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Vilma Stanovnik

Med slovenskimi športniki 
nastop v Riu najprej čaka ko-
lesarje, v naši reprezentanci 
pa sta tudi Kranjčana, nekoč 
kolesarja Save. »Lahko re-
čem, da bom v Riu s pono-
som zastopal barve Sloveni-
je, saj na večini preostalih 
dirk nosim dres ekipe Lam-
pre,« je pred odhodom pove-
dal Matej Mohorič iz Podbli-
ce. Njegov prijatelj iz italijan-
ske profesionalne ekipe, Kra-
njčan Jan Polanc, pa je dodal: 
»Vsak športnik ima cilj kdaj 
v karieri nastopiti na olimpij-
skih igrah, zato z veseljem 
čakam na svoj prvi nastop.«
Novinka na olimpijskih 
igrah pa ni več Tjaša Vozel 
iz kranjskega plavalnega 

kluba Zvezda. »Plavala bom 
v disciplini 100 metrov pr-
sno in želim si, da odplavam 
državni rekord in nastopim 
v polfinalu,« je povedala Tja-
ša, ki jo v Riu spremlja njen 
trener Igor Veličkovič.

Trije kranjski 
olimpijci
Danes se v Braziliji začenjajo olimpijske igre, na 
njih pa bodo nastopili tudi kolesarja Matej 
Mohorič in Jan Polanc ter plavalka Tjaša Vozel.

Kolesarja Jan Polanc in Matej Mohorič / Foto: Gorazd Kavčič

Plavalka Tjaša Vozel
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Kranj, avgust - september 2016

AVGUST - SEPTEMBER 2016

KRANJ,
ZAPLEŠI!
Prvi septembrski konec tedna Kranj gosti 
prvo plesno tekmovanje Kranj Open, 
ki bo v gorenjsko prestolnico zvabilo 400 
plesnih parov z vsega sveta. Očarljivi in 
elegantni plesni gibi bodo del kranjskega 
vsakdana tudi pred veliko tekmo 3. in 4. 
septembra – odprite oči in v starem me-
stu že konec poletja doživite energijo la-
tinsko-ameriških in standardnih plesov!

Konec avgusta pa bo na sporedu že tri-
najsti festival Jazz Kamp Kranj, ki bo 
na rob kranjske skale, na Pungert, pri-
vabil izjemne glasbenike. Ter seveda vse 
vas, ki boste uživali ob džezu, vinu in pri-
jetnem vzdušju!

Pridružite se kranjskemu poletnemu 
utripu avgusta in septembra!

Plesno tekmovanje Kranj Open – 
1st Diamant Cup,
3.- 4. septembra 2016
dvorana Zlato polje 

PRILOGA OD 9. DO 24. STRANI

Vilma Stanovnik

Peš, s kolesom ali motorjem 
je spet možno priti, in sicer 
čez novi most nad kanjo-
nom Kokre. Mestna občina 
Kranj je po poškodbi v lan-
skem letu most med Huja-
mi in centrom Kranja obno-
vila in modernizirala. Nova 
nosilna konstrukcija mostu 
ima vzdolžne jeklene profile 
in je postavljena na obno-
vljene obstoječe betonske 
stebre. Svetla širina mostu je 
štiri metre, od tega je poho-
dni oziroma vozni pas širok 
tri metre, na vsaki strani pa 
je še polmetrski varovalni 
pas. Tako je v primerjavi s 
prejšnjim mostom novi 
most širši za dober meter. 
Na obeh straneh mostu je 
nameščena varovalna ograja. 
Nosilnost novega mostu je 

3,5 tone. Površina mostu je 
izdelana iz lesenih hrastovih 
plohov z režami za odvo-
dnjavanje. Ker so plohi iz 
svežega hrastovega lesa, iz 

njega izteka tanin. Zaradi 
tega običajni opazovalec lah-
ko dobi občutek, da nova je-
klena konstrukcija že rjavi. 
Seveda ni tako, celotna jekle-
na konstrukcija je vroče cin-
kana, pregledali so jo tudi na 
Inštitutu za metalne kon-
strukcije. Po zagotovilih iz-
vajalca se bo iztekanje tani-
na končalo najkasneje spo-
mladi drugo leto.
Sredi prejšnjega meseca pa 
se je začela tudi gradnja 
krožišča pri Aquasavi v Kra-
nju, in sicer na relaciji Žele-
zniška postaja–Gorenjesa-
vska cesta pri Savskem mo-
stu, v neposredni bližini 
nakupovalnega centra na 
Savskem otoku. Z novim 
krožiščem bo izboljšana 

prometna ureditev na tem 
območju, ki bo bistveno pri-
pomogla k zmanjšanju za-
stojev v času prometnih ko-
nic in prometni varnosti. 
Dela, ki bodo plačana iz ob-
činskega proračuna, so vre-
dna nekaj manj kot 45 tisoč 
evrov in bodo zaključena 
predvidoma do konca mese-
ca. Na kranjski občini pa so 
Ministrstvo za infrastruktu-
ro ta teden znova opozorili, 
da je treba čim prej obnoviti 
cestišče in most mimo Sa-
vskega otoka, kjer je v začet-
ku tedna v globino padel 
tovornjak. Gre namreč za 
državno cesto, ki je vsako 
leto bolj dotrajana in pred-
stavlja tveganje zlasti takrat, 
ko je cestišče mokro.

Most je prenovljen
Po obnovi je od prejšnjega tedna spet moč priti čez kanjon Kokre po mostu med Hujami in Kranjem, 
do septembra pa naj bi bilo narejeno tudi novo krožišče pri Aquasavi.

Prenovljen most je od prejšnjega tedna spet odprt. / Foto: Tina Dokl

Dela v krožišču naj bi bila zaključena do konca meseca.
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Pametna mobilnost
Od 16. do 22. septembra bo 
Evropski teden mobilnosti 
ponovno povezal na tisoče 
evropskih mest, pridružuje 
pa se mu tudi kranjska ob-
čina, ki je bila lani progla-
šena za najbolj aktivno v 
tem tednu.
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ZANIMIVOSTI

Ponosni na uspehe 
maturantov
Med letošnjimi četrtošolci 
na Gimnaziji Kranj je maturo 
v spomladanskem roku 
uspešno opravilo 97,8 od-
stotka dijakov, med njimi je 
bilo deset zlatih maturantov. 
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KULTURA

O kranjskih stolpih in 
obzidju
V stolpu Pungert je na ogled 
stalna razstava z naslovom 
Utrdbe mesta Kranj skozi 
zgodovino.

stran 25

ŠPORT

Pridite na Festival 
športa
Naslednji mesec bo že dru-
go leto zapored v Kranju 
potekal Festival športa, kjer 
bo moč izvedeti vse o po-
nudbi za športno aktivnost 
v občini.
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Kolesarski 
praznik
Kolesarski praznik v Kranju 
se je začel z nastopom 
najmlajših kolesarjev in 
zaključil z dirko za že 
oseminštirideseto Veliko 
nagrado Kranja – memorial 
Filipa Majcna.
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Tudi v Kranju 
brezplačno do 
zdravnika
Če bo šlo vse po načrtih, naj bi že 
jeseni v Kranju dobili tako imenovano 
ambulanto pro bono, ki bo namenjena 
vsem občanom brez urejenega 
zdravstvenega zavarovanja. 
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, 
Samo Lesjak, Mateja Rant, Vilma Stanovnik, 
Ana Šubic, Simon Šubic

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 7–8/let nik II so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 62, ki je iz šel 5. avgusta 2016. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko sre-
dišče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 36.M
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Vilma Stanovnik

Geslo »Pametna mobilnost 
za gospodarsko uspešnost« 
je osrednja tema letošnjega 
Evropskega tedna mobilno-
sti (ETM) in nobena skriv-
nost ni, da mesta, ki se zav-
zemajo za trajnostno mobil-
nost, opazno povečajo svojo 
ekonomsko vrednost. 
Mestna občina Kranj, ki je 
bila v letu 2015 proglašena 
za najbolj aktivno slovensko 
mesto v Evropskem tednu 
mobilnosti, se tudi letos 
nanj zavzeto pripravlja. 
Lokalni koordinator progra-
ma je Komisija varno kole-
sarim, ki že sestavlja podro-
bnosti programa, s katerim 
se bo Kranj potegoval za 
prestižno nagrado najbolj 
aktivnega mesta ETM 2016 
v Evropski uniji. »Tako bodo 
aktivnosti namenjene ozave-

ščanju ljudi, da spremenijo 
potovalne navade in večkrat 
izberejo hojo, kolo ali javni 
promet (avtobus, vlak), 
vzpostavljanju varnih povr-
šin za pešce in kolesarje in 
območij, ki bodo namenje-

na samo pešcem, kolesar-
jem in javnemu transpor-
tu,« pojasni Andrej Zalokar, 
predsednik Komisije varno 
kolesarim. »Dobre izkušnje 
in sodelovanje vseh vplete-
nih v izvedbo ETM 2015 so 

izjemna podlaga in prilož-
nost, da nam načrtovani 
ukrepi uspejo in dosežemo 
prvi korak k trajnostni 
mobilnosti, oziroma spre-
membi svojih potovalnih 
navad,« še dodaja Zalokar.

Pametna mobilnost
Od 16. do 22. septembra bo Evropski teden mobilnosti ponovno povezal na tisoče evropskih mest, 
pridružuje pa se mu tudi kranjska občina, ki je bila lani proglašena za najbolj aktivno v tem tednu.

Lani je bil Kranj proglašen za najbolj aktivno mesto v Evropskem tednu mobilnosti.

Mestna občina Kranj je v 
sklopu mednarodnega sode-
lovanja gostila 25 otrok in 
mladostnikov iz pobratene-
ga mesta La Ciotat, izmenja-
va pa ima že več kot petde-
setletno tradicijo. Med obis-
kom so si mladi gostje ogle-
dali turistične znamenitosti 
Kranja, kot so rovi pod sta-
rim Kranjem, park Brdo, 
mestno jedro, mestno knjiž-
nico, nad katero si bili še 
posebno navdušeni. 
Otroke in mladostnike iz 
pobratenega mesta je spre-
jel tudi podžupan Boris 
Vehovec, ki je mladim pred-
stavil Kranj in dosedanje 
sodelovanje s francoskim 
mestom. Mladi so si ogleda-
li tudi park La Ciotat in v 
času evropskega nogomet-

nega prvenstva navijali za 
svojo reprezentanco.
Še vedno pa je odprt poziv, s 
katerim Mestna občina 
Kranj otroke in mladostnike 

vabi na letovanje v La Ciotat 
in Herceg Novi. Krajnčanke 
in Kranjčani, ki obiskujejo 
osnovno ali srednjo šolo, 
bodo v Herceg Novem leto-

vali med 22. in 29. avgus-
tom, v La Ciotatu pa v sep-
tembru. Dodatne informaci-
je so objavljene na spletni 
strani Mestne občine Kranj.

V Kranju mladi iz Francije

Mlade iz pobratenega mesta La Ciotat je sprejel tudi podžupan Boris Vehovec.

Na sedežu Mestne občine 
Kranj od 15. julija do 15. sep-
tembra 2016 poteka javna 
razgrnitev dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopol-
nitev občinskega lokacijskega 
načrta Br 1 – Britof jug (spre-
membe in dopolnitve LN Bri-
tof jug). Javna obravnava bo 
potekala v sredo, 7. septem-
bra 2016, v stavbi Mestne 
občine Kranj, sejna soba št. 
15. Dokumenti so razgrnjeni 
tudi na spletni strani občine 
www.kranj.si, pod rubriko 
Javni razpisi in naročila.
Mestna občina Kranj je leta 
2010 sprejela LN Britof jug, 
s katerim je določila merila 
in pogoje za urejanje in gra-
dnjo na zemljiščih znotraj 

območja ter izven ureditve-
nega območja lokacijskega 
načrta. Načrtovana prostor-
ska ureditev predstavlja zao-
krožitev obstoječega stano-
vanjskega naselja Britof, ki 
se prometno navezuje na 
regionalno cesto Preddvor–
Kranj. Območje je namenje-
no stanovanjskim površi-
nam s pripadajočo gospo-
darsko javno infrastrukturo. 
Ureditveno območje je 
severno od avtoceste, zaho-
dno od regionalne ceste 
(Preddvor–Kranj–Škofja 
Loka), na severu in zahodu 
pa je omejeno z obstoječo 
individualno stanovanjsko 
gradnjo naselja Britof. 
Območje obsega zaokrože-

na kmetijska zemljišča, zno-
traj katerih sta dve obstoječi 
individualni stanovanjski 
stavbi, pomožni zidan 
objekt ter manjši pomožni 
provizorni objekt v osred-
njem območju. Preostale 
površine znotraj območja 
sprememb so nepozidane. 
Površina območja je okoli 
5,9 ha.
Prostorski izvedbeni akt v 
obliki in na način, kot je 
trenutno veljaven, v času od 
njegovega sprejetja ni bil 
izveden niti v enem delu, 
zato je nujno potreben 
posodobitve. Predmet spre-
memb in dopolnitev OLN 
je racionalizacija površin, 
ki niso namenjene gradnji. 

Gre za površine za cestno 
in obcestno infrastrukturo 
oziroma interne dostope ter 
posledično spremembe in 
prilagoditve parcelne struk-
ture zemljišč. Vsebinske 
spremembe se nanašajo na 
zmanjšanje površin za cest-
no in obcestno infrastruk-
turo, ukinitev območij zele-
nih površin za javno rabo, 
povečanje parcel, namenje-
nih gradnji, prilagoditev 
lege objektov spremenjene-
mu parcelnemu stanju, 
spremembo števila parkir-
nih mest, spremembo pri-
ključevanja območja na 
vodovodno omrežje ter 
uskladitev besedilnega in 
grafičnega dela.

Spremembe lokacijskega načrta Britof jug

Na slovenskem dnevu v pobratenem Beljaku je minuli pone-
deljek sodelovala tudi Mestna občina Kranj. Kranj se na pri-
reditvi, ki je potekala v okviru celotedenskega sejma Villac-
her Kirchtag, predstavlja že od leta 2006. Na turistični sto-
jnici so ponovno največ zanimanja poželi rovi pod starim 
Kranjem. Prireditev je tudi letos prenašala avstrijska nacio-
nalna televizija ORF. 

Največ zanimanja za rove

Ta teden je župan Boštjan Trilar sprejel delegacijo iz Kirgizi-
je, ki je Kranj obiskala pod vodstvom državnega sekretarja 
in namestnika ministra Talaibeka Temiralieva. Gosti so si v 
okviru obiska ogledali Iskratelov poslovno referenčni center, 
razvojne laboratorije in proizvodne prostore ter se seznanili 
z novostmi Iskratelovega programa s področja javne varno-
sti. Predvsem jih je zanimal Iskratelov koncept rešitve var-
nega mesta, ki povezuje monitoring, napovedovanje in nudi 
podporo odločanju v primeru nastanka izrednih situacij. 
Predstavili so jim tudi sistem zaščite in reševanja v Sloveni-
ji ter javno gasilsko službo in osnove sistema civilne zaščite. 
Župan Boštjan Trilar je izrazil zadovoljstvo, da so si sisteme 
zaščite in reševanja ogledali prav v Kranju, ki je primer dob-
re prakse. V pogovoru so sodelovali tudi vodja Kabineta 
župana mag. Janez Rakar, poveljnik gasilske operative pri 
Gasilsko-reševalni službi Kranj Matej Kejžar, iz Iskratela pa 
direktor predstavništva v Kazahstanu Igor Vodnik in vodja 
prodajnih rešitev za področje javne varnosti Gorazd Novak.

Na obisku delegacija iz Kirgizije

Udeleženci sprejema pri županu Boštjanu Trilarju 

V junijski številki Kranjskih novic je bil objavljen razpis za 
priznanja Mestne občine Kranj za leto 2016. Do 15. septem-
bra 2016 je še možno oddati predloge, in sicer za podelitev 
naziva častni občan, za nagrado Mestne občine Kranj, listi-
no o priznanju, veliko plaketo in veliko Prešernovo plaketo. 
Predloge za priznanja lahko dajo župan in člani sveta Mest-
ne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, gos-
podarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne skup-
nosti. Več informacij o razpisu in obrazec za predlog prizna-
nja najdete na spletni strani občine v rubriki Javna naročila 
oziroma na povezavi http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mest-
na_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno. Za informa-
cije lahko tudi pokličete na številko 04 23 73 221 ali pišete na 
elektronski naslov tatjana.kocijancic@kranj.si. 

Predlogi za občinska priznanja
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Vilma Stanovnik

Poletje je čas za gradnje, na 
občini pa te dni načrtujete 
tudi že nove investicije, med 
njimi tako imenovano am-
bulanto pro bono, v kateri 
naj bi dobili potrebno po-
moč tudi občani, ki nimajo 
urejenega zdravstvenega za-
varovanja. Za kakšen pro-
jekt gre?
»Že pred časom je direktor 
kranjskih gasilcev Tomaž 
Krišelj predlagal, da bi v Kra-
nju uredili ambulanto za lju-
di, ki zaradi različnih ži-
vljenjskih okoliščin nimajo 
urejenega zdravstvenega za-
varovanja, vseeno pa potre-
bujejo profesionalno zdra-
vstveno oskrbo. Seveda me je 
najprej zanimalo, ali je ta-
kšna ambulanta v Kranju 
sploh potrebna. Po več pogo-
vorih sem ugotovil, da je, saj 
so podobne ambulante že 
tudi v drugih slovenskih me-
stih. Tako smo se na občini 
zavezali, da bomo zamisel 
podprli in zagotovili prime-
ren prostor. Tega smo našli v 
stavbi na Cesti Staneta Ža-
garja, ki je v lasti občine in 
kjer je bila včasih uprava 
Kranjskih vrtcev, v pritličju 
pa ima sedaj prostore Foto 
Boni. Ker je potrebna le 
manjša obnova, načrtujemo, 
da bo ambulanta v dveh me-
secih lahko začela z delom. V 
njej bo prostovoljno delal 
najmanj en zdravnik z izku-
šnjami, poleg njega pa še 
medicinska sestra. Poskrblje-
no bo tudi za potrebne apara-
ture in zdravila. Seveda smo 
se posvetovali tudi z vodilni-
mi v kranjskem zdravstve-
nem domu in na Osnovnem 
zdravstvu Gorenjske, ki bodo 
ambulanto podpirali oziro-
ma jo sprejeli v sistem.«

Trenutno v Kranju poteka 
kar nekaj gradenj, od kroži-
šča pri Aquasavi do gradnje 
vrtca v Čirčah in igrišča na 
Planini. Kdaj pa naj bi se za-
čela prenova nekdanje grad-
bene šole v mestu?
»O prenovi gradbene šole v 
več namenski objekt govori-
mo že nekaj časa, del stavbe 
pa bo namenjen Glasbeni 
šoli. Dejstvo je, da Glasbena 
šola nima dovolj prostora, 
predvsem jim manjka pro-
stor za orkester. Prejšnji te-
den sem podpisal razpis za 
javno naročilo za prenovo 
tretjega nadstropja, saj je 
tam najbolj primeren pro-
stor za veliko dvorano za or-
kester in za balet. To dvoje 
naj bi bilo narejeno še letos 
in predano Glasbeni šoli. 
Nato bomo urejali tudi spo-
dnji dve nadstropji. Tudi 
krožišče pri Aquasavi se gra-
di, rad pa bi povedal, da 
bomo na predlog Komunale 
Kranj ob tem obnovili tudi 
kanalizacijski kanal, saj tam 
poteka glavni vod, ki ga je 
treba urediti. Za dela smo se 
odločili v avgustu, saj je v 
tem mesecu vendarle manj 
prometa, saj so dopusti in 
tudi pouka v šolah ni. Prav 
tako že poteka ureditev cen-
tralnega otroškega igrišča 
na Planini, ki je del prenove 
in oživitve soseske po meri 
prebivalcev in pri kateri so-
deluje tudi krajevna sku-
pnost. Novo otroško igrišče 
bo ob Vrtcu Mojca in sku-
pno meri približno 920 kva-
dratnih metrov. Poleg povr-
šin za otroško igro je pouda-
rek na ohranjanju parkovne-
ga značaja igrišča, raznoli-
kosti materialov in razgiba-
nosti terena. Koncept je ne-
koliko modernejši. Ne gre 
za postavitev standardnih 

hišk, toboganov in gugalnic, 
temveč za urejen park, ki bo 
omogočal tudi razvijanje 
motoričnih sposobnosti 
malčkov. Dodani bodo tudi 
prijetni prostori za poseda-
nje. Gradbena dela so v za-
ključni fazi, v nadaljevanju 
bo sledila montaža ograj, 
postavitev igral in zasaditev. 
Predviden zaključek del je 
do začetka septembra. Je pa 
bila konec julija končana 
prenova mostu na Hujah, 
prav tako je že urejeno par-
kirišče v Šorlijevem naselju, 
kjer je 31 parkirnih mest.«

Že nekaj časa potekajo pri-
prave na začetek izvedbe 
druge faze projekta Gorki za 
območji Mlaka in Britof - 
Predoslje. Kdaj naj bi se za-
čela gradnja?
»Vlogo smo oddali na mini-
strstvo za okolje in prostor, 
tam pa pravijo, da ne vidijo 
razloga, da ne bi bila odo-
brena. Takoj ko jo bodo odo-
brili, bomo objavili javne 
razpise za gradnjo in nad-
zor. Če bo vloga hitro reše-
na, bi lahko z deli začeli že v 
letošnjem letu.«

V zadnjih mesecih veliko 
pogovorov v Kranju poteka o 
priložnostih za razvoj turiz-
ma. Kljub poleti živahnejše-
mu utripu je tudi pogovorov 
o oživljanju mestnega jedra 
še vedno veliko. Kakšne pa 
so rešitve?
»Seveda sta turizem in oži-
vitev mesta predmet števil-
nih pogovorov. Ob tem se 
sprašujemo, kaj narediti, da 
bo Kranj prepoznaven po 
čem posebnem. Po eni stra-
ni govorimo o Prešernovem 
mestu, o mestu kranjske 
klobase, mestu na pomolu, 
mestu športa in podobno, ni 

pa enotne usmeritve. Ker 
smo si v trajnostni urbani 
strategiji zastavili cilj, da bo 
Kranj živahno turistično 
mesto, je nujno, da postane 
prepoznavna turistična de-
stinacija. To pomeni, da 
bodo vsi, ki so kakorkoli po-
vezani s turizmom, Kranj 
propagirali z enotno celo-
stno podobo. Zato so pri Za-
vodu za turizem in kulturo v 
zadnjih mesecih pripravljali 
to podobo, pripravili pa so 
tudi natečaj. Nanj se je prija-
vilo štirideset ponudnikov, 
strokovna komisija, ki je se-
stavljena iz marketinške 
stroke, pa je že zbrala pet 
finalistov. V septembru naj 
bi dokončno dorekli, kaj bo 
tisto, kar bo predstavljalo 
kranjsko občino kot turistič-
no destinacijo oziroma kaj 
bomo poudarjali pri ponud-
bi Kranja. Tako bomo prišli 
do enotne celostne podobe, 
ki jo bo najprej začel upora-
bljati Zavod za turizem in 
kulturo, nato pa seveda vsi 
drugi javni zavodi, občina in 
na koncu, računamo, tudi 
drugi turistični in gostinski 
ponudniki.«

Kakšni pa so podatki o obi-
sku turistov v Kranju?
»Statistiko o tem vodijo na 
Zavodu za turizem in kultu-
ro, dobra novica pa je, da je 
bilo lani v primerjavi z letom 
prej 15 odstotkov več nočitev. 
Prav tako spremljajo število 
obiskovalcev v Turistično-in-
formacijskem centru in po-
dobno ugotavljajo, da je bilo 
v prvi polovici letošnjega leta 
okoli 15 odstotkov večji obisk 
kot v istem času lani. To vse 
pomeni, da zanimanje za 
obisk Kranja narašča. Zani-
miv je tudi podatek, da je 
bilo včasih v Kranju zabele-
ženih največ gostov s Hrva-
ške, Nemčije in Italije, sedaj 
pa jih je največ iz Koreje, 
sledijo Nemčija, Srbija in 
Poljska. Moj načrt je tudi, da 
v občini pripravimo čim več 
mednarodnih srečanj in pri-
reditev, kar pomeni tudi več 
prenočitev in večjo prepo-
znavnost občine. Tako bo v 
začetku septembra v Kranj 
na plesno prireditev prišlo 
okoli štiristo plesnih parov, 
kar pomeni nove nočitve, 
obiske lokalov in podobno. 
Prav tako bo v Kranju leta 
2018 svetovno veteransko 
prvenstvo, ko pričakujemo 
13 tisoč nočitev. Za organi-
zacijo mednarodnih priredi-
tev spodbujamo tudi druge, 
saj imamo za to potrebno 
infrastrukturo, hkrati pa se 
tudi kaj zanimivega dogaja 
za domačine.«

Upravno sodišče je pred 
kratkim z razsodbo potrdilo 
pritožbo okoljevarstvene or-
ganizacije Alpe Adria Green 
glede nezakonite zaustavitve 
postopka inšpekcijskega 
nadzora pri ugotavljanju na-
stanka okoljske škode v coni 
Laze s strani republiške 
Agencije za okolje. S pritož-
bo za izdajo okoljevarstvene-
ga dovoljenja družbi Ekorel 
za obratovanje naprave za 
odstranjevanje nevernih od-
padkov pa niso uspeli. Kako 
občina rešuje razmere?
»Naloga občine na tem po-
dročju je, da uredimo kana-
lizacijo. Že lani in v leto-
šnjem letu smo v proračunu 
namenili sredstva, da bi to 
vendarle zgradili, a nam 
eden od lastnikov zemljišča, 
kjer naj bi dela potekala, ne 
da soglasja. Žal nimamo no-
bene poti okrog in vse sku-
paj stoji. Si bomo pa še na-
prej prizadevali, da bi se do-
govorili z lastnikom in bi se 
gradnja lahko začela.«

Na zadnji seji mestnega sve-
ta je bila ena od predlaganih 
točk dnevnega reda tudi 
obravnava osnutka novega 
statuta občine. O njem nato 
niste govorili. Zakaj?
»Z dnevnega reda sem ga 
umaknil na predlog SMC-ja. 
Dejstvo je, da je dokument 
res pomemben in se ne 
spreminja vsako leto, zato 
smo se odločili, da predloge 
in pripombe temeljito 
obravnavamo. Tako bom 
zelo verjetno sklical dodatno 
sejo samo za obravnavo sta-
tuta. Junijska seja je bila že 
tako zelo obsežna, če bi 
obravnavali še statut, pa bi 
trajala vsaj deset ur, kar pa 
je neproduktivno.«

Na razpis za ravnateljico 
Kranjskih vrtcev se je prijavi-
lo šest kandidatk, ki jih je 
Komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja 
povabila k predstavitvi njiho-
vega dela in programov. Čla-
ni komisije so menili, da se 
razpis ponovi, da se pride do 
širšega nabora kandidatov, 
tudi mestni svet ni dal pozi-
tivnega mnenja nobeni kan-
didatki, dal pa ga je svet za-
voda. Ali je ravnateljica sedaj 
izbrana ali bo nov razpis?

