
Časopis Mestne občine Kranj, maj 2017, številka 5

Kranjske novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas Časopis izhaja mesečno www.kranj.siOdgovorna urednica: Marija Volčjak www.gorenjskiglas.si

Vilma Stanovnik

Sredi tega meseca je Kranj 
dobil nov materinski dom. 
Uredili so ga v vili za trgov
skim centrom pri sodišču, 
namenjen pa je nosečnicam 
in materam, ki so se znašle 
v socialni stiski in nimajo 
drugih možnosti bivanja ter 
so pripravljene aktivno reše
vati svojo situacijo. »Kranj 
prvič dobiva materinski 
dom. Namenjen je mami
cam iz Kranja in Gorenjske, 
ki si želijo nove poti v življe

nju. Ob tej priložnosti bi se 
rad zahvalil našemu dona
torju, gospodu Vincencu 
Drakslerju, ki kljub življenju 
v tujini ni pozabil domačega 
mesta,« je ob odprtju dejal 
župan Boštjan Trilar in poja
snil, da ga je Vincenc Dra
ksler pred nekaj meseci po
klical in dejal, da bi za Kranj 
rad storil še kaj dobrega. 
Po dogovarjanju je nato 
Fundacija Vincenca Dra
kslerja v središču mesta ku
pila primerno hišo in jo dala 
v upravljanje Varni hiši Go

renjske za potrebe materin
skega doma. Vsa sredstva za 
nakup in ureditev hiše v vi
šini 443 tisoč evrov je zago
tovil Vincenc Draksler, ki 
sicer že 17 let pomaga pri 
razvoju socialnih progra
mov v Kranju in regiji. V 
vseh teh letih je prispeval že 
2,5 milijona evrov.
Mestna občina Kranj in 
Fundacija Vincenca Drak
slerja sta se v dogovoru z 
donatorjem odločila, da 
objekt dobi v upravljanje 
Društvo za pomoč ženskam 

in otrokom žrtvam nasilja 
Varna hiša Gorenjske za po
trebe Materinskega doma 
Gorenjske. 
Materinski dom, ki je bil do 
sedaj na Jesenicah, v Kranj 
pa naj bi se preselil v nasled
njem mesecu, je v sedmih 
letih delovanja pomagal 60 
ženskam in 90 otrokom. 
Kot je pojasnila vodja pro
gramov v Društvu za pomoč 
ženskam in otrokom žrtvam 
nasilja Varna hiša Gorenj
ske Vilma Regovc, imajo na 
Jesenicah sicer primerno 
urejene prostore, vendar pa 
nimajo zunanjih površin, ki 
bi jih potrebovali za igro 
otrok in druge aktivnosti. 
Zato so zelo veseli nove 
sanjske hiše z veliko zeleni
co in dvoriščem, kjer bo pro
stora tudi za več mamic. 
»Objekt, ki ga odpiramo da
nes, kaže sodelovanje drža
ve, lokalne skupnosti in do
natorjev. Na ta način je vse 
mnogo laže, zato hvala, go
spod Draksler, za sodelova
nje in podporo pri po
membnih socialnovarstve
nih projektih,« je ob odpr
tju poudarila ministrica za 
delo, družino, socialne za
deve in enake možnosti 
Anja Kopač Mrak, Vincenc 
Draksler pa je dodal, da sta 
se z ženo dogovorila, da bo
sta pomagala tudi pri novih 
projektih, zlasti tistih, ki 
bodo namenjeni reševanju 
stisk otrok in mladine.

Materinski dom v Kranju
Z donacijo švicarskega rojaka Vincenca Drakslerja je Kranj dobil materinski dom, ki bo nudil 
zatočišče nosečnicam in mamicam z otroki, ki so se znašle v stiski.

Materinski dom so namenu predali predsednica Fundacije Vincenca Drakslerja Nada 
Bogataj Kržan, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja 
Kopač Mrak, častni meščan in donator Vincenc Draksler s soprogo Margit ter župan 
Mestne občine Kranj Boštjan Trilar. /Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

»Letos sem odtekel rekrea
tivni krog in sem vseeno 
navdušen. Vreme je čudovi
to, prišlo je veliko ljudi, za
hvaljujem se vsem tekači
cam in tekačem, ki so pod
prli dobro stvar. Upam, da 
nas bo drugo leto še več in 
bomo presegli številko ti
soč,« je povedal župan Boš
tjan Trilar. 
V cilju krajše preizkušnje, 
teka na 1400 metrov, je bil 
prvi Matic Meglič, na drugo 
mesto se je uvrstil Žiga 
Kobe, tretji pa je bil Dominik 
Tišler Sušnik. Klara Mali z 
Golnika je zmagala v ženski 
konkurenci. Na drugo mesto 
se je uvrstila Teja Zadravec, 
na tretje pa Tara Di Lenardo. 
Med tistimi, ki so premagali 
desetkilometrsko razdaljo, je 
bil v cilju prvi Marko Florjan
čič, na drugo mesto se je uvr

stil David Rogelj, na tretje pa 
Urban Žitnik. Med dekleti je 
bila v cilju prva Živa Kle
menčič, druga je bila Urška 
Stanovnik, tretja pa Hana 
Mazi Jamnik.
»Vesel sem, ker je prireditev 
lepo uspela, ker je lepo vre
me in je prišlo veliko ljudi. 
Prav tako sem zadovoljen, 
ker bo Fundacija z zbranim 
denarjem lahko napredovala 
in bo v pomoč tistim, ki jo 
potrebujejo,« je povedal 
kranjski rojak Vincenc 
Drak sler, ki je bil tudi letos z 
dvajset tisoč evri največji do
nator prireditve. Za 3500 
evrov je bilo drugih donacij, 
za okoli 5500 evrov pa se je 
nabralo denarja iz startnin. 
Zbrana sredstva bodo name
njena za razvoj socialnih 
programov, za zaposlovanje 
ter za nakup opreme in 
orodja za delavnice zaposli
tvenega centra Fundacije.

Tek za dober namen
Nekaj več kot sedemsto petdeset tekačev in 
pohodnikov se je udeležilo Županovega teka, ki 
je bil tudi v sedemnajsti izvedbi dobrodelen.

Na Brdu so na dvestometrski progi tekli tudi najmlajši. 

V Kranju po 
francosko
Skoraj šeststo osnovnošolcev 
z različnih koncev Slovenije 
se je udeležilo 16. 
Frankofonskega festivala, za 
katerega so se organizatorji 
letos odločili, da ga pripravijo 
v središču Kranja.
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Išče le 
pozitivne 
stvari
Klavdija Bukovec iz Britofa 
se je že v srednji šoli 
odločila, da si želi študirati 
farmacijo in hkrati igrati 
tenis, zato si je izbrala študij 

čez lužo.                 stran 8

OBČINSKE NOVICE

Za predšolske otroke  
je še prostor
V vrtcih na območju kranj-
ske občine je za obdobje 
2017/2018 trenutno še 62 
prostih mest, večinoma za 
drugo starostno obdobje. 
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ZANIMIVOSTI

Knjiga o župnijski 
cerkvi
V založništvu Slovenskega 
konservatorskega društva je 
izšla nova knjižna monogra-
fija o župnijski cerkvi sv. 
Kancijana v Kranju.
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ŠPORT

Danes veliko slavje 
nogometašev Triglava
Nogometaši Triglava so si že 
tri kroge pred koncem držav-
nega prvenstva zagotovili 
prvo mesto v drugi ligi, da-
nes pa se bodo navijačem 
predstavili še zadnjič v tej 
sezoni.
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DRUŠTVA IN KLUBI

Čudovite umetnine 
spretnih rok
Ustvarjalke pri Kulturno 
umetniškem društvu Bitnje 
so ob koncu sezone na ogled 
postavile tradicionalno raz-
stavo izdelkov.
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PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI

Kranj, junij 2017

JUNIJ 2017

KULTURNO 
SRCE TEGA 
POLETJA
Kranj letošnje poletje dokazuje, da 
je Prešernovo in kulturno mesto. Z 
raznolikim umetniškim in zabav-
nim programom vas vabi v staro 
mestno jedro, ki velja za enega naj-
bolj očarljivih v Sloveniji. Doživite 
kulturne poslastice in bogate muzi-
kale Letnega gledališča Khislstein, 
intimne koncerte in ulični vrvež. 
Oglejte si novonastajajočo ponud-
bo ličnih trgovinic in lokalov, me-
stne galerije in kavarne ter ležerno 
pohajkujte med ulicami. Spoznajte, 
kdo stoji za najboljšimi kulturnimi 
deli današnjega časa – obiščite Ga-
lerijo Prešernovih nagrajencev za 
likovno umetnost.
 

Razstava Toneta Stojka 
PORTRETI
Galerija Prešernovih nagrajencev
Odprtje: 15. junij ob 19. uri
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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
Miroslav Cvjetičanin, Igor Kavčič, Suzana P. 
Kovačič, Samo Lesjak, Vilma Stanovnik

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

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 5/let nik III so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 42, ki je iz šel 26. maja 2017. 
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

Kranj – Slovenski osnovno-
šolci, ki jih povezuje ljube-
zen do francoščine, so prej-
šnji četrtek prišli na že na 
16. Frankofonski festival, ki 
sta ga pripravila Osnovna 
šola Orehek Kranj in Slo-
vensko društvo učiteljev 
francoščine v sodelovanju z 
Mestno občino Kranj, Zavo-
dom za šolstvo, Ministrs-
tvom za izobraževanje, zna-
nost in šport, Zavodom za 
turizem in kulturo Kranj, 
Gimnazijo Franceta Prešer-
na Kranj, Francoskim inšti-
tutom v Sloveniji in Medna-
rodno federacijo profesorjev 
francoščine.
Za razliko od prejšnjih let so 
se gostitelji in gostje zbrali 
kar v starem mestnem jedru 
in si nato ob vodenju učencev 
Osnovne šole Orehek Kranj 
ogledali Kranj. Sledili so nas-
topi učencev na odru letnega 
gledališča Khislstein, kjer so, 
po uvodnih pozdravih orga-
nizatorjev in gostov, mladi z 
glasbo, poezijo in gledališki-
mi točkami predstavili svoje 
znanje francoskega jezika in 
poznavanje francoske kultu-
re. Letos so izpostavili tekmo 
ljubezni in prijateljstva, poleg 
gostiteljev z OŠ Orehek Kranj 
pa so od gorenjskih osnovnih 
šol nastopili še učenci OŠ 
Prežihov Voranc Jesenice, 
OŠ Predoslje, OŠ Franceta 
Prešerna Kranj, OŠ Naklo in 
OŠ Šenčur.
»Frankofonski festival so 
začeli na Osnovni šoli Ore-
hek na pobudo Hilde Zalo-

kar. Festival je potekal na 
različnih prizoriščih, zad-
nja leta v telovadnici Gim-
nazije Franceta Prešerna, 
kjer imamo več prostora, 
saj se ga vsako leto udeležu-
je okoli petsto osnovnošol-
cev iz cele Slovenije. Letos 
je prijavljenih kar okrog 
560 učencev in sklenili 
smo, da festival preselimo v 
mesto, prireditev pa na 

oder gledališča Khislstein. 
Poleg tega smo v mestu pri-
pravili tudi francosko obar-
vane stojnice, kjer so se 
nam pridružili različni 
soorganizatorji pa tudi 
založbe in gostinci s ponu-
dbo francoske hrane,« je 
povedala ena od koordina-
tork Frankofonskega festi-
vala Marija Vrečk Sajovic in 
poudarila, da je francoščina 

pomemben evropski jezik 
in da mnogi mladi, ki se 
francoščine začnejo učiti v 
osnovnih šolah, z učenjem 
nadaljujejo tudi kasneje. 
»Francoščino se učim, ker 
se mi zdi jezik lep, zanima 
pa me tudi francoska kultu-
ra. Učim se je drugo leto, 
mislim pa, da mi bo znanje 
francoščine, ki je svetovni 
jezik in ga govori veliko lju-
di, v življenju marsikdaj tudi 
koristilo,« je povedala ena 
izmed udeleženk festivala 
Eva Bitežnik iz Medvod, 
sicer učenka 8. razreda OŠ 
Orehek Kranj.
Druženje osnovnošolcev in 
ostalih ljubiteljev francoske-
ga jezika ter gostov se je 
zaključilo z Večerom fran-
coskih melodij, ki so ga, 
skupaj s svojimi gosti, prip-
ravili dijaki Gimnazije Fran-
ceta Prešerna.

V Kranju po francosko
Skoraj šeststo osnovnošolcev z različnih koncev Slovenije se je udeležilo 16. Frankofonskega festivala, 
za katerega so se organizatorji letos odločili, da ga pripravijo v središču Kranja.

Da francoščina ni pretežka za učenje, so na odru letnega gledališča Khislstein dokazali 
tudi najmlajši z Osnovne šole Orehek.

Vrtci na območju mestne 
občine Kranj so za obdobje 
2017/2018 prejeli 762 vlog 
za vpis otrok, in sicer 540 za 
prvo starostno obdobje, 219 
za drugo starostno obdobje 
in tri za razvojni oddelek. 
Vpis je za 16 vlog manjši kot 
predhodno šolsko leto. Iz 
vrtca v šolo pa bo šlo predvi-
doma 596 otrok.
Na centralni čakalni seznam 
je za obdobje 2017/2018 sku-
paj uvrščenih 231 otrok (198 
iz MO Kranj in 33 izven 
kranjske občine). Iz mestne 
občine Kranj je za 1. septem-
ber 2017 čakajočih 106 otrok, 
med letom pa potrebuje var-
stvo še 92 otrok. Iz drugih 

občin je za 1. september čaka-
jočih 26 otrok, med letom pa 
jih potrebuje varstvo še 
sedem.
Vrtci trenutno razpolagajo z 
62 prostimi mesti, in sicer 
59 mesti za otroke drugega 
starostnega obdobja in tre-
mi mesti za otroke prvega 
starostnega obdobja. Star-
šem čakajočih otrok za dru-
go starostno obdobje, ki so 
uvrščeni na centralni čakal-
ni seznam, in staršem otrok, 
ki so vlogo oddali po rednem 
vpisu novincev, bo ponuje-
no prosto mesto v vrtcih, 
kjer so še prosta mesta. 
Mestna občina Kranj je za 
zagotovitev dodatnih prostih 

mest za otroke prvega staro-
stnega obdobja v aprilu 2017 
dodelila koncesijo zasebne-
mu vrtcu Čarobni svet, PE 
Mikujčki, za dva oddelka 
prvega starostnega obdobja 
in razpisala koncesijo za en 
oddelek prvega starostnega 
obdobja.

Kako deluje centralni 
čakalni seznam
Centralni čakalni seznam 
velja do 31. avgusta 2018. 
Informacijski sistem bo 
samodejno poiskal iz central-
nega čakalnega seznama 
otroke po vrstnem redu po 
številu točk, prvi izbiri, drugi 
izbiri, tretji izbiri in četrti 

izbiri (katerikoli vrtec), glede 
na starost in jih razporejal 
glede na podatke vrtcev o 
novih prostih mestih, kar 
posledično pomeni, da se 
centralni čakalni seznam 
dnevno spreminja. Vrtec, ki 
ima prosto mesto, pozove 
starše otroka k podpisu pogo-
dbe o vključitvi otroka v vrtec 
takoj oziroma najkasneje v 
treh delovnih dneh od dneva, 
ko ga dodeli sistem v obrav-
navo. Starši otroka so dolžni 
v 15 dneh od dneva vročitve 
poziva k sklenitvi pogodbe 
podpisati pogodbo. Če starši 
v 15 dneh tega ne storijo, 
bodo podatki o otroku vrnje-
ni na centralni čakalni sez-
nam, vrtec pa pozove k skle-
nitvi pogodbe starše nasled-
njega otroka po vrstnem redu 
iz centralnega čakalnega sez-
nama. Kljub zakonsko dolo-
čenim rokom prosimo star-
še, da se čim prej odločijo za 
podpis pogodbe ali za zavrni-
tev ponudbe vrtca, kar mora-
jo vrtcu sporočiti v pisni obli-
ki, saj s tem sprostijo prostor 
za druge otroke. Mestna obči-
na Kranj bo enkrat mesečno 
na spletni strani objavila ažu-
riran centralni čakalni sez-
nam za šolsko leto 2017/2018.

Za predšolske otroke 
je še prostor
V vrtcih na območju kranjske občine je za obdobje 2017/2018 trenutno še 
62 prostih mest, večinoma za drugo starostno obdobje. Mestna občina 
Kranj je število mest povečala s podelitvijo koncesije zasebnemu vrtcu in z 
razpisom dodatne koncesije za prvo starostno obdobje.

V razvojnih oddelkih v enoti 
Mojca (Kranjski vrtci) se 
izvaja prilagojen program za 
predšolske otroke. V te 
oddelke so vključeni otroci s 
težjimi motnjami v razvoju, 
ki zaradi svojih potreb ne 
morejo biti vključeni v redni 
oddelek vrtca. Trenutno je v 
razvojne oddelke vrtca vklju-
čenih 16 otrok iz Mestne 
občine Kranj ter še 14 otrok 
iz drugih občin.

Župan Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar je vrtec obis-
kal z namenom, da vodstvo 
vrtca predstavi delovanje vrt-
ca ter neposredno delo z 
otroki. Tako si je s sodelavci 
in zaposlenimi v vrtcu ter 
ravnateljico Kranjskih vrtcev 
Teo Dolinar ogledal delo 
vzgojiteljic po posameznih 

skupinah. Na delovnem ses-
tanku v nadaljevanju je 
župan pohvalil delo ter trud 
vseh zaposlenih, ki izvajajo 
zelo zahtevne programe za 
otroke s posebnimi potreba-
mi, ki pogojujejo stalno 
usposabljanje in dodatno 
izobraževanje. 
Ravnateljica in zaposlene 
vzgojiteljice so županu pred-
stavile tudi pomanjkanje kad-
rov, kar se pokaže ob odsot-

nostih, izobraževanjih in 
podobnem, ter potrebo po 
delavnem terapevtu. Župan 
in ravnateljica sta se dogovo-
rila za sistemski pristop, in 
sicer da se bo izdelala kadrov-
ska in finančna shema celot-
nega zavoda in se bo potem 
iskalo rešitve tudi za razvojne 
oddelke vrtca Mojca.  

Župan obiskal razvojne 
oddelke vrtca Mojca 

Mestna občina Kranj bo predvidoma do sredine junija 2017 
objavila javni razpis za sofinanciranje obnove uličnih fasad 
in/ali streh (zunanja lupina stavbe) v starem Kranju. Sreds-
tva za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru 
so namenjena za spodbujanje razvoja in dejavnosti v sta-
rem mestnem jedru, k čemur pripomore urejen zunanji 
videz mesta, vzdrževanje in ohranjanje stavbne dediščine. 
Za ta namen je v proračunu zagotovljenih 50.000 evrov.
Podrobnejše informacije bodo navedene v razpisni doku-
mentaciji, ki bo od dneva objave javnega razpisa dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (javni 
razpisi, naročila/aktualno), lahko pa jo bodo zainteresirani 
dvignili v času uradnih ur na naslovu Mestna občina Kranj 
– sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Vloge na javni razpis bodo zainteresirani lahko oddali do 1. 
septembra 2017.

Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju 

»Učenci in dijaki kranjskih osnovnih ter 
srednjih šol se radi odločijo za učenje 
francoskega jezika. Velika zahvala, da je temu 
tako, pa gre predvsem mentorjem in učiteljem, 
ki se trudijo za promocijo francoske kulture v 
Kranju. Kranj je tudi najdlje pobraten prav s 
francoskim mestom La Ciotat,« je ob letošnjem 
Fankofonskem festivalu poudaril podžupan 
Boris Vehovec.
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Vemo, da imate na občinah 
denarja za večje projekte ve-
dno premalo in da je tudi 
telovadnica v Stražišču že 
skoraj dve desetletji neure-
sničena želja domačinov. 
Sedaj je gradnja vendarle 
blizu.
»Res bi čakanje na to, da 
začnemo graditi z lastnim 
denarjem, pomenilo, da bi 
se vse skupaj zavleklo vsaj 
še za nekaj let. Ker pa se za-
vedamo, da je nova telova-
dnica v Stražišču ne le že-
lja, ampak potreba, smo is-
kali najboljše možnosti, da 
se investicija čim hitreje 
začne. Z vztrajnostjo nam 
je to sedaj uspelo, saj smo 
se projekta lotili res pra-
gmatično. Dejstvo je na-
mreč, da je tudi v preteklo-
sti že bila priložnost za za-
četek gradnje, vendar se je 
vedno našel tudi kdo, ki je 
imel pomisleke in je pro-
jekt želel spreminjati po 
svojih željah. Seveda smo 
tudi sedaj poslušali vse po-
misleke in korektne pri-
pombe, treba pa je vedeti, 
da je nekatere moč upošte-
vati, prav vseh pa ne. Pri 
tem smo pač morali biti 
pragmatični in tudi malce 
trmasti, sicer se stvari ne bi 
premaknile in zares potreb-
na investicija bi znova za-
stala za nekaj let. Odločili 
smo se za javno-zasebno 
partnerstvo, tega pa smo 

uskladili tako, da je dobro 
za šolo, občino pa tudi za 
zasebnega partnerja. To po-
meni, da bo zasebni par-
tner zadolžen za upravlja-
nje, trženje in tudi za to, da 
bo čez petnajst let, ko bo 
telovadnica prišla v last ob-
čine, v primernem stanju. 
V pogodbi je vse jasno zapi-
sano in na ta način bo obči-
na – praktično brez občin-
skih sredstev – dobila lepo 
in sodobno telovadnico.«

Kdo je koncesionar in kdaj 
naj bi bila telovadnica zgra-
jena?
»Po potrditvi na seji občin-
skega sveta bo sledil podpis 
pogodbe z izvajalcem, nato 
pa naj bi se dela čim prej za-
čela. Izvajalec bo Gorenjska 
gradbena družba, saj so se 
edini prijavili na naš razpis. 
Računam, da bodo šolarji 
jeseni drugo leto že lahko 
telovadili v novi telovadnici, 
in mislim, da ni razloga, da 
bi bilo drugače. Vložek obči-
ne je zemlja in gradbena 
dokumentacija z gradbenim 
dovoljenjem, kar že vse ima-
mo, zato se bo gradnja lah-
ko res hitro začela. Naj ob 
tem povem še, da smo vese-
li, da smo zasebnega par-
tnerja za gradnjo dobili na 
Gorenjskem.«

Javno-zasebna partnerstva 
bodo najbrž najboljša reši-
tev tudi za ostale potrebne 
investicije v občini ...

»Seveda bodo prav javno-za-
sebna partnerstva pospešila 
tudi ostale investicije, ki jih 
načrtujemo v prihodnjih 
mesecih in letih. Izkazalo se 
je namreč, da je to zelo do-
ber model, in v zadnje pol 
leta smo pripravili rešitve za 
nekatere za Kranj pomemb-
ne investicije, ki so bile na-
črtovane že več let. Med nji-
mi je na primer koncertna 
dvorana.«

Namesto načrtovane grad-
nje Gasilskega trga v starem 
mestnem jedru boste v krat-
kem začeli graditi kolesar-
sko povezavo med Kranjem 
in Šenčurjem. Zakaj?
»Res smo letos nameravali 
odkupiti propadajočo hišo 
na Tomšičevi ulici in v sta-
rem Kranju urediti Gasilski 
trg, vendar pa je Zavod za 
varstvo kulturne dediščine 
postavil takšne pogoje, da 
sem se odločil, da hiše ne 
bomo odkupili. Odkup in 
prenova bi občino stala več 
kot pol milijona evrov. V 
proračunu smo sicer že za-
gotovili 185 tisoč evrov za 
odkup te hiše, že takrat pa 
sem svetnikom povedal, da 
je ne bomo kupili, dokler ne 
bomo poznali vseh pogojev 
obnove. Sedaj se je izkazalo, 
da so ti izjemno zahtevni. In 
to kljub temu, da smo pri-
pravili več variantnih študij. 
Zato bomo rezervirani de-
nar preusmerili za drugo, še 
kako pomembno investicijo, 

gradnjo asfaltirane kolesar-
ske poti do Šenčurja. Obča-
ni si takšno cesto želijo že 
več let in tudi sam mislim, 
da je zelo potrebna. Potekala 
bo od novega prehoda za pe-
šce pri Tušu do podhoda in 
sosednjega Šenčurja, široka 
pa bo dva metra in pol. 
Predvidena je tudi solarna 
razsvetljava, poleg kolesar-
jev pa jo bodo lahko uporab-
ljali tudi pešci, tisti z rolerji, 
v poletnem času pa tudi 
kmetijski stroji. Naj ob tem 
povem, da je treba, če jih ho-
čemo dobro izkoristiti, sred-
stva v proračunu uporabljati 
zelo fleksibilno. Takšna je 
praksa tudi v gospodarstvu. 
V tem primeru bomo s tak-
šno prerazporeditvijo denar-
ja hitro rešili dolgoletno po-
trebo občanov, na katero me 
mnogi opozarjajo tudi na 
srečanjih in družbenih 
omrežjih.«

Za Kranj in vso Gorenjsko 
ste pred kratkim odprli Ma-
terinski dom, ki pa je plod 
pogovorov med vami, Fun-
dacijo Vincenca Drakslerja 
in Vincencem Drakslerjem. 
Sam je povedal, da ste mu 
prirasli k srcu in vam zaupa, 
da boste delati za blaginjo 

novih generacij. Kako je po-
tekalo dogovarjanje?
»Dogovarjanje se je začelo 
po tem, ko me je gospod 
Vincenc Draksler poklical in 
povedal, da bi želel za Kranj 
oziroma za mlade v mestu 
narediti še kaj. Povabil me je 
na obisk v Švico in tam mi je 
razložil, da si želi pomagati 
tistim, ki si ne morejo poma-
gati sami. V dogovoru s 
predsednico Fundacije Vin-
cenca Drakslerja Nado Kr-
žan Bogataj smo se odločili, 
da bomo pomagali materam 
z otroki, ki se znajdejo v sti-
ski. Imeli smo srečo, da smo 
našli vilo, ki je bila v zelo do-
brem stanju, in v njej uredili 
dom za nosečnice, matere in 
otroke, ki se znajdejo v sti-
ski. Sodelovanje med nami 
in Vincencem Drakslerjem 
je, po besedah ministrice 
Anje Kopač Mrak, primer, ki 
je v Sloveniji izjemen, jaz pa 
sem vesel tudi zaupanja go-
spoda Vincenca Drakslerja, 
ki nam je ob zadnjem obi-
sku v Kranju obljubil, da 
bomo še naprej delali sku-
paj. Tako smo se že pogovar-
jali o novih projektih oziro-
ma programih, ki bodo na-
menjeni predvsem otrokom 
in mladini.«

Mladim je namenjeno tudi 
pred kratkim odprto prenov-
ljeno nogometno igrišče z 
umetno travo v športnem 
centru Kranja. Nogometaši 
so se za investicijo zahvalili 
z naslovom prvakov druge 
lige in uvrstitvijo v prvo ligo, 
za občino pa je nov izziv že 
več let načrtovana gradnja 
atletske dvorane in tribun. 
Kako kaže?
»Naj najprej čestitam vod-
stvu kluba, trenerjem in 
igralcem, ki jim je uspelo, 
da so se uvrstili v prvo ligo. 
Vodstvu je uspelo klub fi-
nančno konsolidirati, tre-
nerjem sestaviti dobro ekipo 
in jo voditi do zmag, igral-
cem pa trenirati in igrati po 
najboljših močeh. Prepričan 
sem, da je k temu pripomo-
gla tudi občina, ki je preko 
Zavoda za šport zagotovila 
odlično infrastrukturo. 
Kranj ima enega najlepše 

urejenih nogometnih igrišč, 
lani smo poskrbeli še za 
umetno travo na pomožnem 
igrišču, vemo pa, da nam 
manjkajo boljši spremljajoči 
prostori. Že kar nekaj let je v 
načrtu atletska dvorana s tri-
bunami, vendar pa se je na-
črtovana investicija izkazala 
za preveliko in finančno 
prezahtevno. Tako lani tudi 
ni bilo izkazanega pravega 
interesa ob pozivu promo-
torjem in odločili smo se, da 
pripravimo novega. Spre-
menili smo občinski pro-
storski načrt, ki bo na tem 
območju omogočal tudi 
grad njo primernih namesti-
tvenih storitev. Hkrati bomo 
optimizirali gradnjo tribu-
ne, saj le-ta projekt zaradi 
zahtevne konstrukcije zelo 
podraži. Ob vseh spremem-
bah načrtujemo, da bo poziv 
p r o m o t o r j e m  k m a l u 
priprav ljen in da se bo grad-
nja res začela.«

Ta mesec je bil zaključen 
razpis za sofinanciranje na-
jemnin poslovnih prostorov 
v starem Kranju. Je bilo za 
prostore kaj zanimanja?
»Imamo pet novih prijav, 
kar pomeni, da se življenje 
vrača v staro mestno jedro. 
Ker je odziv dober, prostega 
prostora pa je še nekaj, smo 
sklenili, da bomo že nasled-
nji mesec objavili nov razpis 
in da bomo vztrajali toliko 
časa, da mesto resnično za-
živi. Sem pa vesel, da je me-
sto vedno bolj živahno tudi 
zaradi obeh novih možnosti 
prevoza, ki sta sprejeti pre-
cej nad pričakovanji. Tako 
se je izredno prijel sistem 
KRsKOLESOM, prav tako je 
veliko zanimanje za Kran-
vaj. Pozitivna energija, da se 
obrača na bolje, pa tudi 
sončni dnevi nas vse skupaj 
vabijo v stari Kranj, kjer se 
tudi vedno več dogaja. Zato 
bomo še naprej vztrajali in 
iskali priložnosti, da se vsi 
skupaj privadimo, da je v 
mesto moč priti na več nači-
nov, in ga bomo čim večkrat 
obiskovali. To pa bo tudi iz-
ziv za podjetnike, ki v mestu 
vztrajajo in vanj prihajajo na 
novo.«

Z vztrajnostjo 
uspešno do 
novih investicij
Če bo vse po načrtih, bodo drugo leto jeseni šolarji in športniki že lahko 
obiskovali novo telovadnico v Stražišču, na kranjski občini pa napovedujejo 
tudi začetek gradnje nekaterih drugih dolgo načrtovanih investicij. Tudi o 
tem sva se pogovarjala z županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Kolesarska pot z javno razsvetljavo bo potekala od trgovskega centra Tuš do meje z občino Šenčur, kar pomeni dodatna 
dva kilometra kolesarskih povezav, ki so nujno potrebne tudi zaradi večje prometne varnosti. 
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Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Od enajstega leta živim na 
Drulovki, ki mi je zaradi ure-
jenosti, bližine mesta in 
neposredne bližine gozda 
zelo pri srcu. Dom, družina 
in prijatelji mi pomenijo naj-
več. Sem odprta, komunika-
tivna in večinoma pozitivna. 
Že od malega so me zaradi 
gostobesednosti označili za 
pravnico, kar sem po šolanju 
na Gimnaziji Kranj in Pravni 
fakulteti v Ljubljani tudi pos-
tala. Po pripravniških dneh 
na Mestni občini Kranj sem 
se znašla v gospodarstvu. 
Zadnjih šest let se ukvarjam z 
insolventnim pravom. V pro-
stem času s partnerjem rada 
sedeva na kolo in se podiva 
po gozdnih poteh. Sprošča pa 
me tudi vrtnarjenje.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Sem svetnica novoustanov-
ljene stranke Več za Kranj, 
ki me je k sodelovanju pre-
pričala s svežino in željo po 

spremembah in ustvarjanju, 
brez obremenjenosti levi/
desni. To je moj prvi man-
dat. Zadnje leto nastopam 
kot predsednica Statutar-
no-pravne komisije. Ker pri-
hajam z gospodarskega pod-
ročja, sem borbe, nasproto-
vanja in konkurence vajena, 
mi je pa zanimivo, kako 
imamo stranke različen 
pogled, kaj je za občino in 
občane dobro.«

Ali kot svetnica lahko prod-
rete s svojimi predlogi?
»Glede na to, da sem 'župa-
nova stranka', so moji pred-
logi vedno slišani, izpeljani 
pa glede na finančno sposo-
bnost in prioritete, ki smo si 
jih kot stranka zadali. Pro-
gram stranke smo sestavili 
skupaj z občani, tako da šir-
še gledano lahko rečem, da 
sem z uresničevanjem pre-
dlogov zadovoljna. Kot 
stranka pa brez težav pod-
premo predloge drugih 
strank, za katere menimo, 
da so uresničljivi in dobri.«

Kaj bi bil za vas kot svetnico 
uspeh ob koncu mandata?

»Stranka ima svoj program, 
oblikovan na podlagi s stra-
ni občanov zbranih idej, 
želja in predlogov. Upam, 
da bo ob koncu mandata 
obkljukana večina od njih 
ali da se bodo posamezni 
večletni projekti vsaj začeli. 
Glede na projekt avtobusne 
postaje, kolesarske poti, 
modernizacijo z aplikacija-
mi, nova javno-zasebna par-
tnerstva, ki razbremenijo 
občino in povečajo zaposle-
nost, sem mnenja, da smo 
na dobri poti.«

Želim, da uresničimo 
čim več projektov
Darinka Zorko je članica svetniške skupine Več za Kranj, v kranjskem 
mestnem svetu pa je prvi mandat.

Darinka Zorko

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Del Kranja je tudi Krajevna 
skupnost (KS) Primskovo. 
Vas v objemu žitnih polj, kot 
je naslov krajevnega zborni-
ka. KS Primskovo zajema 
vasi Primskovo, Gorenje in 
Klanec. Planina III, ki je tudi 
del KS, pa je del vasi Klanec. 
Druga največja KS v občini 
se ponaša z velikim Domom 
krajanov, ki je bil zgrajen 
udarniško za takratne potre-
be in kasnejše rodove. Je 
kraj prijaznih ljudi, ki v teža-
vah ali praznovanjih združi-
jo energijo in se veselijo 
dosežkov in pridobitev v kra-
ju. Tukaj živim in ustvarjam. 
Moja življenjska pot se je 
začela prav tu, na Primsko-
vem. Rodil sem se v številni 
družini. Moja prva zaposli-
tev je bila v podjetju Elektro 
Gorenjska, v začetku leta 
1988 pa sem stopil na samo-
stojno podjetniško pot. Z 
ženo imava dva odrasla sino-
va in tudi tretja generacija 
nas že razveseljuje. Ko zač-
nem govoriti o hobijih, se 

čas ustavi. Pri folklori v mla-
dih letih sem spoznal živ-
ljenjsko sopotnico. Nekje v 
genih pa imam zapisano lju-
bezen do petja. Pel, ustano-
vil in oral sem ledino v raz-
ličnih pevskih zasedbah. V 
prijetni družbi hodim po 
gorskih poteh, vsako leto pa 
odkolesarim proti morju, 
kjer me pričaka miren poči-
tek.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Moja prva izkušnja biti 
svetnik MOK je bila slaba. 
Kot Slovenci znamo, sem 
najprej dobil polena pod 
noge. Preiskalo me je Čast-
no razsodišče MOK, ker je 
moje podjetje, preden sem 
postal svetnik, poslovalo z 
občino. Izkazalo se je, da so 
bila sumničenja neutemel-
jena. Pripadam svetniški 
skupini Stranka za napre-
dek krajevnih skupnosti. 
Svetniška skupina šteje dva 
svetnika.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?

»Svoje predloge lahko vsak 
svetnik predstavi na mest-
nem svetu. Kako pomembni 
so in kdaj bodo realizirani, 
za vsem tem pa stoji še veli-
ko dejavnikov in pogojev. 
Na splošno pa lahko pohva-
lim delo mestnega sveta.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Vsekakor je moja želja, da 
svoje cilje, ki sem si jih zas-
tavil kot svetnik in predsed-
nik sveta KS Primskovo, rea-
liziram v celoti.«

Rad bi uresničil 
zastavljene cilje
Ignac Vidmar je v kranjskem mestnem svetu prvi mandat in je svetnik 
Stranke za napredek krajevnih skupnosti.

Ignac Vidmar

Na pobudo Mestne občine 
Kranj in lastnikov zemljišč 
po določnejšem in jasnej-
šem varovanju tega območja 
je bil v letu 2016 sprejet akt 
o zavarovanju tega naravne-
ga rezervata. Na novo je 
določili meje naravnega 
rezervata, varstvene režime, 
pravila ravnanja, način in 
naloge upravljanja in njiho-
vega izvajanja, način finan-
ciranja ter izvajanje nadzora 
v naravnem rezervatu.
Kot pojasnjuje mag. Suzana 
Zupanc Hrastar z Ministrs-
tva za okolje in prostor, 

zavarovano območje tvorijo 
trije bajerji, manjša Ledvič-
ka, Krokodilnica in Čukova 
jama, ki so nastali kot posle-
dica rabe gline v bližnji ope-
karni. Že v času njenega 
obratovanja so se nekateri 
deli jezerc zaraščali, še 
intenzivneje pa po opustitvi 
opekarske dejavnosti v 
sedemdesetih letih. Kratek 
čas je bilo območje namen-
jeno celo odlagališču grad-
benega materiala, vendar je 
lokalno prebivalstvo zgodaj 
prepoznalo rekreacijsko vre-
dnost območja, kasneje pa 

tudi naravovarstveni pomen.
Glinokopni bajerji in obvo-
dne površine so zaraščene z 
vodnim oziroma kopenskim 
rastlinstvom, ki nudi živ-
ljenjski prostor številnim 
vodnim in obvodnim živa-
lim, med njimi pticam, kot 
so vodomec, pogorelček, rja-
vi srakoper, in tudi tistim, ki 
tukaj prezimujejo ali si 
samo oddahnejo na selitveni 
poti. Tukaj se prehranjuje 
tudi netopir mali podkov-
njak, zaradi katerega je bilo 
to območje vključeno v 
Naturo 2000. V zahodnem 

delu naravnega rezervata je 
območje, kjer se menjavajo 
travniki in drevesne mejice, 
vse skupaj pa zaključuje 
potok Milka. 

