni k druženje ob igri taroka.

 23. 3. 2020, 17.30–19.30
	
Ustvarjalne delavnice – Pomladni šopek iz recikliranih
materialov. Izdelajte si šopek živih barv iz recikliranih
materialov.

 3. 3. 2020 ob 10. uri
Vesele urice – ANGLEŠČINA. Vabljeni na sproščene
konverzacijske urice angleškega jezika.

 6. 3. 2020, 17.30–19.30
	
Astrološko predavanje. Se sprašujete, kako kvalitetno
preživeti čas? Astrolog vam bo tokrat predstavil Kronosa –
boga časa ter vpliv planeta Saturn.

 23. 3. 2020, 18.00–19.30
Joga nidra. Vaja, ki prinaša popoln sistem sproščanja in
pomaga nevtralizirati učinke stresa. Prinesite podlogo za
ležanje ter odejo.

 Vsak torek, 16.00–17.00
Jezikam slovensko. Delavnice komunikacije v slovenščini
za otroke priseljencev od 5. do 10. leta starosti.

 Vsak petek ob 18. uri
	
Magic – družabna igra s kartami. Vabljeni k igranju
družabnih iger.

 Vsak torek, 17.00–18.00
	
Razumem, znam slovensko. Delavnice komunikacije v
slovenščini za otroke priseljencev od 10. do 15. leta starosti.

 9. 3. 2020, 18.00–19.30
iVitalis vadba. Vadba deluje na fizični, čustveni in psihološki
ravni. Z vadbo krepimo tako mišice kot tudi notranje organe,
njihove funkcije in energijske tokove, ki tečejo skozi organe.
Z vadbo posredno vplivamo tudi na pomiritev čustev in
misli. iVitalis vadba je nezahtevna in primerna za vsakogar,
ki si želi več energije, sprostitve, ohranjanje zdravja.

 25. 3. 2020, 11.00–13.00
T
 ehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija.
Nudimo vam pomoč pri reševanju težav z uporabo
računalnikov, telefonov. Naprave prinesite s seboj.

 2. 3. 2020, 16. 3. 2020 in 30. 3. 2020 ob 18. uri
Izkustveni ples za ženski razcvet. Udeleženke boste stopile
v stik same s seboj, okrepile svoje notranje nezavedne in
zavedne moči in napredovale v duhovni in osebni rasti.
Vzemite si čas zase.

 Vsak torek, 18.00–20.00
	
Ročna dela. Vabljeni na izpopolnjevanje v pletenju in
drugih ročnih delih.
 Vsako sredo, 9.30–11.30
Preizkusimo se s čopičem. Vabljeni k ustvarjanju drobnih
likovnih umetnosti. Število mest je omejeno – potrebna
je predhodna prijava.
 4. 3. 2020 in 18. 3. 2020 ob 10. uri
Vesele urice – RUŠČINA. Vabljeni na sproščene
konverzacijske urice ruskega jezika.

 10. 3. 2020 in 24. 3. 2020, 9.00–10.30
Movement Medicine. Gibalna delavnica ob glasbi, ki poveže
telo in duha.

 25. 3. 2020, 17.00–19.00
Č
 utim utrip življenja – predavanje o osebni asistenci
Izvedeli boste, kaj je osebna asistenca, kako izbrati osebnega
asistenta. Govorili bomo tudi o odnosu med osebnim
asistentom in pomoči potrebnim ter odgovarjali na vaša
vprašanja.
 26. 3. 2020, 10.30–11.30
	