»Člani komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja, ki so se pogovorili z 
vsemi prijavljenimi kandidat-
kami, so ugotovili, da bi bilo 
smiselno razpis ponoviti, saj 
nobena od kandidatk nima 
dovolj izkušenj in kompetenc 
na področju vodenja. Gre za 
izredno velik zavod, ki ima 
313 zaposlenih in blizu osem 
milijonov evrov proračuna. 
To je ogromna organizacija 
in ravnatelj potrebuje veliko 
vodstvenih izkušenj. Zelo po-
dobno je bilo pri izbiri ravna-
teljice knjižnice, in ko smo 
razpis ponovili, se je izkaza-
lo, da smo dobili še boljše 
kandidate. Tako se je večina 
svetnikov strinjala, da se 
razpis ponovi, kljub temu pa 
je nato svet zavoda med kan-
didatkami za ravnateljico 
imenoval Mojco Pelcel. Če 
bo pozitivno mnenje dala še 
ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport, bo ravnate-
ljica imenovana, sicer bo ob-
javljen nov razpis. Časa je še 
nekaj, saj se sedanja ravna-
teljica upokoji konec leta. 
Moje osebno mnenje pa je, 
da tako velik zavod potrebu-
je ravnatelja, ki ima poleg 
pedagoških tudi vodstvene 
izkušnje.«

Ta mesec je odstopila sve-
tnica Več za Kranj Beti Jen-
ko. Ker je predsednica ko-
misije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja, 
bo treba izbrati tudi novo 
predsednico te komisije. 
Kako boste ukrepali?
»Beti Jenko je povedala, da 
je kot svetnica odstopila iz 
osebnih razlogov in tega ne 
morem komentirati. Žal mi 
je, ker je odstopila, saj je bila 
pomembna tudi njena vloga 
v Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja. Imela je precej izku-
šenj, saj je tudi kadrovska 
direktorica v velikem sloven-
skem podjetju. Jo pa seveda 
razumem, da ima veliko ob-
veznosti. Sem pa vesel, da 
bo ostala v Več za Kranj in 
bo v stranki pomagala po 
svojih močeh. V kratkem pa 
bo jasno, kdo bo nov svetnik, 
saj naj bi bil to naslednji na 
listi Več za Kranj oziroma 
prvi naslednji na listi, ki bo 
sprejel to funkcijo.«

Tudi v Kranju 
brezplačno do zdravnika
Če bo šlo vse po načrtih, naj bi že jeseni v Kranju dobili tako imenovano ambulanto pro bono, ki bo 
namenjena vsem občanom brez urejenega zdravstvenega zavarovanja. Še letos naj bi nove prostore 
dobila Glasbena šola Kranj, na Planini pa poteka gradnja novega otroškega igrišča. Tudi o tem sva se 
pogovarjala s kranjskim županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl
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Kot vodja Urada za tehnič-
ne zadeve, poleg tega pa še 
Službe za zaščito in reševa-
nje morate imeti veliko 
izkušenj in znanj. Kje ste 
jih dobili?
»Na kranjsko občino sem 
prišel marca leta 1986 kot 
mladinski funkcionar in 
najprej prevzel delo sekre-
tarja občinske konference 
ZSMS, moj takratni šef pa 
je bil Boštjan Šefic. Dobil 
sem veliko izkušenj, tudi 
sedaj pa mi poznanstvo z 
Boštjanom Šeficem pride 
prav, saj večkrat sodeluje-
va, v zadnjem času predv-
sem glede problematike v 
zvezi z begunci. Prav tako 
sodelujeva z nekdanjim 
sodelavcem Zoranom Kle-
meničem, direktorjem Slo-
venske obveščevalno-var-
nostne agencije. Vse to je 
za opravljanje službe, pred-
vsem na področju zaščite 
in reševanja, pomembno, 
saj lahko hitro pridem do 
potrebnih informacij. Sicer 
pa sem srednjo šolo zaklju-
čil na tehnični šoli v Iskri, 
po poklicu pa sem univer-
zitetni diplomirani družbo-
slovec.«

Kaj vse je delo Urada za teh-
nične zadeve in koliko vas je 
v njem zaposlenih?
»V uradu nas je zaposlenih 
devet in zadnjih dvajset let 
lahko rečem, da smo bili 
kadrovsko podhranjeni. 
Sedaj imamo sodelavca več 
in je bolje, še bolje pa bi 
bilo, če bi dobili vsaj še ene-
ga, kar bi nam prišlo prav 
zlasti ob naravnih in drugih 
nesrečah, ki za popis zahte-
vajo preveč birokracije. 
Takrat se namreč s tem 
mora ukvarjati ves oddelek, 
prav tako imamo podpisano 
interno pogodbo za pomoč z 
medobčinskim inšpektora-
tom. Sodelovanje je nujno, 
saj mora biti popis škode 
čim hitrejši, da z delom 
uspemo pred postavljenim 
rokom. Sicer pa v Uradu za 
tehnične zadeve skrbimo, 
da na občini delo poteka 
nemoteno, saj v stavbi skrbi-
mo za vse od ogrevanja do 
vzdrževanja računalniške 
mreže. Seveda skrbimo tudi 
za to, da je objekt požarno 
varen, da ima zasilne izho-
de, požarne elaborate in 
podobno. Čeprav imamo s 
sodelavci različno delo, pa 
vsak pozna tudi delo drugih, 
saj tudi tajnica ve, kje je kaj, 

od orodja do dokumentacije. 
Zase lahko rečem, da sem 
dosegljiv 24 ur na dan, celo 
v času dopusta ali rekreacije. 
To zame ne pomeni dodat-
ne obremenitve, pač pa 
način življenja.«

Kako sodelujete z drugimi 
oddelki na občini?
»Tako uradi na občini kot 
javni zavodi pri nas iščejo 
vse informacije glede varova-
nja, zavarovanja, požarnega 
varstva, požarnega reda, ela-
boratov in podobno. Tukaj 
imamo vse informacije. Če 
jih nimamo, pa povemo, 
kam se je zanje treba obrniti. 
Ravno v tem obdobju vodi-
mo razpis za varovanje – 
tako za občino kot za uprav-
no enoto, vse osnovne šole, 
za gorenjski muzej ... Vse to 
delamo mi. To je širok spek-
ter, pri čemer imamo včasih 
težave, saj ugotovimo, da je 
na primer direktor nekega 
javnega zavoda sklenil še 
dodatne anekse k pogodbi, 
kar pa ni pravilno. Pri varo-
vanju lahko rečem, da je to 
malce specifično, saj je treba 
biti pazljiv zlasti pri upravni 
enoti, ki razpolaga z doku-
menti državnega pomena, 
od potnih listov in osebnih 

izkaznic do vozniških dovol-
jen. Specifično je tudi varo-
vanje knjižnice, predvsem 
pa Gorenjskega muzeja, kjer 
so pomembni eksponati in 
drugo. Zato je treba biti pri 
pripravi tehnične dokumen-
tacije za razpise za varovanje 
zelo strokoven, hkrati pa 
pazljiv, katera družba ima 
ustrezne kompetence.«

Vaša je tudi skrb za zaščito 
in reševanje. Kaj bi pri tem 
posebej omenili?
»V našem oddelku skrbimo 
za celotno področje zaščite 
in reševanja, od prostovolj-
nega do profesionalnega 
gasilstva pa tudi za vse eno-
te, ki jih moramo imeti po 
zakonodaji v pripravljenosti 
za zaščito in reševanje. To 

so vse od jamarjev, potaplja-
čev, tabornikov do gorske 
reševalne službe ... Vse to 
moramo opremiti in uspo-
sobiti. Poleg tega moramo 
imeti konstantno ažurirane 
dokumente in elaborate o 
požarih, potresih, poplavah, 
terorizmu in podobno. Te 
dokumente vsako leto pre-
gledujejo inšpektorji in v 
vseh 18 letih, ko skrbim za 
to področje, še nismo imeli 
negativne odločbe. Tudi 
župani, s katerimi sem 
sodeloval, od Grosa naprej, 
so za to področje imeli pos-
luh in so mi dajali proste 
roke. Očitno so mi zaupali, 
saj je dejstvo, da je kranjska 
občina na področju zaščite 
in reševanja med najbolje 
organiziranimi.«

Kako službo usklajujete z 
družino in prostim časom?
»Tudi moj prosti čas je 
povezan s službo, saj sem 
poskrbel, da sem usposob-
ljen za vodnika reševalnih 
psov, potapljača, gorskega 
reševalca, gasilca ... Sem 
tudi učitelj smučanja, zelo 
rad smučam, igram odbojko 
na mivki, tenis. Imam tudi 
družino, ženo, odraslega 
sina in psa.«

V službi je tudi v prostem času
Sašo Govekar je na kranjski občini vodja Urada za tehnične zadeve, kamor sodi tudi Služba za zaščito in reševanje. 

Sašo Govekar je vodja Urada za tehnične zadeve ter Službe 
za zaščito in reševanje. / Foto: Tina Dokl
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Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Rojena sem v Kranju, z 
možem živiva v Stražišču. 
Od leta 2012 sem upokoje-
na. Imam dva sinova, Jure-
ta in Roka, ki pa že imata 
tudi svoji družini. Na svojo 
družino sem zelo ponosna, 
še posebno pa na vnuke 
Andreja, Veroniko in naj-
mlajšo, dvomesečno Polo-
no. Prosti čas preživim z 
vnuki, svoj čas zahteva tudi 
domači ljubljenec Rex. Z 
možem se rada odpraviva 
na izlet po Sloveniji, poleti 
pa na morje.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Moja politična pot se je 
začela leta 1996, ko sem se 
včlanila v stranko SDS, v 
kateri delujem še danes. V 
mestni svet MO Kranj sem 
prišla v drugi polovici man-
data leta 2004. V vseh teh 
letih se je nabralo kar nekaj 
izkušenj, tako z delom v 
opoziciji kot v koaliciji.«

Ali kot svetnica lahko prod-
rete s svojimi predlogi?
»V tem mandatu je naša 
svetniška skupina SDS v 
opoziciji in glede na to s pre-
dlogi težje uspemo. Če ome-
nim samo en primer, na 
aprilski seji mestnega sveta 
sem podala predlog, da se 
eden od defibrilatorjev, ki so 
bili namenjeni za opremlja-
nje odročnih delov občine, 
namesti v Krajevni skupno-
sti Stražišče, saj bi ga kot 
druga največja krajevna sku-
pnost potrebovali, vendar 

predlog ni dobil podpore. 
Dva defibrilatorja sta bila 
tako nameščena na PGD 
Jošt in v dom na Joštu, ki je 
sicer v zasebni lasti!«

Kaj bi bil za vas kot svetnico 
uspeh ob koncu mandata?
»Glede na trenutno situaci-
jo, ki vlada tako na lokalni 
kot državni ravni, prav veli-
kih pričakovanj ob koncu 
mandata nimam. Želela pa 
bi si, da bi v proračunu 
namenili več denarja za KS 
Stražišče, kjer imamo precej 
težav s komunalno infras-
trukturo, kar se kaže predv-
sem ob večjih nalivih, ko 
prihaja do poplavljanja kleti 
v nekaterih delih naselja. 
Ena od večjih težav ali bolje 
nočnih mor je tudi telovad-
nica pri Osnovni šoli Straži-
šče. Ta NRP je bil v proraču-
nu za leto 2016 izvzet. Veli-
kih pričakovanj v tem man-
datu na žalost nimam, saj se 
vladajoča stran z županom 
na čelu preveč ukvarja z last-
nimi težavami in kadrovan-
jem, ne pa z razvojem Kra-
nja, kot so obljubljali v volil-
ni kampanji.«

Več denarja za Krajevno 
skupnost Stražišče
To je želja svetnice Saše Kristan, ki je v kranjskem mestnem svetu svetnica 
opozicijske SDS.

Saša Kristan / Foto: Tina Dokl
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Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Rojena sem v Črni gori. Oče 
je Črnogorec, mama je Slo-
venka, doma iz Zgornjih 
Bitenj. Po mojem rojstvu 
smo se preselili v Slovenijo. 
Najprej smo bivali na Plani-
ni, nato smo se preselili na 
Huje. Imam peto stopnjo 
izobrazbe, sem trgovinski 
poslovodja. Kot trgovka 
nisem veliko delala, čeprav 
sem bila že pri 19 letih poslo-
vodkinja. Nato sem se izobra-
ževala na različnih tečajih, od 
računalništva do jezikov. Bila 
sem poslovna sekretarka, 
ukvarjala sem se s kadrovan-
jem, bila tajnica direktorja v 
Donitu. Dobila sem veliko 
izkušenj, trenutno pa čakam 
pokojnino. Sem tudi predse-
dnica sveta Krajevne skupno-
sti Huje. Imam dve hčerki. 
Starejša je psihologinja, je 
poročena in živi v Kaliforniji, 
druga je stara 20 let in je štu-
dentka filozofije. Moji hobiji 
so povezani z naravo, ki jo 
imam zelo rada. Rada se 
sprehajam, plavam in foto-

grafiram. Rada sem tudi med 
ljudmi, v družbi in pomagam 
starejšim.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Svetnica sem prvič. Sem v 
stranki Več za Kranj. Politi-
ka je lahko zelo umazana in 
tega prej nisem vedela. Ne 
glede na razočaranje glede 
politike skušam stvari jema-
ti razumsko, za stranko Več 
za Kranj pa sem se odločila, 
ker bi rada v Kranju, v svo-
jem kraju, dosegla spre-
membe na bolje. Predvsem 
pa me zanima delo v krajev-
ni skupnosti, kjer naj bi lju-
dje združevali interese v 
svojem okolju. Po odstopu 
Tine Žalec Centa sem posta-
la predsednica komisije za 
krajevne skupnosti. Glede 
na izkušnje to delo z vesel-
jem opravljam. Delujem 
tudi v komisiji za mednaro-
dne odnose.«

Ali kot svetnica lahko prod-
rete s svojimi predlogi?
»Lahko. Je pa res, da se o 
večini zadev pogovorim že 

na sestankih pred sejo. 
Navadno so povezane s pre-
dlogi v krajevnih skupnostih 
in o njih.«

Kaj bi bil za vas kot svetnico 
uspeh ob koncu mandata?
»Zavzemam se, da bi ohrani-
li zelene površine, da bi pre-
novili tržnico in pod njo par-
kirna mesta in uredili med-
krajevno avtobusno postajali-
šče na Planini. Predvsem pa 
si želim, da se pomen in glas 
krajevnih skupnosti bolj sliši 
in upošteva.«

Glas krajevnih skupnosti 
naj se bolj sliši
Sonja Mašić je svetnica prvi mandat, izvoljena pa je bila na listi Več za 
Kranj, saj v svojem kraju želi spremembe na bolje.

Sonja Mašić / Foto: Tina Dokl
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Na objektu vrtca v Čirčah so 
dela v polnem teku. V stavbi 
so dokončali vse grobe insta-
lacije, omete in estrihe. Tre-
nutno izvajalci polagajo kera-
miko in izdelujejo spuščene 
strope. Zunaj objekta izvaja-
lec dela meteorno in fekalno 
kanalizacijo ter nov elektro 
priključek. Ko bo s temi deli 
zaključil, bo postavil fasadni 
oder ter začel montažo oken 
in izdelavo fasade. V drugi 
polovici avgusta bo tehnični 
pregled. Če ne bodo ugotovi-
li nepravilnosti, bo objekt za-
ključen ob začetku novega 
šolskega leta. V objektu bosta 
prostor dobila dva nova od-
delka otrok, dvakrat po okoli 
180 kvadratnih metrov pro-
storov v pritličju in nadstro-
pju, vključno z dvigalom. Is-
točasno bodo obnovili obsto-
ječih štirideset kvadratnih 
metrov prostorov v pritličju. 
Vrednost del znaša nekaj 
manj kot 240.000 evrov. 
Obnove in prenove potekajo 
tudi v enotah Kranjskih vrt-
cev. V vrtcu Najdihojca ob-
navljajo prostore kuhinje ter 
preurejajo spremljajoče pro-
store (menjava opreme in 
menjava zunanjih oken in 
vrat). V vrtcu Kekec poteka 
obnova sanitarij za otroke v 
mansardi, obnova sanitarij 
za zaposlene v kleti ter ure-

ditev notranjega stopnišča. V 
vrtcu Čira Čara poteka zuna-
nja ureditev območja okoli 
stavbe in igrišča ob njej. V 
vrtcu Biba bodo na novo ure-
dili peskovnike. Na igrišču 
pri vrtcu Sonček bodo zame-
njali dotrajana igrala in ure-
dili varovalne podlage. Na 
stavbah šestih vrtcev: Čebeli-
ca, Živ-žav, Mojca, Najdihoj-
ca, Kekec in Janina bodo za-
radi negativnih meritev ob-
novili strelovode, v vseh eno-
tah zavoda pa bodo zamenja-
li mivko v peskovnikih.
Tudi na osnovnih šolah pote-
kajo obnovitvena dela. Naj-

obsežnejša so na Osnovni 
šoli Stražišče, kjer prenavlja-
jo garderobe v manjši telova-
dnici. Prenavljajo dekliške in 
fantovske garderobe. Sanaci-
ja vključuje tudi prenovo 
enega sklopa sanitarij v vsaki 
garderobi. Položili bodo 
novo keramično oblogo, na 
stene bodo namestili lesene 
obloge in mavčne plošče ter 
zaključili s pleskanjem. 
Hkrati bodo zamenjali vsa 
vrata in uredili vodovodno 
napeljavo, zamenjali bodo 
pipe. Dela bodo zaključena 
do sredine avgusta, vrednost 
pa je 48.620 evrov.

Do konca avgusta bodo na 
Osnovni šoli Matije Čopa 
delno obnovili kuhinjo. Za-
menjali bodo talno in sten-
sko keramiko ter inštalacije. 
Vrednost del znaša 33.500 
evrov. Na športnem igrišču 
pri Osnovni šoli Staneta Ža-
garja poteka popravilo raz-
pok asfalta, ki se bo zaključi-
lo s pleskanjem črt. Vre-
dnost teh del je 16.350 evrov. 
Na strehi stavbe Osnove 
šole Franceta Prešerna izva-
jajo sanacijska dela zaradi 
zamakanja nad šolsko knji-
žnico in sanitarijami. Vre-
dnost del je 9.640 evrov.

Novi prostori v vrtcu
V poletnih mesecih hitijo pri zaključnih delih dograditve in prenove vrtca v Čirčah, prav tako potekajo 
prenovitvena dela v drugih vrtcih in osnovnih šolah.

Dela pri vrtcu v Čirčah naj bi bila zaključena še ta mesec.

Pogovor je tekel o delova-
nju združenja, v katerem 
delujejo člani iz krajev Go-
renjske, ki jih društvo po-
kriva, njihovih usmeritvah 
in načrtih, predvsem pa, 
kako izboljšati sodelovanje 
na občinski ravni. Združe-
nje šoferjev in avtomehani-
kov Kranj ima več kot 80 
članov, ki aktivno sodeluje-
jo v različnih akcijah in pri 

vzgoji ter preventivi v ce-
stnem prometu. 
»Naše delovanje je usmerje-
no predvsem v delo z mladi-
mi v prvi triadi osnovne šole, 
ko otrokom s prostovoljnim 
delom želimo prenesti čim 
več znanja o varnosti v pro-
metu. Že več let zelo uspe-
šno izvajamo in razvijamo 
programa Prvi šolski dan in 
Avtobusna učna ura. S svo-

jim delovanjem se aktivno 
vključujemo v delo sveta 
kranjske občine in sodeluje-
mo s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prome-
tu Kranj. V prihodnosti si 
želimo predvsem še boljšega 
sodelovanja na lokalni ravni 
ter članstva mlajših genera-
cij,« je na srečanju poudaril 
predsednik ZŠAM Kranj Izi-
dor Parte. 

Z nudenjem brezplačnih 
prostorov jim pri njihovem 
delovanju pomaga tudi Me-
stna občina Kranj, ki z njimi 
sodeluje že več kot 20 let. 

ZŠAM Kranj svetuje
V prvih šolskih dneh člani 
združenja pomagajo pri varo-
vanju otrok na šolskih poteh 
ter z nasveti na področju pro-
metne varnosti in ureditve 
prometa na območju MO 
Kranj, v poletnem času pa 
opozarjajo predvsem na str-
pno vožnjo in posebno pozor-
nost do šibkejših udeležencev 
v prometu, kot so otroci in 
starejši. »Poleg nasvetov o 
varni vožnji sodelujemo tudi 
pri preventivnih predavanjih 
za starejše voznike. Letos 
imamo predvidena vsaj štiri 
predavanja na temo poznava-
nja prometnih znakov, vožnje 
po avtocesti in kako ravnati v 
krožnih križiščih, na katerih 
se pravila in ureditev od uve-
ljavitve tako rekoč stalno spre-
minjajo. Starejše še zlasti za-
nima, kako je treba ravnati pri 
podaljšanju veljavnosti vozni-
škega dovoljenja,« je povedal 
podpredsednik kranjskega 
združenja Franjo Jurman. 

Veliko delajo z mladimi
Dan pred stanovskim praznikom slovenskih šoferjev in avtomehanikov se je s predstavniki Združenja 
šoferjev in avtomehanikov Kranj (ZŠAM Kranj) srečal podžupan Boris Vehovec.

Na sliki (od leve): tajnik združenja Ivan Zadnikar, podpredsednik Franjo Jurman, 
predsednik nadzornega odbora Andrej Lombar, podžupan Boris Vehovec, predsednik 
Izidor Parte in poveljnik uniformirancev Jože Zupan / Foto: Ines Zabret

V izvedbi je preureditev zadrževalnega bazena ZB5 pri Stru-
ževem. Obstoječi sistem ni bil ustrezno urejen, tako da so 
se pojavljale težave, kot so slaba kontrola pretokov skozi 
dušilke proti čistilni napravi, prelivanje močno onesnažene 
mešanice odpadne in padavinske vode na razbremenilnih 
objektih v odvodnik že pri minimalnem povečanju pretoka 
zaradi deževnih vod. Preureditev je bila potrebna predvsem 
zaradi pravilnega delovanja Centralne čistilne naprave Kranj. 
S preureditvijo se bistveno zmanjšuje onesnaževanje okolja 
zaradi prelivanja mešanice padavinskih in odpadnih vod. 
Vrednost del znaša nekaj čez petdeset tisoč evrov, zaključek 
del pa je predviden konec tega meseca.

Gradnja zadrževalnega bazena v Struževem

Čukov bajer je del naravnega 
rezervata Glinokopnih bajer-
jev z okolico na Bobovku pri 
Kranju, ustanovitelja pa sta 
Vlada Republike Slovenije in 
Mestna občina Kranj. Glede 
na svoje pristojnosti potem 
izvajata naloge upravljanja. 
Te so določene v posebnem 
odloku, ki je bil na svetu 
kranjske občine sprejet v za-
četku aprila 2016, pred tem 
pa je bilo potrebno dolgotraj-
no usklajevanje, saj je bil 
prvi odlok, ki je zaščitil to 
območje, iz leta 1981. Upo-
števati je bilo treba, da je dr-
žava leta 2004 s Pravilni-
kom o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot glinoko-
pnim bajerjem z okolico na 
Bobovku pri Kranju podelila 
status naravne vrednote dr-
žavnega pomena. V pripravi 
sedaj veljavnega odloka iz 
aprila so intenzivno sodelo-
vali ter usklajevali interese 
vsi udeleženci: Ministrstvo 
RS za okolje in prostor, Za-

vod RS za varstvo narave, 
Mestna občina Kranj ter la-
stniki zemljišč na zavarova-
nem območju. 
Zato je res razveseljiva novi-
ca, da za Čukov bajer pravila 
ravnanja, ki veljajo za narav-
ni rezervat, prinašajo pozi-
tivni učinek za lastnike, saj 
načrtujejo turistično ponud-
bo v neokrnjeni naravi. Na 
območju naravnega rezerva-
ta spodbujajo aktivnosti, ki 
prispevajo k spoznavanju 
naravnih vrednot in doži-
vljanju narave. Rekreacijo in 
sprehajalce usmerjajo v za 
to namenjena območja in s 
tem drugje ustvarjajo mirne 
cone. Naravni rezervat sicer 
obsega tri opuščene glino-
kopne bajerje – Čukovo 
jamo, Krokodilnico in Led-
vičko. Sodelovanje Mestne 
občine Kranj z deležniki na 
tem območju se nadaljuje s 
pripravo petletnega načrta 
delovanja in urejanja obmo-
čja rezervata.

Čukov bajer se odpira 
doživetjem v naravi

Minuli mesec so se zaključila dela za ureditev parkirišč v 
Šorlijevem naselju. Novo javno parkirišče je zgrajeno na ob-
močju zahodno od Osnovne šole Simona Jenka, severno od 
Ulice XXXI divizije. Vrednost del je bila 60.580 evrov, dokaz, 
da so parkirišča okoliški stanovalci težko čakali, pa je, da so 
večino časa zasedena.

Parkirišče so težko čakali

V Šorlijevem naselju je 31 novih parkirnih mest. / Foto: Tina Dokl

To poletje poteka sečnja večje količine iglavcev na obmo-
čju Gradišča nad Stražiščem in Šmarjetne gore. Razlog za 
sečnjo je napad lubadarja, zato je sečnja nujna. Lastniki 
gozda so jo dolžni izvesti v skladu z zakonodajo, da pre-
prečijo nadaljnjo širitev. Puščali bodo vse listavce, kolikor 
bo le mogoče, posekane površine pa bodo sanirali v nasle-
dnjih letih s sadnjo. Posek in spravilo poteka klasično pa 
tudi z žičnico. Gre za tehnološko zelo težko rešljivo obmo-
čje, in sicer zaradi omejitev in potencialnih nevarnosti, saj 
so blizu naselje, športni objekti, prometnica, vodovarstve-
no območje in cesta. Vse obiskovalce tega območja prosi-
jo, naj se ne zadržujejo na deloviščih in naj upoštevajo 
navodila izvajalca, hkrati pa jih obveščajo, da v gozdove 
dostopajo na lastno odgovornost. 

Sanitarna sečnja iglavcev
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Zagotovo to poznate: 
otrok dobi nenadno 
vročino, boli ga 
trebušček ali pa zaradi 
dražečega kašlja ne 
more zaspati. Je 
nedelja zvečer – kaj 
storiti? Pričujoči, 
velikokrat preverjeni 
svetovalec, ki ga je 
napisala izkušena 
otroška zdravnica 
in mati, ponuja 
koristne nasvete 
in pomoč pri 
najpogostejših 
obolenjih otrok 
do 12. leta. 
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Dr. Med. Ursula Keicher 

OTROŠKE BOLEZNI

Kako jih hitro ugotovimo in učinkovito zdravimo

Najboljše iz šolske medicine in naravnega zdravilstva

Zagotovo to poznate: otrok dobi nenadno vročino, 

boli ga trebušček ali pa zaradi dražečega kašlja ne 

more zaspati. Je nedelja zvečer – kaj storiti? Pričujo-

či, velikokrat preverjeni svetovalec, ki ga je napisala 

izkušena otroška zdravnica in mati, ponuja koristne 

nasvete in pomoč pri najpogostejših obolenjih otrok 

do 12. leta.

 ▶ Kaj je narobe z našim otrokom? Diagnostične 

razpredelnice vas hitro popeljejo od simptoma 

do možnih vzrokov in obolenj.

 ▶ Kaj lahko storite sami? Izvedeli boste, kako lah-

ko pomagate svojemu otroku s preskušenimi do-

mačimi in naravnimi zdravili.

 ▶ Ali moramo k zdravniku? Dobili boste jasne 

nasvete, kdaj morate obiskati zdravnika in kaj bo 

ta storil.
 ▶ Kako lahko to preprečimo? Spoznali boste pre-

proste in učinkovite preventivne ukrepe.

 ▶ Kaj naj storimo v nujnem primeru? Posebno 

poglavje govori o vsem, kar morate vedeti o prvi 

pomoči pri dojenčkih in večjih otrocih.

Izčrpen Servisni del vsebuje odgovore na pogosta 

vprašanja staršev. Vsebuje tudi navodila za preven-

tivne preglede in cepljenja ter priporočila za hišno 

lekarno in nasvete za potovanja z otroki.

Naš prevod je prilagojen smernicam slovenske pe-

diatrije.

Otroške bolezni
Kako jih hitro ugotovimo in učinkovito zdravimo

. Praktične diagnostične razpredelnice

. Namigi in recepti za samopomoč

DR. MED. URSULA KEICHER
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Najboljše iz šolske medicine  

in naravnega zdravilstva

Zagotovo to poznate: otrok dobi nenadno vročino, boli ga trebušček ali pa  

zaradi dražečega kašlja ne more zaspati. Je nedelja zvečer – kaj storiti? Pričujoči,  

velikokrat preverjeni svetovalec, ki ga je napisala izkušena otroška zdravnica  

in mati, ponuja koristne nasvete in pomoč pri najpogostejših obolenjih otrok  

do 12. leta. 

•   Kaj je narobe z našim otrokom? Diagnostične razpredelnice vas hitro  

popeljejo od simptoma do možnih vzrokov in obolenj.

•   Kaj lahko storite sami? Izvedeli boste, kako lahko pomagate svojemu  

otroku s preskušenimi domačimi in naravnimi zdravili.

•   Ali moramo k zdravniku? Dobili boste jasne nasvete, kdaj morate  

obiskati zdravnika in kaj bo ta storil.

•   Kako lahko to preprečimo? Spoznali boste preproste in učinkovite  

preventivne ukrepe.

•   Kaj naj storimo v nujnem primeru? Posebno poglavje govori o vsem,  

kar morate vedeti o prvi pomoči pri dojenčkih in večjih otrocih.

    Izčrpen Servisni del vsebuje odgovore na pogosta vprašanja staršev.  

Vsebuje tudi navodila za preventivne preglede in cepljenja ter priporočila  

za hišno lekarno in nasvete za potovanja z otroki.

   Naš prevod je prilagojen smernicam slovenske pediatrije.
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NOVO iz založbe Narava

Dr. med. Ursula Keicher je po študi-

ju medicine najprej delala kot zdrav-

nica na več otroških klinikah. Zdaj že 

nekaj let dela kot otroška zdravnica z 

dodatno homeopatsko izobrazbo v 

zasebni praksi blizu Münchna. Iz 

svojih dolgih praktičnih izkušenj in 

kot dvakratna mati ve, kako po-

membna je pri zdravljenju bolnih otrok kombinacija 

najboljšega iz šolske medicine in naravnih zdravil in 

postopkov. Gospa dr. Keicher je napisala že mnoge 

knjige z zdravstvenimi nasveti.

O avtorici 

Najboljše iz šolske medicine

in naravnega zdravilstva

Praktične diagnostične razpredelnice

Namigi in recepti za samopomoč

Najboljše iz šolske medicine in naravnega 
zdravilstva. Naš prevod je prilagojen 
smernicam slovenske pediatrije.

Mateja Rant

Med letošnjimi četrtošolci na 
Gimnaziji Kranj je maturo v 
spomladanskem roku oprav-
ljalo 184 kandidatov, od tega 
jih je 180 ali 97,8 odstotka 
maturo uspešno opravilo. Za 
primerjavo je ravnatelj Franc 
Rozman navedel, da je bilo v 
Sloveniji na maturi uspešnih 
94,4 odstotka dijakov. Rezul-
tati na maturi so zato po rav-
nateljevem mnenju izkazali 
zaupanje tako šoli kakor 
tudi dijakom. Maturantom 
je čestital tudi podžupan 
Boris Vehovec in jim zaželel 
uspešen študij. Ob tem je 
izrazil upanje, da se bodo po 
končanem študiju vrnili v 
Kranj in tu nadaljevali svojo 
poklicno pot.
Z odliko je splošno maturo 
opravilo deset dijakov Gim-
nazije Kranj: 33 točk sta 
dosegli Neža Vombergar in 
Manca Krivec, 32 točk je 
zbral Rok Perme, Manca 
Majnik in Jaka Zaplotnik pa 
sta dosegla 31 točk. Lovro 
Habjan, Petra Podlogar, 
Anamarija Tomažič, Ana 
Udir in Maja Jakobčič so 
zbrali 30 točk. Na Gimnaziji 
Kranj je petič v zgodovini 

šole 22 njihovih dijakov 
opravljalo tudi mednarodno 
maturo, kjer je bilo letos 
sedem zlatih maturantov, 
kar je 31,8 odstotka vseh 
dijakov. »Zali Sekne je le za 
točko ušla ocena sedem pri 
angleščini in s tem tudi vse 
točke na mednarodni matu-
ri,« je ob tem pojasnil ravna-
telj Franc Rozman. Na med-
narodni maturi pa so bili 

poleg že omenjene Zale 
Sekne s 44 točkami odlični 
še Maša Remškar z 42 toč-
kami, Mark Jarc, Ajda Kri-
šelj in Iza Soklič Poljak z 41 
točkami ter Andraž Košir in 
Blaž Stojanovič, ki sta zbrala 
40 točk. Po besedah koordi-
natorke mednarodne matu-
re Nataše Kne je svetovno 
povprečje na mednarodni 
maturi znašalo 30,1 točke, 

na njihovi šoli pa so dijaki v 
povprečju dosegli 37,5 točke, 
kar je celo za pol odstotne 
točke bolje kot lani. Medtem 
ko so na Gimnaziji Kranj 
mednarodno maturo opravi-
li vsi dijaki, pa je v svetov-
nem merilu maturo uspeš-
no opravilo 80 odstotkov 
dijakov. Dijaki mednarodne 
mature bodo spričevala pre-
jeli 6. septembra.

Ponosni na uspehe 
maturantov
Med letošnjimi četrtošolci na Gimnaziji Kranj je maturo v spomladanskem roku uspešno opravilo 
97,8 odstotka dijakov, med njimi je bilo deset zlatih maturantov. Mednarodno maturo je z odliko 
opravilo sedem maturantov.