Na kaj pazimo v 
naravnem rezervatu
»Za varstvo narave sta zlasti 
pomembna bajerja Krokodil-
nica z obrežjem in Ledvička, 
ki sta zato prednostno name-
njena rastlinam in živalim 
oziroma njihovim življenj-
skim prostorom. Zato tu 
niso dovoljene aktivnosti, ki 
bi lahko poslabšale življenj-
ske pogoje rastlinam in živa-
lim. Prepovedano je nabira-
nje rastlin in njihovih sade-
žev, doseljevanje tujerodnih 
živalskih vrst, lovljenje, vzne-
mirjanje in pobijanje živali, 
hoja in vožnja izven poti, 
taborjenje in šotorjenje izven 
za to urejenih prostorov, pov-
zročanje hrupa … Dopustno 
pa je obiskovanje tega obmo-
čja, a le z namenom opazova-
nja narave,« opozarja mag. 
Suzana Zupanc Hrastar. 
»Čukova jama je namenjena 
tudi kopanju in drsanju ter 
ribolovu. Rekreacija in druge 
aktivnosti se morajo izvajati 
na naravi prijazen način. 
Območje ob potoku Milka je 

namenjeno športni dejavno-
sti, zato se bodo tu lahko ure-
dila športna igrišča.«
Za nadzor nad izvajanjem 
varstvenega režima so pris-
tojni inšpektorji, naravovar-
stveni nadzorniki in policija, 
sodeluje pa tudi občina z 
medobčinskim redarstvom.

Načrti za naprej
V pripravi je petletni načrt 
delovanja in urejanja narav-
nega rezervata, ki ga sedaj 
usklajujejo Mestna občina 
Kranj, Ministrstvo za okolje, 
Zavod RS za varstvo narave 
in lastniki zemljišč. Med 

drugim bo opredelil tudi 
prednostne naloge, vezane 
na obiskovalce v rezervatu 
in zaščito območja.
»V letu 2017 bomo naravni 
rezervat opremili z informa-
cijskimi tablami, ki bodo obi-
skovalcem pojasnjevale nara-
vovarstveno vrednost tega 
območja in jih usmerjale pri 
njihovih dejavnostih. V prip-
ravi pa je tudi projekt, s kate-
rim bomo kandidirali za pri-
dobitev evropskih sredstev, 
ki bodo namenjena ureditvi 
infrastrukture za obiskovan-
je,« še navaja mag. Suzana 
Zupanc Hrastar.

Obisk bajerjev na Bobovku
Območje glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju je že od začetka osemdesetih let zavarovano kot naravni spomenik. 

Čukova jama je namenjena rekreaciji in ribolovu. 

Krokodilnica je namenjena živalim in rastlinam, zato do nje dostopamo le po poti in tiho 
občudujemo živi svet. / Foto: Zavod RS za varstvo narave
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Vilma Stanovnik

Srebrno obletnico srečanj 
bodo ljubitelji potovanj z av-
todomi, ki jih vsako leto dva-
krat pripravijo pri Caravan 
Centru Ljubljana, proslavili v 
Kranju. Tako imenovana Ca-
ravanova karavana bo na-
mreč od danes do nedelje 
obiskala kulturno srce Slove-
nije in prestolnico sloven-
skih Alp. To so namreč o 
Kranju napisali v vabilu.
»Veseli smo, da so avtodo-
marji prepoznali naš trud za 
oživitev starega mestnega 
jedra in nas prosili za gosto-
ljubje,« pravi župan Boštjan 
Trilar.
Pri Zavodu za turizem Kranj 
so gostom pripravili zanimiv 
program, ki se bo danes po-
poldne začel z zborom na 
parkirišču Stara Sava. Go-
stom bo nato v avli Mestne 
občine Kranj zvečer sprejem 
pripravil domači župan Bo-
štjan Trilar, zvečer pa so po-
vabljeni na koncert skupine 

Kontrabant v Layerjevo hišo. 
Jutri dopoldne se bodo gostje 
karavane potepali po Kranju, 
obiskali Prešernov gaj in si 
ogledali staro mestno jedro. 
Pri Komunali Kranj bodo po-
skrbeli, da si bodo ogledali 
Centralno čistilno napravo 
na Zarici, nato pa bo sledil 
ogled posestva Brdo in zve-
čer druženje v katerem od 
živahnih kranjskih lokalov.
V nedeljo dopoldne bodo 
obiskali rove pod starim 
Kranjem, nato pa se bodo na 
Pungertu prepričali, da je 
Kranj mesto na skali. Po 
sprehodu skozi kanjon reke 
Kokre se bodo vrnili k svo-
jim avtodomom.
Kranjski gostitelji na čelu z 
Zavodom za turizem in kul-
turo Kranj Mestno občino 
Kranj in Komunalo Kranj so 
prepričani, da bodo obisko-
valcem znali prikazati lepote 
mesta in okolice in da se 
bodo tudi po tokratnem 
koncu tedna avtodomarji 
radi vračali v Kranj.

Karavana avtodomov 
prihaja v Kranj
Od danes do nedelje bo Kranj obiskala 25. 
Caravanova karavana.

Sredstva ostajajo na ravni 
zadnjih nekaj let in kot je 
župan Boštjan Trilar že več-
krat povedal, je zadovoljen, 
da ohranjajo doseženo ra-
ven sofinanciranja družbe-
nih dejavnosti in sredstev ne 
zmanjšujejo, ker se zaveda-
jo velikega pomena delova-
nja klubov, društev in dru-
gih nevladnih organizacij. 
Z nekaj več kot milijonom 
evrov bodo sofinancirani 
programi športa, za podporo 
kulturnih projektov in pro-
gramov bo šlo skoraj 
290.000 evrov, za progra-
me nevladnih organizacij na 
področju socialnega varstva 
110.000 evrov in za progra-
me upokojencev, veteranov 
in mladine 75.000 evrov.
Najbolj sestavljeno je finan-
ciranje na področju športa. 
Z javnim razpisom se dode-
lijo sredstva programom 
športnih društev in drugih 
izvajalcev (424.000 evrov), 
za uporabo in najem špor-
tnih objektov (271.000 
evrov), za delo trenerjev ob-
činske panožne športne 
šole (287.875 evrov), za 

športne prireditve (37.000 
evrov) in za strokovno izpo-
polnjevanje športnih delav-
cev (3.137 evrov), skupaj 
1.023.012 evrov. Pri špor-
tnih programih je največ 
sredstev namenjenih špor-
tni vzgoji otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport (251.340 
evrov), kakovostnemu špor-
tu je namenjeno 63.900 
evrov, vrhunskemu športu 
29.820 evrov, sledijo še 
šport invalidov, športna re-
kreacija in šport starejših. 
Letos so bila sredstva sofi-
nanciranja dodeljena 58 
klubom in 15 prireditvam. 
Največ športnikov in gledal-
cev se zbere na poletnih 
prireditvah v plavanju, va-
terpolu, atletiki, smučar-
skih skokih, kolesarstvu in 
tenisu, pa tudi na polfinalu 
v košarki trojk, v avgustu na 
jadranskih igrah (City ga-
mes) ter septembru na Fe-
stivalu športa. V celoti pa se 
športu v kranjski občini na-
menja kar 2,67 milijona 
evrov, poleg sofinanciranja 
športnih programov še za 

delovanje Zavoda za šport, 
obratovanje skakalnice in 
montažne dvorane ter Po-
kritega olimpijskega baze-
na in Športne dvorane Pla-
nina. 
Za področje kulture se je na 
razpis prijavilo 62 prijavite-
ljev. Za sofinanciranje je 
bilo sprejetih 56 kulturnih 
projektov, sedem projektov 
na javnih površinah in 53 
produkcijskih enot na po-
dročju glasbene, gledališke, 
folklorne, plesne, likovne 
produkcije, produkcije foto-
-film-video, literarne dejav-
nosti in dejavnosti zvez dru-
štev. Za to je namenjeno 
okoli 196.000 evrov.
Sofinancirajo se tudi triletni 
programi večjega obsega za 
obdobje 2016–2018, za kar 
je v letu 2017 namenjeno 
93.000 evrov. V tem sklopu 
so prireditve na Savskem 
otoku, ki jih pripravlja Dru-
štvo Bazen Kranj, poletni 
festival Layerjeve hiše Hvala 
za rože, razstave in gostova-
nja Likovnega društva Kranj, 
nastopi Pihalnega orkestra 
MO Kranj, program Za do-

bro glasbo KluBara v Kranju 
in Jazz kamp Kranj. 
Za področje socialnega var-
stva je za sofinanciranje pro-
grame prijavilo 30 izvajal-
cev, za triletni program za 
nevladne organizacije pa pet 
izvajalcev. Gre za programe, 
ki so namenjeni različnim 
skupinam ljudi, ki potrebu-
jejo pomoč bodisi zaradi in-
validnosti, bolezni, poseb-
nih potreb ali socialnih stisk 
oziroma druge ogroženosti. 
Skupaj, kot rečeno, se tem 
programom namenja 
110.000 evrov.
Šestim upokojenskim dru-
štvom, ki so za sofinancira-
nje prijavila 19 programov, 
bo namenjeno 13.000 evrov. 
Veteranska društva, prijavi-
lo se jih je sedem, sprejetih 
pa je bilo osem programov, 
bodo prejela 5000 evrov. Za 
sofinanciranje programov 
in projektov mladinske de-
javnosti s področja razisko-
valne, izobraževalne in dru-
ge dejavnosti se je letos pri-
javilo 44 društev, sprejetih 
pa je bilo 64 programov. 
Podprti bodo s 57.000 evri.

Denar za družbene dejavnosti
Mestna občina Kranj bo letos društvom in klubom na področju družbenih dejavnosti namenila 1,5 
milijona evrov.

Vilma Stanovnik

Znano je, da kolesarji sodijo 
med najbolj ogrožene udele-
žence cestnega prometa. V 
nesrečah so zelo pogosto po-
škodovani, v nekaterih prime-
rih po lastni, v drugih pa po 
krivdi ostalih udeležencev.
Na Mestni občini Kranj so v 
zadnjem letu pristopili k ši-
ritvi varne kolesarske mreže 
na območju Kranja, poleg 
tega pa izvajajo številne 
ukrepe za večjo varnost ko-
lesarjev. Eden izmed ukre-
pov je bila minuli torek tudi 
preventivna varnostna akci-
ja, ki so se ji pridružili pred-
stavniki komisije Varno ko-
lesarim, Policijske postaje 
Kranj, medobčinskega in-
špektorata Kranj in Radia 
Kranj. Sestavili so mobilne 
patrulje, ki so kolesarje opo-
zarjale na storjen prekršek 
oziroma pravila v cestnem 

prometu. Prekrškarje so se-
znanjali o pravilni vožnji, 
glob pa niso zaračunavali.

Sicer pa v občini že ves te-
den poteka akcija, ki so jo 
poimenovali kar »Ta doolgi 

kolesarski teden v Kranju«. 
Minulo soboto se je začela s 
kolesarskim dnevom pod 
Storžičem. Na Glavnem 
trgu se je predstavil Rekrea-
tur 2017, po mestu pa je po-
tekala promocija sistema 
KRsKOLESOM, pripravili 
so svetovanje glede koles in 
poskrbeli za manjša popra-
vila. Predstavili so električno 
kolo pa tudi Slovensko kole-
sarsko mrežo. 
V sredo so v Stražišču servi-
serji Kolesarskega kluba 
Kranj preventivno pregledo-
vali kolesa in opravili osnov-
ne nastavitve.
Včeraj so v prostorih kranj-
ske občine predstavili pro-
jekt kolesarskega omrežja 
Mestne občine Kranj, za za-
ključek pa bo jutri zanimiva 
prireditev, ko pripravljajo 
dva vodena izleta z name-
nom spoznavanja lokalnih 
pridelovalcev hrane.

Namesto globe opozorilo
Med tako imenovanim »Ta doolgim kolesarskim tednom v Kranju« so se v sredo mobilne patrulje 
podale po mestu, a so za zdaj kolesarje na prekrške zgolj opozarjale.

Minuli torek so se patrulje podale po mestu in kolesarje 
opozarjale na prekrške.

Na cesti Zbilje–Podreča–Praše–Breg, pred vstopom v nase-
lje Mavčiče iz smeri Podreče, je MO Kranj z namenom umir-
janja hitrosti in skladno s tehnično specifikacijo za naprave 
in ukrepe za umirjanje prometa namestila optične zavore in 
plastične vodilne elemente. Kot je povedal župan MO Kranj 
Boštjan Trilar, so sprejeti ukrepi posledica utemeljenih pri-
tožb občanov, saj izmerjene hitrosti na tem odseku občin-
ske ceste bistveno presegajo dovoljene vrednosti. V Mavči-
čah so namreč na omenjenem odseku v času med 24. apri-
lom in 5. majem izvajali meritve hitrosti, ki so pokazale, da 
kar 66 odstotkov voznikov prekorači dovoljeno hitrost 40 
kilometrov na uro. Kar 30 odstotkov voznikov je vozilo več 
kot 50 kilometrov na uro. Največje hitrosti so bile izmerjene 
pri vožnji motorista, ki je na tem odseku občinske ceste 
peljal kar 122 kilometrov na uro, sledi voznik osebnega vozi-
la, ki je vozil 118 kilometrov na uro, voznik s kombijem je 
vozil 95 kilometrov na uro, tovornjaku pa so izmerili hitrost 
88 kilometrov na uro. »Namen MO Kranj je umiritev prome-
ta, in ne polnjenje proračuna s kaznimi. V primeru, da z in-
formiranjem, ozaveščanjem in tehničnimi ovirami kljub vse-
mu ne bomo dosegli želenih umiritev prometa po naših 
cestah, bomo prisiljeni poseči tudi po sankcijah s stacionar-
nim radarjem,« je povedal župan Boštjan Trilar.

Umirjajo promet v Mavčičah

Mestna občina Kranj obnavlja stopnice na Gaštejskem klancu 
proti Stražišču. Obnovili bodo tlak in uredili odvodnjavanje. 
Obnovljenih bo 119 stopnic, ki bodo po obnovi granitne (ka-
mnite). Vrednost del je ocenjena na okoli 48.700 evrov. Dela 
bodo predvidoma trajala do začetka junija, v primeru slabega 
vremena lahko trajajo tudi nekoliko dlje. Za čas obnove upo-
rabnike stopnišča prosijo, da upoštevajo obvestila o tem, da 
je stopnišče zaprto, in ne odstranjujejo gradbene zaščite.

Nove stopnice na Gaštejskem klancu
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Do 1. junija 2017 je še odprt 
rok, da interesenti za ze-
mljišča na območju mestne 
občine Kranj oddajo vloge 
za spremembe namembno-
sti, da se bodo obravnavale 
v okviru spreminjanja ob-
činskega prostorskega načr-

ta, ki je v teku. Predlogi in 
pobude morajo biti ustre-
zno prikazane in utemelje-
ne z načrtom parcele z na-
tančno označenim obmo-
čjem, na katerega se pre-
dlog spremembe nanaša, in 
z obrazložitvijo glede na-

mena, vrste in velikosti 
objekta, z morebitnim idej-
nim projektom. Pobude s 
prilogami je možno poslati 
po pošti na naslov Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 
1, ali jih osebno oddati v in-
formacijski pisarni občine 

ali poslati po e-pošti na na-
slov sanja.kozman@kranj.
si s pripisom »Pobuda za 
spremembo in dopolnitev 
OPN«. Za informacije se 
lahko obrnete tudi na Pisar-
no za gradnje (telefon 04 23 
73 368).  

Vloge za spremembo namembnosti zemljišč
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

KRN-1015A/17

Centralna čistilna naprava Kranj / Foto: Samo Paušer

Utrip na Centralni čistilni napravi Kranj  
/ Foto: Samo Paušer

Za jutranja dva ogleda je organiziran tudi brezplačni avtobusni  
prevoz. Avtobus bo vozil na relaciji hotel Creina (avtobusno posta-
jališče)–CČN Kranj/Zarica po naslednjem voznem redu:
 8.30 odhod izpred hotela Creina (avtobusno postajališče)  

prva skupina obiskovalcev – 8.40 prihod na CČN/Zarica –  
9.25 odhod prve skupine z Zarice nazaj do Creine – 9.35 prihod 
pred Creino
 9.35 odhod izpred hotela Creina (avtobusno postajališče)  

druga skupina obiskovalcev – 9.45 prihod na CČN/Zarica – 10.25 
odhod druge skupine iz Zarice nazaj do Creine – 10.35 prihod 
pred Creino
 
Večje skupine prosimo za najavo na info@komunala-kranj.si.  
Več informacij najdete na www.komunala-kranj.si.  
Prijazno vabljeni!

DAN ODPRTIH VRAT  
CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE KRANJ

Vabljeni na ogled delovanja Centralne čistilne naprave Kranj (CČN Kranj),  
ki bo v soboto, 27. 5. 2017, med 8.30 in 13. uro. Vodeni ogledi bodo potekali v štirih  

terminih, in sicer ob 8.40, 9.45, 11.00 in12.00.

Ob spremstvu strokovnjakov si boste lahko ogledali, kako deluje čistilna naprava, svoje delo bo predstavil Center 
ponovne rabe Vincenca Drakslerja, potekala pa bo tudi predstavitev ločevanja odpadkov in s področja vodovoda. 

V Kovačnici so v pomlad 
zakorakali s svežimi dogod
ki, do počitnic pa jih priprav
ljajo še nekaj. Na predstavi
tvi Je še kaj EU sredstev za 
naše podjetnike? bo Andrej 
Urbanc iz podjetja Matema
tika in zgodba povedal, kak
šne ideje podpira EU, pred
stavil bo slovenske razpise 
in povedal, kako se lotiti pri

jave na EUrazpise. Dogo
dek bo 23. maja ob 19. uri in 
je brezplačen, prijava pa 
obvezna.
LinkedIn ni samo še en 
socialni medij, je profesio
nalni socialni medij. Kako 
naj bo videti vaš profil in 
kako so videti aktivnosti na 
LinkedInu? Na vprašanja 
vam bo odgovorila Petra 

Kečkeševa, ki LinkedIn 
dnev no uporablja v svojem 
poslu. Dogodek bo 6. junija 
ob 19. uri. 
Kovačnica se pridružuje Ted
nu vseživljenjskega učenja in 
akciji Slovenija – mentorska 
država. Vabijo vas na delavni
co Mentor za vse in vsakogar, 
ki bo potekala 20. junija ob 
19. uri in jo organizirajo v 

sodelovanju z Zavodom Ypsi
lon. Mentor je dodana vred
nost tako podjetnikom kot 
ljudem, ki gradijo kariero, saj 
je prehodil podobno pot in 
vam na vaši poti lahko svetuje.
Info dan v Kovačnici priprav
ljajo 15. junija med 14. in 18. 
uro. Na enem mestu bodo 
zbrani vsi podporni svetoval
ci, ki vam bodo omogočili 

brezplačno svetovanje iz vidi
ka podjetništva. V času dogod
ka bodo na voljo svetovalci 
Finančne uprave, Zavoda za 
zaposlovanje, Zavoda za zava
rovanje, Gospodarske zborni
ce, Območne obrtne podjetni
ške zbornice, svetovalec Zavo
da UP, ki svetuje s področja 
nevladnega sektorja in varo
vanja zdravja pri delu, sveto
valci AJPESa, dve računovod
kinji in svetovalec točke VEM. 
Ker je za predstavljanje jav
nosti zelo pomembno, kak

šna besedila oblikujemo, 
tako na socialnih omrežjih, 
spletnih straneh kot pri 
elektronski pošti, ki jo poši
ljamo strankam in poslov
nim partnerjem, bodo v 
Kovačnici 4. julija ob 19. uri 
organizirali delavnico obli
kovanja besedil Kako pa ti 
pišeš. 
Še vedno vas vabijo, da sporo
čite (info@kovacnica.si), 
katere vsebine bi bile še pose
bej zanimive za vas, in na ta 
način soustvarjate program. 