Umovadba in druženje. Vabljeni na izvajanje vaj za krepitev
spomina v prijetni družbi.
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Društva in klubi
Radi so aktivni
V Društvu upokojencev Kranj so letos že
tridesetič zapored podelili priznanja v športu
najbolj aktivnim članom.
Vilma Stanovnik
Kranj – Športnik leta – upokojenec je v Društvu upokojencev Kranj tradicionalna
prireditev, ki je bila letos še
posebno slovesna, saj so jo
pripravili že tridesetič zapovrstjo.
»Letos se je za naziv športnika leta potegovalo 230 upokojenk in upokojencev, komisija pa je določila, da podelimo 31 bronastih, devet

kovec izročil zlati medalji,
saj sta zbrala največ točk.
Srebrne medalje so si zaslužili: Danica Piskernik, Milena P. Kavčič, Gorazd Hace,
Milan Rus, Marija P. Golob,
Ivan Strupi, Sonja Gregorič,
Kati Bencetić in Ivica Pušavec, bronaste medalje pa so
prejeli: Nada Bitenc, Jože
Cimperman, Milica Maretič, Franc Šmajd, Magda Savernik, Tatjana Repovž, Viktor Srebotnjak, Ivan Tresket,

Župan Matjaž Rakovec je zlati medalji podelil Ivu Vegerju
in Marjanu Mihelčiču. / Foto: Tina Dokl
srebrnih in dve zlati medalji,« je na nedavni slovesnosti v avli Mestne občine
Kranj povedal predsednik
Društva upokojencev Kranj
Marjan Mihelčič ter pojasnil, da na podlagi točkovanja določijo športnika leta.
Mihelčič je poudaril, da je
namen akcije predvsem
spodbujanje upokojencev h
gibanju. »Pri športu krepimo svoje telo in tudi svoj
um, marsikdaj pa s tem preprečimo tudi kakšno bolezen. Skratka, z gibanjem
skrbimo za dobro počutje,«
je še dodal predsednik Mihelčič, ki je tudi sam že vrsto let med najaktivnejšimi
športniki v društvu.
Marjanu Mihelčiču in Ivu
Vegerju, ki je v Društvu
upokojencev Kranj tudi
predsednik Komisije za
šport, rekreacijo in gibalno
kulturo (KŠRG), je nato
kranjski župan Matjaž Ra-

Bor Balderman, Marija
Kunstelj, Tone Bradač, Marjana Skinder, Rajko Klevišar, Silva Zabret, Cilka Brezar, Lucija Kašman, Alenka
Zorko, Ivica Rus, Breda Anželj, Dore Bogataj, Darko
Šegula, Majda Bertoncelj,
Peter Virnik, Franc Prosen,
Dušan Sajovic, Pavle Vidali,
Cilka Janež, Kristina Kralj,
Anton Štravs, Smiljka Vojičić in Miro Stegnar.
Posebna priznanja so dobili
še: Anica Cundrič, Vinko
Dolžan, Kristina Feher,
Mira Friškovec, Peter Gregorič, Slavka Hace, Vida Jermančič, Jana Mihelčič, Mara
Pavčič in Jože Štefe.
Zbrani na slovesnosti so zaploskali nastopu Mešenega
pevskega zbora Petra Liparja, ki deluje v okviru Društva
upokojencev Kranj, ogledali
pa so si tudi zanimivo razstavo ročnih del članic sekcije za ročna dela.

Tekmovali v pletenju
V okviru zadnje Stražiške tržnice, ki sicer poteka vsak drugi petek v mesecu, so člani Kulturno
umetniškega društva (KUD) Bitnje pripravili tudi prvo tekmovanje v "štrikanju".
Mateja Rant
Stražišče – V KUD Bitnje že
sedemnajst let spodbujajo
ročna dela in ustvarjalnost,
mentorica tamkajšnjih krožkov Tatjana Muraja Oblak pa
je že več let razmišljala tudi o
izvedbi tekmovanja v ročnih
spretnostih. Priložnost se je
ponudila v okviru februarske
Stražiške tržnice, pri čemer
jo je podprla tudi somentorica in predsednica KUD Bitnje Mateja Arhar. Že prvega
tekmovanja se je udeležilo
devet tekmovalk, je bila zadovoljna Tatjana Muraja
Oblak, saj jo je skrbelo, da
mnoge zaradi zadrege pred
občinstvom ne bodo pripravljene stopiti na oder. "Zato
sem še toliko bolj ponosna
na vse udeleženke."
Vse udeleženke tekmovanja
so dobile enako volno in pletilke enake debeline. Najprej
so nasnule trideset petelj,
potem pa eno uro, kolikor je
trajalo tekmovanje, pletle v
vzorcu riževo zrno, je razložila Tatjana Muraja Oblak.
Po uri pletenja so vse nastale
izdelke označili s številkami
in jih predali v ocenjevanje
tričlanski komisiji, v kateri je
bila poleg Mateje Arhar in
Tatjane Muraje Oblak še
predsednica Zveze kulturnih
društev Kranj Mija Aleš.
Ocenjevale so tako končni
videz izdelka kot njegovo
dolžino. Glavna nagrada je
pripadla Magdi Blaznik iz
Selc, praktičnih nagrad v
obliki volne in pletilk, ki so
jih prispevali sponzorji, pa
so se razveselile tudi ostale
tekmovalke. Tekmovanje so
popestrili še z gostjama z Je-