Vsi letošnji zlati maturanti Gimnazije Kranj v družbi podžupana Borisa Vehovca (skrajno 
levo) in ravnatelja Franca Rozmana / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Slovenska policija se dvakrat 
letno policistom in obča-
nom, ki so nesebično, požrt-
vovalno in hrabro pomagali 
skupnosti, zahvali s posebni-
mi priznanji za požrtvoval-
nost in hrabrost. Letošnja 
prva podelitev je bila v Tac-
nu, medalje pa je prejelo 23 
policistov in pet občanov. 
Med prejemniki sta bila tudi 
Kranjčana, sicer ljubljanska 
policista, Jure Bauman in 
Gregor Jamšek. 
Gregor Jamšek je prejel 
medaljo za hrabrost, saj je bil 
med štirimi policisti, ki so 
oktobra lani brez pomislekov 
posredovali v požaru v zbir-
nem centru za migrante v 
Brežicah, v katerem je bilo 
tedaj štiristo ljudi. Policisti so 
se ob požaru, ki se je v tre-
nutku razplamtel, kljub 
temu, da so tvegali svoja živ-
ljenja, nemudoma odzvali in 
v izjemno nevarni situaciji 
evakuirali in rešili številne 
migrante iz gorečih šotorov. 
Preprečili so tudi še večje 

eksplozije, ko so z gorišča 
odstranili toplotne topove z 
bencinom. 
Jure Bauman pa je medaljo 
za požrtvovalnost prejel za 
posredovanje pri ropu dragu-
ljarne v središču Ljubljane 3. 
februarja letos. Po izvede-

nem ropu so namreč trije 
oboroženi storilci zbežali, 
prodajalec Matej Zupan pa je 
stekel za njimi, čeprav so 
streljali nanj. Enega je tudi 
ujel in skušal zadržati, a ga je 
ropar ustrelil v nogo, nato pa 
pobegnil. Do ranjenega 

Zupana, ki je močno krvavel 
in izgubljal zavest, je prvi pri-
tekel policist Bauman in 
ustavil krvavitev ter poklical 
pomoč, s čimer je rešil njego-
vo življenje. Matej Zupan je 
za isti dogodek prejel medal-
jo za hrabrost. 

Policijski priznanji za Kranjčana
Kranjčana Gregor Jamšek in Jure Bauman, sicer ljubljanska policista, sta pred kratkim prejela medalji 
policije za hrabrost oziroma požrtvovalnost. 

Med 28 prejemniki medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost sta bila tudi Kranjčana 
Gregor Jamšek in Jure Bauman. / Foto: Policija

Vilma Stanovnik

Javni vrtci in vrtci s koncesi-
jo so v času vpisa prejeli 778 
vlog (499 za 1. starostno 
obdobje, 278 za 2. starostno 
obdobje in eno vloga za raz-
vojni oddelek vrtca), kar je 
27 vlog manj kot v minulem 
šolskem letu. Otroci, ki v 
vrtec niso bili sprejeti, so 
bili uvrščeni na centralni 
čakalni seznam, ki se osve-
žuje mesečno. Podatki za 
julij so naslednji: čakajočih 
otrok na centralnem čakal-
nem seznamu je 153, od tega 
122 otrok iz kranjske občine 
in 31 otrok izven občine. Od 
122 otrok, čakajočih iz MO 
Kranj, 48 otrok izpolnjuje 
pogoj za vključitev s 1. 9. 
2016 (32 otrok za 1. starost-
no obdobje in 16 otrok za 2. 
starostno obdobje), 74 otrok 
pa izpolnjuje pogoj za vklju-
čitev med letom (74 otrok iz 
1. starostnega obdobja). Od 
31 otrok, čakajočih iz drugih 
občin, 19 otrok izpolnjujejo 
pogoj za vključitev s 1. sep-
tembrom, 12 otrok pa izpol-
njujejo pogoj za vključitev 
med letom.
Centralni čakalni seznam se 
ažurira sredi vsakega mese-
ca, saj ves čas potekajo aktiv-
nosti za zapolnitev prostih 
mest. Staršem, katerih otro-
ci še niso bili sprejeti, pa 
izpolnjujejo pogoj za uvrsti-
tev iz centralnega čakalnega 
seznama, se ponudi prosto 
mesto v določenem vrtcu. 
Pravilnik o sprejemu otrok v 
vrtec namreč določa, da 
vrtec, ki ima po končanem 
postopku sprejema otrok v 
vrtec novo prosto mesto za 
sprejem otroka, pozove k 
podpisu pogodbe o vključit-
vi otroka v vrtec po predno-

stnem vrstnem redu s cen-
tralnega čakalnega seznama 
starše tistega otroka, za kate-
rega so starši navedli ta vrtec 
oziroma enoto kot eno 
izmed izbir ali če so se v vlo-
gi opredelili za katerikoli 
vrtec, glede na starost otro-
ka, prosto mesto v posamez-
nem oddelku in glede na 
program vrtca, ki se izvaja v 
oddelku. V primeru, da star-
ši trikrat zavrnejo vključitev 
otroka, uvrščenega na cen-
tralni čakalni seznam, v 
vrtec, vrtci do konca šolske-
ga leta, za katerega je obliko-
van centralni čakalni sez-
nam, niso več dolžni poziva-
ti staršev k podpisu pogodbe 
o vključitvi otroka v vrtec.
Dogaja se, da starši prostega 
mesta, ki ni v njihovi izbrani 
enoti, ne izberejo, in tako 
ostajajo na centralnem 
čakalnem seznamu. Število 
čakajočih otrok za 2. starost-
no obdobje bi bilo manjše, 
če bi starši med želenimi 
enotami zapisali tudi druge 
enote. Vendar večina staršev 
želi svoje otroke vključiti v 
točno določen vrtec in nika-
mor drugam. Vrtci trenutno 
razpolagajo s 25 prostimi 
mesti (17 za 2. starostno 
obdobje in 8 za 1. starostno 
obdobje). Prosta mesta za 1. 
starostno obdobje v enoti 
Ostržek in Mavčiče se bodo 
zapolnila kasneje z otroki, 
katerih starši potrebujejo 
varstvo med letom. 
Mestna občina Kranj je že 
dodelila dodatno koncesijo 
za en oddelek 1. starostnega 
obdobja zasebnemu vrtcu 
Pod mavrico in čaka na 
dopolnitev dokumentacije 
za dodelitev koncesije za še 
dva oddelka 1. starostnega 
obdobja. 

Za vrtce manj vlog
Vpis v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za novo 
šolsko leto je v kranjski občini potekal med 1. in 
10. marcem, razpisanih pa je bilo bilo 596 mest.
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»Krajevna skupnost Huje je 
ena najstarejših v občini. Se-
stavljena je iz tako imenova-
nih starih Huj ter Gogalove 
ulice, Ulice Tončka Dežma-
na, Ulice Janeza Puharja, 
Župančičeve ulice, dela Ce-
ste 1. maja in dela Ceste tal-
cev. V naši krajevni skupno-
sti je tudi Osnovna šola Ja-
koba Aljaža. Oba vrtca, ki sta 
ob poti v šolo, sta že v Kra-
jevni skupnosti Planina, saj 
nas loči Ulica Nikole Tesle. 
Je pa na področju Huj tudi 
toplarna in del pokopališča. 
S Krajevno skupnostjo Pla-
nina smo zelo povezani, saj 
smo sosedje tako v naravi 
kot v stavbi, kjer imamo 
skupne prostore. Pred letom 
1975 se je Krajevna sku-
pnost imenovala KS Huje - 
Planina - Čirče. Na referen-
dumu v oktobru leta 1981 pa 
smo se odločili za oblikova-
nje treh novih krajevnih 
skupnosti: Planina, Bratov 
Smuk in Huje,« pravi Sonja 

Mašić, ki je predsednica sve-
ta Krajevne skupnosti Huje 
drugi mandat, že prej pa je 
bila podpredsednica.

Soseska se pomlajuje 
»Imamo zelo lepo okolico, 
po podatkih iz lanskega leta 
pa je na Hujah, skupaj v sta-
rem in novem delu, 1488 
gospodinjstev. Zanimiv po-
datek je, da je vseh prebival-
cev nekaj več kot tri tisoč, od 
tega je otrok do 12. leta sta-
rosti 368, mladih, starih od 
13 do 19 let, je 119. Nihče v 
naši krajevni skupnosti sicer 
ni nihče star več kot sto let, 
imamo pa 97 krajanov, sta-
rih med 80 in 99 let, 187 
krajanov, starih med 70 in 
79 let. Preostali smo stari od 
19 do 69 let, kar pomeni, da 
se soseska pomlajuje,« pravi 
Mašićeva, ki ob raznolikosti 

domačinov na Hujah skupaj 
z njimi opaža tudi težave. 

Problem parkiranja
»Gotovo je težava, o kateri 
se največ pogovarjamo, pre-
zasedenost parkirišč oziro-
ma problematika parkira-
nja. Jaz osebno pa mislim, 
da so še večji problem, pa ne 
le pri nas, ampak še marsi-
kje, medčloveški odnosi. Po-
grešam predvsem medgene-
racijsko solidarnost. V mar-
sikateri družini imajo več 
avtomobilov in bi na primer 
lahko enega parkirali v bliži-
ni stavbe, drugega, tretjega 
in še kakšnega pa kje na pre-
ostalih parkiriščih. Vendar 
mnogi vse avtomobile parki-
rajo tik ob stavbi, kjer živijo, 
in za druge zmanjka prosto-
ra. Soseske so pač bile zgra-
jene glede na takratne potre-
be in danes marsikje tik ob 
blokih ni zadosti prostora za 
parkiranje, za reševanje pro-
blema mirujočega prometa 
smo pred osmimi leti zapro-
sili MOK – v smislu, da se 

za najem parkirnega mesta 
ob nekdanji trgovski šoli 
plačuje po nižji tarifi, kot se 
zaračunava najem preosta-
lih parkirnih mest v kranjski 
občini, vendar tudi to ne po-
maga. Mesta so oddana, na-
jemniki pa še vedno parkira-
jo v neposredni bližini 
stavb,« še pravi Sonja Mašić. 
Je pa zadovoljna, da so ven-
darle začeli urejati novo cen-
tralno igrišče na Planini, ki 
ga že dolgo pogrešajo. 

Varnejša igrala
»Otroška igrišča, ki so jih 
urejali pred leti, so bila zgra-
jena po takratnih potrebah 
in tudi niso imela potrebnih 
certifikatov za igrala in potr-
dil o ustreznosti mivke. Ne-
katera igrala so res stara. 
Zdaj, ko je varnostnih zah-
tev veliko, je staršem težko 

dopovedati, da žal teh igral 
ne moremo več imeti. Dana-
šnje zahteve so drugačne in 
na novih igriščih mora biti 
za to poskrbljeno,« razlaga 
predsednica Mašićeva, ki 
pravi, da je treba biti solida-
ren tudi do starejših. Zato 
so se pred leti svetniki in 
svetnice odrekli tudi sejni-
nam in raje postavili nekaj 
klopi v naselju, ki jih sedaj 
prebivalci s pridom upora-
bljajo.
»Čeprav je naša soseska 
majhna, imajo nekateri že-
ljo, da bi uredili prostor, kjer 
bi lastniki psov lahko spu-
ščali svoje živali, da bi tam 
lahko prosto tekale. Lahko 
pa povem, da se na nas pre-
bivalci pogosto obrnejo s 
pripombami, da marsikdo 
za svojim psom ne počisti. 
Strošek čiščenja košev s pas-
jimi iztrebki pa ni ravno ni-
zek. Letno v občini skupaj z 
vrečkami znaša okoli 35 ti-
soč evrov. Zato mislim, da 
bi bilo prav oziroma bolje, 
da lastniki za svojega lju-

bljenčka poskrbimo sami in 
nosimo vrečke s seboj. Naj 
samo še opozorim, da žival-
ski iztrebki sodijo v mešane 
odpadke. V svetu uvajajo 
različne prakse za pokriva-
nja teh stroškov, tudi kazni 
ali posebne takse za domače 
ljubljenčke. Da taki ukrepi 
ne postanejo nujnost, lahko 
največ naredijo prav lastniki 
živali,« tudi pravi Sonja Ma-
šić.

Nevarni izhodi na cesto
Eden od prometnih proble-
mov v krajevni skupnosti je 
tudi ta, da imajo nekatere 
stavbe, ki so bile grajene 
med letoma 1942 in 1954, 
izhod neposredno na cesto, 
zato je izhod iz stavbe lahko 
tudi nevaren podvig. »V ne-
kaj primerih smo poskrbeli 
za varnost stanovalcev z 

ustrezno signalizacijo in 
preklopnimi stebrički, ven-
dar se vedno najde kdo, ki 
ukrepom nasprotuje,« poja-
snjuje Mašićeva.

Skrb za okolico
»Seveda imamo v naši kra-
jevni skupnosti lepe narav-
ne predele, kot je na primer 
kanjon Kokre, kjer poteka 
šolska učna pot. Med Huja-
mi in Planino poteka jutra-
nja telovadba za starejše, ki 
je bila prej v Prešernovem 
gaju. Imamo športna dru-
štva, ki pripravljajo različne 
aktivnosti, problem pa je 
naše balinišče. Franc Škraba 
je namreč balinarjem že 
pred leti poklonil prostor za 
balinišče, vendar pa še do 
sedaj ni opravljena legaliza-
cija. Trudimo se, da bi to 
uredili, in upam, da nam bo 
kmalu uspelo,« pravi Sonja 
Mašić, ki pa jo še bolj skrbi 
ureditev tržnice.

Pritožbe zaradi neurejene 
tržnice
»Tržnica je velik problem, 
saj že nekaj časa ne služi več 
svojemu namenu. Pred leti 
so bili na tržnici prodajalci 
sadja in zelenjave in doma-
čini so radi zahajali tja. Z 
veliko ponudbo v trgovinah 
pa sta ponudba in utrip na 
tržnici zamrla. Na tem me-
stu je sedaj vrsta lokalov. V 
Ulici Nikole Tesle je v razda-
lji dvesto metrov, v tako 
imenovanem »spalnem na-
selju«, kar sedem gostinskih 
lokalov. Domačini se prito-
žujejo nad nočnim hrupom, 
prav tako se pritožujejo nad 
kontejnerji, ki razpadajo, v 
njih pa so gostinski lokali, ki 
bi jih morali že pred leti od-
straniti, saj je bila za posta-
vitev kontejnerjev sklenjena 
pogodba s soglasjem bli-
žnjih sosedov za desetletno 
obdobje,« pravi Mašićeva, ki 
upa, da se bodo tudi te raz-
mere vendarle uredile, saj 
so reševanje problematike 
tržnice vključili tudi v pro-
jekt celostne prenove sose-
ske Planina.
»Prebivalci si želijo, da bi 
bili tam prostori za druže-
nje, morda majhne trgovini-
ce, spodaj pa podzemne ga-
raže,« o načrtih pravi Ma-
šićeva, ki se zaveda, da je 
ureditev tržnice velik pro-
blem. 

Potrebna je prenova 
kuhinje
»In ne čisto nazadnje, si že-
limo, da bi se uredila tudi 
kuhinja na Osnovni šoli Ja-
koba Aljaža, ki je obnove 
nujno potrebna. Ta šola na-
mreč pripravlja kosila tako 
za šolarje kot tudi za naše 
krajane, ki si ne morejo več 
sami kuhati, kar je res po-
hvale vredno," še dodaja So-
nja Mašić.

Radi bi uredili tržnico
V Krajevni skupnosti Huje imajo težave s parkirišči, še večji problem pa je neurejena tržnica, ki že 
nekaj časa ne služi svojemu namenu. O tem in življenju na Hujah sva se pogovarjali s predsednico 
sveta krajevne skupnosti Sonjo Mašić. 

Sonja Mašić, predsednica sveta Krajevne skupnosti Huje / Foto: Tina Dokl
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Nogometni klub Triglav 
Kranj je konec junija in v za-
četku julija organiziral prvi 
poletni nogometni kamp za 
mlade nogometaše od sed-
mega do petnajstega leta 
starosti, ki so se ga udeležili 
tudi mladi s Huj in Planine. 
Vadba je potekala pod stro-
kovnim vodstvom treh mla-
dih trenerjev. Eden od njih 
je bil Almir Krcič, ki je v klu-
bu trener selekcij do 11. in 
13. leta, svojo strast do preda-
janja znanja na mlajše je v 
zadnji sezoni podkrepil tudi 
z rezultati. Z ekipo U13 je 
zasedel drugo mesto na naj-
močnejšem turnirju v staro-
stni kategoriji, Cordial Cup, 
ob tem pa je omenjena ekipa 
prepričljivo slavila na prven-
stvu MNZ Gorenjske. »Bil 
sem že na kar nekaj nogo-
metnih kampih in tudi naš 
je bil organiziran podobno. 
Udeležilo se ga je okoli de-
vetdeset mladih, najmlajši je 
bil star šest let, najstarejši so 
bili stari petnajst let. V kam-
pu je bilo tudi eno dekle. 
Kljub temu da smo imeli tre-
ninge dvakrat dnevno, so bili 
mladi in tudi njihovi straši 
zelo navdušeni,« je povedal 
Almir Krcić.
Za mlade je skrbel tudi Vla-
do Šmit, izkušen igralec, ki 
je več kot deset let preživel v 
Italiji. Za seboj ima številne 

tekme na najvišji ravni, v za-
dnjih letih pa se je ustali v 
Kranju, kjer je še vedno igra-
lec članske ekipe Triglava, ob 
tem pa tudi pomočnik tre-
nerja Siniše Brkiča. Tudi naj-
mlajši član trenerske ekipe 
Alen Krcić je še vedno akti-
ven nogometaš, prav tako pa 
ima izkušnje iz italijanskega 
klubskega nogometa. Iz vrst 
bordo-belih se je leta 2012 
podal v italijanski Crotone, 
klub, ki bo letos igral tudi v 
Serie A. Izvrstna tehnika, 
pregled nad igro in smele od-
ločitve v fazi napada so ra-
zlog, da je bil pravi naslov za 
predajanje informacij pred-
vsem glede ofenzivnega dela 
nogometne igre.
Ob treningih so vsi trenerji 
skupaj poskrbeli tudi za 
druženje in zabavo ob dru-
žabnih igrah, skupaj pa so 
si ogledali tudi nekaj tekem 
evropskega prvenstva v 
Franciji. Ob koncu je vsak 
od udeležencev kampa pre-
jel priznanje. »Poleg tre-
ningov na zelenici smo ho-
dili v bazen, v mesto, na 
sprehode in mladi so bili 
tako zadovoljni, da so veči-
noma obljubili, da pridejo v 
kamp tudi drugo leto, ko 
pripravljamo še nekaj novo-
sti,« je tudi povedal Almir 
Krcić in dodal, da so jih v 
času kampa obiskali tudi 
nekateri nogometaši in jim 
podarili svoje drese.

Mladi nogometaši 
pridno trenirajo
Na igrišču Osnovne šole Jakoba Aljaža so 
pripravili nogometni turnir, mladi pa so 
navdušeno sodelovali v nogometnem kampu 
Nogometnega kluba Triglav.

Ob dnevu krajevnih skupnosti Huje in Planina so junija 
pripravili Aljažkov dan, ki ga je popestril tudi nogometni 
turnir. / Foto: Primož Pičulin

Mladi so pridno trenirali in se zabavali, fotografirali pa so 
se tudi v središču starega Kranja. / Foto: arhiv kampa
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Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Igor Kavčič

Ne dvomim, da je tudi 
Gorenjski muzej v teh dneh 
zajel val poletnih počitnic, 
pa vendarle, kaj se čez pole-
tje dogaja v gradu Khislstein 
in drugih muzejskih ter 
galerijskih lokacijah, katerih 
skrbnik ste?
„Muzejsko poletje smo sredi 
junija odprli s poletno 
muzejsko nočjo in vseslo-
vensko gostujočo razstavo 
Zgodovinskega arhiva Ljub-
ljana z naslovom Arhivi – 
zakladnice spomina. Kranj-
ski del razstave tudi z nekaj 
muzejskega gradiva so prip-
ravili v kranjski enoti arhiva. 
V Galeriji Prešernove hiše 
in stebriščni dvorani je na 
ogled razstava slikarja Ber-
ka, v Galeriji Mestne hiše pa 
skupinska razstava vseh 
sedmih gorenjskih muzejev 
Naše tovarne – naš ponos. 
Nekaj manj je dogodkov, kot 
so na primer sicer enkrat do 
dvakrat tedensko muzejski 
večeri, ni odprtij razstav, 
zato pa imajo strokovni 
sodelavci več časa za pripra-
vo projektov za jesen. Posve-
čajo se raziskovalnemu 
delu, zbiranju in preučeva-
nju gradiva, seveda pa se 
tudi pri nas sodelavci izme-
njujemo na dopustih.“

Če poleti v muzejih ni šolar-
jev, pa bržkone v nekoliko 
večjem številu prihajajo 
predvsem individualni obis-
kovalci, tako domači kot tuji? 
„Prav to je bil eden od razlo-
gov, da smo začeli razmišlja-
ti, kako bi naše muzejske 
hiše povezali med seboj, 
kako bi še več ljudi privabili v 
Khislstein, še zlasti na odlič-
no arheološko razstavo V ble-
sku kovinske oprave, na kate-
ri predstavljamo izjemno 
najdbo, restavriran lamelni 
oklep iz 6. stoletja. V sodelo-
vanju z oblikovalcem Duša-
nom Grobovškom, ki je tudi 
sam prebivalec starega mest-
nega jedra, smo prišli do 
tako imenovane Muzejske 
poti, ki združuje deset točk, 
ki jih je v mestu dobro obis-
kati. Pot nas pelje od Prešer-
nove hiše do Mestne hiše, 
sosednje Male galerije, nap-
rej do Kranjske hiše, Galerije 
Prešernovih nagrajencev za 
likovno umetnost, do Kostni-
ce in Layerjeve hiše. Izdali 
smo priložnostno zgibanko z 
vsemi potrebnimi podatki, 
Muzejsko pot v naravi ozna-
čili s trakovi, poudarili najpo-
membnejše muzealije ...“ 
 
Pri tem krepite tudi sodelo-
vanje z Zavodom za turizem 
in kulturo, Galerijo Prešer-
novih nagrajencev, kranjsko 
izpostavo JSKD in drugimi 
institucijami. 
„Medsebojno sodelovanje 
vedno s seboj prinaša doda-

no vrednost. Ob skrbi za pre-
mično dediščino in dejstvu, 
da je tudi galeristika del naše 
dejavnosti, se v muzeju pove-
zovanja med različnimi 
ponudniki kulture v mestu 
dobro zavedamo. Vsi imamo 
namreč interes v mesto pri-
vabiti več obiskovalcev, kar 
nam lahko uspe le skupaj.“

V to akcijo sodi tudi enotna 
muzejska vstopnica. Kaj ta 
prinaša obiskovalcem?
„Enotno vstopnico smo v 
Gorenjskem muzeju v pre-
teklosti sicer že imeli. Tokrat 
je še nekoliko ugodnejša. 
Poleg tega, da smo povezali 
vse tri osrednje muzejske 
hiše, obiskovalcem ponudi-
mo tudi tudi brezplačno 
kavo v lokalu v Khislsteinu. 
Ko vse te lokacije na Muzej-
ski poti seštejemo skupaj, 
spoznamo, da v Kranju je 
kaj videti.“

Ste z obiskom muzeja in 
razstav zadovoljni in kaj 
menite, da bi bilo treba 
narediti za še večjo prepoz-
navnost muzeja?
„Muzejska pot je že ena od 
naših akcij za večjo prepoz-
navnost. V šolski sezoni so 
naše povezave z izobraževal-
nimi ustanovami dobre, 
vpeljali smo tudi programe, 
prilagojene učnim načrtom 
šol. Seveda pa bi si želeli več 
skupin tako domačih kot 
tujih turistov, pri čemer je 
potrebna celovita ponudba, 
ki vključuje tudi zabavo, 
kulinariko in podobno. Tu 
gre za širši interes Kranja, 
pri čemer ima pomembno 
povezovalno vlogo Zavod za 
turizem in kulturo. Muzej je 
vedno pripravljen sodelova-
ti, zavedati se moramo, da 
Kranj ni le mesto dogodkov, 
ampak je z bogato arheolo-
gijo tudi mesto muzej, mes-
to zgodovine hiš, zgodb lju-
di in kulture v najširšem 
pomenu. 
Kar se tiče obiska, smo v 
zadnjem letu beležili za tri 
odstotke večji obisk, ko gre 

za obisk muzejev in razstav 
v Kranju pa je še vedno na 
prvem mestu Prešernova 
hiša. Naj dodam, da imajo 
ljudje radi, da se občasne 
razstave izmenjujejo. Tako 
je na račun dogodkov in 
odprtij novih razstav tudi 
število obiskovalcev večje.“

V prihodnjem letu se muze-
ju obeta tudi nekaj tako ime-
novanih evropskih sredstev. 
Za kakšne projekte gre?
„Povabljeni smo k sodelova-
nju v okviru dveh projektov, 
s katerima je BSC uspel na 
evropskih razpisih. Gre za 
digitalizacijo kulturne dediš-
čine na Gorenjskem, prijavili 
smo se na projekt predstavi-
tve langobardske dediščine. 
V muzeju smo že pripravili 
možne vsebine za predstavi-
tev langobardske dediščine v 
Kranju, prav tako pa namera-
vamo sodelovati pri digitali-
zaciji kulturne dediščine, 
predvsem arheološke. Ta 
ima v Kranju velik potencial, 
zato sem prepričana, da bi 
na njej morali graditi svojo 
prepoznavnost, res pa je, da 
je digitalizacija obsežnega 
arheološkega gradiva zelo 
draga.“ 

Prvi razstavni projekt to 
jesen ima tako lokalni kot 
vseslovenski pomen. Za 
kakšno razstavo gre? 
„To bo razstava o življenju 
in delu Rada in Ksenije Hri-
bar, o njunem bivanju na 
gradu Strmol, vojnem času 
in njuni nesrečni usodi, o 
kateri smo veliko slišali tudi 
ob izkopu njunih posmrtnih 
ostankov marca lani v Pred-
dvoru. Razstavo pripravlja-
mo skupaj z dr. Niko Leben 
in Damjano Pečnik, z nami 
pa sodeluje tudi Radov 
nečak Peter Hribar. Razsta-
vo bomo odprli 1. septembra 
v Mestni hiši, konec istega 
meseca pa bo sledila arheo-
loška razstava na temo Slo-
vanov. Ta bo sodila v čas 
mednarodnega simpozija 
na to temo, ki bo v Kranju.“ 

Medsebojna povezanost in 
sodelovanje tako znotraj 
muzeja kot z deležniki 
zunaj njega sta pri delovan-
ju muzeja zelo pomembna 
dejavnika, na katerih je tre-
ba graditi ...
„Vsekakor. Mislim, da smo 
v Gorenjskem muzeju dob-
ra ekipa, ki ji ne manjka 
strokovnosti in seveda tudi 
pozitivne energije in volje za 
delo. Le tako se lahko stvari 
premikajo naprej. Predvsem 
smo se v zadnjem času zelo 
odprli navzven, dobro sode-
lujemo z različnimi deležni-
ki, tako v kranjskem kot šir-
šem gorenjskem prostoru. 
V Čopovi hiši v Žirovnici 
bomo letos pripravili razsta-
vo s predstavitvijo naselbine 
na Ajdni, prenovili bomo 
tudi galerijski prostor Pre-
šernove hiše v Vrbi. Dobro 
je tudi sodelovanje med vse-
mi muzeji na Gorenjskem, 
saj vsaki dve leti pripravimo 
skupno razstavo, med seboj 
pa smo povezani po strokov-
ni in človeški plati.“ 

Zadnji dve leti in pol vode-
nje muzeja zahteva vašo pol-
no pozornost. Kako se po 
strokovni plati še lahko 
vključujete v delo muzeja, 
vaše področje je namreč sta-
rejša zgodovina. Se še vrača-
te v Prešernov čas ali še dlje 
v obdobje srednjeveških lis-
tin, ko je Kranj začel pisati 
mestno zgodovino?
„Če sem iskrena, sem misli-
la, da bom imela več časa za 
strokovno delo na področju 
starejše zgodovine, a mi 
vodenje muzeja vzame veči-
no časa, kar je razumljivo. 
Kljub temu mi je uspelo pri-
praviti dve manjši razstavi: 
Izzivi predora v Bohinju in 
Ob 170. obletnici prihoda 
Franceta Prešerna v Kranj. 
Poleg tega sodelujem pri pri-
pravi razstav, v katere smo 
vključeni tako rekoč vsi v 
muzeju. Ena takih je nova 
stalna muzejska postavitev v 
Muzeju Tomaža Godca v 
Bohinjski Bistrici.“

Prednost v povezovanju
„Kranj ni le mesto dogodkov, ampak je z bogato arheologijo tudi mesto muzejev, mesto zgodovine 
hiš, zgodb ljudi in kulture v najširšem pomenu,“ o turističnem potencialu Kranja med drugim 
razmišlja direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert.

Direktorica Gorenjskega muzeja Marjana Žibert. /Foto: Tina Dokl

Sredstva za sofinanciranje 
obnove stavb v starem mest-
nem jedru so namenjena za 
spodbujanje razvoja in oživ-
ljanje starega mestnega jed-
ra v smislu urejenosti zuna-
njega videza mesta, vzdrže-
vanja in ohranjanja kultur-
ne dediščine. Za ta namen 
je v proračunu zagotovljenih 
petdeset tisoč evrov. 
Sofinancirali bodo obnovo 
uličnih fasad in streh stavb v 
ustreznem deležu od vredno-
sti investicije, in sicer: največ 
v višini do 33 odstotkov za 
stavbe v območju kulturnega 
spomenika, za katere velja II. 
varstveni režim, opredeljen v 
8. členu Odloka o razglasitvi 
starega mestnega jedra Kra-
nja za kulturni in zgodovin-
ski spomenik, in največ v 
višini do 50 odstotkov za stav-
be v območju kulturnega 
spomenika, za katere velja I. 
varstveni režim, opredeljen v 
8. členu Odloka, in stavbe s 
statusom kulturnega spome-
nika državnega pomena.

Vloga mora biti poslana pri-
poročeno po pošti na naslov 
Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, ali 
oddana v sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj in 
mora biti v zaprti ovojnici s 
pripisom na prednji strani 
ovojnice »Ne odpiraj – Vlo-
ga na javni razpis za sofi-
nanciranje obnove stavb v 
starem mestnem jedru Kra-
nja« ter z nazivom in naslo-
vom vlagatelja na zadnji 
strani. Vloga mora biti izpol-
njena na razpisnih obrazcih 
in mora vsebovati vse obvez-
ne priloge in podatke. Zain-
teresirani lahko oddajo pri-
jave do 2. septembra 2016.
Več informacij je na splet-
ni strani Mestne občine 
Kranj www.kranj.si (javni 
razpisi, naročila/aktualno) 
ali v sprejemni pisarni 
občine oziroma vsak delov-
ni dan v času uradnih ur 
na tel. št. 04 23 73 376 ali 
na elektronskem naslovu 
ana.drakslar@kranj.si.