V Kovačnico po nova znanja

Ana Šubic

Tradicionalna Parada učen
ja, ki je eden največjih 
dogodkov v Tednu vseživ
ljenjskega učenja (TVU), je 
sredi maja obiskovalcem v 
starem mestnem jedru Kra
nja znova ponudila pestro 
dogajanje. Tudi letos se je 
začela z jutranjo telovadbo 
skupin Šole zdravja po 
metodi Tisoč gibov pod vod
stvom zdravnika Nikolaya 
Grishina, v nadaljevanju pa 
so se na odru pred Prešerno
vim gledališčem ves dan 
vrstili glasbeni, pevski in 
plesni nastopi vseh genera
cij. Obiskovalcem je bilo 
namenjenih več kot trideset 
informativnih in izobraže
valnih stojnic različnih dru
štev in ustanov, delavnice, 
pomerili so se lahko v hoji s 
hoduljami in peki 'šmorna', 
se odpravili na ogled kranj
skih znamenitosti …
»Izobraževanje, ki se konča 
v mladosti, ne zadošča več 
niti posamezniku niti druž

bi, v kateri živimo, zato se je 
treba učiti in izobraževati v 
vseh obdobjih življenja. 
Veseli smo, da se vse več 
odraslih zaveda, da je znan
je temeljna pot do osebnega 
in poslovnega uspeha,« je 
na Paradi učenja poudarila 
Mateja Šmid, direktorica 
Ljudske univerze Kranj, ki 
je območni koordinator 
TVU. Ta je potekal od 12. do 
21. maja, v razširjenem ter
minu pa bo trajal še do kon
ca junija. Parada učenja v 
Kranju je bila ena od štiri
najstih v Sloveniji, je pove
dala nacionalna koordinato
rica TVU Zvonka Pangerc 
Pahernik in navzočim polo
žila na srce, naj bo njihov 
sleherni dan v znamenju 
pridobivanja novih znanj in 
izkušenj. Kranjski župan 
Boštjan Trilar pa je pouda
ril, da s TVU in Parado uče
nja omogočajo nova znanja 
tudi depriviligiranim, ki 
zaradi različnih okoliščin 
niso oz. nimajo možnosti 
učenja.

Učenje nujno v vseh 
obdobjih
S Parado učenja so znova opozorili na nujnost 
vseživljenjskega učenja za kakovostno življenje.

Celodnevno dogajanje so z nastopom popestrili tudi 
najmlajši. / Foto: Gorazd Kavčič

Parada učenja se je tudi letos začela z jutranjo telovadbo 
po metodi Tisoč gibov. / Foto: Gorazd Kavčič
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15. maj je bil dan celodnevne-
ga obiska vodstva N.Si v regiji 
Gorenjska 2.  Poslanska skupi-
na na terenu prepozna kon-
kretne probleme in išče reši-
tve. Podjetnik in kmet nista 
n e p r i d i p r a v a ,  a m p a k 
predstav ljata osnovo za bla-
ginjo družine in družbe, za 
svoje delovanje pa potrebuje-
ta stabilno gospodarsko oko-
lje, učinkovito javno upravo in 
zmernejšo davčno politiko. 
V Kranju smo vodstvo N.Si 
najprej sprejeli v hiši karitas v 
Stražišču. Številni prostovoljci 
Župnijske karitas Kranj - 
Šmartin s široko paleto dejav-
nosti širimo ljubezen do bliž-
njega. Prerasli smo osnovno 
poslanstvo delitve hrane in 
oblačil, pomagamo pri naku-
pu šolskih potrebščin in kurja-
ve, omogočamo počitnice 
družin in otrok, podpiramo 
oratorij, odpravo medicincev 
na Madagaskar, organizira-

mo Miklavžev večer,  Misijon-
sko tombolo, koledovanja, 
koncerte, predstave in druga 
srečanja. Po ogledu hiše smo 
nadaljevali druženje v samem 
Kranju. 
Predstavili smo projekt 
Trajnos tne mobilnosti v Kra-
nju, novost je postavitev kole-
sarnic za izposojo koles ter 
vož nja z električnim avtomo-
bilom skozi mestno jedro. S 
Kranvajem smo se popeljali od 
Mestne knjižnice do Pungerta, 
kjer nas je pričakal letošnji Ste-
letov nagrajenec dr. Milan Sa-
gadin in nam v skopo odmer-
jenem času kratko orisal boga-
to zgodovino Kranja. 
Sledilo je srečanje z županom 
Boštjanom Trilarjem, ki je kot 
najbolj pereč problem izpo-
stavil počasnost reševanja ši-
ritve ceste od Šenčurja do ron-
doja na Primskovem. Po ti-
skovni konferenci je bilo v Na-
klem delovno kosilo vodstva 

N.Si, predstavnikov Medvod, 
Vodic, Šenčurja, Cerkelj, Na-
kla, Preddvora in Kranja sku-
paj z župani. 
V Kranj so se gostje vrnili zve-
čer, ko nam je v prostorih Turi-
stičnega društva Kokrica g. 
Martin Leskovar predstavil 
številne dejavnosti društva, 
pevci pa so z ubranim petjem 
polepšali srečanje vodstva N.
Si s člani in simpatizerji. 
Po predstavitvi aktualnih po-
litičnih tem z največjim pou-
darkom na pokojninski in 
zdravstveni reformi so po-
slanci prisluhnili pobudam in 
odgovarjali na vprašanja ob-
činstva. Dotaknili smo se za-
starelega sistema izobraževa-
nja, bega mladih v tujino in 
lokalnih vprašanj. Večer se je 
zaključil s klepetom ob pri-
grizku in povabilu na Tabor 
N.Si, ki bo 18. junija v Žireh. 

Irena Dolenc, svetnica N.SiM
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Srečanje s poslanci N.Si na Kokrici

Vodstvo N.Si na Gorenjskem
Predsednica Ljudmila Novak in poslanci N.Si so prisluhnili pobudam  
in odgovarjali na vprašanja.

Suzana P. Kovačič

Stanislav Benedik se je rodil 
3. maja leta 1917 v Stražišču 
pri Kranju mami Mariji in 
očetu Janezu. V družini je 
bilo osem otrok. Stanislav, ki 
so ga domači poimenovali 
Slavko, je bil najmlajši in 
tudi edini, ki je še živ in je 
dočakal tako visoko starost. 
V družini ni bilo izobilja, 
imeli so le toliko zemlje, da 
je lahko prehranila dve ali tri 
krave. Da je družina lahko 
skromno preživela, je Slav
kov oče delal tudi kot krovec 
slamnatih streh. Že pri petih 
letih starosti je Slavko pasel 
krave pri Babč v Stražišču. 
Po končani obvezni šoli se je 
šel učit za mizarja k mojstru 
Pečenku v Kranj in je zatem 
delal pri njem kot pomoč

nik. Bil je natančen mizar. V 
stari Jugoslaviji je služil vo
jaški rok v Gerovu in Delni
cah. Spominja se polarnega 
mraza in volkov, ki so bili v 
teh krajih. 

Med drugo svetovno vojno 
je bil mobiliziran v nemško 
vojsko. Bil je na ruski fronti, 
kjer je bil ranjen, bil več me
secev na zdravljenju na Du
naju, potem se je vrnil v 
Stražišče. Po koncu vojne je 
bil, glede na to, da se ni boril 
na pravi strani, zaprt v Ško
fovih zavodih v Šentvidu 
nad Ljubljano, od koder se 

mnogo zapornikov ni več vr
nilo domov. Slavko se je vr
nil, vendar dlje časa ni dobil 
zaposlitve. Da je preživel, je 
mizaril po kmetijah v okoli
ških hribih. Kasneje je dobil 

službo v Iskri v mizarski de
lavnici, kjer je ostal do upo
kojitve leta 1979. Pri mizar
jenju je na Lavtarskem Vrhu 
spoznal Mari, s katero sta se 
poročila leta 1952. V zakonu 
se jima je rodila hči Mirjam. 
Ustvaril je topel dom svoji 
družini, v katerega se hči, 
trije vnuki in štirje pravnuki 
radi vračajo.

Da je družina bolje živela, je 
v prostem času po službi in 
tudi še po upokojitvi mizaril 
v mali domači mizarski de
lavnici. Mizarjenje mu je bil 
poklic in konjiček. Zadnji 
mizarski izdelek je naredil 
pri 94 letih, avto je vozil do 
95. leta.
Ko je dobil vnuke Janija, 
Nejo in Jaka, sta skupaj z 
ženo Mari ljubeče poskrbela 
tudi zanje. Po ženini smrti 
jeseni leta 2012 mu je zdrav

je začelo pešati. Ob pomoči 
hčerke in vnuka Janija, ki si 
je ustvaril družino na njego
vem domu, je vse do četrte 
obletnice smrti svoje žene 
še vedno sam poskrbel zase. 
Novembra 2016 je v stano
vanju padel in od takrat je 
priklenjen na bolniško po
steljo. Ob skrbni negi hčer
ke, gospe Mojce in negovalk 
Doma upokojencev Kranj še 
vedno živi na svojem domu. 
Dan mu mineva ob posluša

nju Radia Ognjišče in obča
snem branju Gorenjskega 
glasa in tednika Družina. 
Pogosto ga obiščejo tudi 
vnuki in pravnuki Ana, Lo
vro, Nace in Anže. Kot pravi 
hči Mirjam, je ata Slavko 
zgled vernega, pokončnega 
in poštenega človeka, ki ni 
klonil pred težkimi preizku
šnjami v življenju. Je tudi 
zgled delovnega in skro
mnega človeka, spoštljivega 
do svojih domačih.

Vse najboljše  
za jubilej
Stanislav Benedik iz Stražišča je tretjega maja praznoval stoti rojstni dan. 
Številnim čestitkam se je pridružil kranjski župan Boštjan Trilar in 
slavljencu izročil častno listino Mestne občine Kranj. 

Stoletniku Stanislavu Benediku je čestital tudi župan Boštjan Trilar. / Foto: Tina DoklKot pravi hči Mirjam, je ata Slavko zgled 
vernega, pokončnega in poštenega človeka, ki ni 
klonil pred težkimi preizkušnjami v življenju.

Igor Kavčič

Novo aktualno monografijo, 
ki je izšla četrt stoletja po 
knjigi Pod zvonom sv. Kanci
jana, ki jo je ob petstoti oble
tnici zaključka zidave te naj
pomembnejše kranjske cer
kve izdala Župnija Kranj, so 
predstavili minulo sredo v 
Mestni Knjižnici Kranj. V 
tem času so strokovnjaki s 
področja varstva kulturne de
diščine, arheologi, restavra
torji, konservatorji in ume
tnostni zgodovinarji prišli do 
številnih novih ugotovitev in 
spoznanj, zato je v Sloven
skem konservatorskem druš
tvu že nekaj časa zorela ideja, 
da bi si stavbna dediščina ta
kega pomena za slovenski 
prostor, kot ga ima kranjska 
župnijska cerkev, zaslužila 
izčrpno in monumentalno 
monografsko obravnavo. V 

letih od 2004 do 2010 je re
stavratorski atelje Restavro 
pod vodstvom Andreja Šeba
lja v notranjosti cerkve opra
vil obsežna restavratorska 
dela, ki so v knjigi podrobno 
popisana, prav tako kot zna
na zgodovina predhodnih 
posegov na cerkvi in v njej. 
Avtorja besedil v monografiji 
sta dr. Robert Peskar, eden 
vodilnih specialistov za got
sko arhitekturo pri nas in 
obenem predsednik konser
vatorskega društva, ter dr. 
Milan Sagadin, arheolog in 
strokovnjak za obdobje pre
seljevanja narodov, ki je velik 
del svoje poklicne kariere na 
kranjski enoti Zavoda za var
stvo kulturne dediščine po
svetil prav proučevanju ob
dobja po padcu rimskega 
imperija in času, ko je nasta
la zgodnjekrščanska predni
ca današnje župne cerkve.

»Prejšnja monografija je 
bila sicer vsebinsko dobro 
zastavljena in zapisana na 
visokem strokovnem nivoju, 
malo pa je bilo zapisanega o 
arhitekturi in stavbi sami. 
Poleg tega so obsežna resta
vratorska dela, ki jih je spod
budil nekdanji diakon kranj
ske župnije Stanislav Zidar, 
prinesla številne nove najd
be. Kranjska cerkev je poleg 
bazilike na Ptujski Gori dru
ga najpomembnejša gotska 
cerkev v Sloveniji,« je dejal 
dr. Robert Peskar. V knjigi 
so tudi podrobno opisana 
nova arheološka odkritja v 
zadnjih petindvajsetih letih. 
»Kranj je bil od 6. do sredi
ne 12. stoletja  najpomemb
nejše naselje na tem obmo
čju, vse do takrat, ko je pri
mat prevzela Ljubljana,« 
poudarja dr. Milan Sagadin. 
Monografijo je grafično in z 
izvrstnimi fotografijami 
opremil Marko Pršina, na 
dobro obiskani predstavitvi 
monografije pa je Aleš Lazar 
iz Magelan skupine predsta
vil še 3Danimacijo cerkve, 
ki so jo izdelali v podjetju. 
Izdajo knjige so finančno 
podprli Ministrstvo za kul
turo Republike Slovenije, 
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Župni
ja Kranj, Mestna občina 
Kranj, Zavod za kulturo in 
turizem Kranj, Magelan 
skupina ter Slovensko kon
servatorsko društvo.

Knjiga o župnijski cerkvi
V založništvu Slovenskega konservatorskega društva je izšla nova knjižna 
monografija o župnijski cerkvi sv. Kancijana v Kranju.  

Sogovorniki v pogovoru, ki ga je vodil Jan Novak, so bili 
sodelavci pri monografiji (z leve) Marko Pršina, dr. Robert 
Peskar in dr. Milan Sagadin. / Foto: Bernarda Jesenko Filipič
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Vilma Stanovnik

Lahko poveste o svoji odloči-
tvi za študij v tujini?
»Osnovno šolo sem obisko-
vala v Predosljah ter hkrati 
igrala tenis. Nato sem se 
vpisala v kranjsko gimnazi-
jo, v športni oddelek. Po 
dveh letih sem se odločila za 
program mednarodne 
mature, ki mi je odprl vrata 
v svet, v Ameriko. Američa-
ni so namreč zelo naklonje-
ni športnikom. Športnikom 
ponujajo štipendije, kar 
predstavlja financiranje šol-
nine, bivanja, hrane, hkrati 
pa tudi treniranje.«

Kako ste našli pravo univer-
zo za vas?
»Že v gimnaziji sem veliko 
razmišljala o tem kaj bom 
počela, ko zaključim srednjo 
šolo. Želela sem si namreč 
še vedno igrati tenis, hkrati 
pa študirati farmacijo. Zave-
dala sem se, da če se na štu-
dij farmacije vpišem pri nas, 
bo s teniško kariero najbrž 
treba zaključiti. Če pa bi se 
odločila za nadaljevanje 
igranja tenisa, pa bi bilo to 
zelo težko kombinirati s štu-
dijem.  Tako sem se v tret-
jem letniku odločila, da 
naredim predstavitveni 
video. Že pred tem sem se 
udeležila predstavitvenega 
sejma tujih univerz v Ljub-
ljani, kjer so se predstavljale 
ameriške šole in dobila sem 
nekaj koristnih informacij. 
Za Alcorn State University 
iz Misisipija sem se odločila 
na osnovi možnosti izbire 
želenega študija, igranje 
tenisa v prvi diviziji, hkrati 
pa tudi toplega podnebja, ki 
omogoča igranje tenisa 
zunaj skozi celo leto.«

Ste že kot otrok razmišljali o 
tenisu in odhodu v svet?
»Še kot majhna sem bila nav-
dušena nad tem, da sem bila 
lahko veliko zunaj. Rada sem 
se igrala z žogo, vedno sem 
bila aktivna. Imam mlajšo 
sestro in brata, zlasti veliko 
pa sva bili skupaj s sestro 
Ajdo. V drugem razredu sem 
prvič prijela v roke teniški 
lopar, saj sta me starša vpisa-
la v teniške počitnice, ki jih 
pripravlja Teniški klub Tri-
glav Kranj. Bila sem zelo nav-
dušena in odločila sem se, da 
grem v teniško šolo. Po dveh 
letih obiskovanja teniške šole 
sem začela trenirati v klubu, 
kjer sem še sedaj članica. Do 
odhoda v Ameriko je bil moj 
trener Bor Pristavnik, glavni 
trener v klubu pa je Marko 
Por. Kadar pridem domov, 
sedaj lahko treniram s sestro, 
njen trener pa je Gal Brzin. 
Tenis trenira tudi brat Jan, ki 
je star 12 let in je zelo per-
spektiven igralec. Njegov tre-
ner je Rok Ferjan. Moram 
povedati, da ko se vrnem 

domov, sem v klubu vedno 
dobrodošla in lahko treni-
ram. Če je priložnost, lahko 
za klub poleti odigram tudi 
kakšno tekmo. Prav tako sem 
vedno rada tekla, kar rada 
počnem še sedaj. Udeležila 
sem se tudi kar nekaj tekov, 
teka v Kamniku, v Medvo-
dah, Županovega teka ter 
letos Nočnega teka ob Tednu 
mladih.«

Na kakšnem nivoju igrate 
tenis na vaši fakulteti v Misi-
sipiju?
„»Univerza je v tako imeno-
vani 1. diviziji, kar pomeni 
najvišji rang tekmovanja. 
Lani smo dekleta osvojile 
naslov jugozahodne konfe-
rence in se uvrstile v končni-
co ter tako prejele šampion-
ske prstane. V Ameriki je 
namreč univerzitetni šport 
zelo pomemben in priljub-
ljen, saj univerzi prinaša 
ugled in prepoznavnost. 
Zato profesorji zelo spoštu-
jejo športnike. Tudi v tem je 
razlika med Ameriko in Slo-
venijo, saj pri nas navadno 
športniki niso najbolj cenje-
ni študentje. Dostikrat 
manjkajo na predavanjih in 
vajah, kar pa vsem profesor-
jem ni všeč.“

Vam je všeč študij v Misisi-
piju?
»Študiram biokemijo, ravno-
kar sem zaključila drugi let-
nik in ostali sta mi še dve leti. 
Nato bi rada nadaljevala s 
študijem farmacije ter dokto-
rirala. Na začetku je bilo 
zame najtežje, ker sem 
morala slovenščino zamen-
jati za angleščino. Ne le da v 
angleščini potekajo vsa pre-
davanja, vse sporazumevanje 
je v angleščini. V sobi se s 
puncami pogovarjamo po 
angleško, ko gremo na kosi-
lo, govorimo angleško, na 
igrišču govorimo angleško ... 