V okviru februarske Stražiške tržnice so člani KUD Bitnje pripravili tudi prvo tekmovanje v
"štrikanju". / Foto: Tina Dokl
zerskega. "Mija Murovec je
predstavila ovce jezersko-solčavske pasme, katerih predivo in volna je zelo mehka in

domače volne, iz katere izdeluje nogavice, rokavice, oblačila, okrasne izdelke in drugo.

Vse udeleženke tekmovanja so dobile enako
volno in pletilke enake debeline. Najprej so
nasnule trideset petelj, potem pa eno uro,
kolikor je trajalo tekmovanje, pletle v vzorcu
riževo zrno. Ocenjevali so tako končni videz
izdelka kot njegovo dolžino.
bele barve," je pojasnila Tatjana Muraja Oblak in dodala, da je prikazala tudi, kako
se volna omika oziroma skrtači in kako se sprede na kolovratu. Evelina Plaznik pa
se je predstavila z izdelki iz

V KUD Bitnje so tudi na ta
način želeli promovirati
kvačkanje in pletenje, ki po
besedah Tatjane Muraje
Oblak ne samo ponuja inovativne izdelke, ampak tudi
umiri duha in telo. "Vsem

nam, ki se tedensko srečujemo ob ročnih delih, pa pomeni še izmenjavo različnih
znanj in mnenj, kar je v današnjem hitrem tempu življenja neprecenljivo," je
poudarila Tatjana Muraja
Oblak. Poleg pletenja in
kvačkanja se namreč lotijo
tudi vezenja, klekljanja, izdelovanja kozmetike in mil,
polstenja, peke peciva, šivanja ... V gasilskem domu v
Bitnjah se ustvarjalke dobivajo vsak torek od 17. do 20.
ure, klekljarice pa ob sredah
od 17. ure do 19.30. "Na srečanja prihajamo iz različnih
krajev Gorenjske in vesele
smo vsake nove članice," je
še dejala Tatjana Muraja
Oblak.
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Ime prodajalca- naslov prodajalca - Tel: 0123 456 7890
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www.imeprodajalca.si

REZERVIRAJTE
TESTNO
VOŽNJO
Delovni čas xx-yy od ponedeljka
do petka,
xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Ime
prodajalcanaslov
prodajalca
- : Tel:
0123
7890
Kombinirana
poraba goriva:
5,1 – 3,2 l/100
km. Emisije CO
115 – 85
g/km. 456
Emisijska
stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev:
(x1011): 0,08. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
www.imeprodajalca.si
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Delovni
čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”

oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska

22, 1001 Ljubljana. Slike
so simbolne.
Kombinirana
poraba
goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev:
(x1011): 0,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.

Članice sekcije za ročna dela so ob prireditvi pripravile
zanimivo razstavo. / Foto: Tina Dokl

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450

16

Kranjske novice, petek, 28. februarja 2020
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Prešernov smenj
že osemnajstič
Ob letošnjem kulturnem prazniku je Prešernov smenj v Kranj znova
privabil številne obiskovalce, pa tudi Prešernove nagrajence.
Vilma Stanovnik
Kranj – Prešernov smenj v
Kranju je z leti postala ena
najbolj prepoznavnih prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, tudi letos pa
so organizatorji našteli med
25 in 30 tisoč obiskovalcev.
»Danes je v Kranju resnično
velik praznik, ki ga složno
soustvarjamo številne organizacije in posamezniki.