Sofinanciranje obnov 
zunanjosti hiš
Mestna občina Kranj objavlja javni razpis za 
sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh v 
starem mestnem jedru Kranja.

Mestna občina Kranj na svojih spletnih straneh www.kranj.si 
objavlja javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih pos-
lovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017 – ponov-
ljen razpis. Javni razpis je odprt do 15. septembra 2016, ko 
morajo vloge prispeti do 12. ure. Podrobnejše informacije so 
navedene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Ne odla-
šajte, sprejmite izziv in začnite izpolnjevati vlogo še danes.

Podpora poslovnim priložnostim v starem Kranju

Na Pungertu se v petek, 12. avgusta, ob 21. uri obeta zani-
miv koncert, ko bo moč prisluhniti godalnemu triu Steel 
Sheep, v katerem igra tudi Kranjčan Bela Horvat, ki sedaj 
živi v Amsterdamu. Progresivni godalni folk trio, ki ga sesta-
vljata še ameriški basist Matt Adomeit ter španski kitarist 
Virxilio da Silva, nastopa na evropski turneji, v Kranj pa pri-
haja na povabilo Janeza Sagadina.

Bela Horvat na Pungertu
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KRANJ,
ZAPLEŠI!
Prvi septembrski konec tedna Kranj gosti 
prvo plesno tekmovanje Kranj Open, 
ki bo v gorenjsko prestolnico zvabilo 400 
plesnih parov z vsega sveta. Očarljivi in 
elegantni plesni gibi bodo del kranjskega 
vsakdana tudi pred veliko tekmo 3. in 4. 
septembra – odprite oči in v starem me-
stu že konec poletja doživite energijo la-
tinsko-ameriških in standardnih plesov!

Konec avgusta pa bo na sporedu že tri-
najsti festival Jazz Kamp Kranj, ki bo 
na rob kranjske skale, na Pungert, pri-
vabil izjemne glasbenike. Ter seveda vse 
vas, ki boste uživali ob džezu, vinu in pri-
jetnem vzdušju!

Pridružite se kranjskemu poletnemu 
utripu avgusta in septembra!

Plesno tekmovanje Kranj Open – 
1st Diamant Cup,
3.- 4. septembra 2016
dvorana Zlato polje 



www.visitkranj.si2

KRANJSKE TURISTIČNE ZGODBE
Kaj ste v Kranju odkrivali na 
področju kulturnega turizma v 
preteklem mesecu?
„Med vsemi aktivnostmi bi izpostavil 
odprtje zelo zanimive razstave pokoj-
nega Vinka Tuška, Kranjčana in Pre-
šernovega nagrajenca v Galeriji Prešer-
novih nagrajencev, ki si jo je mogoče 
brezplačno ogledati v Kranju še do kon-
ca septembra, odkrivanje skrivnosti tu-
ristične ponudbe posestva Brdo, ki sva 
si ga temeljito ogledala skupaj z direk-
torico Javnega zavoda Brdo (v tokratni 
številki Utripa si lahko preberete nekaj 
o Brdu v rubriki Nasvet za izlet) ter od-
krivanje turističnih privlačnosti cerkve 
svetega Kancijana. Cerkev si je ogleda-
la ekipa Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj na povabilo kranjskega župnika 
dr. Vinka Podbevška, strokovno vode-
nje po cerkvi pa je izvedel dr. Robert 
Peskar, ki je strokovnjak za sloven-
sko gotiko in pripravlja monografijo o 
kranjski cerkvi.“

Zakaj ste se odločili za raziskovanje 
cerkve?
„Kranjske cerkve zaznamujejo prepo-
znavno silhueto Kranja, med njimi pa 
zanesljivo izstopa največja, župnijska 
cerkev svetega Kancijana in tovarišev, 
ki je eden izmed kranjskih kulturno-
zgodovinskih biserov. Kadar obiščem 
kot turist kakšno mesto, navadno obi-
ščem tudi tamkajšnjo cerkev, saj so cer-
kve pomembni pričevalci zgodovine in 
kulture kraja.“

Katere pa so stvari, ki bi turiste 
najbolj zanimale v povezavi 
s kranjsko cerkvijo svetega 
Kancijana?
„Turiste bi zanesljivo zanimala zgodba 
o svetem Kancijanu, Kanciju in Kan-
cijanili, ki so bili skupaj s svojim učite-
ljem Protom mučeni in obglavljeni bli-
zu Ogleja v času preganjanja kristjanov, 
domnevno leta 304. Zanimalo bi jih, 

kdo in kako je zgradil cerkev, ki je eden 
najpomembnejših spomenikov gotske-
ga stavbarstva na Slovenskem ter vzor 
številnim pozneje zgrajenim cerkvam 
v Sloveniji, med drugimi tudi cerkvi v 
Radovljici, Škofji Loki in v Kamniku. 
Verjetno bi jih zanimalo tudi to, kdo 
je dal denar za zgraditev cerkve, koliko 
je cerkev visoka, ali se da povzpeti na 
zvonik ter kje se danes nahaja nekdanji 
cerkveni glavni oltar.“

Pa se da povzpeti na cerkveni 
zvonik?
„Zvonik iz varnostnih razlogov še ni 
primeren za oglede, se je pa nanj mogo-
če povzpeti. Stopnice so stare in lesene, 
obdane so z ograjo, med vzponom pa 
rahlo škripajo. V zvoniku je več zvonov, 
enega, ki nosi ime po Francetu Prešer-
nu, je cerkvi podarila tudi kranjska ob-
čina. Iz zvonika je skozi okna zelo lep 
pogled na vse štiri strani Kranja.
Žal se ne da varno povzpeti še višje, saj 
bi bilo zanimivo stopiti na teraso nad 
zvonovi, si od blizu ogledati betonsko 
ograjo, ki je bila navdih za druge kranj-
ske ograje, ter se od tam zazreti v da-
ljavo.“

Kaj pa si turisti v cerkvi lahko 
ogledajo?
„Ogledajo si lahko arhitekturne po-
sebnosti cerkve, pomnike zgodovine 
na južnem pročelju cerkve, detajle na 
cerkvenem stropu, Vurnikov stranski 
oltar ter cerkvene slike. Poleg same cer-
kve sta še posebej zanimiva kostnica in 
župnišče. Nahajata se tik ob cerkvi in 
skrivata zgodbe, ki so za turiste zago-
tovo zanimive.“

Imamo v Kranju čisto pravo 
kostnico, ki se jo da pogledati, in to 
s človeškimi kostmi?
„Kostnica leži tik ob cerkvi in turisti so 
presenečeni, ko izvejo, da je bilo v 10. 
stoletju tam staroslovansko grobišče, ki 

je obsegalo večino sedanjega mestnega 
jedra Kranja. Po besedah arheologa dr. 
Milana Sagadina so bile kosti v kostnici 
v času najdbe lepo shranjene in zložene 
druga poleg druge in jih je bilo zelo ve-
liko. Kostnica turiste napelje na razmi-
šljanje o zgodovini Kranja in o zlati dobi 
mesta, ki je bila med 6. in 12. stoletjem. 
Iz tega obdobja, ki sovpada s prihodom 
Slovanov na območje današnje Slove-
nije, je v Kranju več ostankov kot v vseh 
drugih krajih Slovenije skupaj. Kranj je 
bil takrat prestolnica širokega območja, 
v katerem so skupaj prebivali različni 
narodi.“

Zakaj pa bi turiste zanimalo 
župnišče, je župnišče tudi turistična 
znamenitost?
„Cerkve so navadno podnevi odprte, 
da si jih turisti lahko ogledajo ter da v 
njih verniki najdejo mirno zatočišče. Iz 
varnostnih razlogov pa imajo nekate-
re cerkve ločene prostore, v katerih so 
cerkveni zakladi. V Kranju je tak pro-
stor župnišče, tam pa je mogoče videti 

številna umetniška dela, med katerimi 
izstopajo slike Leopolda Layerja, Valen-
tina Metzingerja in Martina Johana 
Schmidta (Kremser-Schmidt). Te ume-
tnine si lahko ogledajo samo strokovne 
skupine po predhodnem dogovoru z 
župnikom.“

Navedeno nas napeljuje na misel, 
da bi si turist moral za ogled 
kranjske cerkve vzeti celo nekaj ur 
svojega časa?
„Ekipa Zavoda za turizem in kulturo si 
je cerkev in njene zaklade s strokovnim 
vodstvom ogledovala štiri ure. Za ogled 
cerkve in kostnice skupaj s turističnim 
vodnikom zadostuje ena ura, če pa bi se 
povzpeli na zvonik in obiskali župnišče, 
pa bi za ogled potrebovali dve do tri ure.
Seveda pa ogled cerkve svetega Kanci-
jana predstavlja zgolj enega od biserov 
kranjske turistične ponudbe.“

Mag. Tomaž Štefe
Direktor Zavoda za turizem in kulturo 

Kranj

Mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, skupaj z ženo Aleksandro 
Štefe na otvoritvi razstave Vinka Tuška v Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj.

Kulturni turizem je vodilni segment svetovnega turizma, ki v enem letu po podatkih SRI International ustvari za nas ne-
predstavljiv en (ameriški) trilijon dolarjev prometa (1.000.000.000.000) oziroma eno tretjino vsega svetovnega turističnega 
prometa. Kulturni turizem je eden glavnih turističnih segmentov prihodnosti za Kranj, ogled kulturno-zgodovinskih zname-
nitosti pa predstavlja eno izmed temeljnih aktivnosti turistov in obiskovalcev.

Pogled iz zvonika sv. Kancijana na Kranj (Glavni trg, mesto, v ozadju Storžič)
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Poletje in z njim poletni utrip Kranja bo z vami do konca septembra, ko bo v mesto prišla jesen. Z jesenjo pa se Kranj ogrinja 
v nove barve in v novo podobo, tako vizualno kot sporočilno. V sredini našega Utripa lahko najdete pet najboljših vizualnih 
rešitev za novo celostno podobo destinacije Kranj. Na spletni strani www.visitkranj.si boste našli tudi povezavo, na kateri 
lahko komentirate izbrane finalne podobe.

Naslednja številka Utripa bo izšla 30. septembra. Naj vas do takrat povabimo na živahno dogajanje v mestu. Ste za rekreacijo? 
Velika nagrada Kranja je za nami, a kolesarjenja ni nikoli dovolj! Tokrat ste na kolesarsko prireditev vabljeni prav vsi, saj Rekre-
atur v svoje vrste vabi predvsem rekreativne kolesarje. Ste za zabavo in kulturo? Spoznajte se z bogatim glasbenim, filmskim 
in prireditvenim koledarjem našega mesta. Vas zanima kranjska zgodovina? Obiščite cerkev sv. Kancijana, sprehodite se po 
Muzejski poti Gorenjskega muzeja ali pa se udeležite simpozija Slovani, naša dediščina, ki bo potekal od 28. do 30. septembra 
v Mestni knjižnici Kranj.

Več staroslovanskih nekropol se naha-
ja v okolici in v starem Kranju. Arheo-
loška grobišča nam pričajo o izjemnih 
zgodovinskih dejstvih, kot so multikul-
turnost in sočasni obstoj velikega števi-
la narodov na ozemlju današnjega Kra-
nja ter neprecenljivost objektov, ki so 
odšla v grob s posamezniki. Na kranjski 
skali se je tako rekoč že zdavnaj zgodil 
ves svet.

Na širšem območju Glavnega trga pod 
ulicami leži zgodovina staroselcev in 
starih Slovanov, ki so po razpadu vzho-

VES SVET NA KRANJSKI SKALI
dnorimskega cesarstva naselili Kranj. 
Nekaj stoletij prej pa so se zaradi Dio-
klecianovega preganjanja kristjanov iz 
Rima v Oglej preselili dvojčka Kancij 
in Kancijanila ter njun brat Kancijan. 
Tudi v Ogleju kristjani niso živeli v 
miru, brate so obglavili, še pred tem pa 
mučili v vodi. Prav zato naj bi po eni od 
razlag izročila cerkve sv. Kancijana in 
tovarišev postavljali v mestih ob vodi. 
Na skali med vodama jo lahko občudu-
jemo še danes.

Dom in svet, 1893, letnik 6, 
številka 11, Arhiv Digitalne 

knjižnice Slovenije

Kostnica v bližini cerkve sv. Kancijana Kranj

#INSTAKRANJ

Tomaž Bešter, izbrana fotografija Instagram natečaja

Fotografski #instagram natečaj
Do 15. avgusta vas vabimo, da sodelujete na natečaju

#UliceKranja!
Ste kdaj opazovali estetiko kranjskih ulic? Kaj vas pritegne? So to lepa pročelja, manjše napa-
ke, grafiti in napisi? Delite z nami vaše fotografije na Instagramu, označite jih z #visitkranj, 
#utripkranja, #enjoykranj in #ulicekranja. Najboljši boste nagrajeni in vaše fotografije 
razstavljene. Odprtje razstave bo v petek, 26. avgusta, ob 18. uri na zidu Gradu Khi-
slstein, kjer lahko že sedaj opazujete fotografije s prvega natečaja #UtripKranja.

Septembra pa dodajamo značko
#KRlepo

Delite z nami svoje najljubše, najlepše in izbrane znamenitosti, takšne, ki že obstajajo, in 
takšne, ki jih opazite samo vi!

STROKOVNA 
EKSKURZIJA PO 
KRANJU, 5. julij 2016
Ekipa sodelavcev Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj je 5. julija na stro-
kovni ekskurziji raziskovala kranjske 
zgodovinske bisere. Med drugim smo 
podrobneje spoznali cerkev sv. Kanci-
jana, ki nam jo je predstavil dr. Robert 
Peskar ter se povzpeli na cerkveni 
zvonik, kar nam je omogočil kranjski 
župnik, dr. Vinko Podbevšek.

ODPIRALNI ČASI IN 
MOŽNOST OGLEDOV:
CERKEV SVETEGA 
KANCIJANA:  
•	 poleti vsak dan od 7.30 do 

19.30,
•	 pozimi 8.00 do 17.00
Maše:
•	 poleti vsak dan od 7.30 do 8.00 

in od 19.00 do 19.30,
•	 pozimi so maše v kapeli v 

župnišču od 7.30 do 8.00 in 
18.00 do 18.30

•	 V času maše so ogledi cerkve 
dovoljeni, pri tem pa je treba 
spoštovati obred.

KOSTNICA:    
•	 odprto od torka do nedelje 

med 10.00 in 18.00
•	 zaprto ob ponedeljkih in 

praznikih
ključ od kostnice je na voljo v 
Mestni hiši

ZVONIK:
•	  iz varnostnih razlogov še ni na 

voljo za oglede  

ŽUPNIŠČE: 
•	 samo za strokovne skupine 

po predhodnem dogovoru z 
župnijskim uradom   

Župnijski urad Kranj-center, 
Tavčarjeva ulica 43, 4000 Kranj
Telefon: 04 280 72 00, e-pošta: 
zupnija.kranj@rkc.si
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REKREATUR 2016
Kolesarska prireditev Rekreatur prinaša v Slovenijo šarm etapnih kolesarskih dirk, na katere vabi predvsem rekreativne 
kolesarje. Kranj bo postal start in cilj vseh etap, ki bodo speljane po Gorenjskem. Rekreativni kolesarji boste na aktiven 
način spoznavali lepote in bisere gorenjske regije. Med štiridnevnim kolesarskim dogajanjem pa se spodobi tudi dobro 
najesti, zato vabljeni tudi na kulinarični odvod dogajanja: Rekreatur prihaja!
Kolesarska prireditev Rekreatur bo potekala od 25. do 28. avgusta s startom na Glavnem trgu v četrtek ob 16.30, 
v petek, soboto in nedeljo pa ob 9. uri. Rekreatur prihaja! bo 27. avgusta z začetkom ob 9. uri na Glavnem trgu.

JAZZ KAMP KRANJ
Zavit v tančico pravljičnosti vrta Cafe galerije Pungert Jazz Kamp Kranj že trinajsto leto oblikuje kranjski zaključek po-
letja. Jazz Kamp Kranj ni zgolj festival, je program glasbenih delavnic, je način poslušanja glasbe, je druženje, je vino, je 
džez. In je razlog, zakaj Kranjčani konec avgusta ne odhajamo na počitnice, temveč se vsak večer udeležimo uživanja ob 
zvokih mladih, neuveljavljenih in domačih ter mednarodnih uveljavljenih džezovskih glasbenikov.
Pungert, od 19. do 28. avgusta. Ujemite tudi ulične džezovske intervencije na ulicah starega mesta!

FESTIVAL NEODVISNEGA FILMA FILMMIXER
Filmski festival, namenjen lokalni skupnosti in vsem ljubiteljem filma v štirih dneh prikaže filme, ki se vrtijo na platnih 
festivalov, kot so Sundance, Berlinale in Motovun. Od ameriške do gruzijske neodvisne produkcije, igranih, dokumen-
tarnih in kratkih filmov, duhovitih in poetičnih. Letos vas pod skupno temo “Urbana džungla” popelje v filmske zgodbe 
svetovnih mest, s filmsko delavnico, ki spremlja festival, pa ste vabljeni, da posnamete kratko zgodbo vašega mesta.
Layerjeva hiša in Stolp Škrlovec, od 1. do 4. septembra, s filmskima preddogodkoma 25. avgusta na Vovkovem 
vrtu in 31. avgusta v Mestni knjižnici Kranj.

SVETOVNO PLESNO TEKMOVANJE: WDSF Kranj Open – 1st Diamant cup
V Kranj prihaja prvo mednarodno tekmovanje v plesu! Doživite lepoto plesa na najvišjem svetovnem nivoju, spremljaj-
te očarljiv valček, energičen tango, zapeljivo rumbo in razigran jive ter navijajte za naše pare. Standardni in latinsko-
-ameriški plesi pa ne bodo ostali zgolj del tekmovanja in dvorane Zlato polje – plesne čeveljce boste lahko zaslišali in jih 
spremljali tudi v starem mestu pred prvim septembrskim koncem tedna. Naj vas presenetijo in navdušijo!
Sobota, 3., in nedelja, 4. septembra, v dvorani Zlato polje, vstopnice so v predprodaji na voljo v TIC Kranjska 
hiša in na prodajnih mestih Eventima.

MUZIKAL SVET JE TVOJ OSNOVNE ŠOLE OREHEK
Dovršeno triglasno petje, imenitna koreografija, hodomušna vsebina in mladinska navihanost so sestavine za uspeh 
muzikla Svet je tvoj, ki je navdušil že 2000 gledalcev. Predstavo je pripravil mladinski pevski zbor OŠ Orehek pod tak-
tirko učiteljice glasbe Janje Jošt, koreografinje Alje Camara in številnih profesionalnih glasbenikov. Naj vas ne zavede 
dejstvo, da gre za šolski projekt, pričakujte nič manj kot iskrivo, dodelano in originalno predstavo, ki jo plemenitijo re-
snični kranjski talenti. Pričakujte stoječe ovacije! Nedelja, 11. septembra, ob 20.30 v Letnem gledališču Khislstein 
in petek, 23. septembra, ob 19. uri v telovadnici OŠ Orehek Kranj.

SEPTEMBRSKI DOGODKI LETNEGA GLEDALIŠČA KHISLSTEIN
Letno gledališče Khislstein vas vabi, da še zadnje tople večere preživite v objemu srednjeveške arhitekture gradu Khisl-
stein. Denis Avdić se bo spopadal z razlikami med moškimi in ženskami v predstavi, ki jo je režiral Gašper Tič, Moški so 
z Marsa, ženske so z Venere v petek, 2. septembra. Klape bodo zagodle v petek, 9. septembra, 16. septembra pa se Letno 
gledališče do pomladi poslavlja v velikem slogu – s koncertom zasedbe Siddharta.

Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventima, Petrol servisih, v Kavarni Khislstein 12.56 ter v TIC Kranj-
ska hiša. Na dan prireditve, eno uro pred koncertom, pa tudi na blagajni Letnega gledališča Khislstein Kranj.

UTRIP POLETJA 2016 

IZBOR MESECA
RIBARNICA IN 

RESTAVRACIJA DELFIN 
Tavčarjeva 1

Delfin je ribarnica in ribja restavracija, 
kjer obenem prodajajo in pripravljajo 
sveže ribe in morske sadeže. Za oku-
snost jedi in za kvaliteto rib poskrbi 
chef Nikica Brekalo, hrvaški kuharski 
mojster z dalmatinskimi koreninami. 
Ob nakupu vam z veseljem zaupa tudi 
recept za pripravo. Privoščite si hišne 
specialitete Ribarnice Delfin!

CVETLIČARNA ART
Na skali 4

Štiri poroke in en pogreb? Mala 
malica za cvetličarno Art, ki priskr-
bi cvetje za vse priložnosti! Iščete 
lončnice, rezano cvetje in poživitev 
za vaš dom? Pobarvajte si življenje s 
cvetjem. Art dostavlja tudi na dom!

ANTIKVARIAT CUNJAK
Prešernova 14

Rabljene knjige različnih tematik 
se nahajajo v samem centru stare-
ga mesta. Leposlovje, kulinarika, 
družboslovje, umetnost ter knjige za 
otroke in mladino – Cunjak ima vse! 
Poskrbi pa tudi za menjavo ali odkup 
knjig. Atmosfera antikvariata vas bo 
prepričala, da prebrskate po zanimi-
vi literaturi.

LUŠTARIJA, trgovinica in 
bar s slovenskimi dobrotami

Prešernova 13

Na policah Luštarije se bohotijo vina 
iz primorskega, podravskega in po-
savskega vinorodnega okoliša, med 
in skrbno pripravljene marmelade, 
dišeči čaji, domači likerji, 
pristna olja, pivo, na slo-
venskih tleh pražena 
kava in še mar-
sikaj. Obiščite 
tudi njihov bar 
in se poslad-
kajte s kozar-
cem vina, piva 
ali domačega 
soka.

GOSTILNA STARI MAYR
Glavni trg 16

Že več kot 100 let tradicije beleži 
gostilna Stari Mayr. Posedite v nji-
hovem prijetnem atriju, pozabite na 
čas in si dovolite, da vas postrežejo 
z jedmi na žlico, steaki in doma pri-
pravljenimi štruklji. Poznate njihovo 
baročno restavracijo v prvem nad-
stropju? Ko boste gostili večjo druž-
bo, je soba lahko odlična rešitev.
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KAM V MESECU AVGUSTU?
 PETEK, 5. AVGUSTA
Ob 10. uri Družimo se ob družabnih igrah
 Mestna knjižnica Kranj

Ob 17. uri Prešerna ulica
 Prešernova ulica

Ob 19.30 Terapin – Koncertna idila na  
 otoku #9, Kavarna Bazen

Akustični folkblues mlade dvočlanske zasedbe 
iz Ljubljane.

Ob 20.30 Melita Osojnik (Sedmina):
 Zlata lina, Layerjeva hiša

Pevka legendarne gorenjske zasedbe Sedmina 
z novo ploščo.

 SOBOTA, 6. AVGUSTA
Ob 8. uri Sobotni in Bolšji sejem
 Glavni trg

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

Ob 18. uri Laganica #3 @ Kranjska Plaža
 Kavarna Bazen

Ob 21. uri Jernej Zoran – Večeri z okusom
 KluBar

Ljubezenski rokenrol novomeškega kitarista. 

 TOREK, 9. AVGUSTA
Ob 17. uri Igramo se z lesenimi igračami
 Mestna knjižnica Kranj

 SREDA, 10. AVGUSTA
Ob 10. uri Spoznajmo knjižnico
 Mestna knjižnica Kranj

 ČETRTEK, 11. AVGUSTA
Ob 16. uri Ekološka tržnica
 Glavni trg

Ob 19. uri Improvizacijska predstava  
 Poletna Bromanca (KUD Kiks)
 Mestna knjižnica Kranj

Ob 19.30 Jernej Dirnbek (Mi2): Pevci  
 pozabljenih pesmi 
 Kavarna Bazen

Predstavitev knjižnega prvenca.

Ob 21. uri Večeri na Maistrovem trgu:  
 Elows, Maistrov trg

Ob 21. uri Filmi na Vovkovem vrtu: Čisto  
 nova zaveza, Vovkov vrt

Religiozno nekorektna, a sila zabavna 
predelava temeljev Nove zaveze.

 PETEK, 12. AVGUSTA
Ob 10. uri Družimo se ob družabnih igrah
 Mestna knjižnica Kranj

Ob 17. uri Prešerna ulica
 Prešernova ulica

Ob 19.30 James Aubelle – Koncertna  
 idila na otoku #10
 Kavarna Bazen
 Kantavtorski večer.

Ob 21. uri Koncert Mateje Gorjup z  
 vizualizacijami v živo Mitje  
 Ficka, Layerjeva hiša

Ljudske pesmi v vizualni preobleki.

 SOBOTA, 13. AVGUSTA
Ob 8. uri Sobotni sejem
 Glavni trg

Ob 19. uri Voden ogled v slovenščini  
 po razstavi Banksy, Thank You  
 For The Flowers, Layerjeva hiša

Ob 20. uri City games – finale Slovenije
 Letno kopališče Kranj

 NEDELJA, 14. AVGUSTA
Ob 19. uri Vodeni ogled v slovenščini  
 po razstavi Banksy, Thank You  
 For The Flowers
 Layerjeva hiša

 ČETRTEK, 18. AVGUSTA
Ob 16. uri  Ekološka tržnica, Glavni trg

Ob 16. uri Brezplačna delavnica: Tvoj  
 morski akvarij, Glavni trg

Ob 21. uri Večeri na Maistrovem trgu:  
 Kralj Matjaž Trio
 Maistrov trg, Melodičen etno  
 violine, basa in harmonike.

Ob 21. uri Filmi na Vovkovem vrtu:  
 Timbuktu, Vovkov vrt

Veliki poet afriškega filma Abderrahmane Sis-
sako brez trohice senzacionalizma pripoveduje 
pretresljivo zgodbo iz Zahodne Afrike.

 PETEK, 19. AVGUSTA
Ob 17. uri  Prešerna ulica
 Prešernova ulica

Ob 19.30 November – Koncertna idila na  
 otoku #11, Kavarna Bazen

Ob 20.30 Jazz Kamp Kranj: Mia Žnidarič  
 in Steve Klink kvartet
 Vrt Café galerije Pungert

Prvi večer Jazz Kampa z vrhunsko Mio Žnida-
rič. Čistina, jasnost in toplina njenega glasu so 
lastnosti, po katerih je prepoznavna in neza-
menljiva.

Ob 21. uri Adriano Trindade – Jazz koncert
 Teater Café

 SOBOTA, 20. AVGUSTA
Ob 8. uri Sobotni sejem, Glavni trg

Ob 10. uri Počitniška delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein

Ob 18. uri Laganica #4 @ Kranjska Plaža
 Kavarna Bazen

Ob 20.30 Jazz Kamp Kranj: Uroš Perić  
 »Tribute to Ray Charles«
 Vrt Café galerije Pungert

Perićev klavir odzvanja občuteno in sproščeno 
v bluesovskem in jazzovskem stilu, ki ga lahko 
primerjamo z igranjem velikega Genea Harri-
sa, njegov prepoznaven glas v stilu Raya Char-
lesa pa zveni tako »retro« kot tudi zelo sveže.

Ob 21. uri Balladero – Večeri z okusom
 KluBar

Prekmurski kantavtor za klavirjem.

 NEDELJA, 21. AVGUSTA
Ob 20.30 Jazz Kamp Kranj: Koncert  
 mentorjev glasbenih delavnic  
 Jazz Kampa Kranj 2016
 Vrt Café galerije Pungert

 PONEDELJEK, 22. AVGUSTA
Ob 20.20 Jazz Kamp Kranj: Gostovanje  
 poletne šole Jazza HGM iz  
 Grožnjana
 Vrt Café galerije Pungert

 TOREK, 23. AVGUSTA
Ob 19. uri Tomaž Šantl: Poletje, odprtje  
 razstave kreditno sposobnih  
 plakatov

Ulična galerija na Mergentalerjevi hiši

Ob 20.30 Jazz Kamp Kranj: Greentown  
 Jazz Band
 Vrt Café galerije Pungert

Prekaljeni glasbeni mački nadaljujejo tradicijo 
dixielanda in swing!

 SREDA, 24. AVGUSTA
Ob 20.30 Jazz Kamp Kranj: Duet  
 klavirjev, Emil Spanyi, David  
 Gazarov
 Letno gledališče Khislstein Kranj

ČETRTEK, 25. AVGUSTA
Ob 16. uri Ekološka tržnica, Glavni trg

Ob 19. uri Muzejski večer Arhivi –  
 zakladnice spomina
 Ullrichova hiša

Ob 20.30 Jazz Kamp Kranj: Eddie Luis &  
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 JAZZ 1925” 
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 FilmMixer: Sicario
 Vovkov vrt

Napet, brezkompromisen narkotriler brez 
olepšav razgrne kruta dejstva mednarodnega 
boja proti kriminalu.

 PETEK, 26. AVGUSTA
Ob 17. uri Prešerna ulica
 Prešernova ulica

Ob 19. uri Vodeni ogled v angleščini  
 po razstavi Banksy, Thank You  
 For The Flowers, Layerjeva hiša

Ob 20.30 Jazz Kamp Kranj: Big Band  
 Gverillaz
 Vrt Café galerije Pungert

Trenutno ena izmed najprodornejših big band 
zasedb v Sloveniji, ki prinaša vse največje 
uspešnice legendarnega glasbenika Franka 
Zappe.

 SOBOTA, 27. AVGUSTA
Ob 8. uri  Sobotni sejem
 Glavni trg

Ob 9. uri Rekreatur … prihaja!
 Glavni trg, Kulinarično 
 kolesarski dogodek

Ob 10.30 Jazz Kamp Kranj: Jazz Kamp  
 Kranj fest
 Staro mestno jedro Kranj
 Med opravki na tržnici in kavo
 v najljubši kavarni uživajte na  
 ulicah, kjer bo na vrsti džez!

Ob 20.30 Jazz Kamp Kranj: Zaključni  
 koncert udeležencev Jazz  
 Kampa Kranj 2016
 Vrt Café galerije Pungert

Ob 21. uri Matevž Šalehar – Hamo & Rudi  
 Bučar – Večeri z okusom, Klubar

Koncert avtorske glasbe.
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KAM V MESECU SEPTEMBRU?

 NEDELJA, 28. AVGUSTA
Ob 19. uri Vodeni ogled v angleščini  
 po razstavi Banksy, Thank You  
 For The Flowers
 Layerjeva hiša

 TOREK, 30. AVGUSTA
Ob 20. uri Zaključek Festivala Kamen,  
 škarje in pa pir – odprtje  
 razstave v hiši na Škrlovcu
 Layerjeva hiša

Zadnji večer mednarodnega tabora prosto-
voljcev, ki so se urbanistično, arhitekturno in 
ustvarjalno udejstvovali v okolici Layerjeve 
hiše, središča umetniške četrti Tomšičeve ulice.