Angleščina prej ni bila moj 
najljubši predmet, bolj sta 
me zanimali matematika in 
kemija. Vendar sem bila pri-
siljena, da sem se tega hitro 
privadila. Sicer pa s študijem 
nimam težav, ocene imam 
tako rekoč idealne, moje pov-
prečje je zelo dobro.«

Kakšna je vaša teniška eki-
pa?
»Ekipa je zelo mednarodna, 
saj smo dekleta iz različnih 
delov Evrope, poleg tega 
imamo Avstralko in Južnoa-
fričanko. Ekipa tudi skupaj 
stanuje. V apartmajih smo 
po štiri dekleta skupaj. V 
kampusu so predavalnice, 
knjižnica, menza, apartma-
ji, teniška igrišča, športni 
stadioni ... Sicer je na uni-
verzi veliko Američanov, saj 
je to tako imenovana zgodo-
vinska črnska šola. Med 
športi sta tako zelo popular-
na ameriški nogomet in 
baseball.«

So se vaša pričakovanja gle-
de študija in igranja tenisa v 
Ameriki uresničila?
»Večinoma so se, marsikaj 
je celo nad pričakovanji. 
Zelo vesela sem tudi, ker mi 
je jeseni uspelo zmagati na 
posamičnem turnirju v 

Atlanti. Ekipna sezona pa je 
za nas spomladi, ko igramo 
okoli trideset tekem. Najbolj 
pomembne so konferenčne 
tekme. Lani smo zmagale, 
letos smo prišle do polfina-
la. Po lanski zmagi smo se 
uvrstile tudi na nacionalno 
prvenstvo ameriških univer-
zitetnih ekip in ta izkušnja 
je bila nepozabna. Lahko 
rečem, da sem v dveh letih v 
tenisu zelo napredovala. 
Tudi s študijem sem zado-
voljna. Po štirih letih študija 
biokemije in igranja name-
ravam dobiti štipendijo kot 
trenerka in nadaljevati s štu-
dijem farmacije.«

Ali v Ameriki pogrešate 
domače, prijatelje?
»Na začetku je bilo kar mal-
ce težko, saj sem na doma-
če, zlasti na mami, zelo 
navezana. Lahko pa rečem, 
da me domači zelo podpira-
jo, vedno so mi na voljo in to 
mi zelo veliko pomeni. Dva-
krat na leto pridem domov, 
enkrat pozimi in sedaj za tri 
mesece prek poletja. Čeprav 
imam štipendijo, je še nekaj 
dodatnih stroškov, od obla-
čil do letalskih vozovnic, in 
večinoma jih pokrijejo star-
ši. Tudi sama nekaj zaslu-
žim, saj s sostanovalko skr-
biva za napenjanje loparjev 
za vso teniško ekipo. Lahko 
rečem, da težav nimam, res 
pa je, da sem vedno pri vseh 
stvareh iskala zgolj pozitiv-
ne stvari. Sem vedno opti-
mistična, vedno želim nap-
redovati in biti čim bolj 
popolna.«

Ali že razmišljate o tem, ali 
boste po študiju ostali v 
Ameriki ali se boste vrnili 
domov?
»O tem še nisem odločena. 
Morda bom nekaj časa dela-
la v Ameriki, zagotovo pa 
bom nato prišla domov.«

Išče le pozitivne stvari
Klavdija Bukovec iz Britofa se je že v srednji šoli odločila, da si želi študirati farmacijo in hkrati igrati 
tenis, zato si je izbrala študij čez lužo. V Misisipiju je zaključila drugo študijsko leto, zadovoljna pa je 
tako z uspehi pri študiju in z napredkom v tenisu kot tudi s teniškimi rezultati.

Klavdija Bukovec

Ekipa teniških igralk Alcorn State University iz Misisipija, za katero igra tudi Klavdija.

Samo Lesjak

Krajevna skupnost Primsko-
vo je 18. maja ob svetovnem 
tednu družin v tamkajšnjem 
Domu krajanov organizirala 
kulturno prireditev Bogatija 
naše soseske. Skozi pesmi 
in plese različnih kultur so 
izpostavili vrednote, ki boga-
tijo družinsko življenje, 
zavedanje lastne dediščine, 
povezavo s sosedi in doma-
čim krajem ter razumevanje 

sočloveka z drugačno tradi-
cijo.
Nastopili so otroci iz OŠ 
Simona Jenka ter gosti: 
Otroška folklorna skupina 
Pastirčki, Kulturno društvo 
Brdo ter Makedonsko kul-
turno društvo Sv. Ciril in 
Metod Kranj.
Prireditev, ki je navdušila 
zbrane obiskovalce, sta obli-
kovali akademska igralka 
Andreja Stare in Mojca Ber-
toncelj, vodja PŠ Primskovo.

Zakladi v sočloveku

Na odru Doma krajanov je zaplesala tudi Otroška folklorna 
skupina Pastirčki. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Na začetku maja je Nacio-
nalna Zero Waste organiza-
cija – Ekologi brez meja, v 
sodelovanju s Komunalo 
Kranj in v okviru enotnega 
postopka, ki občini omogo-
či, da se pridruži nacionalni 
in evropski mreži lokalnih 
skupnosti na poti do družbe 
brez odpadkov, izvedla prvo 
delavnico. Beseda je tekla o 
konceptu Zero Waste, pos-
topku pristopa k projektu in 
razlagi primerov dobre pra-
kse. Komunala Kranj si 
namreč skupaj z občinami 
lastnicami, kjer izvaja javno 
gospodarsko službo ravnan-
ja z odpadki, prizadeva za 
pristop k mreži Zero Waste. 

Predstavniki Ekologov brez 
meja so na delavnici zelo 
jasno razložili, da je Zero 
Waste pot, ne samo cilj. Je 
prizadevanje za neprestano 
zniževanje količin odpad-
kov, namenjenih v odstran-
jevanje. Gre za spreminjan-
je kulture, vključevanje sku-
pnosti, izobraževanje in za 
spremembo infrastrukture 
(preventiva, ločeno zbiranje, 
zniževanje količin mešanih 
odpadkov). V Sloveniji je že 
kar nekaj občin, ki so prido-
bile naziv »na poti do Zero 
Waste« in srečanje je ponu-
dilo kar nekaj odgovorov na 
vprašanje, kakšni so pogoji 
in postopek za pridružitev 
občine mreži lokalnih skup-
nosti na poti do Zero Waste. 

Prizadevanja za manj 
odpadkov

Tudi v letošnjem poletju v 
Šolskem centru Kranj v sode-
lovanju z OpenLabom in 
kranjsko občino pripravljajo 
Festival inovativnih tehnolo-
gij FIT 2017. Potekal bo med 
21. in 25. avgustom vsak dan 
od 9. do 15. ure. Mladi bodo 
na delavnicah z odličnimi 
mentorji spoznavali najno-
vejše tehnologije. Teme so 
zanimive in aktualne: pro-
gramiranje aplikacij oziroma 
iger Android, delo z mikrokr-
milnikom Arduino, elektro-
nika – od sheme do izdelave 
elektronskega vezja, delo s 
programabilno napravo 
Codebug, multimedija in 
izdelava robota Otto. Vse 
temelji na praktičnem delu 
in končne izdelke bodo ude-

leženci na koncu tudi odnesli 
domov. Namen je tudi pris-
pevati k spodbujanju talen-
tov, inovativnosti in podjet-
nosti v našem okolju. »V vse 
delavnice so vključene tudi 
teme za spodbujanje in razvi-
janje podjetnosti. Vsi skupaj 
se bomo udeležili tudi 
ekskurzije v izbrano podjetje. 
Poletni Festival Inovativnih 
Tehnologij je namenjen 
predvsem mladim ustvarjal-
kam in ustvarjalcem zadnje 
triade osnovne šole ter sred-
nješolkam in srednješol-
cem,« pravijo v Šolskem cen-
tru Kranj in opozarjajo, da se 
prijavite čim prej, ker je števi-
lo mest na delavnicah omeje-
no. Kliknite http://fit.sckr.si/ 
in se prijavite. 

Prijavite se na FIT 
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KULTURNO 
SRCE TEGA 
POLETJA
Kranj letošnje poletje dokazuje, da 
je Prešernovo in kulturno mesto. Z 
raznolikim umetniškim in zabav-
nim programom vas vabi v staro 
mestno jedro, ki velja za enega naj-
bolj očarljivih v Sloveniji. Doživite 
kulturne poslastice in bogate muzi-
kale Letnega gledališča Khislstein, 
intimne koncerte in ulični vrvež. 
Oglejte si novonastajajočo ponud-
bo ličnih trgovinic in lokalov, me-
stne galerije in kavarne ter ležerno 
pohajkujte med ulicami. Spoznajte, 
kdo stoji za najboljšimi kulturnimi 
deli današnjega časa – obiščite Ga-
lerijo Prešernovih nagrajencev za 
likovno umetnost.
 

Razstava Toneta Stojka 
PORTRETI
Galerija Prešernovih nagrajencev
Odprtje: 15. junij ob 19. uri
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KRANJSKE TURISTIČNE ZGODBE

Utrip Kranja kot priloga Kranjskih novic 
izhaja točno eno leto. Kako ste zadovoljni 
z odzivom bralcev?
»Predvsem sem vesel komentarjev »od ust 
do ust«. Utrip Kranja se bere po celi Sloveni-
ji, ne samo v Kranju. Bralcem je všeč slikovita 
podoba Utripa in sveža komunikacija. Iz ko-
ledarnika lahko razberejo, koliko dogodkov 
se v Kranju zvrsti vsak mesec, najzanimivej-
ši dogodki pa so še dodatno predstavljeni v 
sliki in besedi. Do sedaj sem za Utrip dobil 
same pohvale in nekaj namigov, kaj bi lahko 
v časopisu še predstavili.«

Poletje je čas, ko Kranj kulturno vzbrsti. 
Kopica dogodkov vabi prebivalce in obi-
skovalce v staro mestno jedro. Junija pa 
bo še posebej živahno. Kam boste tokrat 
povabili bralce?
»Skozi celo poletje bo močno kulturno doga-
janje ob četrtkih in petkih, ko bodo organizi-
rani koncerti na letnem gledališču Khislste-
in in na vrtu Pod grajsko lipo. V Vovkovem 
vrtu se bodo kot v preteklih letih vrteli filmi 
pod zvezdami. Posebnost letošnjega poletja 
so dogodki povezani s predstavitvami Pre-
šernovih nagrajencev, s katerimi poživljamo 
kranjski kulturni utrip.«

Novost letošnjega programa v Letnem 
gledališu Khislstein je abonma. Komu je 
namenjen?
»Letos smo uvedli dva abonmaja z name-
nom, da omogočimo rednim obiskovalcem 
poletnih kulturnih dogodkov na gradu Khisl-
stein udeležbo na več dogodkih po nižji ceni. 
V abonma v Letnem gledališču Khislstein 
smo združili tri dogodke: koncert Prešerno-
vega nagrajenca in multiinstrumentalista 
Boštjana Gombača z Big Bandom RTV Slo-
venije v juniju, nov muzikal Vesna v juliju 
in koncert najbolj popularne hrvaške klape 
Intrade v septembru. Cena abonmaja je 45 
evrov, kar je približno za 20 odstotkov nižja 
cena kot ob nakupu vstopnice za vsako pri-
reditev posebej.
Abonma smo uvedli tudi za vseh sedem po-
letnih četrtkovih koncertov Pod grajsko lipo, 
ki jih organiziramo v sodelovanju z Romano 
Krajnčan. Cena za udeležbo na posameznem 
dogodku je pet evrov, ob nakupu abonmaja 
pa je cena za udeležbo na sedmih dogodkih 
25 evrov. Koncerti obljubljajo čudovite kul-
turne poletne večere, v ceno koncerta pa bo 
vključena tudi osvežilna penina.«

Maja je bila kranjski javnosti predstavlje-
na monografija o župnijski cerkvi svete-
ga Kancijana v Kranju, junija bo najširši 
javnosti predstavljen dokumentarni film 
o Kranju.  Kakšen je pomen te knjige in 
filma za turistični razvoj Kranja?
»Monografija o župnijski cerkvi je delo stro-
kovnjakov z Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine dr. Roberta Peskarja, vodilnega 
slovenskega strokovnjaka za gotiko, in dr. 
Milana Sagadina, arheologa in vodilnega 
kranjskega strokovnjaka za obdobje prese-
ljevanja ljudstev od šestega do dvanajstega 
stoletja. Knjiga predstavlja nastanek, zgodo-
vino, arhitekturo in pomen kranjske cerkve, 

ki je z vidika stavbarstva najpomembnejša 
arhitekturna stvaritev srednjega veka v osre-
dnji Sloveniji in druga najvplivnejša stavba 
tega obdobja pri nas. Monografija je napisa-
na v poljudnoznanstveni obliki. Temelji na 
znanstveni verodostojnosti in sledljivosti za-
pisanega, obenem pa je napisana v jeziku, ki 
vabi k branju širok krog bralcev, ki jih zanima 
kulturna dediščina Kranja. Knjigo je mogoče 
kupiti v Turistično informacijskem centru v 
Kranjski hiši.
Film Kranj – mesto na skali bom sam videl 
prvič na predpremieri konec maja, najširša 
javnost pa si bo film lahko ogledala pole-
ti v ciklusu filmov na Vovkovem vrtu. Sem 
pa prepričan, da je ekipa na čelu s Tonijem 
Cahunkom opravila odlično delo. Eno leto 
študiranja, razgovorov in snemanja, več kot 
šest ur posnetih vsebin bo sedaj prelitih v 
eno uro filma, ki bo predstavil zgodovino in 
pomen našega mesta.
Verjamem da bosta monografija o cerkvi sv. 
Kancijana in dokumentarni film o Kranju 
pripomogla k prepoznavnosti in umestitvi 
Kranja na mesto, ki mu v Sloveniji upravi-
čeno pripada. Kranj je eno izmed največjih 
mest v Sloveniji in je središče Gorenjske. 
Kranj ima več kot šest tisoč let zgodovine in 
je po besedah strokovnjakov najstarejša na-
selbina v Sloveniji z neprekinjeno poselitvijo. 
V turističnem besednjaku se uporabljajo 
posplošitve in lahko rečemo, da je bil Kranj 
glavno mesto Slovenije v obdobju od 6. do 
12. stoletja. Če dodamo še edinstveno lego 
na skali nad sotočjem reke Save in reke Ko-
kre, možnost ogleda drugega najglobljega 
mestnega kanjona v Evropi, slikovito staro 
mestno jedro s številnimi kulturno-turistič-
nimi atrakcijami (cerkev sv. Kancijana s ko-
stnico, Gorenjski muzej s Prešernovo in Me-
stno hišo, Galerija Prešernovih nagrajencev, 
Layerjeva hiša, Mitnica, Pungert ...), alpsko 

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

Pozdravljeni v juniju! Poletje v mesto prinaša obilico dogodkov za vse okuse in generacije. Lepi topli dnevi pa 
kar kličejo k izletom v naravi. Spoznajte nove izlete, ki vam jih ponuja destinacija Kranj. Skupaj z legendama 
slovenskega alpinizma, zakoncema Štremfelj, se odpravite na Storžič ali Javorov vrh, bolj izkušeni alpinisti pa 
ste vabljeni, da preplezate severno steno do najvišjega slovenskega vrha Triglava.

kulinariko in kulturne dogodke, ki vsako-
dnevno zaznamujejo kranjski kulturno-tu-
ristični utrip, imamo zadosti argumentov 
za vsakega obiskovalca Slovenije, da Kranj 
uvrsti na seznam mest, ki si jih mora nujno 
ogledati, kajti, »če nisi videl Kranja, nisi bil v 
Sloveniji«

Mestna knjižnica Kranj, kot ena osre-
dnjih kulturnih in izobraževalnih insti-
tucij v Kranju, obeležuje visok jubilej – 70 
let. Kakšna je vloga Mestne knjižnice pri 
kulturni širini mesta?
»Mestna knjižnica v Kranju je ena najstarejših 
in ena najlepših knjižnic v Sloveniji, za mene 
pa je najlepša knjižnica na svetu. Umeščena 
je v zgradbo nekdanjega kranjskega Globu-
sa, ki je bil prepoznaven po svoji arhitektu-
ri in fasadi iz naravne železove rje. Prenova 
je zgradbo odprla in jo naredila za resnično 
dnevno sobo mesta. V kranjski knjižnici si 
ne izposojamo samo knjig. Obiskovalci lahko 
beremo časopise in revije, gledamo televizi-
jo in filme ter poslušamo glasbo. Odrasli se 
udeležujemo različnih strokovnih srečanj, 
otroci se udeležujejo številnih delavnic in 
se igrajo na igralih. Prostori so po eni strani 
odprti, po drugi strani pa omogočajo želeno 
zasebnost. Zaposleni v knjižnici so tudi zelo 
inovativni, letos ponujajo svojim članom za 
dopust izbrano knjižno malho, omogočajo pa 
tudi priporočanje knjig oz. knjižno žehto. 
Knjižnica je ogledalo kulturnega in turistič-
nega mesta. Kranjčani smo ponosni na svojo 
knjižnico in z veseljem priporočamo tudi tu-
jim obiskovalcem mesta, da jo obiščejo in si 
jo ogledajo. Zaposlenim v knjižnici čestitam 
ob 70-letnici, obiskovalce pa vabim, da se 
pridružijo praznovanju jubileja, ki bo trajalo 
od 6. do 10. junija.«

 

Foto: Andraž Muljavec
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70 LET MESTNE KNJIŽNICE KRANJ
Hiša razgledov, ki ima svoje domovanje v stavbi Globus, praznuje visok jubilej! Pomembna kranjska kulturna institucija je 
svoje poslanstvo začela širiti pred 70 leti. Danes je ena najsodobnejših in najlepših knjižnic v Sloveniji. V torek, 6. junija, vabi 
na odprtje fotografske razstave, v sredo, 7. junija, na zabavne otroške aktivnosti z večernim pripovedovanjem zgodb za od-
rasle in koncertom, v četrtek, 8. junija, pa dokazuje, zakaj so knjižnice gibalo napredka. Praznovanje se zaključi v soboto, 10. 
junija.

Od 6. do 8. in 10. junija v Mestni knjižnici Kranj.

KARAVANA PIVOVARJEV 
Kulinarično sobotno popoldne 10. junija vabi k uživanju in lenarjenju. Na zelenem grajskem vrtu se bo predstavilo 11 
pivovarjev, ki bodo ponudili sveže varjeno pivo, obiskovalci bodo uživali tudi v kulinaričnih specialitetah lokalnih ponudni-
kov hrane. Zabaven spremljevalni program je zagotovljen. Pridite se družit, kramljat in uživat zgodnje poletje.
Sobota, 10. junij, od 17. do 24. ure  na vrtu gradu Khislstein.

POLETJE PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
Prešernovi nagrajenci prihajajo v Prešernovo mesto! To poletje Kranj dokazuje, da je kulturno srce Slovenije. V četrtek, 15. 
junija, se v Galeriji Prešernovih nagrajencev in Prešernovi hiši Gorenjskega muzeja odpira razstava 171 umetniških foto-
grafij Toneta Stojka: Portreti. Gre za portrete Prešernovih nagrajencev in nagrajencev sklada, ki jih je Stojko ujel v objektiv 
vse od leta 1996. Pomemben dokument časa pa niso zgolj fotografije, ki prikazujejo pronicljive umetnike in oblikovalce 
slovenske kulturne krajine, temveč bo ob veliki poletni razstavi izdana monografija portretov. Po odprtju pa boste vsak 
poletni petek v Kranju spoznavali najboljše kulturne stvaritve našega prostora. 
Četrtek, 15. junij, ob 18. uri, v Galeriji Prešernovih nagrajencev in Prešernovi hiši. 