Odprti so vsi kulturni hrami
v mestu, ob sprehodu v
mestu si je moč ogledati več
kot sto dvajset stojnic z različnimi ponudbami, udeležiti se je moč vodenih ogledov, oditi v rove in pokusiti
dobrote iz domače kuhinje,«
je ponudbo letošnjega Prešernovega smenja opisal
direktor Zavoda za kulturo
in turizem Kranj Tomaž
Štefe in dodal, da je na prire-

ditvi sodelovalo več kot sto
petdeset organizacij in več
kot sedemsto posameznikov.
"Ta dan vse poti vodijo in
vabijo v Kranj. Bogati sejemski ponudbi smo dodali vrsto prireditev, ki Kranj polepšajo in naredijo za kulturno
središče Slovenije,« je poudaril kranjski župan Matjaž
Rakovec in dodal, da ob slovenskem kulturnem prazni-

Organizatorji so ob polnoletnosti na Kranjskem semnju našteli med 25 in 30 tisoč
obiskovalcev. / Foto: Primož Pičulin
ku Kranj doživi takšen utrip,
kot bi si ga želeli vedno.
Ob prazniku je bilo posebno
slovesno v Galeriji Prešernovih nagrajencev, kjer so

sprejeli Prešernove nagrajence ter nagrajence Prešernovega sklada. Na ogled je
bila tudi fotografska razstava Toneta Stojka »Portreti

Prešernovih nagrajencev
2020«, program pa se je
zaključil v Prešernovem gledališču, kjer so pripravili
pogovor z nagrajenci.

Prešerni karneval

Novi
T-Cross
Novi T-Cross

Minulo pustno soboto je številne maškare v
središče Kranja privabil Prešerni karneval.

Na otroškem pustnem rajanju so najmlajši nastopali
skupaj s Piko Nogavičko. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik
Kranj – Pustno rajanje se je
v starem Kranju začelo že
dopoldne, ko so se na Glavnem trgu, kjer jih je zabavala Pika Nogavička, zbrali
predvsem najmlajši. Lep
sončen dan je nato številne
obiskovalce otroškega pustnega rajanja zadržal v središču Kranja do zgodnjih
popoldanskih ur, ko je
izpred Mestne knjižnice do
Prešernovega gledališča
krenila pustna povorka. Na
čelu povorke je bil Pihalni
orkester Mestne občine
Kranj, za njim sta zbrane
pozdravila škrat Kranček in
čebelica Banči, nato pa so se

Sem več, kot pričakuješ!
Sem več,
kot pričakuješ!
Novi
Volkswagen
T-Cross že za 16.206 EUR. Obiščite naš salon
Novi
Volkswagen
T-Cross
že za 16.206
EUR. vožnjo.
Obiščite naš salon
z vozili
Volkswagen
in ga zapeljite
na testno
z vozili Volkswagen in ga zapeljite na testno vožnjo.
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zvrstile skupine Kranjskih
vrtcev. S slikovitimi kostumi in programom je Prešernemu karnevalu mednarodni pridih dala Pehinarska
gospoda z Reke, predstavil
se je Harmonikarski orkester Bučar. Koranti iz Rogoznice in ptujski kurenti so
odganjali še zadnje sledi
zime. Zbrani v mestu so
lahko pozdravili tudi Vesoljce iz Turističnega društva
Lesce, za konec pa so se
predstavile še skupinske
maske. Z Levjim kraljem so
navdušili člani Drsalno-kotalkarskega kluba Triglav
Kranj, predstavili so se
Kranjski kurenti, za konec
pa še Igralne kocke.

2,5

Nekatera prikazana oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Delavska c. 4, 4000 Kranj I Tel.: 04 27 00 200

I www.avtohisavrtac.si

V mesto so v pustni povorki prišli tudi navihani snežaki in
dobra teta. / Foto: Primož Pičulin
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