 SREDA, 31. AVGUSTA
Ob 18. uri Odprtje razstave Odporniški  
 grafit med drugo svetovno  
 vojno kuratorke Helene Konda
 Stolp Škrlovec

Razstava prvič sistematično prikazuje, kako se 
je na Slovenskem tekom druge svetovne vojne 
uporabljajo in izrabljalo politične grafite in 
druge ulične tehnike.

Ob 19. uri Uvertura v festival FilmMixer:   
 Filma The Myth of American   
 sleepover in It Follows    
 ter predavanje Bojane Bregar
 Mestna Knjižnica Kranj

 ČETRTEK, 1. SEPTEMBRA
Ob 16. uri Ekološka tržnica, Glavni trg

Ob 16. uri Brezplačna delavnica: Čarobna   
 lanterna, Glavni trg

Ob 18. uri Filmmixer: Urbana džungla –   
 sklop kratkih filmov Kraken
 Layerjeva hiša

Ob 20. uri Filmmixer: Girl Power in   
 pogovor z avtorico Sany, pogovor   
 vodi Mankica Kranjec
 Layerjeva hiša

Dokumentarni film o ženskih grafitarkah.

Ob 20. uri Večeri pod grajsko lipo: Maja  
 Založnik, Vrt gradu Khislstein

Slovenska pevka z energijo velikih svetovnih 
zvezdnic.

 PETEK, 2. SEPTEMBRA
Ob 17. uri Prešerna ulica, Prešernova ulica

Ob 17. uri Filmmixer: Best of Festival   
 Tabor, Layerjeva hiša

Ob 19. uri Filmmixer: Tangerine 
 Layerjeva hiša

Trans-ulična (sub)kultura, redko ujeta na film, 
še redkeje posneta na tri iPhone.

Ob 21. uri Filmmixer: Victoria 
 Burna avantura nočnega Berlina v   
 enem samem neprekinjenem   
 posnetku, Layerjeva hiša

Ob 21. uri Moški so z Marsa, ženske so z   
 Venere
 Letno gledališče Khislstein

Ste pozabili na datum obletnice? Ste celo 
življenje verjeli, da se nogavice pospravijo 
same? Zakaj plačevati zakonske terapevte, ko 
pa imamo Denisa Avdića!

Ob 21. uri Joške V’n, KluBar

 SOBOTA, 3. SEPTEMBRA
Ob 8. uri Sobotni sejem, Glavni trg

Ob 11. uri Filmmixer: Sobotna matineja:  
 Sodobni slovenski animirani  
 filmi (;DSAF!), Layerjeva hiša

Ob 11. uri Brezplačno vodenje po   
 Prešernovi poti, Kranjska hiša

Kranj Open – 1st Diamant cup
Dvorana Zlato polje

Očarljiv valček, energičen tango, zapeljiva rum-
ba, razigran jive … Prepustite se ritmom ter le-
poti standardnih in latinsko-ameriških plesov.
V soboto, 3., in nedeljo, 4. septembra, bo 
Kranj v dvorani Zlato polje na mednarodnem 
tekmovanju Kranj Open – 1st Diamant cup go-
stil najboljše plesalce sveta iz več kot 30 držav.
Tako v soboto kot v nedeljo bodo čez dan po-
tekala predtekmovanja, v večernih urah pa gala 
plesi. Doživite lepoto plesa na najvišjem sve-
tovnem nivoju ter v navijaškem duhu stisnite 
pesti tudi za naše pare.
Vstopnice si lahko zagotovite že v predprodaji na 
vseh Eventimovih prodajnih mestih ter na Zavodu 
za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2. 

Ob 17. uri Filmmixer: Bikes vs Cars 
 Layerjeva hiša

Dokumentarni filmski projekt prikazuje boj 
kolesarskih aktivistov v svetu, ki mu domini-
rajo avtomobili.

Ob 19. uri Filmmixer: When The Earth  
 Seems to Be light 
 Layerjeva hiša

Filmski dokumentarec o sodobni mladini, ki 
išče svobodo v mestih post-sovjetske Gruzije.

Ob 21. uri Koncert na Dvociklu: Niko  
 Novak in Polona Janežič
 Layerjeva hiša

Premierni prikaz sodelovanja dveh glasbeni-
kov - Nikota Novaka iz zasedb Incurabili in 
Dicky B. Hardy ter Polona Janežič iz Katalene.

 NEDELJA, 4. SEPTEMBRA
Kranj Open – 1st Diamant cup
Dvorana Zlato polje

Ob 17. uri Filmmixer: Luksuz produkcija  
 kratki filmi
 Layerjeva hiša

Ob 18. uri Filmmixer: MUVIT 6x60 kratki  
 filmi, Layerjeva hiša

Ob 19. uri Filmmixer: Europe, She Loves  
 in predfilm Kranjske video  
 razglednice, Layerjeva hiša

 PONEDELJEK, 5. SEPTEMBRA
Ob 18. uri Marko Tušek, sin Vinka Tuška
 in akademski slikar: vodenje po  
 razstavi
 Galerija Prešernovih nagrajencev

Ob 19. uri Dogodek ob rojstnem dnevu  
 Vinka Tuška
 Galerija Prešernovih nagrajencev

 TOREK, 6. SEPTEMBRA
Ob 19. uri Odprtje razstave Petre Bole: O  
 svobodi, Vrt Layerjeve hiše

 SREDA, 7. SEPTEMBRA
Ob 19. uri Odprtje slikarske razstave  
 Janeza Milkoviča, Kranjska hiša

Ob 20. uri Literarni večer: Afrika
 Layerjeva hiša

 ČETRTEK, 8. SEPTEMBRA

Dan odprtih vrat Ljudske univerze Kranj
Ljudska univerza Kranj

Ob 16. uri Ekološka tržnica
 Glavni trg

Ob 20. uri Jazz večer: EasyWalkers
 Layerjeva hiša

Ob 20. uri Večeri pod grajsko lipo: Operni  
 večer, Vrt gradu Khislstein

 PETEK, 9. SEPTEMBRA
Ob 16. uri Spominska svečanost v spomin  
 bazoviškim žrtvam
 Prešernov gaj

Ob 17. uri Prešerna ulica, Prešernova ulica

Ob 20. uri Koncert Tantadruj
 Layerjeva hiša, Akustična folk  
 skupina, ki letos obeležuje svojo  
 trideseto obletnico delovanja.

Ob 21. uri Koncert Klape Šufit in   
 Kvatropircev
 Letno gledališče Khislstein

 SOBOTA, 10. SEPTEMBRA
Ob 8. uri Sobotni in Bolšji sejem
 Glavni trg

Ob 9. uri Pohod po Mamutovi poti
 Pred trgovino Mercator Kokrica

Ob 10. uri Poletne sobotne pravljice
 Otroški stolp Pungert

 NEDELJA, 11. SEPTEMBRA
Ob 20.30 Muzikal Svet je tvoj
 Letno gledališče Khislstein

Uspešnica OŠ Orehek!

 SREDA, 14. SEPTEMBRA
Ob 9. uri  Brezplačna otroška ustvarjalna  
 igralnica, Vodopivčeva ulica 2

Ob 18. uri Gašper Peternel, kustos  
 Gorenjskega muzeja: Vodenje po  
 razstavi
 Galerija Prešernovih nagrajencev

 ČETRTEK, 15. SEPTEMBRA
Ob 16. uri  Brezplačna delavnica: Planet  
 Zemlja, Glavni trg

Ob 16. uri Ekološka tržnica, Glavni trg

Ob 20. uri Jazz večer: Bluesteam
 Layerjeva hiša

Blues in boogie klasike.

Ob 20. uri Večeri pod grajsko lipo
 Vrt gradu Khislstein

 PETEK, 16. SEPTEMBRA
Ob 17. uri Evropski teden mobilnosti
 Glavni trg

Ob 17. uri Prešerna ulica, Prešernova ulica

Ob 19. uri Voden ogled po razstavi  
 Odporniški grafit med drugo  
 svetovno vojno, Layerjeva hiša

Ob 19.30 Žalujoča družina
 Prešernovo gledališče Kranj

Ob 20. uri Projekcija filma: Kombinat –  
 film o ženskem pevskem zboru
 Layerjeva hiša
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Kranj, avgust - september 2016 7

DLJE TRAJAJOČI IN STALNI DOGODKI

OTROŠKE PRIREDITVE

Ob 21. uri Siddharta – akustično
 Letno gledališče Khislstein

20 let delovanja najbolj popularne slovenske 
skupine!

Ob 22. uri Unimogs – RocKR 2016
 KluBar

 SOBOTA, 17. SEPTEMBRA
Ob 8. uri Sobotni sejem
 Glavni trg

Ob 10. uri Poletne sobotne pravljice
 Pungert

Ob 19. uri Vodeni ogledi v slovenščini  
 po razstavi Banksy, Thank You  
 For The Flowers
 Layerjeva hiša

Ob 20. uri Koncert Jadranke Juras
 Layerjeva hiša
 Vrhunska jazz in pop glasbenica s  
 kvintetom.

 PONEDELJEK, 19. SEPTEMBRA
Ob 19.30 Žalujoča družina
 Prešernovo gledališče Kranj
 Prva septembrska premiera!

TOREK, 20. SEPTEMBRA
Ob 19.30 Žalujoča družina
 Prešernovo gledališče Kranj

 SREDA, 21. SEPTEMBRA
Ob 9. uri Brezplačna otroška ustvarjalna  
 igralnica
 Vodopivčeva ulica 2

Ob 18. uri Aleksander Bassin, dr. Marko  
 Jenko, Dragica Čadež, Gašper  
 Peternel, Marko Tušek in  
 Marko Arnež: pogovor o delu  
 akademskega slikarja Vinka  
 Tuška
 Galerija Prešernovih nagrajencev

Ob 20. uri Literarni večer: Afrika
 Layerjeva hiša

 ČETRTEK, 22. SEPTEMBRA
Ob 16. uri Ekološka tržnica
 Glavni trg
Ob 19.30 Žalujoča družina
 Prešernovo gledališče Kranj

Ob 20. uri Jazz večer: Spoonfool
 Layerjeva hiša
Zasedba iz Kranja, ki izvaja “črnski blues”.

Ob 20. uri Večeri pod grajsko lipo: Juan  
 Vasle, Vrt gradu Khislstein

 PETEK, 23. SEPTEMBRA
Ob 17. uri Prešerna ulica, Prešernova ulica

Ob 19.30 Žalujoča družina
 Prešernovo gledališče Kranj

 SOBOTA, 24. SEPTEMBRA
Ob 8. uri Sobotni sejem
 Glavni trg

Ob 10. uri Poletne sobotne pravljice
 Pungert

Ob 21. uri Riblja Čorba – Otvoritveni  
 koncert “ZA dobro glasbo”
 KluBar
Legendarna rokenrol zasedba na čelu z Boro 
Đorđevićem 

Ob 20. uri Odprtje TAM TAM galerije:  
 Jasmin B. Frelih
 Layerjeva hiša

 PONEDELJEK, 19. SEPTEMBRA
Ob 19.30 TETkiks – ideje, iz katerih se  
 lahko norčujemo
 Prešernovo gledališče Kranj

 SREDA, 28. SEPTEMBRA
Ob 20.uri Literarni večer: Afrika
 Layerjeva hiša

 ČETRTEK, 29. SEPTEMBRA
Ob 16. uri Ekološka tržnica
 Glavni trg

 PETEK, 30. SEPTEMBRA
Ob 17. uri Prešerna ulica, Prešernova ulica

 SOBOTA, 1. OKTOBER
Ob 10. uri ŽUPANOV TEK

FESTIVAL ŠPORTA  – TEDEN ŠPORTANJA 
V KRANJU

Od 9. do 13. septembra, 

Športni center Kranj
Pester športni program s 50 športnimi dogodki 
in tržnico.

POCESTNICA – VODENI OGLEDI

Datumi: 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27. avgust 
in 2., 3., 9., 10., 16., 17. september
ob 17. uri na Glavnem trgu.

vstopnina: 5,00€, 4,00€ za dijake, študente, 
upokojence.

ROVI POD STARIM KRANJEM

Redno vodenje po rovih pod starim Kranjem.

vstopnina: odrasli 3,00€, otroci do 14 let in 
upokojenci 2,50€. 

Vsak torek in petek ob 17. uri in vsako soboto 
in nedeljo ob 10. uri, zbor pred Kranjsko hišo.

KNJIGOBEŽNICE
Športno otroško igrišče Gibi Gib, Kavka kava 
bar, Cafe Galerija, Pungert, Zdravstveni dom 
Kranj, Trainstation SubArt pri železniški po-
staji, Knjižnica na bazenu, Letno kopališče 
Kranj, Knjižnica na grajskem vrtu, Vrt gradu 
Khislstein.

OB PONEDELJKIH
Ob 16. uri Otroški stolp Pungert vabi na Otro-
ške ustvarjalne čačkarije.

OB TORKIH
Ob 16. uri na Vodopivčevi ulici 2 vabijo na 
Brezplačne ustvarjalne igralnice, prav tako pa 
ste ob 16. uri vabljeni tudi v Otroški stolp Pun-
gert, kjer bo potekala delavnica Spretni prstki.

OB SREDAH
V Otroškem stolpu na Pungertu ob 16. uri po-
tekajo sredine risarije in igrarije.

OB ČETRTKIH
Otroški stolp Pungert ob 16. uri prireja Mini 
glasbena srečanja, v Mestni knjižnici Kranj pa 
prav tako ob 16. uri poteka delavnica Čarobni 
prsti.

OB PETKIH
Ob 16. uri Otroški stolp Pungert prireja Otro-
ške ustvarjalne čačkarije.

OB SOBOTAH
Ob 10. uri Otroški stolp Pungert prav lepo vabi 
na Poletne sobotne pravljice.

 TOREK, 2. AVGUSTA
Ob 17. uri Igramo se z lesenimi igračami
 Mestna knjižnica Kranj

 SOBOTA, 6. AVGUSTA
Ob 10. uri Počitniška delavnica z   
 Muzejčico, Grad Khislstein

 SOBOTA, 3. SEPTEMBER
Ob 10. uri Sobotni živ žav 2016
 Otroški stolp Pungert

Otroški praznik na Pungertu! Zagodel nam je 
začetek šole, a s prvim septembrskim viken-
dom je končno tu ŽIV ŽAV! Petje, ples, ustvar-
janje in zabava. Pa seveda še lutke pa čarovnik 
pa delavnice. Dovoljeno nam bo biti frizer ali 
ribič, spoznavali bomo gasilce in tabornike, 
morda bomo kuharji, ko bomo veliki. Poskr-
bljeno bo za kosilo, organizirana bo izmenjava 
knjig. Otroci, pohitite na Pungert!

Organizatorje prosimo, da in-
formacije o dogodkih za oktober 

oddajo do 10. septembra v aplika-
cijo za vnos dogodkov na spletni 

strani www.tourism-kranj.si.

foto:Zoran Kozina
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Številke ob dogodkih označujejo 
lokacije, ki so zavedene na zemljevidu.

Organizatorji si pridržujejo pravico do 
spremembe programa.
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TIC, Kranjska hiša

Galerija Prešernovih nagrajencev

Glavni trg

Maistrov trg

Layerjeva hiša

Letno gledališče Khislstein

Mestna knjižnica Kranj

Rock Bar Down Town

KluBar

Slovenski trg

Prešernov gaj

Kavarna Bazen

Vovkov vrt

Stolp Škrlovec

Parkirišče pred avlo MOK

Mestna hiša

Rovi pod starim Kranjem

Pungert

Krice Krace

Prešernova hiša

Grad Khislstein

Prešernova ulica

Teater Café

Prešernovo gledališče Kranj

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

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

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

Turistične in mestne informacije, izposoja 
koles, e-točka, galerija, trgovina s spomin-
ki, vodeni ogledi po številnih zgodovinskih 
obrazih Kranja in po Rovih pod starim Kra-
njem s simulacijo letalskega napada.

ODPRTJA
Odprtje razstave akademskih umetnic EVE 
SERPAN SITAR, IRENE OREL in METE ŠO-
LAR bo v torek, 2. avgusta, ob 19. uri v Mali 
galeriji.

Odprtje razstave fotografa Tomaža Šantla z 
naslovom Poletje bo v torek, 23. avgusta, 
ob 19. uri na ulični galeriji ob Layerjevi hiši.

Odprtje razstave akademske umetnice MARU-
ŠE ŠTIBELJ bo v torek, 30. avgusta, ob 19. 
uri v Mali galeriji.

Odprtje razstave Odporniški grafit med dru-
go svetovno vojno kuratorice Helene Konda 
bo v sredo, 31. avgusta, ob 18. uri v Stolpu 
Škrlovec. Rzstava bo na ogled do 28. septembra.

Odprtje razstave Palček in stolp ilustratorja 
Aleksandra J. Potočnika na zidu pred Me-
stno knjižnico Kranj bo v četrtek, 1. septem-
bra, ob 19. uri.

Odprtje slikarske razstave Janeza Milkoviča 
bo v sredo, 7. septembra, ob 19. uri. Razsta-
va bo na ogled do 3. oktobra 2016 v Kranjski 
hiši.

TRAJAJOČE RAZSTAVE
Razstava Iz slovenske medicinske tradicije 
je na ogled do 26. avgusta v Mestni knjižnici 
Kranj.

Razstava Naše tovarne, naš ponos je na ogled 
do 29. avgusta v Mestni hiši.

RAZSTAVE
Razstava Berko je na ogled do 29. avgusta v 
Prešernovi hiši.

Razstava Arhivi – zakladnice spomina je na 
ogled do 30. avgusta na Gradu Khislstein.

Razstava fotografij FK Okular iz Vrhnike in 
FD Janez Puhar Kranj bo na ogled do 5. sep-
tembra v Kranjski hiši.

Razstava likovnih del udeležencev likovne-
ga tečaja Univerze za III. življenjsko obdo-
bje – Društvo upokojencev Kranj je na ogled 
od 3. avgusta do 23. septembra v Mestni knji-
žnici Kranj.

Razstava Vinka Tuška bo na ogled do sobote, 
24. septembra v Galeriji Prešernovih nagrajen-
cev.

Odpiralni čas galerije je od torka do petka med 
10. in 18. uro ter ob sobotah od 10. do 13. Ure. 
Ogled razstave je brezplačen.

Izjemne slike in prostorske postavitve na raz-
stavi Vinka Tuška varuje Rival VTS

Razstava Banksy, hvala za rože je na ogled 
do srede, 28. septembra v Layerjevi hiši.

Razstava ZEK in a rov je na ogled do srede, 28. 
septembra v Rovih pod Starim Kranjem. 

Rove lahko obiščete v sklopu Pocestnice (vsak 
petek in soboto ob 17. uri z Glavnega trga) in 
z vstopnico Banksyjeve razstave (vsak četrtek, 
petek, soboto in nedeljo ob 19.15 z vhoda v 
rove na Jelenovem klancu).

Razstava Generacija za generacijo – Predra-
čunalniške knjižnice je na ogled do septem-
bra na Gradu Khislstein.

Razstava Berko je na ogled do konca septem-
bra v Mestni hiši.

Razstava V blesku kovinske oprave – pozno-
antična lamelna oklepa iz Kranja je na ogled 
do 30. novembra na Gradu Khislstein.
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PETEK

16. 9. SIDDHARTA
AKUSTIČNO

www.tourism-kranj.si

MOŠKI SO Z MARSA,
ŽENSKE SO Z VENERE

PETEK

2. 9.
KLAPE V KRANJU
(KLAPA ŠUFIT, KVATROPIRCI)

PETEK

9. 9.
SVET JE TVOJ
MUZIKAL OŠ OREHEK

NEDELJA

11. 9.

Prijave na Županov tek

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

Vabljeni, da se prijavite! Natančne in-
formacije o teku lahko dobite v trgovini 
Kr'štacuna in na visitkranj.si.

PRIJAVE NA ŽUPANOV TEK

NOVA APLIKACIJA
KRdoma - Kranj na domačem zaslonu!
Nastavite si KRdoma na svoj osebni računalnik in občudujte kranjske razglede 
z domačega naslonjača. KRdoma je nova aplikacija – Google brskalnik, narejen po 
vaši meri.

Kako do njega? V svoj brskalnik vpišite home.visitkranj.com, kliknite na gumb 
“Nastavi za domačo stran” oz. sledite navodilom in v trenutku boste KRdoma!

KRdoma je aplikacija Zavoda za turizem in kulturo Kranj ter deluje na brskalnikih 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer in Safari.

 TURISTIČNA PATRULJA
Ubranite ugled svojega mesta!
Ubranite ugled svojega mesta!
Na seznamu slovenskih mest, katerih turistično ponudbo po napotitvi časopisa
Svet24 ocenjujejo tuji turisti, se je znašel tudi Kranj. Prepričani smo, da bodo šli iz 
našega mesta zadovoljni, kot vsi, ki obiskujejo Kranj, njegove znamenitosti, gostil-
ne in prenočišča. A glejte ga, zlomka, na stopnjo priljubljenosti določenega mesta 
ne vplivajo tuji turisti, temveč vi, prebivalci mest. V časopisu Svet24 morate naj-
ti glasovnico in vsi glasovati za Kranj. Izvod časopisa Svet 24 pa vas čaka v TICu 
Kranjska hiša. Tako se bomo z vašo pomočjo povzpeli na najvišje mesto. Hvala, 
ker imate radi Kranj!

 MUZEJSKA POT
Gorenjski muzej povezuje žlahtno preteklost Gorenjske z novo muzejsko potjo, 
ki povezuje različne razstave in postavitve. Ogledate si lahko mizo, na kateri je 
pisal Prešeren v Prešernovi hiši, arheološko razstavo Železna nit v Mestni hiši, 
kosti naših prednikov v Kostnici, izjemno poznoantično najdbo na gradu Khi-
slstein, najboljšo umetnost v Sloveniji v Galeriji Prešernovih nagrajencev ter 
zgodbo izumitelja fotografije na steklo Janeza Puharja v Layerjevi hiši.

Po končani poti pa dobite še kavo na njihov račun! Pa še to, preden greste na pot, 
si pretočite aplikacijo Nexto, da bo doživetje še boljše.

OGLAS 1

K R A N J ,  S L O V E N I A

www.diamantdance.si 

kranj-open_oglas_125x110.indd   1 21/07/16   14:51
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Julija ste tudi vi širili utrip mesta na 
številnih dogodkih. Opaziti vas je bilo 
na Ani Desetnici, na koncertih fe-
stivala SubArt in odprtju razstave 
Vinka Tuška v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev, kamor je prišel tudi g. 
Anton Peršak, novi minister za kul-
turo Republike Slovenije. Razstavo 
pomembnega kranjskega slikarja Tu-
ška, ki je za svoje delo prejel nagrado 
Prešernovega sklada, si lahko ogle-
date do 24. septembra.

Množično ste obiskali koncert Oliver-
ja Dragojevića z Dupini v Letnem 
gledališču Khislstein in 34. Kranfest 
s Kranjsko nočjo, kjer ste v treh dneh 
plesali, se zabavali in dobro jedli.

Nekaj zelo prijetnih večerov smo pre-
živeli na Vovkovem vrtu ob filmih, 
tudi ob slabšem vremenu v Stolpu 
Škrlovec. Filmske večere nadaljujemo 
še v avgustu, vsak četrtek ob 21. uri.

JULIJSKI UTRIP
Za izjemno lokacijo se je vnovič izka-
zal vrt gradu Khislstein, skupaj smo 
tam okušali piva domačih pivovar-
jev in dobrote KRanska kuhne.

Na zidu gradu Khislstein smo odprli 
razstavo najboljših vaših Instagram 
fotografij, ki bo dobila nadaljevanje 
26. avgusta.

Trgovinice in modni ateljeji, ki se 
skrivajo po starem mestu, so prišli 
na Glavni trg 9. julija in se pokazali v 
vsej svoji izvirnosti. Na poletni mo-
dni reviji so sodelovali: Tina Pavlin, 
Pisano na kožo, BIT clothes, Esti-
lo, Army shop, Modni salon Špica, 
Venus, Modni svet, Beadhabit, fri-
zerski salon Stylish, I-make up in 
številni drugi!

Fotografa: Uroš Frelih, Primož Pičulin

Odprtje razstave Vinka Tuška 
v Galeriji Prešernovih nag-
rajencev, nagovor g. Antona 
Peršaka, ministra za kulturo RS, 
7. julija 2016

Odprtje razstave Instagram 
fotografij, 1. julija, vrt Gradu 

Khislstein

Ana Desetnica, 
8. julija 2016

Filmi na Vovkovem vrtu, julij 2016

Koncert Oliverja Dragojevića 
z Dupini, Letno gledališče 
Khislstein, 1. julija 2016

SubArt festival, koncert 
Brkovi, 7. julija, Down 

Town



Kranj, avgust - september 2016 11

JULIJSKI UTRIP

Tri dive poletne noči, 
Letno gledališče 
Khislstein, 8. julija 
2016

Karavana piv, vrt Gradu Khislstein, 
16. julija 2016

Modna revija, Glavni trg, 
julij 2016

Kranfest, Slovenski trg,
julij 2016

SMETI PREJ IN POTEM
Gospoda Velimirja Đakovića, ki že 5 let vestno skrbi za čistočo mesta po Kranfestu, 
smo vprašali, če nam lahko zaupa, kakšne so razlike v količini proizvedenih smeti. Po-
vedal nam je, da je bilo dve leti nazaj najhuje, lani pa se je število smeti občutno zmanj-
šalo, za kar 20 odstotkov. Tudi letos se trend nadaljuje, saj smo z novimi smetnjaki 
med prizorišči v sodelovanju s Komunalo Kranj zopet zmanjšali količino odpadkov.

Kranj pred in po tem, ko je za vsemi nami in dogajanjem počistila Komunala Kranj. Hvala za lepo in 
čisto mesto!

Zahvaljujemo se vsem ki so omogočili Kranfest 2016 – 34. 
tradicionalno Kranjsko noč
Prireditev je omogočila: Mestna občina Kranj, Organizator prireditve: Zavod za 
turizem in kulturo Kranj, Soorganizator: Prireditvena agencija Interplan
Pokrovitelji prireditve: VBKS Leasing, Domplan, družba za inženiring, nepremični-
ne, urbanizem in energetiko d.d., Klet Brda, Pivovarna Laško, Pivovarna Union, Za-
varovalnica Adriatic Slovenica, Avtohiša Vrtač, Pizzeria in špageterija Buf, Kavarna, 
gostilnica in picerija Picanto, Impulz servis do.o., Elektro Gorenjska, Spar Slovenija, 
Vekoterm inženiring d.o.o., Dilca-zaključna dela v gradbeništvu, Domel d.o.o., RMS 
NET d.o.o. tisk in reklamna grafika, Pro3 d.o.o., Davidov hram d.o.o., Izredni prevozi 
Kokaš, Twix, Delavska hranilnica d.d., Gorenjski glas, Radio 1, Radio Kranj, Radio 
Gorenc, Radio sora, Tam tam

Zavod za turizem in kulturo Kranj se najlepše zahvaljuje tudi prebivalcem mestnega 
jedra. S pomočjo vašega razumevanja, sodelovanja in udeležbe je bila prireditev uspe-
šnejša!

ZAHVALA

KRANFEST 2016
34. TRADICIONALNA KRANJSKA NOČ
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mag. Tomaž Štefe, 
direktor Zavoda za 
turizem in kulturo 
Kranj 

PROCES DELA
Ustvarjanje dobre celostne podobe 
turistične destinacije je zahtevno stro-
kovno delo, ki vključuje tako strokov-
njake kot kreativce, na koncu pa je 
rezultat namenjen številnim deležni-
kom, ki so s celostno podobo bolj ali 
manj zadovoljni. Na Zavodu za turi-
zem in kulturo Kranj smo se pogumno 
in strokovno lotili procesa ustvarjanja 
podobe turistične destinacije Kranj, ki 
ga na straneh Poslovnega turističnega 
utripa Kranja tudi predstavljamo.

Zagotovili smo strokovnost dela in 
ustreznost delovnega procesa, konč-
nega zadovoljstva vseh deležnikov pa 
zagotovo ne moremo zagotoviti, če-
prav bi si želeli tudi to. Na koncu je od 
vsakega posameznika odvisno, ali  mu 
bo določena podoba všeč ali ne, zato je 
pri ustvarjanju celostne podobe dobro 
poznati znameniti rimski rek De gusti-
bus non est disputandum, ki pravi, da 
se o okusih pač ne razpravlja (v prevo-
du s komentarjem bi to pomenilo, da 
so okusi posameznika vedno subjek-
tivni, in zato ne morejo biti ne pravilni 
in ne napačni).

Pri delu smo upoštevali časovne ome-
jitve, saj smo želeli delo opraviti dobro 
in poglobljeno, na drugi strani pa tudi 
relativno hitro. Ekipo za tržno komu-
niciranje turistične destinacije Kranj 
smo začeli sestavljati v prvih mesecih 
letošnjega leta, sledili so pregledi ob-
stoječega stanja, že narejenih raziskav 
in analiz na področjih, povezanih z 
znamkami Kranja, nato smo povzeli 
dosedanje ugotovitve. Povezali smo se 
s priznanimi slovenskimi strokovnjaki 
na področju mestnih znamk, za glav-
no strokovno oporo in vodenje najbolj 
zahtevnih delov procesa pa smo se do-
govorili z dr. Andrejem Pompetom iz 
podjetja Brand Business Schoool, ki je 
priznan slovenski strokovnjak za bla-
govne znamke mest. Skupaj z njim smo 
nato izvedli dve delavnici, kamor smo 
povabili vse ključne deležnike za razvoj 
mesta in njegove podobe. Povzetek 
vsega naštetega je bil osnova za pri-
pravo razpisa za oblikovanje celostne 
grafične identitete za destinacijsko 
znamko Kranj. Razpis je bil javno obja-
vljen 21. junija 2016, k sodelovanju pa 
smo povabili tudi znane oblikovalce in 
podjetja, ki se ukvarjajo s pripravo ce-
lostnih podob za turistične destinacije. 
Rok za oddajo je bil 19. julij 2016, na 
natečaj je prispelo 41 predlogov iz vse 
Slovenije. Zagotovili smo ločenost pre-
dlogov od ponudnikov, tako da komi-
sija pri ocenjevanju podob ni poznala 
njihovih avtorjev. Strokovna komisija 
se je sestala 21. julija in je pregledala 
ter ocenila prispele predloge ter izbrala 

pet finalistov. Za zagotovitev dodatne 
strokovnosti se je komisija odločila za 
izvedbo semantične raziskave, s katero 
bo preverila, kako se izbrane podobe 
obnašajo pri različnih ciljnih skupinah, 
končno odločitev pa bo komisija spre-
jela po izvedbi omenjenega testiranja, 
predvidoma v septembru 2016.