POLETNA MUZEJSKA NOČ
Sobotni junijski večer preživite v gradu Khislstein, Mestni in Prešernovi hiši ter v Galeriji Prešernovih nagrajencev. Vablje-
ni ste na številne vodene oglede stalnih zbirk in razstav ter na ustvarjalno delavnico, kjer boste ustvarjali nakit, ki so ga 
nosile ženske 6. stoletja, oziroma vojaški oklep, arheološki biser našega muzeja. Ob 19. uri se bo družilo v duhu prehoda 
iz srednjega veka v renesanso. Vrnili se boste v čas 16. stoletja, v čas protestantizma, v čas tiska prve knjige. Pelo se bo, 
plesalo in igralo, z lokom streljalo. Ob 21. uri pa bo v GPN vodenje po fotografski razstavi Toneta Stojka.
Sobota, 17. junij, od 18. do 24. ure v gradu Khislstein, Mestni in Prešernovi hiši ter v Galeriji Prešernovih nagrajencev.

CVET LEPOTE, MODNA REVIJA V STAREM MESTNEM JEDRU KRANJA
Najlepša dekleta, oblačilne kreacije, oblikovalski presežki. Oblikovalke in oblikovalci, ponudnice in ponudniki lokalnih 
in doma narejenih izdelkov starega mestnega jedra so del modne revije, na kateri sodelujeta tudi aktualna miss Slovenije 
Maja Teradi in aktualna miss Gorenjske Maja Zupan. 
Sobota, 24. junij, na Glavnem trgu

KONCERTNI NAPOVEDNIK
Junij bo v znamenju Grajskih večerov pod lipo, Poletja na Maistrovem trgu in festivala Layer, hvala za rože. Pod lipo bodo prelep grajski 
vrt v melodije ovili Nina Strnad trio (1. 6.), Uroš Perič & The Pearlettes (8. 6.) ter Marko Hatlak in Kapobanda (22. 6.). Junijski četrtki na 
Maistrovem trgu gostijo Jakoba Kobala (15. 6.), The Time Star Playboys (22. 6.) in Janeza Škofa z Davorjem Janjićem (29. 6.). Layerjeva 
hiša pa vas junija vabi na koncerte Širom in The Mechanical Tales (1. 6.), No Sailor (2. 6.), Dvojine (8. 6.), Taše (9. 6.), Chrisa Cohena (12. 
6.), Nike Solce in Faronike (23. 6.) ter Tea Collorija z zasedbo Momento Cigano (29. 6.). Ne zamudite tudi programa letošnjega festivala 
Carniola in koncertov v Letnem gledališču Khislstein: Boštjan Gombač z Big Bandom RTV Slovenija(9. 6.) in Laibach (30. 6.), ki napove-
dujejo julijski festival SubArt. 

POMLADNI UTRIP 2017 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU
Oblekli vas bodo v Modnem 
salonu Lady Man na Koro-
ški cesti 2, kjer vam svetujejo, 
kako se obleči za različne prilo-
žnosti, pa naj bo poslovna, ele-
gantna ali vsakdanja. Odkrijte 
svet moških modnih dodatkov, 
ki naj bi jih sodoben 
moški, ki da nekaj 
nase, imel. Lahko-
tnost, sproščenost 
in eleganca so 
vodila Modne-
ga salona.

Sezona piknikov je tu, žari 
podmazani, še odlično in soč-
no meso manjka. Dobite ga v 
Mesnici in delikatesi Šavs na 
Maistrovem trgu 7, kamor ho-
dijo od blizu in daleč ljubitelji 
njihovih suhomesnih izdelkov, 
kakovostnega mesa gorenjskih 
in dolenskih kmetov in drugih 
lokalnih dobrot. V juniju nudijo 
deset odstotkov popusta na ra-
žnjiče, čevapčiče in pleskavice. 

Popoldne bomo zaključili v Dr. 
Figu ob sproščeni in pristni 
moški debati. Lokal v obisko-
valcih vzbuja sproščenost in 
željo po komunikaciji med ne-
znanci. Pri Figu lahko spremlja-
te športne prireditve, naročite 
domače nefiltrirano in nepaste-
rizirano pivo Dr. Fig in uživate 
v prijetnem ambientu mestne 
arhitekture.

Tokrat na sprehod po Kranju va-
bimo moške. Boljše polovice se 
mu seveda lahko pridružite, a 
prosimo za malo potrpežljivosti. 
V starem Kranju se lahko mo-
ški namreč zamudijo kar nekaj 
časa … Nova brivnica je v mestu, 
brivec Rogelj pa na Poštni 6 že 
nestrpno čaka, da gospodom in 
gizdalinom oblikuje brke in bra-
de ali jih uredi 
z britjem. Ure-
dite se za spre-
hod po ulicah 
mesta.

Zagrabila nas je lakota, a k sre-
či je Gostilna Kot čisto blizu. 
Z več kot desetletno tradici-
jo pripravljajo domače jedi in 
so posebno priljubljeni zaradi 
kranjskih štrukljev, ki jih je moč 
dobiti po predhodnem naročilu 
(zaradi dolgotrajne priprave). 
Privoščite si priljubljeno doma-
čo klobaso v zaseki ali pa naro-
čite kranjski zrezek in ajdovo 
kašo z jurčki. Njami!
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KAM V MESECU JUNIJU?
 ČETRTEK, 1. JUNIJ
8:00 do Sardeljada v Delfinu 
15:00 (od 1.6. do 30.6.2017)
 Ribarnica in restavracija Delfin
16:00 Ekološka tržnica, Glavni trg
19:00 Koncert solistov in komornih
 skupin Glasbene šole Kranj ob   
 zaključku šolskega leta
 Šmartinski dom v Stražišču
20:00 Koncert: Širom (SI) in 
 The Mechanical Tales (IT)
 Layerjeva hiša

Layerjeva hiša od 1. do 30. junija pripravlja 
poletni festival Layer, hvala za rože. Začenja 
ga z eno najbolj čislanih aktualnih domačih 
zasedb s področja ljudskih godb, skupino Ši-
rom, ki jo sestavljajo trije multiinstrumentali-
sti Iztok Koren, Ana Kravanja in Samo Kutin.
20:30 Glasbeni večer pod grajsko lipo:   
 Nina Strnad trio, Grad Khislstein

 PETEK, 2. JUNIJ
17:00 Kalejdoskop 2017:    
 Gibotron, plesne solo miniature   
 z gosti, Stolp Škrlovec
19:00 Kalejdoskop 2017: Molitev   
 žametnih src - Filip Štepec, 
 Stolp Škrlovec
20:00 Projektni zbor mladih – 
 Circle of Life
 Avla Mestne občine Kranj
20:30 Kalejdoskop 2017: Petra   
 Stare: Soba, Stolp Škrlovec
21:00 Večer jazza: Metka Štok in Blaž   
 Jurjevčič duet, Pungert

 SOBOTA. 3. JUNIJ
8:00 34. Mednarodno plavalno   
 prvenstvo Kranja 2017
 & Kvalifikacijsko tekmovanje za   
 svetovno prvenstvo, Budimpešta   
 2017, Pokrit olimpijski bazen Kranj
11:00 Brezplačno vodenje: Kranj v   
 vašem srcu, Kranjska hiša
18:00 Kalejdoskop 2017: Giboskop,   
 plesne miniature z gosti
 Stolp Škrlovec
20:00 Kalejdoskop: Leja Jurišič, Petra   
 Veber: I fear Slovenia 
 Stolp Škrlovec
23:00 Kalejdoskop 2017:
 Ufoslavians - DJ set
 Trainstation SubArt

 NEDELJA, 4. JUNIJ
9:00 34. Mednarodno plavalno   
 prvenstvo Kranja 2017
 & Kvalifikacijsko tekmovanje za   
 svetovno prvenstvo,
 Budimpešta 2017
 Pokrit olimpijski bazen Kranj
21:00 Muzikal: Mamma Mia
 Letno gledališče Khislstein

 PONEDELJEK, 5. JUNIJ
9:00 70 letnica knjižnice v Kranju
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Voden ogled rudnika mangana
 Medgeneracijski center
Medgeneracijski center vas vabi na kratek 
sprehod v temno kranjsko podzemlje – v opu-
ščen rudnik mangana, kjer sedaj domujejo 
netopirji. Zbirno mesto je na parkirišču Gore-
njesavske ceste 12.

 TOREK, 6. JUNIJ
16:00 Rekreativni popoldnevi
 Trainstation SubArt
17:00 Urbani sprehod po kulturni   
 četrti, Layerjeva hiša

 SREDA, 7. JUNIJ
18:00 Tuba - evfonij, ansambel   
 Glasbene šole Kranj
 Mestna knjižnica Kranj
18:30 Rock koncert The Six Saints
 Gimnazija Kranj
19:30 Pripovedovanje pravljic za   
 odrasle, Mestna knjižnica Kranj

 ČETRTEK, 8. JUNIJ
16:00 Ekološka tržnica
 Glavni trg
20:00 Avtorski projekt: Stenica
 Prešernovo gledališče
20:00 Koncert: Dvojina, Layerjeva hiša
20:30 Glasbeni večer pod grajsko lipo:   
 Uroš Perič & The Pearlettes
 Grad Khislstein

Izjemen glasbenik, pianist, avtor, vokalist in 
interpret Raya Charlesa Uroš Perič svojo glas-
beno dušo izraža ob igranju jazza, bluesa, go-
spela in countryja. Tokrat se mu bo na odru 
pridružil ženski spremljevalni vokalni trio The 
Pearlettes.

20:30 Poletje na Maistrovem trgu: B.C.   
 jazz band, Kavka bar
21:00 Večer jazza: Mala jazz zasedba
 Pungert

 PETEK, 9. JUNIJ
20:00 Koncert: Taša, Layerjeva hiša
20:00 Avtorski projekt: Stenica
 Prešernovo gledališče
21:00 Koncert: Boštjan Gombač z Big   
 Bandom RTV Slovenija, dirigent   
 Lojze Krajnčan
 Letno gledališče Khislstein

 SOBOTA, 10. JUNIJ
8:00 Bolšji sejem
 Glavni trg
10:00 23. mednarodni atletski miting-   
 Kranj 2017 “Memorial Vučko”
 Stadion Športnega centra

Tradicionalni, letos že 23. mednarodni miting 
slovi po dobri organizaciji in velikem številu 
tekmovalcev iz različnih držav (Slovenije, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Italije, 
Avstrije, Češke). 
10:00 Kulturno-umetniški program:   
 Občine naših krajevnih knjižnic   
 se predstavijo
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Karavana domačih pivovarjev
 Vovkov vrt
21:00 Koncert: Frišn’
 Trainstation SubArt

 PONEDELJEK, 12. JUNIJ
20:00 Koncert: Chris Cohen
 Layerjeva hiša

 TOREK, 13. JUNIJ
17:00 Urbani sprehod po kulturni četrti
 Layerjeva hiša

 SREDA, 14. JUNIJ
19:00 Šola odprtih vrat: Sirija - zibelka   
 civilizacije (predavanje)
 Trainstation SubArt

 ČETRTEK, 15. JUNIJ
16:00 Ekološka tržnica
 Glavni trg
19:00 16. Veganska kuhna in film   
 Nisem tvoj zamorec
 Trainstation SubArt
20:30 Glasbeni večer pod grajsko lipo:   
 Nuška Drašček trio
 Grad Khislstein
20:30 Poletje na Maistrovem trgu:   
 Jakob Kobal, Kavka bar

Poletje na Maistrovem trgu je poletni glas-
beni festival, ki se letos odvija že peto leto. Z 
raznovrstnimi izbranimi zasedbami za glasbo 
mestnega vrveža skrbi bar Kavka. Jakob Kobal 
je mlad idrijski kantavtor.

 PETEK, 16. JUNIJ
17:30 in  Letni nastop baletnega oddelka
19:00 Glasbene šole Kranj
 Prešernovo gledališče
20:00 6. Obletnica Trainstationa
 Trainstation SubArt
21:00 Večer jazza: Big Band Kranj
 Pungert

 SOBOTA, 17. JUNIJ
11:00 Arhitekturni sprehod
 Kranjska hiša

Na arhitekturnem sprehodu boste spoznali 
dela in vplive najpomembnejših arhitektur-
nih dosežkov modernizma, od znamenitega 
Jožeta Plečnika do njegovih učencev na čelu 
z Edvardom Ravnikarjem. Vodniki vam bodo 
predstavili še arhitekta Marjana Šorlija in Iva-
na Vurnika ter kiparja Lojzeta Dolinarja in 
oblikovalca Marka Pogačnika. 
18:00 Poletna muzejska noč
 Grad Khislstein
9:00  Pozdrav poletju
 Glavni trg

 NEDELJA, 18. JUNIJ
19:00 Koncert: KPZ Mysterium,   
 dirigent Gregor Klančič
 Avla Mestne občine Kranj
KPZ Mysterum pod vodstvom dirigenta Gre-
gorja Klančiča bo v programu koncerta, s ka-
terim bo nastopil tudi na festivalu v Franciji, 
predstavil kolaž zborovske glasbe različnih 
skladateljev.

 PETEK, 23. JUNIJ
20:00 Avtorski projekt: Stenica
 Prešernovo gledališče

 SREDA, 21. JUNIJ
19:00 Slavnostni koncert Glasbene šole  
 Kranj s podelitvijo nagrad in   
 priznanj učencem ob zaključku   
 šolskega leta, Kongresni center Brdo
20:00 Glasbena dealvnica: Pojemo z   
 Metko Štok
 Gostišče Arvaj

 ČETRTEK, 22. JUNIJ
16:00 Ekološka tržnica
 Glavni trg

20:30 Glasbeni večer pod grajsko lipo:   
 Marko Hatlak & Kapobanda
 Grad Khislstein
20:30 Poletje na Maistrovem trgu: The   
 Time Star Playboys, Kavka bar

 PETEK, 23. JUNIJ
20:30 Koncert: Nika Solce in Faronika
 Layerjeva hiša
21:00 Večer evergreenov: Anastazija in   
 Miran Juvan duet, Pungert
20:00  Proslava ob Dnevu državnosti s   
 pihalnim orkestrom MOK
 Letno gledališče Khislstein

 SOBOTA, 24. JUNIJ
10:00 Živa ulica 2017, Layerjeva hiša
11:00 Modna revija, Glavni trg
12:00 Dirt Dessert 2017
 Proga pod Joštom

Mednarodno mountainboard tekmovanje 
Dirt Dessert, na katerem lahko pričakujete 
najboljše voznike mountainboarda iz Evrope 
in pravo adrenalinsko poslastico.
20:00  Dan državnosti s pihalnim   
 orkestrom MOK
 Letno gledališče Khislstein

 NEDELJA, 25. JUNIJ
9:00 Cestno državno prvenstvo za   
 mladince, člane in ženske
 Start in cilj –pred trgovino Mercator  
 na Kokrici

 SREDA, 28. JUNIJ
19:00 Predstavitev mladih gorenjskih   
 pesnic, Layerjeva hiša

 ČETRTEK, 29. JUNIJ
16:00 Ekološka tržnica, Glavni trg
19:00  Ana Desetnica v Kranju
20:30 Koncert: Teo Collori in Momento  
 Cigano, Layerjeva hiša
20:30 Poletje na Maistrovem trgu:   
 Janez Škof in Davor Janjić
 Kavka bar
21:00 Koncert: Deafness by Noise, 9.   
 SubArtfestival D.R.I.
 Trainstation SubArt

 PETEK, 30. JUNIJ
19:00  Ana Desetnica v Kranju 
20:00 Svetlana Makarovič: Mrtvec   
 pride po ljubico
 Prešernovo gledališče
21:00 Koncert: Laibach, 9. SubArt   
 festival, Letno gledališče Khislstein
23:00 Fršlus: Techno party
 Trainstation SubArt

STALNI DOGODKI
vsak torek in petek 
17:00  PODZEMNA POT - Vodenje po rovih   
 pod starim Kranjem, Kranjska hiša

od 1.6. do 10.6. v času rednih vodenih ogledov 
tudi ogled razstave Ženske-rojstvo

vsako soboto in nedeljo 

10:00  PODZEMNA POT - Vodenje po rovih   
 pod starim Kranjem, Kranjska hiša

od 1.6. do 10.6. v času rednih vodenih ogledov 
tudi ogled razstave Ženske-rojstvo

vsak četrtek
16:00  EKOLOŠKA TRŽNICA NA GLAVNEM   
 TRGU 
 Glavni trg pri vodnjaku 

vsako soboto
8:00 SOBOTNI SEJEM
 Glavni trg pri vodnjaku 

Foto arhiv: JD Carnium Kranj
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Organizatorji si pridružujejo pravico 
do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije
o julijskih dogodkih oddate do 10.

junija na www.visitkranj.com ali pa 
se obrnite na koordinatorko kulturnih 

dogodkov pri Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj.

ODPRTJE RAZSTAV

Četrtkove kvačkarije
Otroški stolp Pungert

 VSAK PETEK OB 16:00
Petkova domišljijska urica čarobni svet 
Otroški stolp Pungert

 VSAK DAN
Knjižna žehta, Mestna knjižnica Kranj
vsak dan od 16.6. do 16.10.
Poletna malha, Mestna knjižnica Kranj
vsak dan od 19.6. do 15.9.
Pasje torbe, Mestna knjižnica Kranj

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Še malo, pa bodo tu dolge poletne počitnice. Prihajajo dolgi vroči dnevi, 
a do takrat moramo še malo stisniti zobe, se še pridno učiti ter delati do-
mače naloge. Tudi sonce se že pripravlja na poletje, zato kar odvrzi dolge 
rokave. Bolj kot gre mesec proti koncu, manj bo obveznosti in zatorej več 
prostega časa, juhuhu! 
Jaz si rad privoščim en super junijski četrtek, kot mu pravim jaz. Najprej 
obiščem pridne branjevke in pridelovalce domače in ekološke hrane, 
ki jo ponujajo na ekološki tržnici vsak četrtek od 16. pa do 18. ure. Tu 
poskrbim za tedensko zalogo ter si privoščim odlično sezonsko sadje. 
Malo tu in malo tam pozobam nekaj češenj ter se posladkam z jagodami. 
Z zvrhanim cekarjem dobrot se odpravim na počitek pod krošnjo cve-
toče lipe, ki jo najdeš na vrtu ob gradu Khislstein. Premami pa me 
sladoled, ki ga ponujajo v bližnji kavarni. Tako je slasten! Počitek dobro 
dene, nabral sem si novih moči, zato le pohitim na delavnico, kjer skupaj 
z drugimi otroki razmigamo spretne prstke. Prijateljčki so mi zaupali, da 
bosta delavnici v četrtek, 8. in 22. junija, ob 16. uri poleg ekološke 
tržnice na Glavnem trgu. Že od daleč nas boš videl, ko bomo ustvarjali 
in se zabavali. Le pridi! 

 VSAK PONEDELJEK OB 16:00
Ponedeljkove ustvarjalne »kvačkarije«
Otroški stolp Pungert

 VSAK TOREK OB 16:00
Torkovi spretni prstki delajo!
Otroški stolp Pungert

 VSAKO SREDO OB 16:00
Sredine mini glasbene urice
Otroški stolp Pungert

 VSAK ČETRTEK OB 16:00

 ČETRTEK, 1. JUNIJ
19:00 Odprtje razstave del akademske   
 slikarke Lučke Šparovec 
 (na ogled do 3.7.2017)
 Mestna hiša

Lučka Šparovec je za temeljno orodje pri raz-
iskovanju likovnega prostora izbrala črto ozi-
roma linijo. Črta, s katero obvladuje likovno 
polje, je hkrati sredstvo za prevajanje avtoriči-
nega notranjega sveta, idej, intuicije, emocij in 
identitete v likovne podobe.

 TOREK, 6. JUNIJ
18:00 Otvoritev razstave: Fotografska   
 razstava Hiša razgledov
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Odprtje razstave: Razstava   
 knjižnih dragocenosti
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Otvoritev razstave: Ko pride   
 knjižnična ura
 Mestna knjižnica Kranj
19:00 Hiša ilustracij 2017
 (na ogled do 30.6.2017)
 Layerjeva hiša

 SREDA, 7. JUNIJ
19:00 Odprtje slikarske razstave Maje   
 Cerar (na ogled do 9.7.2017)
 Kranjska hiša

 PONEDELJEK, 12. JUNIJ
18:00 Otvoritev razstave: 6. let   
 Trainstationa
 Trainstation SubArt

 TOREK, 13. JUNIJ
20:00 Razstava likovne šole PuhArt 
 Layerjeva hiša

Kranček je vedno na voljo, da popestri rojstni dan vaših najmlajših!info: www.visitkranj.com 

Škrat Kranček vas 1x mesečno 
pozdravlja na youtube kanalu 
visitkranj in na FB visitkranj

www.zgodovinska-mesta.si

ZA OTROKE
 SOBOTA. 3. JUNIJ
10:00 Otroška delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein
10:30 Pravljična stolpova    
 pripravljalnica - 5/6
 Otroški stolp Pungert

 SREDA, 7. JUNIJ
10:00 Kamišibaj (japonski način   
 pripovedovanja pravljic)
 Mestna knjižnica Kranj
11:30 Pravljica v angleškem jeziku
 Mestna knjižnica Kranj
17:00  Babica pripoveduje
 Mestna knjižnica Kranj
17:30 Delavnica z bosonogo jogo
 Mestna knjižnica Kranj

 ČETRTEK, 8. JUNIJ
16:00 Otroška delavnica: Igrače iz   
 nogavic, Glavni trg

 SOBOTA, 10. JUNIJ
10:30 Pravljična stolpova    
 pripravljalnica - 6/6
 Otroški stolp Pungert

 PONEDELJEK, 12. JUNIJ
18:00 Domi Vrezec: ZIP ZAP
 Prešernovo gledališče

 SOBOTA, 17. JUNIJ
10:00 Stolpove poletne ustvarjalnice
 Otroški stolp Pungert
19:00 Stolpov pravljični maraton
 Otroški stolp Pungert

 ČETRTEK, 22. JUNIJ
16:00 Otroška delavnica: Izdelovanje   
 svečnikov, Glavni trg

 SOBOTA, 24. JUNIJ
10:00 Stolpove poletne ustvarjalnice
 Otroški stolp Pungert

 ČETRTEK, 15. JUNIJ
19:00 Odprtje razstave fotografij   
 Prešernovih nagrajencev
 Toneta Stojka
 Galerija Prešernovih nagrajencev in   
 Prešernova hiša

171 portretov Prešernovih nagrajencev in 
nagrajencev Prešernovega sklada, ki jih je fo-
tograf Tone Stojko ujel v objektiv vse od leta 
1996 do danes. Pomemben dokument časa pa 
niso zgolj umetniške fotografije, temveč bo ob 
razstavi izdana tudi monografija portretov.

 SOBOTA, 17. JUNIJ
18:00 Odprtje razstave Pisalno   
 pohištvo na Slovenskem 
 (na ogled do 1.10.2017)
 Grad Khislstein

 ČETRTEK, 22. JUNIJ
19:00  Vitrine meseca Dioniz v Kranju
 Mestna hiša

Gradiva, ki pričuje o Rimljanih v Kranju pred 
dva tisoč leti, ni veliko, je pa izjemno izpove-
dno. Med njim je tudi nekaj predmetov, ki od-
stirajo pravo bogastvo antičnega kulturnega 
sveta in prinašajo sporočila, pomembna tudi 
za sodobnega človeka. (do 31. 8. 2017)

 PETEK, 30. JUNIJ
19.00 Odprtje razstave Muzej v azilu
 Layerjeva hiša

ZDRUŽENJE
ZGODOVINSKIH 
MEST SLOVENIJE

ČETRTEK, 15. JUNIJ
 24. kolesarska dirka po   
 Sloveniji
 Novo mesto

PETEK, 16. JUNIJ
 36. festival idrijske čipke
 (16.-18.6.2017)
 Idrija

PETEK, 23. JUNIJ
 22. Festival FENS
 Koper

SOBOTA, 24. JUNIJ
9:00 Historial Škofja Loka
 Škofja Loka
18:00 Praznik situl
 Novo mesto

NEDELJA, 25. JUNIJ
 22. Tradicionalni pohod   
 družin na Stolpnik
 Slovenske Konjice 

Kranj je ponosen član ZZMS

POLETJE S PREŠERNOVIMI
NAGRAJENCI 

 
PETEK, 9. JUNIJ
21:00 Boštjan Gombač in Big Band RTV
 Letno gledališče Khislstein

 ČETRTEK, 15. JUNIJ
19:00 Odprtje razstave Toneta Stojka:  
 Portreti
 in koncert Filmharmonični 
 bass trio (Kosem, Rošer, Tkalec)
 Galerija Prešernovih nagrajencev

 PETEK, 16. JUNIJ
21:00 Večer arij: Branko Robinšak 
 Vrt gradu Khislstein

 SOBOTA, 17. JUNIJ
21:00 Muzejska noč 2017: vodeni  
 ogledi razstave Portreti
 Galerija Prešernovih nagrajencev

 TOREK, 20. JUNIJ 
18.00 Predstavitev pesniške zbirke:  
 Pesmi Prešernovih lavreatov  
 1996-2017, Fraport Ljubljana

 PETEK, 23. JUNIJ
19:00 Pogovor s fotografi nagrajenci,  
 ki ga bo vodila Marija Skočir, 
 kustosinja MGML, Prešernova hiša

 PETEK, 30. JUNIJ
19:00 Gledališka predstava Mrtvec  
 pride po ljubico
 Prešernovo gledališče
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KAJ JE NA SLIKI?
Pravilni odgovor zapišite v obrazec, ki ga 
najdete na www.visitkranj.com. Izmed 
vseh prejetih odgovorov bomo 7. junija 
ob 12. uri izžrebali dva srečneža, ki 
bosta prejela 2 vstopnici za koncert Bo-
štjana Gombača z Big Bandom RTV Slo-

NAGRADNA IGRA! 

POLETNI UTRIP KRANJA 2017
 

KULTURNO SRCE SLOVENIJE
Kranj letošnje poletje dokazuje, da je Prešernovo in kulturno 
mesto. Z raznolikim umetniškim in zabavnim programom vabi 
v enega najbolj očarljivih mestnih jeder v Sloveniji. Doživite kul-
turne poslastice, lične trgovinice, galerije in kavarne historičnega 
središča Gorenjske.
 

POLETJE S PREŠERNOVIMI NAGRAJENCI
V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost in Prešernovi hiši se v 
četrtek, 15. junija, odpira razstava umetniških fotografij Toneta Stojka Portreti 
Prešernovih nagrajencev, ki bo na ogled do konca avgusta. Gre za 171 portretov 
Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada, ki jih je Stojko ujel 
v objektiv vse od leta 1996 do danes. Pomemben dokument časa pa niso zgolj 
fotografije, ki prikazujejo pronicljive umetnike in oblikovalce slovenske kulturne 
krajine, temveč bo ob razstavi izdana tudi monografija portretov. V petkovih zgo-
dnjih večerih se skozi celo poletje na različnih lokacijah predstavljajo Prešernovi 
nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada tudi s svojimi deli, ki veljajo za naj-
bolj kakovostna v slovenski kulturni krajini.
 

PROGRAM LETNEGA GLEDALIŠČA KHISLSTEIN
Kranjsko letno gledališče to sezono gosti mednarodno uveljavljene Laibach, na-
grajenca Prešernovega sklada Boštjana Gombača z Big Bandom RTV Slovenija 
ter vedno znova navdušujočega Magnifica. Za prave spektakle skrbita muzikala 
Mamma Mia! z 41-člansko zasedbo in Vesna, popolnoma sveža uprizoritev av-
torjev uspešnice Cvetje v jeseni. Julijski poletni večer bo dodatno ogrel Jan Ple-
stenjak, septembrskega pa romantični Dalmatinci Klapa Intrade. Ljubitelji jazza 
bodo prišli na svoj račun v treh poletnih večerih.
 

PROGRAM GRAJSKIH VEČEROV POD GRAJSKO LIPO
Na mirnem in očarljivem grajskem dvorišču gradu Khiselstein stoji stara lipa. Pod 
njo ob četrtkih junija godejo zasedbe Nine Strnad, Uroša Periča in Nuške Drašček, 
karizmatični harmonikar Marko Hatlak pa se predstavlja s Kapobando. Konec 
poletja ujemite talentiranega in prodornega skladatelja Kristijana Krajnčana, so-
delovanje Romane Krajnčan in Jureta Ivanušiča ter za posladek še koncert našega 
letošnjega predstavnika na Eurosongu Omarja Naberja – v akustični izvedbi.
 

FILMI NA VOVKOVEM VRTU (V AMFITEATRU OB VRTU GRADU KHISLSTEIN)
Četrto sezono priljubljenih filmskih večerov na prostem odpira premierna pro-
jekcija dokumentarnega filma Kranj, mesto na skali, ki ga je režiral Toni Cahunek. 
Ob četrtkih julija in avgusta se na platnu Vovkovega vrta vrtijo še z letošnjim 
tujejezičnim oskarjem nagrajen Trgovski potnik, razkošna in komična francoska 
drama Marg uerite , poljska večkrat nagrajena tragikomedija Telo, romunski film 
Zaklad in neznansko smešen in ganljiv ter celo neuradni film (lanskega) leta Toni 
Erdmann iz Nemčije.

venija (9. junij ob 21:00 na Letnem 
gledališču Khislstein). 

Psst... govori se, da na Facebook profi-
lu Visit Kranj potekajo nagradne igre 
za brezplačne vstopnice za dogod-
ke na Letnem gledališču Khislstein. 
Spremljajte nas, da vam ne uidejo!

www.visitkranj.si

Nina Strnad trio

Nuška Drašček trio

Uroš Perič & The Pearlettes

1. 6. 
8. 6. 

22. 6. 

15. 6. 
karizmatični harmonikar 

Marko Hatlak & Kapobanda

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

Vrt Gradu Khislstein Kranj 
ČETRTKI OB 20.30 uri Koncerti bodo v vsakem vremenu
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TUJCI PRESENEČENI NAD 
PONUDBO MESTA

Kranj je kot turistična destinacija vedno bolj zanimiv za tuje obiskovalce. Potrdi-
tev tega je bil odziv tujih organizatorjev potovanj in turističnih agencij, ki smo ga 
sodelavci Zavoda za turizem in kulturo Kranj prejeli na Slovenski turistični borzi.

Kranj smo predstavljali predvsem kot odlično »city break« destinacijo ter izho-
diščno točko za raziskovanje Slovenije. Poleg ležernega raziskovanja zgodovinsko-
-kulturnih znamenitosti ter uživanja v živahnem sodobnem mestnem utripu smo 
promovirali tudi aktivnosti v naravi, pohodništvo in kolesarjenje. Tuje turistične 
agencije, ki smo se jim predstavili, so bile nad našo ponudbo navdušene. Na pod-
lagi njihovih vtisov je Kranj s svojo ponudbo zanimiv za manjše skupine, ki jih 
zanimajo programi, prikrojeni po njihovih željah, ter aktivne turiste, ki športne 
aktivnosti radi združujejo z raziskovanjem mest. Predvsem pa tuji turisti v Slove-
niji že iščejo dodatno ponudbo – drugačno, kot jo imata Bled in Ljubljana.

Jubilejna, dvajseta Slovenska turistična borza (SIW) je letos potekala v Ljubljani 
od 11. do 13. maja. Sodelovalo je 146 tujih turističnih podjetij ter 130 podjetij slo-
venskega turizma. SIW je priložnost, da se med slovenskimi in tujimi turističnimi 
ponudniki krepijo uspešna partnerstva in nove povezave. Zato smo sodelavci Za-
voda za turizem in kulturo Kranj skupaj s turistično agencijo Ines Tours z močno 
željo po turističnem napredku predstavljali naše mesto.

ZELENI NAVDIHI GORENJSKE
Razglejte se po naši prelepi okolici! Kranj v osrčju slovenskih Alp 
vabi na gorniške avanture.
Zakonca Štremfelj, legendi slovenskega alpinizma, sta izkušena gorska vodnika 
do nepozabnih izkušenj: zmagoslavja ob osvajanju vrhov, razgledov iznad obla-
kov in pristnega doživetja trmastega značaja, kakršnega premorejo le najboljši 
slovenski alpinisti svetovnega slovesa. Z njima se lahko odpravite v gore, vse do 
najvišje. Za ogrevanje je ravno pravšnji vzpon na Javorjev vrh (1434 m). Vsak 
gornik mora seveda osvojiti Storžič, najvišji vrh nad našim mestom (2132 m). Si 
upate na največji podvig: vzpon na Triglav (2864 m), najvišjo goro in simbol naše 
dežele?

Sami ali v skupini, preverite ponudbo na www.visitkranj.si!

OBOGATENA RESNIČNOST 
V KRANJU
Z junijem bo Kranj bogatejši za mobilno aplikacijo AR Kranj. De-
stinacija Kranj je tako prva v Sloveniji, ki tehnologijo obogatene 
resničnosti uporablja v turistične namene.
S pomočjo tehnologije boste doživeli zanimivo interakcijo med resničnim in digi-
talnim svetom. Lahko se boste srečali in fotografirali z dr. Prešernom, se priklenili 
na sramotilni steber, pogledali živahnost glavnega trga iz začetka prejšnjega sto-
letja in še kaj se bo zganilo, če boste svoje mobilne naprave usmerili v prave točke 
v mestu, ki delujejo kot sprožilec za zagon. 

In kako AR Kranj deluje?
Na mobilno napravo preko Google Play 
ali App Store trgovine naložite aplika-
cijo AR Kranj. (QR koda na desni) 
Sprehodite se do točk v mestu, ki vam 
jih na zemljevidu ponuja aplikacija. 
Izberite točko na kateri se nahajate, 
pritisnite gumb ar+ in vašo mobilno 
napravo usmerite v ponujeno podobo, 
ki bo že v naslednjem trenutku oživela.

Če ste aplikacijo AR Kranj naložili na vašo mobilno napravo, lahko eno od točk 
preiskusite že kar takoj. Na zemljevidu poiščite lokacijo TIC Kranj (Kranjska hiša) 
jo odprite, pritisnite gumb ar+ in vašo mobilno napravo usmerite v staro fotogra-
fijo Kranja. Uživajte v našem mestu!

www.visitkranj.si

PRODAJA VSTOPNIC NA PRODAJNIH MESTIH EVENTIM, PETROL SERVISIH, 
KRANJSKI HIŠI IN V KAVARNI KHISLSTEIN 12.56

MUZIKAL MAMMA MIA!

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt

JAN PLESTENJAK
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BOŠTJAN GOMBAČ 
z Big Bandom RTV Slovenija, dirigent Lojze Krajnčan

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Poletje s Prešernovimi nagrajenci 

BRANKO ROBINŠAK
Vrt gradu Khislstein 

KRANSKA KUHNA

0 JUNIJ

20. - 22. julijNOČ 2017
KRANJSKA
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ALI RADI BERETE NAŠE PRISPEVKE? KAJ VAM JE V 
UTRIPU VŠEČ IN KAJ NE? DELITE Z NAMI SVOJE MNENJE. 
Pišite nam na info@visitkranj.si ali pa se oglasite v Info točki Kranjske hiše osebno in 
zaupajte svoje mnenje našim informatorkam.

Utrip Kranja prihaja brezplačno na vsa gospo-
dinjstva 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 Utrip Kranja ne prihaja na vaš naslov sku-
paj s Kranjskimi novicami, si svežo izdajo lahko 
priskrbite v kavarnah in barih starega mesta, v 
Kranjski hiši, v Mestni knjižnici Kranj.

EKIPA UTRIPA KRANJA
Besedila: Zala Vidali, Manca Strugar, Tama-
ra Maržič, Ana Lapanja in Tomaž Štefe, 
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordinacija 
dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar
Fotografije: arhiv ZTK Kranj, Eva Pirnat, 
Nada Žgank
Zahvala: kranjski ponudniki in prireditelji, 
Gorenjski Glas,
Naklada: 38.000
Mesec: Maj 2017
Izdaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj, 
zanj direktor mag. Tomaž Štefe

VIRTUALNI SPREHOD PO KRANJU ANDRAŽA MULJAVCA
Kranjski fotograf, Andraž Muljavec, od 3. 
do 6. junija svoje delo predstavlja na Du-
naju na konferenci IVRPA. Srečanje foto-
grafov z vsega sveta druži 360-stopinjska 
fotografija. Andraž Muljavec na Dunaju 
predstavlja sebe in svoje delo kot edini pa-
raplegik, ki se ukvarja s to obliko fotografi-
je. Povabili so ga zaradi projekta Virtualni 
sprehod po Kranju, ki obiskovalca spre-
hoda pred zaslonom vodi po kranjskih 
znamenitostih, prikazanih v 360-sto-
pinjskem sferičnem pogledu. V zadnjem 
mesecu se je po Kranju virtualno spreho-
dilo že več kot 80 tisoč tujih obiskovalcev! 
Andraža je, po njegovih besedah, doletela 
velika čast, mi pa mu iskreno čestitamo in 
se mu obenem zahvaljujemo za mednaro-
dno promocijo našega mesta.

Ko si ogledamo vaš opus fotografij in 
360-stopinjskih posnetkov, je v njih 
izrazito prisotna motivika mest in me-
stnega življenja. Kakšni motivi so vam 
najljubši? 
O tem nisem nikoli razmišljal. Kadar foto-
grafiram zase, se pač zapeljem na neko lo-
kacijo, opazujem, in ko najdem nekaj, kar 
mi je všeč ali zanimivo, to fotografiram. 
Nimam pa najljubšega motiva.

Na kakšne načine je mesto lahko foto-
genično? 
Všeč so mi stara mesta z zgodovino in ar-
hitekturo, če pa ga obdaja še lepa narava, 

je to še dodaten plus. In Kranj ima vse – in 
to sem tudi želel pokazati s svojo razstavo 
fotografij Kranja pred kakim letom, ki je 
požela res velik uspeh in navdušenje pred-
vsem Kranjčanov.

Kje so v Kranju najlepši razgledi na me-
sto ali mestne detajle?
Kranj je ob Piranu najlepše mesto v Slove-
niji. Od Pungerta, Plečnikovih arkad, trga 
pred Prešernovim gledališčem s cerkvijo pa 
vse do Slovenskega trga se zanimivosti in 
lepote pojavljajo na vsakih nekaj metrov, 
samo čas si moraš vzeti in uživati v njih.

Pri prostorski fotografiji gre za poseben 
način zajemanja slike. Kako se razlikuje 
od običajnega fotografskega izdelka?
Samo zajemanje slike se ne razlikuje od 
običajnega. S temu namenjeno opremo za-
jameš potrebno število fotografij, da pokri-
ješ neko okolje oziroma prostor v vseh 360 
stopinjah, potem pa se pravo delo šele zač-
ne – na računalniku. Tukaj je pa kar nekaj 
dela, v različnih programih, da lahko konč-
ni izdelek uporabniki pogledajo na računal-
nikih, tablicah, telefonih.