Z izborom ustrezne celostne podobe 
turistične destinacije pa se delo nika-
kor ne zaključi, v resnici se takrat pra-
vo delo šele začne. Celostno podobo je 
potem potrebno ustrezno strukturi-
rati in implementirati na vsa področja 
(tržnega) komuniciranja.

Lahko rečemo, da Kranj do sedaj ni 
imel enotne znamke mesta. S pro-
jektom iskanja (turistične) mestne 
znamke smo odprli prostor, da Kranj 
pridobi in vzpostavi znamko, ki jo bo 
implementiral ne samo na področje 
turizma, ampak tudi na druga podro-
čja, kot npr. na področje mestne upra-
ve, na področje izobraževanja, kulture, 
športa itd.

VREDNOTE IN TURISTIČNA                       
PONUDBA KRANJA
Ko ustvarjamo mestno znamko, mo-
ramo – tako kot pri ustvarjanju vseh 
dobrih znamk – izhajati iz vrednot, 
osebnosti in značilnosti mesta. Če 
želimo ustvariti znamko, ki bo lahko 
uporabna dolgo obdobje, je treba raz-
mišljati o vrednotah in atributih mesta 
poglobljeno in dolgoročno. Katere so 
tiste vrednote mesta, ki so skrite pod 
površjem ledene gore in jih je danes 
komaj mogoče zaznati? Katere so tiste 
vrednote mesta, ki se bodo šele poka-
zale in na katerih lahko mesto gradi 
svojo prihodnost? Raziskali smo vre-
dnote mesta Kranja, tako tiste, ki so 
vidne na prvi pogled, kot tudi tiste, za 
katere verjamemo, da se skrivajo pod 
površjem in bodo v kratkem času po-
nosno privrele na dan.

Za turistično znamko mesta je še po-
sebej pomembno, ali bo znamka po-
magala promovirati mesto ciljnim 
skupinam in ali bo ustrezno predsta-
vljala turistične produkte mesta kot 
turistične destinacije. Pri Kranju velja 
upoštevati specifiko, da imamo več 
Kranjev, ki so razporejeni drug okrog 
drugega v obliki koncentričnih krogov. 
V središču je staro mestno jedro na 
skali nad sotočjem Save in Kokre, to-

DESTINACIJSKA ZNAMKA KRANJ

TURISTIČNA PONUDBA KRANJA

NARAVA KULTURA

rej »Stari Kranj«. Sledi »Mesto Kranj«, 
ki vključuje današnje strnjeno naselje 
Kranja. Tretji krog predstavlja obmo-
čje uradne Mestne občine Kranj, oko-
lico mesta, kjer se prav tako nahajajo 
pomembne turistične znamenitost, na 
primer Posestvo Brdo. Na Kranj lahko 
pogledamo še v četrtem krogu, ki bi ga 
poimenoval »Kranj z okolico«, tukaj pa 
se Kranj poveže s sosednjimi občinami 
in letališčem.

Če je glavni turistični produkt Sta-
rega Kranja in Mesta Kranj KUL-
TURA, je glavni turistični produkt 
naslednjih dveh koncentričnih kro-
gov, okolica Kranja, torej NARAVA. 

Kulturo predstavlja kulturno-zgodo-
vinska dediščina Kranja. To so številne 
turistične atrakcije, kot so cerkve na 
čelu s Cerkvijo sv. Kancijana, muzeji 
na čelu z Gorenjskim muzejem, gale-
rije na čelu z Galerijo Prešernovih na-
grajencev, številne znamenite kranjske 
hiše, ki so posebne tako zaradi svoje 
zgodovinske kot umetniške vrednosti, 
ter ostale mestne atrakcije, od katerih 
vsaka nosi svojo zgodbo, ki je zelo za-
nimiva za turiste. Kulturo predstavlja-
jo tudi številni dogodki, ki v Kranj pri-
vabljajo obiskovalce. Nekateri izmed 
njih so močno prepoznavni tako lokal-
no kot v Sloveniji, pri naštevanju pa bi 
bilo več dogodkov izpuščenih kot na-
vedenih, saj se, verjeli ali ne, v Kranju 
v povprečju vsak dan zgodi okrog dvaj-
set dogodkov. Kranj ima toliko kultur-
nega potenciala, da bi že v bližnji pri-
hodnosti lahko upravičeno kandidiral 
za kulturno prestolnico Evrope.

Po drugi strani je okolica Kranja pov-
sem blizu in ponuja odlične aktivnosti 
v naravi. Smučanje na Krvavcu je od 
Kranja oddaljeno zgolj 15 minut, še 
celo Kranjska Gora je bližje Kranju, kot 
pa je salzburško smučišče (Flachau) 
oddaljeno od Salzburga. Okrog Kranja 
so planine in gore, ki ponujajo odlične 
možnosti za pohodništvo in gorništvo, 
kjer lahko Kranj ponudi tudi izjemne 
zgodbe odličnih plezalcev in alpinistov. 
Kranj z okolico je odlično izhodišče za 
kolesarske izlete …

Narava in kultura pa se v Kranju tudi 
dobro prepletata. V mestu se lahko 
srečamo s podeželsko kulturo, ekolo-
ško hrano in čisto pitno vodo, ki prite-
če izpod hribov v okolici Kranja. V na-
ravo se odpravljajo kranjski meščani, 

reki Kokra s kanjonom (Kranj je poleg 
Luksemburga edino evropsko mesto s 
kanjonom v centru) in Sava pa naravo 
in svež zrak pripeljeta prav v samo sre-
dišče Kranja. 

Kranj ponuja v turističnem smislu še 
veliko več (kulinariko, zdravje in dobro 
počutje, poslovni turizem …), vendar 
lahko povzamemo, da sta primarna 
nosilna stebra kranjske turistične po-
nudbe prav kultura in narava.

dr. Andrej Pompe

Kranj se je odločil, da 
se tako kot vse več 
mest po svetu umesti 
na konkurenčni trg, 

kar pomeni, da želi postati čim bolj 
prepoznaven in konkurenčen. Prepo-
znavnost pa je le prvi korak in ta je 
uspešnejši, če si na zemljevidu konku-
renčnih mest ustvari povsem lastno, 
od konkurentov neogroženo pozicijo. 
To pomeni, da mora izpostaviti svoje 
največje posebnosti, to je tisto, kar ga 
dela edinstvenega. Edinstvenosti me-
sta določajo njegov karakter. Mesto, 
tudi Kranj seveda, je sožitje umetnega, 
od človeka ustvarjenega okolja, ter na-
rave in njenih danosti. Vse to ustvar-
ja ambient, v katerem živijo in delajo, 
ustvarjajo in se sproščajo, izobražujejo 
in družijo prebivalci in vsi, ki v mesto 
prihajajo zaradi takšnih ali drugačnih 
razlogov. Vse to je s pomočjo znamke 
mogoče doseči in preseči.

Izhodišče ustvarjanja katerekoli znam-
ke je »produkt« (v našem primeru me-
sto) s svojimi značilnostmi, vedenjem 
in vrednotami. Da je bilo mogoče ugo-
toviti prave atribute Kranja in njegove 
pristne in prvinske vrednote, smo se 
dela lotili sistematično in strokovno. 
V ta namen je bila opravljena raziska-
va med Kranjčani in izvedene so bile 
delavnice s pomembnimi deležniki 
Kranja. Zelo pomembno je namreč, da 
prebivalci Kranja in njegovi deležniki 
soustvarjajo prihodnost svojega mesta 
in s svojimi odločitvami in rešitvami 
omogočijo postaviti strateške temelje 
za uspešno trženje Kranja. Prvi koraki 
uporabe znamke bodo storjeni v turiz-
mu, kasneje pa tudi na drugih podro-
čjih, kot so kultura, šport, investicije, 
infrastruktura, gospodarstvo, izobra-
ževanje …

Pozicionirati Kranj pomeni uporabiti 
najsodobnejša trženjska orodja, in si-
cer gre za ustvarjanje znamke mesta 
Kranj, ki bo postala univerzalno ko-
munikacijsko sredstvo, katerega cilj je, 
da pomaga umestiti Kranj tja, kamor 
si Kranjčani želimo. Z njegovo pomo-
čjo bomo ustvarjali želeno zaznavanje 
in dojemanje prestolnice Gorenjske, 
vpete med Slovenske Alpe, na samem 
sotočju Save in Kokre, mesta z bogato 
zgodovinsko in kulturno dediščino, ži-
vljenjskega okolja, kjer se porajajo izje-
mne ideje, izdelujejo vrhunski izdelki, 
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živijo izjemni ljudje.

Znamka Kranj bo postala prava znam-
ka, ko bo dobila svojo prepoznavno 
vizualno identiteto, na katero se bodo 
vezali: temeljna obljuba, ključne vre-
dnote in najpomembnejši atributi, po-
membni za vse deležnike Kranja. Vizu-
alna identiteta Kranja, ki bo sčasoma 
postala prava destinacijska znamka, je 
s pomočjo grafičnih elementov – zna-
ka, izbrane tipografije in integriranega 
pozicijskega stavka (temeljna obljuba) 

– ikonografska upodobitev osebnosti 
mesta, katere naloga je dajati konkre-
tnim posameznostim Kranja dodano 
vrednost, pečat edinstvenosti in po-
membnosti. Uporabljala se bo povsod 
tam, kjer bodo sporočila Kranja pozi-
tivna in ohrabrujoča. Uporabljala se bo 
v skladu s pravili, ki bodo na koncu do-
ločena v priročniku o uporabi znamke 
Kranj. Takšen priročnik so uzakonjeni 
predpisi uporabe, ki bodo usmerjali 
uporabnike znamke v pravilne umesti-
tve, takšne, ki bodo plemenitile tisto, 

kar bo z njo oznamčeno. Roko nad 
pravilno uporabo bo držal upravitelj 
znamke Kranj.

Pred časom smo objavili razpis in nanj 
se je odzvalo lepo število ustvarjalcev 
grafičnih identitet. Strokovna komisija 
na čelu z direktorjem Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj mag. Tomažem 
Štefetom je imela zahtevno delo in je 
po večurnem temeljitem delu, ocenje-
vanju na podlagi razpisnih kriterijev in 
strokovnem znanju in izkušnjah čla-

nov žirije izbrala pet finalistov, katerih 
rešitve obetajo in obljubljajo učinkovi-
to grafično upodobitev znamke Kranj. 
Rešitve finalistov bodo šle skozi sito 
semantične raziskave in na koncu bo 
žirija na podlagi rezultatov in lastnih 
mnenj predlagala zmagovalno rešitev.

Predstavljamo vam pet finalnih pre-
dlogov za oblikovanje celostne grafične 
podobe za destinacijsko znamko Kranj. 

Glavni kriteriji razpisa, na podlagi ka-
terih je komisija izbirala, so bili:

•	 Lahka prepoznavnost in nezamen-
ljivost

•	  Likovna čistost in originalnost
•	 Likovna skladnost z odlikami in 

vrednotami Kranja
•	 Enostavnost, odprtost in aplikati-

bilnost
•	 Všečnost
Sprejemljivost finalnih rešitev bo testi-
rana pri različnih ciljnih skupinah, re-

zultati bodo prikazani v obliki seman-
tičnega diferenciala. Komisija se bo 
ponovno sestala po izvedenem testira-
nju, predvidoma v začetku septembra, 
in sprejela končno odločitev.

Člani komisije so:
•	 Mag. Tomaž Štefe, direktor Za-

voda za turizem in kulturo Kranj, 
predsednik

•	 Senja Vraber, direktorica uprave 
Mestne občine Kranj

•	 Dr. Andrej Pompe, Brand Busi-

ness School, strokovnjak za bla-
govne znamke mest in dolgoletni 
kreativni direktor v marketingu

•	 Mag. Marko Arnež, vodja Galeri-
je Prešernovih nagrajencev Kranj

•	 Mitja Petrovič, dolgoletni krea-
tivni direktor v marketingu

 PREDSTAVITEV FINALNIH REŠITEV 
Bralce Poletnega utripa Kranja va-
bimo, da svoje mnenje poveste tudi 
vi! Vseh pet finalnih oblikovalskih 
rešitev je predstavljenih tudi na 
spletni strani www.visitkranj.com, 
kjer lahko komentirate predlagane 
finalne rešitve.

1.

2.

3.

4.

5.
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Število turistov se je v 
zadnjih treh letih v Kranju 
podvojilo
Število turistov se je v zadnjih treh letih 
v Kranju podvojilo. Število prihodov tu-
ristov in število turističnih prenočitev v 
Kranju od leta 2013 naprej konstantno 
narašča. Število prihodov turistov se je 
v zadnjih treh letih podvojilo, in sicer 
je naraslo iz 19.248 (2012) na 41.160 
(2015). Število prenočitev se je v ena-
kem obdobju zadnjih treh let povečalo 
iz 35.339 (2012) na 69.355 (2015).

KRANJ POSTAJA TURISTIČNA DESTINACIJA

Graf: število prenočitev turistov v občini Kranj po letih od 2008 do 2015 (vir: SURS)
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Graf: število prihodov turistov v občini Kranj po letih od 2008 do 2015 (vir: SURS)
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Graf: zasedenost turističnih kapacitet v občini Kranj po letih 2008 do 2015 (vir: SURS)
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Graf: Število prenočitev v občini Kranj po letih in mesecih od 2008 do 2015 (Vir: SURS)

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Povprečna letna zasedenost turističnih 
sob v Kranju je še vedno nizka, je pa na-
rasla v zadnjih treh letih iz 13  na 21 
odstotkov.

V Kranju se spreminja struktura gostov, 
saj so bili tradicionalni trgi, ki so ustva-
rili največ prenočitev, še v letu 2008 
Nemčija, Italija, Hrvaška in Avstrija, 
danes pa največ prenočitev v Kranju 
ustvarijo gosti iz Koreje, Nemčije, Srbi-
je in Poljske. 

V prvem polletju 2016 beleži Kranj 
15-odstotno rast turističnega obiska

Niso pa tisti gostje, ki v Kranju ustvari-
jo največ prenočitev, tudi najpogostejši 
obiskovalci Starega Kranja. V kranjskem 
turistično-informacijskem centru, ki se 
nahaja v Kranjski hiši prav na Glavnem 
trgu sredi Kranja, redno beležimo šte-
vilo obiskovalcev. V zadnjih dveh letih 
prihajajo obiskovalci Starega Kranja iz 
naslednjih držav: Nemčija, Italija, Veli-
ka Britanija, Združene države Amerike, 
Francija, Hrvaška in Španija.

TIC v Kranju je v prvem polletju leto-
šnjega leta (januar–junij 2016) zabeležil 
6808 obiskovalcev, kar je 15 odstotkov 
več kot v enakem obdobju lanskega leta. 

V prvi četrtini leta 2016 beleži Kranj 
25-odstotno rast turističnih prenočitev
Po uradnih podatkih Mestne občine 
Kranj je znašalo število turističnih pre-
nočitev občini 19.768 v obdobju janu-
ar–april 2016, kar pomeni 25-odstotno 
rast turističnih prenočitev s primerlji-
vim obdobjem v minulem letu.

Pripravila: 

Mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj

Tamara Maržič, sodelavka Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj

DNEVNE VSTOPNICE:
•	 odrasla:	5	EUR
•	 otroška:	3	EUR
•	 družinska:	9	EUR	

• OLIMPIJSKI BAZEN
• DVA OTROŠKA BAZENA
• VODENE ANIMACIJE
• ZABAVNE IGRE ZA ŠOLARJE IN DIJAKE. 
• BREZPLAČNE IGRE NA VELIKIH BAZENSKIH IGRALIH

Za	varnost	in	red	med	potekom	animacij	skrbijo	strokovno	usposobljeni	animatorji.	
Z	osvežilnimi	napitki,	sladoledom	in	ostalo	ponudbo	je	poskrbljeno	v	dveh	gostinskih	lokalih.

Vabljeni.

Informacije:	recepcija	bazena	04-20	14	440,	www.zsport-kranj.si

	

OBRATOVALNI ČAS JE:
•	 vsak	dan:	od	9h	-	22h.
•	 popoldansko	kopanje:	od	14h	-	20h.
•	 nočno	kopanje:	20h	-	22h.	
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POZIV!  TURISTIČNE NOVOSTI
POZIV ZA PRIDOBITEV 
VPOGLEDA V  
NAČRTOVANE TURISTIČNE 
NOVOSTI, IDEJE IN 
PROJEKTE
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
(v nadaljevanju ZTKK), z namenom 
evidentiranja inovativne turistične 
ponudbe na območju Mestne občine 
Kranj, objavlja poziv za pridobitev vpo-
gleda v  načrtovane turistične novosti, 
ideje in projekte.

Mestna občina Kranj je v strategiji ra-
zvoja turizma zapisala, da je njeno 
poslanstvo navdušiti Kranjčanke in 
Kranjčane za izkoriščanje poslovnih in 
zaposlitvenih priložnosti v turizmu ter 
partnersko sodelovanje pri oblikovanju 
tržno zanimivih zgodb, ki bodo zaradi 
edinstvenosti, pristnosti in kakovosti v 
Kranj pritegnile več (tujih) turistov, po-
večale njihovo potrošnjo in s tem širile 
koristi od turizma v lokalnem okolju.

ZTKK vidi kot eno izmed rešitev v  po-
večanju števila inovativnih in kakovo-
stnih turističnih produktov po katerih 
bo občina prepoznana kot atraktivna 
turistična destinacija, ki jo je nujno obi-
skati. Zato vabi vse zainteresirane, da 
pošljete opis vaših turističnih novosti, 
idej in projektov kot je opredeljeno v 
nadaljevanju.

Vaš izkazan interes bo pripomogel k 
bolj jasni sliki, kaj Mestna občina Kranj 
želi in zmore in kako ji ZTKK lahko pri 
tem pomaga.

ZTKK bo gradil na dosedanjih temeljih 
in poglobil delo na tistih področjih, ki 
v prihodnje zahtevajo največ dela – 
med vsebinskimi poudarki bodo tako 
razvojno produktno delo, oblikovanje 
prodajnih programov, trajnostni razvoj 
in spodbujanje inovativnosti. 

Namen poziva za pridobitev vpogleda 
v načrtovane turistične novosti, ideje 
in projekte
Za potrebe razumevanja razvojnih na-
črtov vseh soustvarjalcev doživetij v 
Mestni občini Kranj s tem pozivom 
iščemo vse:

(1) novo nastale ali

(2) nastajajoče ali

(3) zamišljene novosti, ki bi jih Me-
stna občina Kranj pri svojem razvo-
ju lahko upoštevala in združevala v 
svojo turistično ponudbo.

Poziv je namenjen tako javnemu sek-
torju kot tudi zasebni in nevladni ini-
ciativi ter vsem projektom in idejam na 
območju Mestne občine Kranj.

Hkrati je poziv izveden v obliki zbira-
nja pobud na portalu Banke turističnih 
priložnosti Slovenije, ki bo omogočila 
takojšnjo javno objavo vaših novosti 
ali pobud in s tem njihovo povezovanje 
in promocijo. Stopnja, do katere boste 
- opcijsko - vsebine tudi javno razkrili 
(in ne le zaupali ZTKK), bo prepuščena 
vam.

Prosimo vas, da informacijo ozi-
roma ta poziv posredujete tudi vi 
preko vaših kanalov do deležnikov 
zasebnega, nevladnega in javnega 
sektorja v Mestni občini Kranj.

Prijazno vas prosimo za vašo aktivno 
pomoč pri tem, da bo pričujoči poziv 
prišel do vseh deležnikov, ki so nepo-
sredno ali posredno aktivni na podro-
čju turizma in s turizmom povezanimi 
dejavnostmi.

Roki za oddajo in način oddaje:
Rok za oddajo je 25.9.2016.

Sodelujoči obiščejo spletno stran www.
btps.si, kjer je objavljen Poziv za prido-
bitev vpogleda v  načrtovane turistične 
novosti, ideje in projekte na območju 
Mestne občine Kranj in sledijo navodi-
lom za oddajo opisa njihovih novosti.

Za vsa vprašanja smo dosegljivi na spo-
dnjih kontaktih:

na ZTKK, Kristina Sever – 
kristina.sever@visitkranj.si,

na Banki turističnih priložnosti 
Slovenije - info@BTPS.si.

Več informacij na www.visitkranj.si

CITY GAMES TUDI LETOS V KRANJU
Slovenijo	bodo	v	sklopu	mednarodne	turneje	tudi	 letos	obi-
skale	popularne	 igre	za	vse	generacije,	ki	 se	 jih	mnogi	 spo-
minjajo	pod	 imenom	Jadranske	 igre.	Popularnost	 iger	pred-
stavljajo	podatki,	da	bo	v	40	mestih,	kjer	letos	potekajo	igre,	
sodelovalo	kar	200	prijavljenih	ekip.	V	živo	bo	igre	spremljalo	
70.000	gledalcev.

Nacionalni finale bo potekal v Kranju, 13. 
avgusta, na Letnem kopališču Kranj. Vabi-
mo vse športnike, rekreativce in ljubitelje 
dobre zabave, da si igre ogledate in z navi-
janjem spodbujate domačo ekipo.
Za	 več	 informacij	 obiščite	 uradno	 spletno	 stran	 iger:	www.
city.games.com,	 potek	 iger	 pa	 lahko	 spremljate	 tudi	 preko	
Facebooka,	Twitterja	in	Instagrama.
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NASVET ZA IZLET

KRANJČANI O KRANJU

EKIPA POLETNEGA UTRIPA KRANJA
Besedila:  Zala Vidali, Manca Strugar, Kri-
stina Sever, Andrej Pompe in Tomaž Štefe
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordina-
cija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar 
Fotografije: arhiv ZTK Kranj Zahvala: 
Eva Pirnat, Kristina Sever, Tamara Maržič 
kranjski ponudniki in prireditelji, Gorenjski 
Glas, Naklada: 3 .000, Mesec: Julij 2016, 
Izdaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj, 
zanj direktor mag. Tomaž Štefe

BRDO – POSESTVO 
DOŽIVETIJ
Del Kranja je tudi grajski park Brdo z 
raznolikimi možnostmi za doživet iz-
let. Sprehod po prostranem zelenem 
posestvu nudi prijetno zavetje pred 
žgočim soncem ter hkrati pomirja in 
navdaja z energijo. Park Brdo vabi s 
številnimi sprehajalnimi potmi, drevo-
redi, mostički in umetninami, skritimi 
med nasadi. V poletnih dneh pa je po-
sebno čaroben pogled na jezera, ko na 
njih zacvetijo lokvanji.

Brata Zois sta že v 18. stoletju na me-
stu posestva Brdo zasnovala prvi bota-
nični vrt na Slovenskem. Na sprehodu 

lahko občudujete mnogo rastlinskih in 
živalskih vrst, ki so v Parku Brdo našle 
svoje domovanje. Zaradi raznolikosti 
flore in favne je park pod zaščito pro-
grama Natura 2000. Ne le naravno, 
tudi zgodovinsko je Posestvo Brdo zelo 
bogato. Renesančni Grad Brdo ima za 
seboj več kot 500-letno zgodovino in je 
najpomembnejši protokolarni objekt v 
Republiki Sloveniji.

Na posestvu domuje 12 lipicancev. Ti 
beli lepotci vas lahko popeljejo s kočijo 
ali pa se veščin jahanja naučite ob izku-
šenih inštruktorjih. Za športne navdu-
šence je tu Golf Brdo, naravno igrišče z 
devetimi luknjami. Brdo daleč naokoli 

slovi po izjemni kulinariki, poskusite 
dobrote v piknik košarici, na terasi Ho-
tela Brdo, kjer strežejo sladice ali pa se 
pustite razvajati na vikend kosilu.

Sami, z družbo ali z družino doživite 
lepote Posestva Brdo.

KULTURNI UTRIP 
MESTA NAS POVEZUJE
Kranj je moje rojstno mesto, moj dom 
in kraj, ki ga imam rad. Spominjam se, 
ko sem se vrnil iz študija v ZDA, kjer 
sem sicer bil dva meseca, kako sem ob-
čudoval gore, ki tako lepo dopolnjujejo 
veduto Kranja, ljudi, ki jih poznam, in 
na splošno okolje, ki ga obdaja. Morda 
je potrebno iti v tujino, da zna človek 
ceniti to, kar ima doma.

Prav zaradi bližine gozdov, dežele, gor-
skih vrhov in smučišč je turistična po-
nudba Kranja na splošno, predvsem pa 
v zadnjem času, bogata. Želel bi si, da 
bi se tudi trgovska ponudba v smislu 
specializiranih trgovin, obrtniških de-
lavnic in malih trgovin z izbranimi iz-
delki »vrnila« v Kranj in mu poleg vseh 
prireditev, ki se čez poletje skoraj dnev-
no dogajajo v mestu, vdahnila nekdanji 
trški in sejemski vrvež, ki je značilen za 
podobna mesta doma in v tujini.

Kulturno je Kranj zelo bogato mesto, 
saj so v preteklosti v Kranju ustvarjali 
številni umetniki: pesniki, pisatelji, ar-
hitekti, likovniki in glasbeniki. Ponaša 
se s številnimi društvi, ki z ljubiteljsko 
kulturo nosijo dober glas kranjske kul-
ture po Sloveniji in v tujini, saj nasto-
pajo na številnih festivalih in drugih 

prireditvah. Predvsem pa je Kranj lahko 
ponosen na Glasbeno šolo, ki sodi med 
najstarejše tovrstne ustanove v Slove-
niji in iz katere izhajajo mnogi priznani 
slovenski glasbeniki. Pri vzgoji glasbe-
nikov pa ima velik pomen in tradicijo 
tudi Pihalni orkester MOK.

Poleti Kranj zaživi v čisto drugačnih 
barvah. Različni kulturni dogodki, ki 
se od konca septembra do srede aprila 
dogajajo predvsem za zidovi različnih 
prireditvenih prostorov, se preselijo 
na plano. Prireditve na ulicah, trgih, 
gostinskih vrtovih, prireditvenih pro-
storih so tako še toliko bolj dostopne 
nam, Kranjčanom, turistom in naključ-
nim obiskovalcem mesta. V smislu slo-
venskega pregovora »V slogi je moč« 
je treba delovati povezovalno in tako 
s skupnimi močmi ohranjati kulturo 
in kulturni utrip mesta. V tem smislu 
razumem tudi prireditev Jazz Kamp 
Kranj, ki sva jo z bratom, kitaristom 
Primožem Grašičem z veliko navduše-
nja in zanosa začela organizirati pred 
trinajstimi leti. Idejo o neformalnem 
glasbenem izobraževanju v povezavi z 
glasbenim festivalom je Primož »pri-
nesel« iz številnih gostovanj doma in 
v tujini, kjer imajo podobne prireditve 
dolgoletno tradicijo. Glasbeno tradicijo 
na področju džezovske in popularne 
glasbe ima Kranj že od nekdaj. Verja-
mem, da festival Jazz Kamp Kranj to 

tradicijo nadaljuje in jo bo nadaljeval 
tudi v prihodnje.

To priložnost bi želel izkoristiti za za-
hvalo in podporo Mestni občini Kranj, 
pokroviteljem, Krajevni skupnosti 
Kranj-center, Zavodu za turizem in 
kulturo, prebivalcem kranjskega stare-
ga mestnega jedra, ki nas »prenašajo«, 
publiki, ki zvesto spremlja naše priredi-
tve, in vsem, ki so kakorkoli pripomo-
gli k prepoznavnosti in uspešnosti Jazz 
Kampa Kranj. Vsak začetek je težak, 
vendar pa si sedaj, ko se ozrem nazaj, 
skorajda ne znam predstavljati poletja 
brez Jazz Kampa Kranj.

Gregor Grašič  je ustanovitelj in orga-
nizator festivala Jazz Kamp Kranj. Že 
pri rosnih desetih letih je začel z igra-
njem trobente. Po študiju zgodovine na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani se je
vpisal na študij trobente pri prof. Lee-
ju Harperju na Koroškem deželnem 
konservatoriju v Celovcu, na povabilo 
prof. Barucha Whiteheada iz Marshall 
University West Virginia (ZDA) pa od-
šel še na dvomesečno usposabljanje 
čez ocean.Po prihodu iz ZDA je igral v 
različnih glasbenih sestavih in big ban-
dih, med drugim tudi v Big Bandu RTV 
Slovenija pod vodstvom dirigenta Loj-
zeta Krajnčana. Leta 2004 je z bratom 
organiziral prvi Jazz Kamp Kranj in do 
danes s svojim instrumentom igra sku-
paj s številnimi priznanimi glasbeniki 
in v različnih zasedbah, pretekla štiri 
leta pa lahko njegov džezovski glasbeni 
izbor poslušamo na avstrijskem radiu 
Agora.

Utrip Kranja prihaja brezplačno na 
vsa gospodinjstva v kranjski občini. 
Če k vam ne prihaja, se obrnite na 
Gorenjski glas - pišite na info@g-glas.
si ali pokličite na  +386 04 201 42 00.

Če poletni Utrip Kranja ne prihaja na 
vaš naslov skupaj s Kranjskimi novi-
cami, si svežo izdajo lahko priskrbite 
v kavarnah in barih starega mesta, v 
Kranjski hiši, v Mestni knjižnici Kranj 
in na Petrolu.
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Igor Kavčič

Kranj – V juliju smo pospre-
mili odprtje zanimive raz-
stave likovnih del, na kateri 
so na ogled slike v tehniki 
akvarela in tuša petih japon-
skih avtorjev in Slovenca. 
Pobudnik razstave v prosto-
rih lokala je bil prav slednji, 
Jože Stražar Kiyohara, po 
rodu iz Škocjana pri Dom-
žalah, ki že štirideset let živi 
na Švedskem, pred leti pa si 
je ženo Sumiko Kiyohara 
uredil bivanje v prenovljeni 

hiši v neposredni soseščini 
Terasa bara na Mohorjevem 
klancu. Jože je umetniško 
izobrazbo pridobival na 
Švedskem, najprej na višji 
šoli za umetnost St. Erik, 
dodatno pa se je izobraževal 
pri umetniku Kegu Haber-
ju. Sumiko Kiyohara je v 
Tokiu končala fakulteto za 
sociologijo, na Švedskem pa 
se je v likovni umetnosti iz-
popolnjevala na zasebni 
umetniški šoli in dodatno 
pri akvarelistki Rii Roes 
Schwartz. Jože in Sumiko 

živita in ustvarjata v pred-
mestju Stockholma. "Gre za 
slike, ki sva jih s Sumiko 
pripravila leta 2013 za prvi 
mednarodni likovni festival 
v Kranju z naslovom Črno-
-belo. Kolegi z Japonske so 
tisto leto gostovali v umetni-
ški rezidenci Layer in so se 
s svojimi deli prav tako od-
zvali povabilu na festival. 
Ker so njihova dela shranje-
na pri naju, sem pomislil, 
zakaj jih ne bi ponovno 
predstavili javnosti. Zdaj je 
devet del šestih avtorjev na 

ogled na stenah lokala," po-
jasnjuje Jože.
Poleg njega in žene Sumiko 
so s svojimi deli predstavljeni 
še Inoue Yoko, ki se ukvarja 
predvsem z abstraktno ume-
tnostjo, Yoshikawa Nobuo, ki 
v svojih delih razmišlja o ge-
ometrijskih naključjih, ob 
njem pa še Takeo Ukon, ki 
na svojih slikah uporablja ja-
ponski papir, prah, lupine, 
japonske barve in gaze, ter 
Tshiko Watanabe, ki v svojih 
slikah kombinira japonski 
papir in indijsko črnilo.

Japonska umetnost
V Terasa baru na Mohorjevem klancu so na ogled likovna dela petih japonskih umetnikov in 
Slovenca, ki živi na Švedskem.

Sumiko Kiyohara in Jože Stražar Kiyohara, življenjska in 
ustvarjalna sopotnika v Stockholmu, nekajkrat na leto pa 
se mudita tudi v Kranju / Foto: Primož Pičulin

Ob odprtju razstave je Sumiko tradicionalno japonsko 
pesem zapela skupaj s prijateljicami, ki so bile takrat na 
obisku pri njej v Sloveniji. / Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Kranj – Stolp na Pungertu, 
zgrajen v 16. stoletju, je da-
nes najbolj ohranjen del 
nekdanjega sistema utrdb z 
obzidjem, ki je v preteklosti 
varoval mesto Kranj. V prej-
šnjem stoletju so bila v 
njem stanovanja, kasneje 
muzejski depoji, danes pa 
ima tako imenovani otroški 
stolp novo funkcijo, saj se v 
njem v organizaciji kranj-
ske območne enote JSKD 
odvijajo različni programi, 
delavnice in kulturni dogod-
ki, namenjeni najmlajšim. 
Zdaj je v stolpu na ogled 
tudi stalna razstava z naslo-
vom Utrdbe mesta Kranj 
skozi zgodovino. Idejna po-
budnica razstave, sodelavka 
na skladu, arhitektka Slavi-
ca V. Okorn, je k sodelova-
nju povabila Gorenjski mu-
zej, kjer so po strokovni 

plati poskrbeli za besedilni 
del razstave. Kustosinja in 
pedagoginja v muzeju, 
Magda Zore, je pripravila 
besedilo na šestih panojih, 
ki kot zgodovinska časovni-

ca potekajo od vhoda v stolp 
po stopnišču do drugega 
nadstropja, prav tako je 
opremila osrednji pano z 
Merianovo grafiko ter na 
dodatnih štirih panojih 

predstavila še Pungert z nje-
govo šesttisočletno zgodovi-
no vse do danes.
Kranj je menda nekoč imel 
kar devet stolpov, danes jih 
stoji le še tretjina, mesto je 
bilo obdano s kilometrom 
obzidja, vanj pa se je prišlo 
skozi zgornja in spodnja 
vrata ali pa stranska, obrnje-
na proti Savi. Sicer pa se na 
razstavi kranjska zgodovina 
na duhovit način začne z ve-
likim pokom pred šest tisoč 
leti in se potem prek Pun-
gerta nadaljuje po poti stol-
pov in obzidja na nasprotni 
konec mesta in nazaj. Pove-
zuje jih nekakšna nitka in 
vsakih toliko male beležni-
ce, v katere si otroci lahko 
zapišejo, kaj so se naučili 
oziroma si zapomnili. "Izziv 
mi je bil poglobiti se v ciljno 
skupino, otroke okrog 12 
leta starosti, ki jih je treba 
na pravi način animirati za 
temo in jo narediti čim zani-
mivejšo," je povedala Slavica 
V. Okorn. Ob Magdi Zore so 
bili strokovni sodelavci ob 
razstavi še dr. Milan Saga-
din z Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine in dr. Vero-
nika Pflaum ter Marjana 
Žibert iz Gorenjskega mu-
zeja. Sicer pa razstava zago-
tovo ni namenjena le mladi-
ni, na njej se lahko marsikaj 
naučimo tudi odrasli.

O kranjskih stolpih 
in obzidju
V stolpu Pungert je na ogled stalna razstava z naslovom Utrdbe mesta 
Kranj skozi zgodovino.

Idejno in likovno zasnovo za razstavo je pripravila Slavica 
V. Okorn. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Drugo letošnjo raz-
stavo fotografij v Galeriji 
Kranjske hiše so v domačem 
Fotografskem društvu Janez 
Puhar posvetili povezovanju 
z drugimi sorodnimi društvi 
in klubi. Tokrat so k sodelo-
vanju povabili kolege iz Foto 
kluba Okular z Vrhnike, s 
katerimi so pripravili sku-
pno fotografsko razstavo. 
Od sredine julija pa vse do 5. 
septembra bo v Kranjski hiši 
na ogled 28 avtorskih del, 
po štirinajst iz vsakega klu-
ba. Kranjsko društvo zasto-

pa deset avtorjev, predsta-
vljajo se Valerija Jenko, An-
dreja Peklaj, Damir Gizdav-
čič, Aleš Komovec, Uroš 
Florjančič, Alen Lacijan, Bi-
serka Komac, Vasja Dober-
let, Damjan Černe in Simon 
Krejan, vrhniški foto klub 
pa zastopajo fotografi Mar-
ko Mulej, Tanja Likeb, Elo 
Mihevc, Marko Jakopič, To-
maž Vojvoda, Rado Krasnik, 
Primož Trček in Andrej Gu-
bič. Tema za razstavo je bila 
prosta, tako da je na njej 
mogoče videti tako pokrajin-
ske fotografije in naravo kot 
urbano fotografijo.

Fotografi dveh društev
V Kranjski hiši je na ogled skupinska razstava 
fotografov iz Kranja in Vrhnike.

Na odprtju skupinske fotografske razstave v Kranjski hiši. 
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Samo Lesjak

Kranj – Nekoč ulični grafitar-
ji pod vplivom muze spro-
ščenosti pronicljivo komenti-
rajo sodobno kulturo, tokrat 
izzvani, da svoje novo vizual-
no delo prikažejo dobesedno 
kot 'underground' projekt – 
v kranjskem podzemlju. 
Razstava 'ZEK in a rov' je 
nastala v sklopu pregledne 
razstave 'Banksy - Hvala za 
Rože' v Layerjevi hiši, v sode-
lovanju z ZTK, ki za referen-
co jemlje naslov filma Exit 
through the gift shop. Gre 
namreč za kuratorsko razsta-
vo, kjer se ZEK umakne kot 
ustvarjalec in v rovu osvetli, 
izpostavi in dokumentira 
madeže sige, ki jih je skozi 
čas oblikovala narava sama. 
Umetniška intervencija je 

tako šele 'gift shop' sam oz. v 
kontekstu Banskyja: razstava 
je 'Nothing but the gift shop'. 
Gre za neposredno kritiko 
sodobnega kapitalizma in 
prenasičenosti sveta z odveč-
nim formalizmom. Namesto 
popularne antiestetike se 
ZEK poslužuje neestetike, 
saj so prodajni artikli obliko-
vani brez posega oblikovalca, 
prvinski in banalni ter absur-
dni, s čimer še bolj poudarja-
jo odsotnost umetnika.
Moč in specifika kolektiva 
ZEK tako ostajata v neneh-
nem odzivanju na sodob-
nost, v vedenju, da kulture 
ni mogoče kakovostno ko-
mentirati, ne da bi jo s tem 
tudi sami ustvarjali ter pred-
vsem v zmožnosti relativiza-
cije tako pogleda kot konte-
ksta.

V Banksyjevem stilu

Do konca septembra je v Rovih pod starim 
Kranjem 'na ogled' razstava članov vizualnega 
kolektiva ZEK, ki s formo odsotnosti vzpostavlja 
kritiko sodobne prenasičenosti.

Mala prodajalna niča: kolektiv ZEK v kranjskem 
'podzemlju' / Foto: Gorazd Kavčič
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Spremenjene cene in način obračuna  
storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda  

v Mestni občini Kranj
S 1. julijem 2016 so začele veljati nove cene odvajan-
ja in čiščenja odpadnih voda, kar pomeni spremembe 
na položnicah, ki jih boste uporabniki prejeli v mese-
cu avgustu 2016.
Za lažje in pravilno razumevanje sprememb smo 
zbrali odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Zakaj so se cene spremenile?
Vlada Republike Slovenije je v mesecu novembru 
2012 sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. Vse občine v Sloveniji so oz. 
bodo še morale način obračuna komunalnih storitev 
prilagoditi novim predpisom. Tako smo v Komunali 
Kranj tudi za Mestno občino Kranj pripravili  elabora-
te za oblikovanje cen, kjer smo upoštevali vse zahte-
ve veljavne zakonodaje. Ta predpisuje drugačna raz-
merja pri določitvi cen omrežnin za različne velikosti 
vodomerov in prinaša pomembno spremembo za 
stanovalce v večstanovanjskih objektih. Pri izračunih 
smo upoštevali tudi višjo vrednost novo zgrajenega 
kanalizacijskega omrežja in nadgrajene Centralne 
čistilne naprave Kranj. 

Pri katerih uporabnikih se bodo cene najbolj spre-
menile?
Uporabniki v individualnih objektih boste pravilo-
ma plačevali manj, medtem ko se pri uporabnikih v 
večstanovanjskih objektih spremeni način obračuna 
omrežnine za čiščenje in omrežnine za odvajanje. 
Enako velja tudi za hiše z več stanovanjskimi eno-
tami. Pri teh uporabnikih se mesečni strošek odva-
janja in čiščenja zviša. Po novem bo imelo vsako 
gospodinjstvo zaračunano omrežnino za odvajanje 
in omrežnino za čiščenje za vodomer DN 20, enako 
kot pri omrežnini na vodo. 
Trenutno se obračun omrežnin med gospodinjstvi 
v eno- in večstanovanjskih objektih v Mestni občini 
Kranj zelo razlikuje. Razlike so tudi med posameznimi 
večstanovanjskimi objekti. V teh objektih se namreč 
zaračunani znesek omrežnin glede na dejanski pre-
mer vodomera porazdeli sorazmerno na stanovanja. 
Pri enakem premeru vodomera je strošek omrežnine 
v objektu z več stanovanji na posamezno stanovanje 
nižji kot v objektu z manj stanovanji. 

Kaj je omrežnina in zakaj se obračuna tudi pri odva-
janju in čiščenju odpadnih voda?
Cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda morajo biti 
sestavljene iz variabilnega (odvajanje in čiščenje) in 
fiksnega dela (omrežnina za odvajanje in čiščenje). 
Variabilni del se nanaša na izvajanje storitev odvaja-
nja in čiščenja in se zaračuna po porabi vode. Fiksni 
del pa se nanaša na pokrivanje stroškov amortizacije 
oz. najema infrastrukture.
Omrežnina se obračuna pri oskrbi s pitno vodo in 
tudi pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda. 
Omrežnini pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda 
vključujeta stroške javne infrastrukture (amortiza-
cija infrastrukturnih objektov in naprav oz. najem-
nina, zavarovanje infrastrukture, stroški morebitnih 
odškodnin). Namenjeni sta investicijam v obnovo in 
novogradnjo javnega kanalizacijskega sistema in 
čistilnih naprav. Zbrana sredstva omrežnin Komu-
nala Kranj v obliki najemnine plačuje Mestni občini 
Kranj in so prihodki občinskega proračuna.
Cena omrežnin je določena glede na vrednost infras-
trukture in od števila priključkov na javno kanaliza-
cijsko omrežje. Z razvojem kanalizacijskega omrežja 
in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj se je 
vrednost povišala, kar smo upoštevali tudi pri dolo-
čanju novih cen. 

Ali to pomeni, da bodo sedaj uporabniki v večstano-
vanjskih objektih upravičeni do brezplačne menjave 
internih vodomerov?
Interni vodomeri, ki jih imajo nekateri uporabniki v 
večstanovanjskih objektih, so del interne inštalaci-
je in upravniku služijo za merjenje porabe vode po 
posameznih enotah in za nadzor skupne porabe. 
Nameščeni so torej za glavnim obračunskim vodo-
merom, ki je sestavni del vodovodnega priključka in 
je namenjen merjenju porabe pitne vode, ki se upoš-
teva pri obračunu. Interni vodomeri služijo le interni 
porazdelitvi stroškov glavnega obračunskega vodo-
mera. 
Komunala Kranj internih vodomerov ne vzdržuje 
in tudi ne uporablja za obračun vode. Namestitev 
internega vodomera za hladno vodo temelji na ose-
bni odločitvi posameznega lastnika stanovanja. Tre-
nutno ne obstaja pravna podlaga, ki bi določala, da 
morajo uporabniki v večstanovanjskih objektih za 
merjenje porabe hladne vode imeti vgrajene interne 
merilnike za porabo vode. 
V ceno omrežnine za vodo so vključeni tudi stroški 
obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod 
ter stroški obvezne menjave obračunskih vodome-
rov, ki se mora izvajati vsakih pet let. Interna napelja-
va ni javna infrastruktura in tudi ni del vodovodnega 
priključka.
V individualnih hišah imajo uporabniki vgrajene 
samostojne obračunske vodomere. Te obravnavamo 
popolnoma enako, kot obravnavamo glavne obra-
čunske vodomere pri večstanovanjskih objektih. 
Tako stanovalci v individualnih hišah kot stanoval-
ci v večstanovanjskih objektih so iz naslova plačila 
omrežnine upravičeni do obnov in vzdrževanja hiš-
nih priključkov na javni vodovod in obvezne menjave 
obračunskih vodomerov vsakih pet let.

Ali se je z izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja 
in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj kako-
vost storitve izboljšala?
Urejena kanalizacija ni le znak urejenosti in čistega 
mesta, temveč je tudi pomemben del stopnje kako-
vosti našega bivanja zaradi zmanjšanega nega-
tivnega vpliva na okolje ter ohranjanja reke Save in 
njenega ekosistema. Večina ne razmišlja o tem, da 
je treba vodo po uporabi skrbno odvesti, očistiti in 
jo vrniti naravi. To zahteva nenehna finančna vlaga-
nja v razvoj in vzdrževanje kompleksnih sistemov 
za ravnanje z našo odpadno vodo. Del življenja so 
tudi odplake, odpadne vode, ki jih z vsako uporabo 
vode ustvarja vsak od nas. S pravilnim ravnanjem 
z njimi ohranjamo vodne vire, kažemo svojo civili-
zacijsko razvitost in skrbimo ne le za čisti danes, 
temveč tudi za jutri.

Kje lahko dobim dodatne informacije? 
Obiščite našo spletno stran www.komunala-kranj.si. 
Na tem mestu je tudi interaktivni izračun za mesečne 
izdatke posameznega gospodinjstva. Pišite nam na 
info@komunala-kranj.si ali pokličite našo brezplač-
no številko 080 3555.

Nastja Bojić

»Ker poleti ni sezone, smo v 
turnirjih košarke tri na tri 
videle priložnost za igro in 
druženje, vendar nismo pri-
čakovale, da se bo iz tega kaj 
razvilo. Pred tremi leti smo 
začele igrati za zabavo, leto 
kasneje smo dobile prilož-
nost zastopati Slovenijo na 
kvalifikacijah in nato še na 
evropskem prvenstvu,« o 
začetkih igranja košarke tri 
na tri povedo dekleta. Ekipo 
od leta 2013 sestavljajo Urša 
Žibert, Živa Zdolšek in Ana 
Ljubenović, v letošnji sezoni 
pa se jim je pridružila še 
Sandra Piršić, ki je zaradi 
poškodbe hrbta zamenjala 
sestro Mašo.
Kranjčanka Urša Žibert je 
22-letna študentka laborato-
rijske biomedicine na ljub-
ljanski Fakulteti za farmaci-
jo, ki trenutno piše diplom-
sko nalogo ter končuje prvo 
stopnjo bolonjskega študija. 
Košarko je začela trenirati v 
drugem razredu osnovne 
šole. Šport ji je bil vedno bli-
zu, pri košarki pa jo najbolj 
privlači razgibana in kolek-
tivna igra. Je članica Žen-
skega košarkarskega kluba 
Triglav Kranj, sicer pa obču-
duje španskega košarkarja 
Juana Carlosa Navarra in 
slovensko košarkarico Tejo 
Oblak. Poleg študija Urša v 
domačem klubu trenira 
dekleta mlajših starostnih 
kategorij. Dolgoročnih načr-
tov nima; želi se vpisati na 
magisterij in nato uspešno 
zaključiti študij in se še nap-
rej posvečati svojemu naj-
ljubšemu športu – košarki. 
Živa Zdolšek, 26-letna fizio-

terapevtka, sicer prihaja iz 
Laškega, a že sedem let živi 
v Kranju. Ko je bila stara 
dvanajst let, je začela treni-
rati košarko V Celju. Članica 
kranjskega Triglava v pros-
tem času rada kolesari in 
bere.
Ana Ljubenović je 28-letna 
Ljubljančanka, ki trenutno 
igra za ekipo San Salvatore 
Selargius s Sardinije. Šport 
je v Anini družini vedno 
igral pomembno vlogo – 
sestra je trenirala odbojko, 
brat košarko in s starši so ju 
na tekmah vedno bodrili. 
Ani sta bila všeč oba športa, 
a se je na koncu odločila za 
košarko.
Sandra Piršić iz Kranja je 
31-letna članica španskega 
kluba Gernika. Košarko tri 
na tri je začela igrati zaradi 
sestre, da bi jo igrali poleti, 
kot sta to počeli včasih, a je 
sestra zaradi poškodbe hrb-
ta prenehala. S tem športom 
se ukvarja že od štirinajste-
ga leta, ko se je zaradi svoje 
višine vpisala v košarkarski 
krožek. V košarki tri na tri je 
letošnja sezona njena druga, 
evropskega prvenstva pa se 
bo udeležila prvič. 
Dekleta so na kvalifikacijah 
v Andori zasedla četrto mes-
to in se uvrstila na evropsko 
prvenstvo, na katerem se bo 
septembra pomerilo dva-
najst ženskih in dvanajst 
moških reprezentanc. Kot 
pravijo, so najtežje nasprot-
nice Španke in Rusinje, ki 
so fizično močnejše in igra-
jo v zares dobrih ligah, kot 
sta španska in ruska. Kljub 
temu pri vsaki ekipi skušajo 
izkoristiti svoje prednosti, 
na tekmice pa se prej pripra-

vijo: pogledajo kakšno od 
njihovih tekem in analizira-
jo njihov način igre.
Skupnih treningov imajo 
zelo malo. »Me se že dobi-
mo, a je težava v tem, da 
nimamo nasprotnic, saj je 
ženskih ekip v Sloveniji zelo 
malo. Igramo proti moškim, 
ki so fizično sicer močnejši 
od nas, a med igro pazijo, te 
previdnosti pa na tekmah 
ni,« pojasnjujejo dekleta. 
In kaj botruje padcu števila 
ženskih ekip, čeprav v svetu 
zanimanje za košarko tri na 
tri narašča in jo bomo čez 
štiri leta najverjetneje spre-
mljali tudi na olimpijskih 
igrah? Kot pravijo članice 
slovenske reprezentance, je 
vzrok zagotovo tudi to, da 
moške ekipe na vsakem 
domačem turnirju prejmejo 
denarno nagrado, ženske 
ekipe pa le na finalni tekmi. 
V prvi sezoni so denarne 
nagrade podeljevali tako 
moškim kot ženskam, zato 
se je naslednje leto prijavilo 
več ženskih ekip, a so takrat 
denarne nagrade za ženske 
ukinili. Lansko leto je nasto-
pilo občutno manj ženskih 
ekip, letos pa je stanje še 
posebno slabo. 
Urša, Živa, Ana in Sandra 
kljub omenjenim težavam 
ne bodo obupale. Na priha-
jajočem evropskem prvens-
tvu želijo pa poseči tudi po 
odličjih. 
Poleg ženske reprezentance 
v Romunijo potuje tudi 
moška reprezentanca 
(Simon Finžgar, Gašper 
Ovnik, Adin Kavgić in Anže 
Srebovt), ki je na kvalifikaci-
jah v Andori osvojila prvo 
mesto. 

Košarkarice  
v Romunijo
Ženska košarkarska reprezentanca, ki jo sestavljajo Urša Žibert, Živa 
Zdolšek, Ana Ljubenović in Sandra Piršić, bo nastopila na evropskem 
prvenstvu v košarki tri na tri, ki ga bo od 2. do 4. septembra gostila 
romunska prestolnica.

Ana, Urša, Živa in Sandra so si v Andori priborile vstopnico za evropsko  
prvenstvo. / Foto: osebni arhiv igralk
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Letošnji kranjski kolesarski 
praznik se je v nedeljo kon-
čal s ciljem najbolj prestižne 
in najstarejše kolesarske dir-
ke pri nas, dirke za Veliko 
nagrado Kranja – memorial 
Filipa Majcna, ki je letos po-
tekala že 48. leto zapored. 
Prenovljena trasa je obsegala 
dvanajst krogov, dolgih do-
brih 12 kilometrov, in tri kla-
sične kranjske kroge, vsakič 
pa so se kolesarji podali na 
znameniti Jelenov klanec. 
Letošnji veliki zmagovalec je 
bil Italijan Mattia De Marchi 
iz ekipe A.S.D. Cycling Team 
Friuli. Na startu VN Kranja 
je bilo 99 kolesarjev, ekipe 
pa so bile iz večine evropskih 
in balkanskih držav, pa tudi 
iz Katarja in Izraela. Dirko, 
dolgo dobrih 155 kilometrov, 
je zaznamovala vročina, zato 
tretjina kolesarjev dirke ni 
končala.
V dveh dneh je po kranjskih 
ulicah nastopilo več kot petsto 
kolesarjev. Sobotni tekmoval-
ni program je zaznamoval 
atraktiven nočni kriterij, kjer 
so uživali tako kolesarji kot 
gledalci. Barve domačega klu-
ba je najbolje zastopal Jaka 

Primožič, ki je v konkurenci 
starejših mladincev na noč-
nem kriteriju osvojil drugo 
mesto, na nedeljski tekmi Po 
ulicah Kranja pa je premagal 
prav vse konkurente. 
Pri deklicah sta uspeh kluba 
organizatorjev dopolnili Neja 
Kalan in Ana Ahačič.
Po tradiciji je bil ob dirkah 
tekmovalcev tudi bogat spre-
mljevalni program, saj so na 

sobotni uvodni preizkušnji 
nastopili najmlajši, tudi letos 
pa so priložnost za nastop na 
trasi kranjskega kroga (prevo-
zili so jih pet) dobili posame-
zniki in podjetja. Med moški-
mi je zmagal Tomaž Kališnik, 
med ženskami pa Maja Ben-
kovič. V ekipni razvrstitvi 
podjetij je zmagala Zavaroval-
nica Triglav pred ŠD Poljane 
– Indu team in ekipo Das ist 
Valter.
»Z organizacijo letošnje pri-
reditve smo v klubu ukvarjali 
več kot tri mesece, pri čemer 
je bilo najtežje pridobiti 
sponzorje. K sreči smo imeli 
veliko pomoči prostovoljcev, 
zato bi se rad zahvalil prav 
vsem, ki so kakorkoli poma-
gali. Teh je bilo okoli dvesto, 
še posebno so se izkazali ga-
silci pa tudi policija, motori-
sti, redarji in drugi, ki so 
odlično opravili svoje delo,« 
je po dirki povedal direktor 
Kolesarskega kluba Sava in 
organizacijski direktor dirke 
Matjaž Zevnik, ki je bil zado-

voljen tudi z udeležbo na dir-
ki. »Tekmovalcev v vseh ka-
tegorijah je bilo okoli petsto. 
Moram povedati, da nismo 
povabili čisto najboljših ekip, 
saj je ob naši dirki istočasno 
po Evropi potekalo še pet 
dirk iste kategorije UCI 1.2., 
dirka pa je bila tako veliko 
zanimivejša. Prišli so večino-
ma mladi kolesarji razreda, v 
katerem letos tudi mi nasto-
pamo po tujini. Lahko re-
čem, da sem z nastopi naših 
kolesarjev v vseh kategorijah 
zadovoljen in bi jim dal oce-
no prav dobro, zlasti pa mo-
ram pohvaliti Jako Primoži-
ča, ki je zmagal pri starejših 
mladincih in bil drugi na 
nočnem kriteriju,« je tudi 
povedal Matjaž Zevnik.
Organizatorji iz Kolesarskega 
kluba Sava Kranj so bili v za-
dnjih letih že večkrat dobro-
delni, letos pa so se odločili, 
da bodo zbirali šolske potreb-
ščine za otroke iz socialno 
ogroženih družin za projekt 
Botrstvo.

Kolesarski praznik
Kolesarski praznik v Kranju se je minulo soboto popoldne začel z nastopom najmlajših kolesarjev,  
v nedeljo popoldne pa so dvodnevni program zaključili kolesarji z dirko za že oseminštirideseto Veliko 
nagrado Kranja – memorial Filipa Majcna. Med junaki tudi mladi up Save Jaka Primožič.

Ulice Kranja so napolnili tako kolesarji kot navijači. / Foto: Tina Dokl

Savčan Jaka Primožič je bil po dirki upravičeno  
nasmejan. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Letošnji Festival športa – 
Kranj 2016 pod sloganom Te-
den športanja v Kranju bo 
potekal od 7. do 13. septem-
bra. Namen oziroma cilj festi-
vala je predvsem predstavitev 
izvajalcev športnih progra-
mov, športne infrastrukture 
in možnosti za aktivno preži-
vljanje prostega časa v Kranju 
in okolici. Podrobnosti o pro-
gramu na posameznih lokaci-
jah boste lahko našli v elek-
tronskem katalogu Šport v 
Kranju 2016/2017 na spletni 
strani www.sportkranj.si.

Program festivala bo z raz-
ličnimi športnimi priredi-
tvami in dogodki zelo razgi-
ban. Tako pripravljajo pred-
stavitev športnih društev in 
preostalih izvajalcev ter raz-
stavljavcev na stojnicah fe-
stivala na osrednjem prire-
ditvenem prostoru v Špor-
tnem parku Kranj. Prav tako 
bodo organizirali predava-
nja in strokovne posvete na 
teme, povezane s športom, 
športno rekreacijo, športno 
prehrano in podobnim na 
več lokacijah ter različna te-
stiranja in meritve za špor-
tnike, športne rekreativce in 

druge obiskovalce festivala 
(med njimi Cooperjev test 
telesne pripravljenosti in 
test hoje na tekališču stadio-
na v Kranju). Organizatorji 
že pripravljajo tudi različna 
športno-rekreativna tekmo-
vanja in druge programe za 
obiskovalce festivala, špor-
tna tekmovanja in športne 
programe za otroke kranj-
skih vrtcev in osnovnih šol, 
ekshibicijska tekmovanja v 
različnih športnih panogah 
ter delavnice in animacije za 
najmlajše, ki bodo potekale 
v centralnem delu Športne-
ga parka Kranj.

Pridite na Festival športa
Naslednji mesec bo že drugo leto zapored v Kranju potekal Festival športa, 
kjer bo moč izvedeti vse o ponudbi za športno aktivnost v občini.

Jože Marinček

V drugi slovenski nogome-
tni ligi tudi letos nastopata 
kranjski ekipi Triglav in Za-
rica. V moštvu Triglava, ki je 
lanskoletno tekmovanje 
končal na četrtem mestu, je 
prišlo do nekaterih spre-
memb v igralskem kadru. 
"Kapetan Klemen Šturm na-
daljuje kariero pri prvoliga-
šu Krško, Siniša Borenović 
bo nadaljeval z nogometom 
na Poljskem, k prvoligašu iz 
Radomelj pa je odšel Do-
men Jugovar," je o odhodih 
igralcev povedal trener Sini-
ša Brkić. Spregovoril je tudi 
o novincih: "V klub se je vr-
nil Blaž Šujica iz Lesc, kjer 
se je kalil zadnje leto. Priha-
ja Matic Ahačič, v moštvo se 
iz mladinske vrste vračata 
Kristjan Arh Česen in Ožbej 
Kuhar. Ekipi sta se priključi-
la še Marko Gajić in Ervin 
Smajić, kar govori o tem, da 
naša nogometna šola dela 
dobro." 
Kranjčani so v pripravljalnem 
obdobju odigrali tudi nekaj 
tekem, trenirali pa so dvakrat 
na dan. "V načrtu smo imeli 
tudi mednarodne tekme, a 
žal do vseh teh tekem zaradi 
takih ali drugačnih razmer ni 
prišlo. Rezultati na teh tek-
mah so bolj ali manj postran-
ska stvar, veliko bolj nas je 
zanimala igra in pristop do 
nje. Že na prvi tekmi, ko smo 
igrali s hrvaškim prvoligašem 
Istro 1961, je bil rezultat, do-
kler je bila na igrišču ekipa, ki 
bo tudi nosilec igre, za nas 
ugoden. Pravo lekcijo smo 
nato dobili v Zagrebu, ko smo 
igrali proti drugoligašu Za-
grebu. Dobro smo igrali proti 
Sindikatu profesionalnih 
igralcev Slovenije (SPINS) in 
Bledu," pravi Brkić, ki je z 

ekipo pripravljen na novo se-
zono. »Start v novo tekmova-
nje je zelo pomemben in že 
po prvih dveh krogih se bo 
pokazala forma. Lani nismo 
začeli dobro, saj je bilo kar ne-
kaj poškodb in kartonov. Za 
letos pa upam, da se nam ne 
bo zgodilo kaj nepredvidene-
ga,« dodaja Brkić. 
Lanskoletno prvenstvo se je 
začelo z obračunom med 
Zarico Kranj in Triglavom, 
enak začetek bo tudi letos. 
Po analizi Nogometne zveze 
Slovenije je bil na tej tekmi 
rekorden obisk, saj si je sre-
čanje ogledalo osemsto na-
vijačev. Tudi letos bo prva 
tekma v Športnem centru 
Kranj, nedeljski obračun pa 
se bo začel ob 17. uri.
Glede na to, da sanacija igri-
šča na Zarici še ni končana, 
bo ekipa Zarice domače tek-
me še igrala v Športnem 
centru Kranj. Trener moštva 
ostaja Janez Zupančič, kar 
nekaj igralcev pa naj prišlo 
iz Nogometnega kluba Šen-
čur, ki bo v prihajajoči sezo-
ni nastopal v tretji SNL. V 
klubu je kadrovska sesta-
vljanka v večji meri konča-
na, trener Zupančič pa še 
išče rešitve za nekatera 
igralna mesta. Nogometaši 
Zarice Kranj so do konca 
meseca julija odigrali pet 
pripravljalnih tekem. Prvo 
tekmo proti nogometašem 
SPINS-a so izgubili z 1 : 0, 
nato pa s 7 : 0 premagali 
mladince kranjskega Trigla-
va. Sledila je zmaga s 5 : 1 
proti tretjeligašu Komendi, 
z enakim rezultatom pa so 
nato premagali še novega 
tretjeligaša, Velesovo. Bled 
Hirter pa so na Bledu pre-
magali kar z 8 : 3, kar govori 
o tem, da so napadalci oči-
tno učinkoviti. 

Za začetek znova 
mestni derbi
V nedeljo se začenjajo drugoligaški nogometni 
obračuni, že na začetku pa bo znova derbi med 
Triglavom in Zarico Kranj.
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Kranj – Predsednik Gasilske 
zveze Mestne občine Kranj 
Jože Derlink in njen poveljnik 
Tomaž Vilfan sta konec junija 
predstavnikom gasilskih dru-
štev Besnica, Golnik, Gori-
če, Podblica, Žabnica, Jošt in 
Mavčiče razdelila komplete 
opreme za prvo posredovanje 
(avtomatske defibrilatorje) in 
prvo pomoč. Mavčiški gasilci 
sicer opreme za prve posredo-
valce tokrat niso prejeli, ker so 
že pred tem avtomatski defib-
rilator dobili kot donacijo, so 
pa zato gasilci z Jošta prejeli 
dva defibrilatorja – enega zase, 
drugega so že namestili na 
vrhu Jošta. Kot je pojasnil Der-
link, je občina za nakup opre-
me prispevala 23 tisoč evrov. 
»Opremo so prejela gasilska 
društva, ki so najbolj oddal-

jena od centra občine in ima-
jo v svojih vrstah tudi že prve 
posredovalce. V gasilski zve-

zi sicer stremimo k temu, da 
bi usposabljanje za prve pos-
redovalce, ki ga v Kranju 
vodi dr. Mitja Mohar, in tudi 
80-urni tečaj prve pomoči 
opravilo čim več operativnih 
gasilcev,« je ob tej priložnos-
ti povedal Derlink. V prosto-
voljnih gasilskih društvih 
imajo sicer usposobljenih že 
okoli štirideset prvih posre-
dovalcev. 
»Za prve posredovalce je bis-
tveno, da se čim prej odpravi-
jo na teren, ker samo to lahko 
nekomu reši življenje,« je ob 
tem poudaril Vilfan in pojas-
nil, da vsako minuto možnost 
preživetja upade za deset 
odstotkov. »Zato je zelo 
pomembno, da čim prej zač-

nemo s temeljnim postop-
kom oživljanja, pri tem pa 
nam je v veliko pomoč tudi 
avtomatski defibrilator. Nap-
rave marsikdo ne zna oz. ne 
upa uporabljati, zato smo v ta 
namen usposobili operativne 
člane gasilskih društev. Glede 
na dosedanje izkušnje pa se 
mnogo posredovanj kljub 
vsemu ne konča uspešno, 
zato bo treba v prihodnosti 
razmišljati tudi o zagotovitvi 
psihološke pomoči prvim 
posredovalcem,« je še dejal. 
»Želim vam, da boste morali 
defibrilatorje čim manjkrat 
uporabljati, ko bo to potreb-
no, pa da bodo čim bolj 
pomagali,« je prisotnim 
prvim posredovalcem pove-
dal podžupan Boris Vehovec.

Oprema za gasilska 
društva
Sedem prostovoljnih gasilskih društev iz kranjske občine je konec junija prejelo kompleta opreme za 
prve posredovalce in nudenje prve pomoči.

Novo opremo je poveljnik Gasilske zveze Mestne občine Kranj 
Tomaž Vilfan izročil tudi gasilcem iz Podblice. / Foto: Gorazd Kavčič

Avtomatske defibrilatorje in opremo za prvo pomoč je konec junija prevzelo sedem 
gasilskih društev.

Vilma Stanovnik

Do nedavnega neosvetljeni 
del pokopališča v Kranju in 
Bitnjah je zdaj razsvetljen s 
solarnimi lučmi. Pokopališ-
či sta prvi v Sloveniji, ki ima-
ta javno razsvetljavo urejeno 
s takšnimi lučmi. »Nameš-
čene solarne luči so sloven-
ski proizvod, imajo dolgo 
življenjsko dobo ter – kar je 
zelo pomembno – pomenijo 
nižje stroške razsvetljave in 
varovanje okolja pred svetlo-
bnim onesnaževanjem,« 
pravijo odgovorni. 
Na Mestnem pokopališču 
Kranj je nameščenih osem 
novih solarnih luči, na poko-
pališču Bitnje pa tri nove 

solarne luči. Vrednost del je 
bila 22.659 evrov.
Na kranjskem pokopališču 
obnavljajo tudi mrliške veži-
ce. Izvajajo obnovo notran-
josti treh vežic, ureditev 
ogrevanja in elektrike ter 
obnovo fasade. Vrednost del 
znaša nekaj manj kot tride-
set tisoč evrov. Dela bodo 
predvidoma zaključena do 
konca letošnjega avgusta. 
Zaključena pa je že druga 
faza ureditve prostora za 
raztros pepela, v sklopu 
katere so postavili drugo 
polovico spominskega obe-
ležja. Vrednost izvedenih 
del druge faze znaša nekaj 
manj kot 21 tisoč evrov, 
izdelati je treba še napise. 

Novosti na pokopališčih

Pokopališči v Kranju in Bitnjah imata razsvetljavo 
urejeno s solarnimi lučmi, na kranjskem 
pokopališču pa obnavljajo tudi mrliške vežice.

Prostor za raztros pepela na kranjskem pokopališču

Kranj – Ob novem parkirišču na Stari Savi je manjši Park 
vrednot, ki je pred časom nastal na pobudo in z delovno 
akcijo skupine prostovoljcev. Ozelenitev na osmih hribčkih 
– vsak ponazarja vrednoto, kot sta npr. spoštovanje in sode-
lovanje – nudi tudi prijeten počitek na klopcah.

Počitek v Parku vrednot

Eden od glavnih pobudnikov prostovoljske akcije Aljaž 
Primožič je ob uradnem odprtju Parka vrednot na hribček 
postavil tablico, na kateri je zapisana delavnost. 

Medobčinsko redarstvo Kranj bo kmalu nadzor hitrosti 
opravljalo tudi z novim stacionarnim radarjem. Tega je obči-
na najela, poleg tega pa kupila še štiri ohišja za stacionarne 
radarje. Nove pridobitve bodo pripomogle k večji varnosti in 
učinkovitejšemu delu pri preprečevanju prekoračenih hitro-
sti, predvsem na odsekih, kjer jih je največ. Merilna mesta 
bodo določili na podlagi merilnih statističnih podatkov, pa 
tudi predlogov šol in občanov v sodelovanju s policijo. Na 
podlagi zbranih podatkov se bodo odločili tudi, kakšna in 
kolikšna je potreba po rednem nadzoru hitrosti na določe-
nih odsekih v mestni občini Kranj. O tem bomo poročali 
tudi v prihodnji številki. 

Testno obdobje meritev nadzora hitrosti
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»Le v medsebojnem druženju se lahko vzajemno 
plemenitimo in delimo srečo z drugimi.«

Brezplačne aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj  
v avgustu 2016:

 Torek,  2. 8. 2016 13.00–15.00         
  Info točka za seniorje. Svetujemo vam, kam se obrniti po pomoč  

in kje najti prave informacije za vsakovrstne težave, ki se človeku  
pojavijo v tretjem življenjskem obdobju, kot so na primer osebne 
stiske, težave in dvomi v zvezi s socialnovarstvenimi prejemki in še 
čem. Nudimo vam tudi pomoč pri iskanju in izpolnjevanju različnih 
obrazcev. V težavah se oglasite ali nas pokličite na telefon 082 058 
457, pišite na e-naslov mck@luniverza.si.  
Na razpolago smo vam vsak torek od 13.00 do 15.00 ure in  
vsak četrtek od 9.00 do 11.00 ure.

 Sreda,  3. 8. 2016 18.00–19.30         
  Vaje za spomin. Pozabljate ključe, imena in podobno?  

Ne, niste dementni, le malo vaje za spomin potrebujete.  
Prijave na tel. 082 058 457 ali na e-naslov  
mck-prijava@luniverza.si.

 Četrtek,  4. 8. 2016 17.00–19.30         
  Predavanje: Kako pomagati drugim, kako sprejeti pomoč …  

Predavanje s praktičnimi primeri.  Spoznavanje pomoči sočloveku. 
Kitajski izrek pravi, da s podarjeno ribo lačnega nahranimo za en 
dan, če ga naučimo loviti ribe pa za vse življenje. Kako pomagati in 
komu? Razlika med pomočjo in manipulacijo. Enostranska pomoč 
ali sodelovanje? Predavala bo dr. Kristina Knific.

 Četrtek,  4. 8. 2016 19.30–21.00         
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi - kako laže in hitreje do 
boljših rešitev. Prijave in informacije sprejemamo na e-naslov  
rešitve@luniverza.si.

 Petek,  5. 8. 2016 17.00–19.30         
  Individualni pogovori in svetovanja. Vodi jih dr. Kristina Knific.  

Prijave sprejemamo na rešitve@luniverza.si

 Ponedeljek,  8. 8. 2016 18.00–20.00    
  Sprehodi po kranjski okolici: Pot jeprškega učitelja pod  

vodstvom turističnega vodnika Janka Zupana. Zanimiva nezahtevna 
sprehajalna pot nad kanjonom reke Save. Zbirno mesto: parkirišče 
pred picerijo Karantanija (Drulovka). Obvezna prijava na tel.  
082 058 457 ali na mck-prijava@luniverza.si.

 Sreda,  10. 8. 2016 18.00–20.00         
  Biodanza. Ples, ki omogoča izboljšanje medčloveških odnosov, 

okrepi samopodobo in identiteto posameznika ter njegovo  
integracijo. Delavnico vodi Nataša Kern. Obvezna prijava na tel.  
082 058 457 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si

 Sreda,  10. 8. 2016 18.00-20.00         
 Petje ljudskih pesmi  

 Četrtek,  11. 8. 2016 18.00–19.30         
  Računalniška prva pomoč. Prostovoljec Peter Puklavec vam nudi 

pomoč pri uporabi računalniških programov, spletne pošte in  
reševanju različnih problemov ...

 Četrtek,  11. 8. 2016 18.00–20.00         
  Predavanje: Človeško srce ni le črpalka. Predstava o srcu - črpalki 

vodi v idejo, da je črpanje krvi glavna vloga srca, človek pa skupek 
sestavnih delov, podobno kot stroj. A to je daleč od resnice.  
Predaval bo Zoran Železnikar.

 Četrtek,  11. 8. 2016 18.00–20.00         
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

 Sreda,  17. 8. 2016 18.00–19.30         
  Somatski gibi. To so najbolj lahkotni, zavestni in naravni gibi,  

s pomočjo katerih si lahko pomagamo sami pri odpravljanju  
kroničnih bolečin mišično-skeletnega sistema, plitkega dihanja,  
čustvenih travm … Delavnico vodi Irena Jugovic. Obvezna prijava 
na telefon 082 058 457 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

 Petek,  19. 8. 2016 18.00–20.00         
  NLP tehnike – ključ do uspeha in zadovoljstva. Spoznali bomo 

osnove nevrolingvističnega programiranja, se naučili, kako  
»prebrati« sogovornika in uspešno prenesti želeno informacijo  
z uporabo NLP tehnik. Dosežemo visok nivo razumevanja brez  
nepotrebnih konfliktov, bolj smo umirjeni in zadovoljni.  
Delavnico vodi Marjeta Mejač. 

 Ponedeljek,  22. 8. 2016 18.00–19.30  
  Pohodi po Kranju in okolici: Ogled parka Brdo pod vodstvom  

turističnega vodnika Janka Zupana. Zbirno mesto pred hotelom 
Brdo. Plačilo vstopnine. Obvezna prijava na tel. 082 058 457 ali  
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

 Sreda,  24. 8. 2016 18.00–19.30           
  Somatski gibi. To so najbolj lahkotni, zavestni in naravni gibi,  

s pomočjo katerih si lahko pomagamo sami pri odpravljanju  
kroničnih bolečin mišično-skeletnega sistema, plitkega dihanja,  
čustvenih travm … Delavnico vodi Irena Jugovic. Obvezna prijava 
na tel. 082 058 457 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

 Sreda,  24. 8. 2016 18.00–20.00         
 Petje ljudskih pesmi  

 Četrtek,  25. 8. 2016 18.00–19.30         
  Berimo s srcem - bralna skupina. V sproščenem vzdušju bomo 

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

 Četrtek,  25. 8. 2016 18.00–19.30         
  Računalniška prva pomoč. Nudimo vam pomoč pri uporabi  

računalniških programov, spletne pošte in reševanju različnih  
problemov ...

 Četrtek,  25. 8. 2016 18.00–20.00         
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

 Torek,  30. 8. 2016 18.00–19.30         
  Zeliščni pripravki. Naučili se bomo priprave oljnih maceratov, ki se 

uporabljajo za kozmetične in zdravilne namene in spoznali nosilna 
olja, primerna za njihovo pripravo. Delavnico vodi Alenka Mikeš.

 Sreda,  31. 8. 2016 18.00–19.30           
  Somatski gibi. To so najbolj lahkotni, zavestni in naravni gibi,  

s pomočjo katerih si lahko pomagamo sami pri odpravljanju  
kroničnih bolečin mišično-skeletnega sistema, plitkega dihanja,  
čustvenih travm … Delavnico vodi Irena Jugovic. Obvezna prijava 
na tel. 082 058 457 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Do 31. avgusta 2016 v MC potekajo pestre počitniške aktivnosti  
za otroke in mladostnike z brezplačnimi družabnimi in poučnimi  
vsebinami, vsak dan od 8.00 do 16.00 ure. 

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

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

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

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

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

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

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

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

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

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

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.
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Medgeneracijski center Kranj
Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 082 058 457   E: mck@luniverza.si   S: www.luniverza.si 

Suzana P. Kovačič

Stražišče – Gasilske in gasil-
ci Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Stražišče so ju-
lija svojemu namenu preda-
li novo gasilsko vozilo GVM-
1 za prevoz moštva. Stalo je 41 
tisoč evrov, od tega so 32.500 
evrov zbrali gasilci tudi s pro-
stovoljnimi prispevki kra-
janov in podjetnikov, 8500 
evrov je zagotovila Gasilska 
zveza Mestne občine Kranj 

(GZ MOK). Vozilo se je pri-
družilo drugim pridobitvam 
v zadnjih letih; ob 110-letnici 
društva pred štirimi leti so svo-
jemu namenu že predali nov 
gasilski dom in še eno gasil-
sko vozilo, pred dvema letoma 
pa tudi novo motorno brizgal-
no. Predsednik PGD Straži-
šče Janez Jančar je povedal, da 
so se že predhodniki trudili za 
opremljenost in dobre pogoje 
delovanja društva in da seda-
nje generacije to delo uspešno 

nadaljujejo s trdim delom, 
enotnostjo in odrekanji. Član 
upravnega odbora Gasilske 
zveze Slovenije, predsednik 
Gasilske zveze Gorenjske in 
tudi GZ MOK Jože Derlink 
pa je pohvalil dobro tehnično 
opremljenost društva in do-
dal, da bodo v prihodnje lahko 
več poudarka namenili uspo-
sabljanjem, ker se za opremo 
ne bo treba več toliko truditi. 
Vozilo je blagoslovil domači 
župnik Bojan Likar.

Do vozila tudi  
s pomočjo krajanov
Stražiški prostovoljni gasilci so z nakupom gasilskega vozila za prevoz 
moštva tehnično še bolje opremljeni. 

Ključ novega vozila je potoval iz rok poveljnika GZ MOK Tomaža Vilfana do poveljnika 
PGD Stražišče Anžeta Roglja (na sliki), od katerega ga je prevzel voznik Tomaž Perdan.

Ana Šubic

Kranj – Projekt Družinsko 
branje, ki ga v Mestni knji-
žnici Kranj vodijo že tretje 
leto, je namenjen družinam 
z otroki, starimi od dve do 
osem let, ki še niso samo-
stojni bralci, zato jim knjige 
berejo starši ali stari starši. 
V preteklih dveh letih je v 
Družinskem branju sodelo-
valo skoraj šeststo družin. 
Tako kot lani so tudi letos 
julija ob zaključku sezone 
sodelujoče povabili na skle-
pno prireditev na dvorišče 
gradu Khislstein. Otroci so 
zopet uživali v predstavi 
Mojce in Kaličopka, lahko 
so se udeležili likovne delav-
nice in poslikave obraza, za 
starše pa so pripravili delav-
nico pripovedovanja pra-
vljic, ki jo je vodila zbiratelji-
ca ljudskega izročila Dušica 
Kunaver.
V zadnji sezoni je v akciji 
sodelovalo okoli tristo dru-
žin, ki so prebrale štiri tisoč 
knjig, s čimer so po besedah 

direktorice knjižnice Brede 
Karun zadovoljni. »Vseka-
kor se bomo potrudili, da 
bomo v novi sezoni k branju 
spodbudili še več družin,« je 
napovedala in poudarila, da 
so znova pripravili izbor ka-
kovostnih knjig, letos jih je 
na voljo 250. K branju bodo 
še naprej spodbujali s prak-
tičnimi nagradami: v tej se-
zoni bo družina za vsakih 
deset prebranih knjig preje-
la skodelico. 
V kranjski knjižnici so sicer 
to poletje za bralce, starejše 
od 15 let, pripravili posebno 
bralno akcijo Poletno branje. 
»Z njo skušamo popularizi-
rati slovenske avtorje; bralci 
preredko posegajo po njih, 
saj imajo predsodek, da so 
dolgočasni. Na novo smo 
uvedli še t. i. poletne malhe. 
Gre za platnene torbe, v ka-
tere knjižničarke pripravi-
mo pet knjig po svojem iz-
boru. Med bralci so naletele 
na zelo dober odziv,« je še 
pojasnila direktorica knji-
žnice Breda Karun.

Družine spodbujajo 
k branju
V Mestni knjižnici Kranj so začeli že tretjo  
sezono akcije Družinsko branje in za sodelujoče 
pripravili prenovljeni seznam z dvesto 
petdesetimi kakovostnimi knjigami.

Na prireditvi ob zaključku druge sezone Družinskega 
branja so se otroci zabavali v družbi Mojce in Kaličopka. 
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Nagradna križanka
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW TIGUAN  
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF  
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzoštevilčenihpolj
invpisanovkuponizkrižanke)pošljitedopetka,19.avgu-
sta 2016, naGorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj. Rešitve lahkooddate tudi v nabiralnikGorenjskega
glasapredposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavskacesta4,4000KranjITel.:042700200
www.avtohisavrtac.si

Prihranek do 

3.000 EUR!*

Emisije CO2: 165−0 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,1−0 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 
0,1211−0 g/km. Število delcev: 15−0 x 1011. 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. Akcija „RIO“ velja za modele up!, Polo in Golf do 31.8.2016. 
*Višina prihranka je odvisna od modela in vključuje bon staro za novo v višini 500 EUR. Več o finančni ponudbi na 
www.porscheleasing.si. Slike so simbolne. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Volkswagen

www.volkswagen.si

BARVE

POLETJA
LETOŠNJEGA

Ugodna finančna 

ponudba!
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Mateja Rant

Pobudo za skupno taborjenje 
je dal Jure Ausec iz kranjskega 
rodu Stane Žagar mlajši. Pri-
prave na tabor so stekle pred 
dobrim letom, izvedli pa so ga 
v drugi polovici julija, ko je na 
Bohinjski Beli zaživel Goo-
tJam – Goot kot gorenjska ob-
močna organizacija taborni-
kov, Jam pa skrajšano za 
»jamboree« oziroma skupno 
taborjenje, je razložila pred-
stavnica za odnose z javnost-
mi Zala Šmid, prav tako iz 
rodu Stane Žagar mlajši. Od 
šeststo udeležencev jih je bila 
skoraj polovica iz Kranja in 
okolice, kjer delujejo štirje ro-
dovi, in sicer rod Stane Žagar 
mlajši, rod Zelenega Jošta, rod 
Stražnih ognjev in Kokrški 
rod. »Tudi v ožjem organiza-
cijskem odboru nas je bila več 
kot polovica Kranjčanov,« je še 
dodala Zala Šmid.
V bližini Blejskega jezera so 
postavili 250 šotorov, v katerih 
je deset dni življenje v naravi 
in z naravo spoznavalo skupaj 
šeststo udeležencev GootJa-
ma, združeni pod geslom Do-
daj svoj okus. Jam, je pojasnila 
Zala Šmid, namreč v anglešči-
ni pomeni tudi marmelada. 
»In ker bo naša 'marmelada' 
sestavljena iz ogromno različ-
nih tabornikov z najrazličnej-
šimi navadami in željami, bo 
vsak dodal svoj okus.« Na ta-
boru je bil poudarek na zabavi, 
športu in seveda taborniškem 
načinu življenja. Predvsem pa 
je bilo ogromno priložnosti za 
druženje, zato so se stkale tudi 

številne nove prijateljske vezi. 
»Spoznal sem že precej novih 
prijateljev,« nam je že drugi 
dan tabora zaupal David Ste-
pančič iz rodu Stane Žagar 
mlajši Kranj. Iz omenjenega 
rodu prihaja tudi Pika Pavle-
tič, ki ji je bilo prav tako všeč, 
da so se ob večerih družili ob 
tabornem ognju. »Zelo dobro 
smo se ujeli tudi na skupnih 
dejavnostih,« je bila navduše-
na Pika, za katero lahko reče-
mo, da ji je bilo taborništvo 
položeno že v zibko, saj sta 
bila tabornika tudi njena star-
ša in sta jo že kot dojenčka 
včasih vzela s sabo na taborje-
nje. »Ta način življenja mi je 
zato zelo blizu,« je priznala. 

Jan Škantar iz Kokrškega rodu 
Kranj pa je najbolj navdušen 
nad kurjenjem ognja. Pohvalil 
se je, da mu gre to zelo dobro 
od rok. Tabornik je že tretje 
leto, saj mu je všeč, da se ves 
čas kaj dogaja.
Tako je bilo tudi na letošnjem 
skupnem taborjenju, kjer so 
poleg tradicionalnih taborni-
ških dejavnosti, kot so učenje 
preživitvenih tehnik, kurjenje 
ognja, postavljanje šotorov in 
kuhanje v kotličku udeleženci 
lahko vsak dan izbirali tudi 
med številnimi razburljivimi, 
celo eksotičnimi delavnicami. 
Igrali so zorbing nogomet, 
preizkusili svoje spretnosti v 
pustolovskem parku in na 

športnih turnirjih, obiskali 
planetarij, gostili Tačke poma-
gačke in celo posneli film o 
desetdnevnem dogajanju na 
taboru. Najmlajši pa so razi-
skovali živalske sledi, poleteli 
skozi vesolje in bežali pred di-
nozavri, se kopali v jezeru, na-
redili vulkan, ulovili lisico in 
izdelali kalejdoskop. Med šte-
vilnimi zabavnimi in poučni-
mi aktivnostmi je tako prav 
vsak lahko našel tisto, ki mu je 
najbolj ustrezala. In glede 
nato, da so se izvrstno zabava-
li, ne preseneča, da so tudi v 
največji vročini budno pazili 
na »večni ogenj«, da ne bi uga-
snil in bi torej morali predča-
sno oditi domov.

Uživali v naravi in  
z naravo
V drugi polovici julija je v bližini Blejskega jezera taborilo več kot šeststo gorenjskih tabornikov. 
Skupnega taborjenja so se udeležili tudi vsi štirje kranjski taborniški rodovi.

Vsi gorenjski taborniški rodovi so v drugi polovici julija pripravili skupno taborjenje  
na Bohinjski Beli. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Veliko veselja in razposaje-
ne otroške igre sta ob odpr-
tju igral zaželeli Mateja 
Šmid, direktorica Ljudske 
univerze Kranj, ki upravlja 
medgeneracijski center, in 
predstavnica Mestne občine 
Kranj ter predsednica upra-
ve Fundacije Vincenca Dra-
kslerja Nada Bogataj Kržan, 
ki je novico o novih igralih 
takoj prenesla dobrotniku 
Vincencu Drakslerju, ki je 
veliko investiral v postavitev 
medgeneracijskega centra. 

Novim igralom na igrivo pot 
sta nekaj besed dodala tudi 
mlada Manca in Gal, ki sta 
se za to priložnost preime-
novala v direktorico in direk-
torja Ljudske univerze: »Ful 
dobro, zabavno, za veselje 
otrok. Pridite v čim večjem 
številu.« Investicija v pripra-
vo varne podlage, dobavo in 
montažo igral je stala slabih 
31 tisoč evrov, denar je zago-
tovila Ljudska univerza 
Kranj – in kot so še povedali, 
je bil investitor pri izbiri po-
zoren na kakovost in eno-
stavno vzdrževanje igral.

Počitniško veselje na 
novih igralih 

Medgeneracijski center na Hujah je od prvih 
julijskih dni bogatejši za nova otroška igrala.

Slavnostni trak sta s pomočjo najmlajših prerezali Mateja 
Šmid in Nada Bogataj Kržan.

Poskrbeli so za še več otroške igre v Kranju. 

Lokalna akcijska skupina Mestne občine Kranj za prepreče-
vanje zlorabe drog bo v sodelovanju z Zavodom 7, ki izvaja 
vseslovenski družbeno odgovoren program Neodvisen.si, 
bo v letošnjem septembru ozaveščala mlade in odrasle o 
različnih pasteh zasvojenosti. Med 5. in 15. septembrom bo 
v vseh kranjskih osnovnih šolah potekal poučno-interaktivni 
dogodek z naslovom Zamolčane resnice, in sicer za osnov-
nošolce tretje triade s terapevtom Miho Kramlijem, modera-
tor pa bo Bojan Kodelja, vodja programa Neodvisen.si. V 
ponedeljek, 19. septembra, bo ob 19. uri v dvorani Krajevne 
skupnosti Primskovo dokumentarni program Izzivalec uli-
ce, namenjen izključno odraslim (nad 18 let). Posvetili se 
bodo dejstvom, ki jih mora slišati vsak odrasel, še zlasti 
starši. Voditelj bo Bojan Kodelja. V ponedeljek, 26. septem-
bra, se bo ob 19. uri v dvorani Krajevne skupnosti Primskovo 
program Neodvisen.si zaključil z dogodkom, ki so ga naslo-
vili Služba ali družina? Oboje!, katerega sporočilo je jasno: 
poiskati pravo razmerje med službo in družino. Gre za stro-
kovno tematsko predavanje psihologa dr. Aleksandra Zade-
la z igranim vstopanjem študentke v vlogi najstnice. Vstop 
na dogodke je prost, program financirata Mestna občina 
Kranj in Elektro Gorenjska.

Program Neodvisen.si gostuje v Kranju
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Mesto je razgrelo razigrano poletje
V vročih dneh, ko podnevi iščemo senco, bližino vode, osvežilno pijačo in sladoled, je v Kranju vsega v izobilju. Če pa si v toplem večeru zaželimo  
družbe in zabave, se prav tako lahko odpravimo v mesto in preživimo razigran poletni večer.

Kranjsko letno kopališče so odprli sredi junija, tam pa se je moč hladiti od jutra do večera. 
Pri pravljajo tudi spremljajočo animacijo, ki poteka med 16. in 18. uro. Bazeni so odprti 
med 9. in 22. uro, po 20. uri pa je nočno kopanje. Za varnost in red med potekom 
animacij skrbijo strokovno usposobljeni animatorji. Pod nadzorom se je moč igrati tudi na 
velikih bazenskih igralih: trampolinu, saturnu in toboganu. V.S. / Foto: Primož Pičulin

Kranj je gostil tradicionalno poletno modno revijo na Glavnem trgu. Predstavile so se 
domače oblikovalke, trgovine in modni ateljeji mestnega jedra s svojo vse pestrejšo 
ponudbo. Na modni brvi smo lahko poleg oblačil občudovali tudi zanimive pričeske. 
Modna revija je imela tri izhode, dogajanje je povezoval Ajdin Huzejrović, za glasbo je 
skrbel Dalaj Eegol, organizacijski del pa je bil ponovno v rokah Kranjčanke Tanie  
Mendillo. A.B. / Foto: Primož Pičulin

Popestritev mestnega utripa je bila v juliju tudi Karavana domačih pivovarjev. Dogodek na 
vrtu gradu Khislstein sta organizirala Zavod Prevhub in Zavod za turizem in kulturo Kranj. 
Svojo ponudbo je predstavilo več kot deset slovenskih pivovarjev. Da je bilo druženje še 
zabavnejše, so organizatorji poskrbeli tudi z bogatim pivskim srečelovom in družabnimi 
igrami, za preganjanje lakote pa z dobrotami iz Kranske kuhne. A.B. / Foto: A.B.

Že tretje leto se Vovkov vrt ob četrtkih zvečer spremeni v kino na prostem. Letošnjo serijo 
filmov je odprl film Mihe Knifica Štiri stvari, ki sem jih hotel početi s teboj, sledila je 
politična drama Sufražetke, vampirska komedija Kaj počnemo v mraku, Hladnikova 
Maškarada, drama o prepovedani ljubezni Zenit, 11. avgusta pa bo na sporedu komedija 
Čisto nova zaveza, 18. avgusta zgodba iz Malija Timbuktu in 25. avgusta zaključek z 
narkotrilerjem Sicario. A.B. / Foto: Primož Pičulin

Glasbeni izvajalci so z raznolikimi koncerti dajali ritem Kranjski noči ter številne 
obiskovalce vseh generacij napolnili z energijo. Na več različnih lokacijah so se dve noči 
vrstili raznovrstni koncerti, od zasedbe Tabu na Slovenskem trgu pred Gimnazijo in  
Pera Lovšina do dalmatinskih klap in Veselih svatov. Razgibana glasbena kulisa je 
ponovno zadovoljila skorajda vse okuse oboževalcev domače popularne glasbe.  
S.L. / Foto: Primož Pičulin

Kranjska plaža ob Kavarnici Bazen na Savskem otoku v teh dneh predstavlja prostor za 
počitek v senci, v večernih urah pa je poskrbljeno tudi za glasbene navdušence. Tam bo že 
danes nastopil Janez Zmazek - Žan, nato pa še James Aubelle ter zasedbi November in 
T.M.S. Crew. Svoj knjižni prvenec bo 11. avgusta predstavil pevec zasedbe Mi2 Jernej 
Dirnbek, na plaži ne bodo pozabili na džez, medtem ko bodo sobotni večeri namenjeni 
ritmom elektronske glasbe. S.L. / Foto: Igor Srakar