Z novimi tehnologijami se z veliko hi-
trostjo spreminjajo oblike in uporabe 
fotografije. Katera od inovacij se vam 
kot profesionalnemu fotografu zdi naj-
bolj vznemirljiva?
Virtualna fotografija, ki ponuja prav po-
sebno izkušnjo, sploh z uporabo virtualnih 

Včasih nas zamika, da bi se brez premi-
šljevanja in načrtovanja podali v neznano. 
Krajinski park Udin boršt, ki se razteza na 
1725 hektarjih vse od Kranja pa do Križ pri 
Tržiču, ponuja prav to. Je raj za sprehajal-
ce, kolesarje, tekače, gozdne nabiralce 
in raziskovalce zgodovinskih, kulturnih 
in naravnih znamenitosti. Prav vsak bo 
občutil mir, spoštovanje do narave in željo, 
da ta krajinski park globlje spozna in do-
živi. Nekatere poti so označene, mnoge si 
lahko izberete sami. 
Udin boršt velja za konglomeratni kras, saj 
je v njem moč videti številne kraške pojave. 
Med štirinajstimi jamami je najbolj znana 
Arneševa luknja v Spodnjih Dupljah, ki jo 
je omenjal že Valvasor v Slavi vojvodine 
Kranjske. Od voda pa velja omeniti Želinj-
ski potok. Njegov osrednji del so umetno 
zajezili ter tako dobili dve jezerci, imeno-
vani Pri racah. Tla v predelu jezerc so zelo 
močvirnata, kar je botrovalo krajevnemu 
imenu naselja Mlaka.
V prvi polovici 19. stoletja so v osrčju Udin 
boršta skrivna zatočišča našli tudi roparski 
rokovnjači. Znano zbirališče rokovnjačev je 
bilo pri Krivi jelki, kjer so prirejali finfranje 
(rokovnjaške veselice) in se tudi poročali. 

očal in telefona lahko doživiš neko okolje, 
kot da bi bil dejansko tam. In to bo nasle-
dnja nadgradnja Virtualnega sprehoda po 
Kranju.

Kje bo po vašem mnenju mesto fotogra-
fije v prihodnjih desetletjih?
Fotografija je že sedaj prisotna v vsakda-
njem življenju ljudi, saj vidite, koliko objav 
je na družbenih omrežjih. In to se ne bo 
spremenilo. V kakšni obliki, je pa drugo 
vprašanje. Me pa veseli, da se je spet po-
javilo veliko zanimanje za analogno foto-
grafijo.

Med področji, ki jih pokrivate, pa je tudi 
bolj eksotično, namreč pasja fotografija. 
Kako ste se specializirali za podobe hi-
šnih ljubljenčkov?
Začelo se je bolj kot potreba, ker sem član 
društva Srce za pse, ki iščemo dom zlora-
bljenim, odvrženim kužkom. Da bi jim čim 
hitreje našli dom, sem jih fotografiral v stu-
diu, objavil na Facebooku in po navadi so že 
v dnevu, dveh dobili nove lastnike. Potem 
so me pa lastniki drugih psov začeli klicati, 
da bi tudi oni radi take portrete in sedaj me 
večina ljudi pozna prav po pasjih portretih.

Udin boršt je imel velik pomen tudi med 
NOB in zato je od leta 1985 zavarovan kot 
spominski park. Danes pa pridobiva vse 
večji pomen zaradi socialne in rekreacijske 
funkcije tega gozda, saj predstavlja zanimiv 
preplet naravnih zanimivosti in človekove 
aktivnosti v prostoru. 
Med domačini velja za priljubljen gobarski 
teren, občasno je v izobilju tudi kostanja. 
V vročih poletnih mesecih nudi sveže in 
hladnejše okolje za sprehode in rekreacij-
ske dejavnosti. Poti, kot je priljubljena iz-
letniško-sprehajalna točka Kriva jelka v 
osrčju Udin boršta, ter Pot treh zvonov, ki 
povezuje njegov zahodni in vzhodni del, so 
postale edinstveni kraji za srečevanje prija-
teljev. S tem gozdnim okoljem in okoliškim 
podeželjem domačini gospodarijo že sto-
letja, njihov način življenja pa se v bližnjih 
vaseh odraža v številnih objektih kulturne 
dediščine, lokalnih rokodelskih spretno-
stih, običajih in praznikih.
Kar pogumno se predajte raziskovanju. Na-
mignemo vam še, da je ena od najlažjih za-
četnih točk ob gostilni Dežman na Kokrici 
pri Kranju. Tam boste našli tri označene 
rekreacijske poti, ki so dolge štiri, sedem 
in dvanajst kilometrov. 

NASVET ZA IZLET
LEŽERNO V UDIN BORŠTU

Andraževo delo si lahko oglejte na www.fotomorgana.si

Sledite nam na @visitkranj in podelite svojim kranjskim fotografijam 
značko #visitkranj!

INSTAGRAM

Petra Plevnik Igor Sukur



Zanimivosti

17Kranjske novice, petek, 26. maja 2017

Igor Kavčič

Na podelitvi Steletove nagra-
de v Narodni galeriji v Lju-
bljani je lavreat dr. Milan 
Sagadin sprejemal čestitke 
in je v vrsti stalo vsaj še pet-
najst stanovskih kolegov, 
prijateljev, znancev. Naša 
fotografinja ga je pocukala 
za rokav, če bi lahko naredi-
la še eno fotografijo. Ko je 
dodala, da tokrat z družino, 
se je tistim v vrsti v trenutku 
opravičil, češ takoj bom, in 
stopil med svoja dekleta. Na-
stala je čudovita družinska 
fotografija, na kateri sem 
poiskal sogovornice za za-
pis, katerega začetek prav-
kar prebirate.
Če v družini velja tak red, 
namreč popolne udeležbe 
ob tovrstnih dogodkih, me 
zanima, v odgovor pa dobim 
soglasni: „Kje pa. Saj sprva 
sploh ni povedal, da bo na-
grajen. Kolikor ga poznamo, 
bi najraje videl, da mu na-
grado pošljejo po pošti, saj 
ni človek za take dogodke.“ 
Milan prizna, da je pravza-
prav na ponudbo konserva-
torskega društva, če bi želel 
koga povabiti, posredoval 
naslove hčera, ki so tako 
prejele vabilo na podelitev. 
Da je bilo lepo v ponedeljek 
vzeti proste dneve v službah, 
prav tako sta od pouka izo-
stali vnukinji, njuna sestrič-
na pa je z mamico za trenu-
tek morala zapustiti tudi 
slovesnost in se podati med 
angelske slike v sosednjem 
prostoru galerije. Tako je to, 
ko še nimaš eno leto. Pri Sa-
gadinovih družina šteje.
Milan je to najbrž prinesel 
že iz svoje številne družine. 
Pravzaprav Maksimiljan, 
kot je napisano v njegovih 
dokumentih. Precej cesar-
sko ime, ugotovim, in ga 
vprašam, kdaj je postal Mi-
lan. „Na to temo je bilo kar 
nekaj šale. Ime sem dobil po 
očetu. Doma nas je bilo se-
dem otrok, najprej pet se-
ster, in pri tretji sestri, ki je 
bila že spet punca, je ata 
obupal nad moškim potom-
cem in je rekel, naj bo kar 
Milena, ki pa je tudi Maksi-
miljana. Šesti po vrsti sem 
bil jaz in mi je mama v poro-
dnišnici dala ime po očetu. 
Ko me je prinesla domov, je 
ata rekel, a zdaj bomo pa 
doma sami Milani? In je 
mama rekla, kako pa naj mu 
bo ime? Kakšen Janez, a ne. 
Potem je prišel še mlajši 
brat Janez.“
Vrnimo se na fotografijo. 
Ob ženi Vlasti, ki na Osnov-

ni šoli Orehek uči angleški 
jezik in je dejavna tudi v po-
litiki in sindikatu, smo na 
fotografijo ujeli še vse tri 
hčere: najstarejšo Matejo, 
profesorico geografije in 
zgodovine na OŠ Davorina 
Jenka v Cerkljah, ter njuni 
hčerki četrtošolko Zalo in 
prvošolko Emo (obe obisku-
jeta podružnično šolo v Za-
logu), ki z družino živi v Ko-
mendi; Nežo, ki je profesori-
ca latinščine na Škofijski gi-
mnaziji v Vipavi in je za 
hčer Marjetko trenutno še 
na porodniškem dopustu, z 
družino pa živi v Letencah; 
in Polono, po stroki veteri-
narko, zaposleno pa v far-
macevtskem podjetju, ki živi 
na Zlatem polju v Kranju. 
Manjka še najmlajši Janez, 
ki se ta čas šola na konserva-
toriju za džez, smer tolkala, 
v Groningenu na Nizozem-
skem.

Na vsakem izletu »po 
naključju« arheologija
Če večkrat poudarjeno velja, 
da poklic konservatorja ni 
zgolj služba, ampak tudi po-
slanstvo, kako ste slednje 
čutili doma v družini? „Oče 
ni bil nikoli odsoten iz dru-
žine, ravno nasprotno. Tudi 
če je v sobi delal, smo lahko 
vstopile. Vedno nam je znal 
nakloniti svoj čas. Vso 
osnovno šolo nam je zvečer 
bral knjige. Dobro se spomi-
njam Jalnovih Bobrov. Vsak 
večer eno poglavje,“ pove 
Mateja, njena sestra Neža pa 
dodaja: „Vselej pa je manj-
kal avgusta, ko je bil cel me-

sec na Ajdni in je le ob kon-
cih tedna prihajal domov. 
Ob zaključku sezone izko-
pavanj v septembru smo 
tudi mi šli na Ajdno, kjer je 
bila maša, piknik in podob-
no.“ Da je bila Vlasta avgu-
sta vedno sama z otroki in je 
včasih komaj čakala na sep-
tember in začetek šole, v du-
hovitem tonu poudarijo se-
stre. 
Sagadinovi so prekrižarili 
Slovenijo po dolgem in po-
čez. Z eno posebnostjo seve-
da. Kamorkoli so se odpravi-
li, je bilo v bližini tudi arhe-
ološko najdišče. „Ati je pov-
sod nekaj videl, kar drugi 
nismo. Če ne drugega, je 
bila kje kakšna gomila ali 
obris gradišča,“ se spominja 
Mateja in se strinja s Polo-
no, ki pove, da je vsaka ek-
skurzija po „naključju“ ime-
la v sebi kaj arheološkega. 
„Se spomnite, ko smo šli v 
Belo krajino v kraj Rožanec, 
kjer je v gozdu nad vasjo v 
skalo vklesan relief Mitreja.“ 
Ko je Mateja spoznala moža, 
je potem, ko so pobirali 
krompir, takoj ugotovil, da 
je čez njihovo njivo šla rim-
ska cesta. Tudi ko so odhaja-
li poleti na Jadran, je med 
potapljanjem ob obali takoj 
našel delčke amfor in teme-
lje zgradb. A vendar Milan 
poudarja: „Ko sem jim v nji-
hovi puberteti kazal zgodo-
vino, so to mogoče kdaj za-
vračale, a so kasneje, ko so 
odrasle, to znale ceniti.“ Da 
to zagotovo drži, saj je na 
vsakem najdišču znal pove-
dati tudi zgodbo, ki je prite-
gnila. „Znal se je prilagoditi 

občinstvu,“ se strinja Mate-
ja, ki tudi danes kot profeso-
rica zgodovine pri pouku 
deluje po tej metodi. Neža 
se spominja vročine v grških 
Delfih, kjer jim je iz vodnika 
razlagal latinske izraze na 
temo tamkajšnjega templja, 
danes pa je sama profesori-
ca latinščine. Vselej, kamor-
koli so šli, so znali pogledati 
v zgodovino.

Vse so izkopavale 
So kdaj sodelovale pri arheo-
loških izkopavanjih? „Saj 
smo morale. Od petnajstega 
leta naprej smo vse delale 

preko študentskega servisa. 
To je bila najbrž tudi moti-
vacija, da smo si tudi same 
začele iskati študentsko delo 
na ta način. Jaz sem si na 
izkopavanjih zaslužila ure 
za izpit za avto,“ pove Mate-
ja, ki je bila najbolj dejavna 
na terenu. Pri tem ne pozabi 
poletne vročine pri izkopa-
vanjih na Krtini, pa tudi, 
kako so sestavljali košček za 
koščkom rimske vrče iz vo-
dnjaka v Suhadolah. Neža 
pa se spominja slovanskih 
grobov v Doslovičah in treh 
skeletov, ki jih je našla … 
Mateja je v študentskih letih 
pomagala urejati tudi doku-
mentacijo, fotografije in pri 
prenašanju dokumentov iz 
papirnate v digitalno obliko. 
Nobena od njih pa se ni od-
ločila za študij arheologije. 
Polona je že po duši bolj na-
ravoslovka, Mateja in Neža 
sta se tako kot mama Vlasta 
odločili za pedagoški poklic. 
„Arheologija ni delo za žen-
ske, saj to mnogokrat poteka 
v povsem nemogočih pogo-
jih, tako vremenskih kot fi-
zičnih, je vedno poudarjal, 
sama pa sem mu v šali men-
da rekla, da tudi ne bom le-
tala naokrog kot odvezan 
kuža.“ Neža pa se spominja, 
da jim je z branjem zagoto-
vo dal ljubezen do jezika, 
sama je študirala tudi pri-
merjalno književnost. Nau-
čil jih je razmišljanja o pre-
teklosti. „Mene niso toliko 
zanimali artefakti in najdbe. 
Nisem videla neke romanti-
ke, me je pa navduševalo 
odkrivanje, kako so ljudje 
nekoč razmišljali, kako so 
živeli.“ Da sta oba starša ve-
dno v njih spodbujala spo-
sobnost lastnega mišljenja. 
Vlasta zagovarja, da je po-
membno imeti svoje osebno 
stališče do stvari in dogod-
kov v ožji in širši okolici. 
„Vedno smo se doma pogo-
varjali o aktualnih stvareh v 
družbi, naj gre o dogodkih v 
Kranju, Sloveniji ali svetu. 
Če hočeš biti intelektualec, 
moraš poleg znanja imeti 
tudi lastno mnenje, znati 
sprejemati pro et contra. 
Običajno smo ob gledanju 
informativnih oddaj na tele-
viziji vedno sproti komenti-
rali, ha, ha. Meni še zdaj 

mož dostikrat reče, kaj se 
tako razburjam med gleda-
njem poročil ...“ 

Predanost poklicu,  
delu in družini
Ko mimogrede spomnim na 
mlajšega brata Janeza, če on 
sploh pride do besede med 
samimi dekleti, te hitro odvr-
nejo, da je ta šele zgovoren. 
Vse po vrsti potrdijo tudi, da 
so zelo ponosne na očetovo 
nagrado. Mateja meni, da je 
nagrado prejel več kot zaslu-
ženo: „Zelo mi je bila všeč 
predstavitev ob nagradi, ko 
so poudarili njegove visoke 
etične standarde in preda-
nost do poslušalca. Da enako 
zavzeto pojasnjuje preteklost 
mimoidočemu ob najdbah v 
blatnem jarku ali na dobro 
obiskanih predavanjih in pri 
izobraževanjih na območjih, 
kjer dela zavod. Vse drži. Tak 
je.“ Polona pa nadaljuje: 
„Vse to, kar so zapisali, pa 
smo podedovali tudi mi, 
otroci. Vsak od nas štirih je 
zelo predan temu, kar v ži-
vljenju počne. Delamo, kot je 
"fer" in prav, ne tako, kot je 
najlažje. To sta nam privzgo-
jila naša starša.“ Neža pa ima 
ob očetovi nagradi grenko-
-sladek priokus, saj se vedno, 
kadar se pelje mimo Ajdne, 
spomni, da je v vseh teh letih 
in očetovem delu tam gor 
hrib postal tudi nekoliko nji-
hov. Bo tega konec, ko se bo 
jeseni upokojil? 
Milan pravi, da ne. Zagotovo 
ne bo popolnoma prekinil s 
stroko. Kot že rečeno je to 
poklic za vse življenje. Da 
ima še kakšen "dolg", kar se 
arheoloških prezentacij tiče, 
zagotovo pa ne bo šel v poli-
tiko. „Slabo prenašam spo-
re. En mandat sem bil v ob-
činskem svetu, pa je bilo 
dovolj. Prideš pozno domov 
in ne moreš zaspati, ker pol 
noči študiraš, kaj si rekel, 
pol noči pa, kaj bi moral 
reči, pa nisi. To ni zame,“ 
pove Milan Sagadin, ki ve, 
da mu tudi v pokoju zagoto-
vo ne bo dolgčas. Da bo več 
časa, če bo le zdravje dopu-
ščalo, namenil tudi veteran-
ski atletiki. Teče na 100 me-
trov. Okrog 14 sekund. In to 
pri šestinšestdesetih.

Pred spanjem nam  
je bral Jalnove Bobre
Pred dnevi je arheolog dr. Milan Sagadin prejel najvišje stanovsko priznanje Slovenskega 
konservatorska društva, Steletovo nagrado za življenjsko delo. Podelitve so se udeležila prav vsa 
dekleta iz njegove ožje družine: žena Vlasta, hčere Mateja, Neža in Polona ter vnukinje Zala, Ema in 
Marjetka. Manjkal je le sin Janez, ki študira v Groningenu. O življenju z možem in očetom, ki je 
predan arheologiji.

Milanova dekleta in vnukinje na podelitvi Steletove nagrade – ob možu, očetu in staremu 
atu (z leve): Zala, Vlasta, Polona, Mateja z Emo in Neža z Marjetko / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Pravzaprav sta bila večera 
dva, saj so nastopajoči večna-
mensko gimnazijsko dvora-
no brez težav dvakrat napol-
nili. V letošnjo pomlad so nas 
gimnazijci v prvi vrsti popel-
jali s pesmijo, saj so se tokrat 
predstavili kar trije zbori, z 
najdaljšim, štirinajstletnim 
stažem Dekliški pevski zbor, 
ob njem Mešani mladinski 
pevski zbor, ki deluje zadnja 
tri leta, v goste pa so prišle 
nekdanje gimnazijke, zdru-
žene v Ženski pevski zbor 
Carmen manet. Oba gimna-
zijska zbora sta poslušalstvo 
v višave dvignila že z uvodno 
ljudsko Bog daj, Bog daj, z 
domiselno zborovsko impro-
vizacijo v posebni postavitvi s 
čudovitim večglasjem, fan-

tovskimi nizkimi toni v oza-
dju in dekliškimi soprani z 
obeh vhodnih strani v dvora-
no. Tako večji mešani zbor 
kot potem dekliški sta prese-
netila tudi s skladbama letos 
preminulega estonskega 
avtorja Velja Tormisa. Sklad-
bi sta bili že dober znak za 
„naježeno kožo“. 
V celoti zelo raznolik in 
domiselno sestavljen pro-
gram je nadaljeval Komorni 
orkester Gimnazije Kranj s 
skladbo Cantus Insolitus 
Karla Jenkinsa s solistoma 
Jušem Lesjakom (saksofon) 
in Nežo Peternel (flavta), v 
glasbeni pokrajini pa se je s 
plesom predstavila Katja 
Romšek. Po Mendelssohno-
vi Hebe deine augen auf so 
na oder prišle „starejše ses-
tre“, nekdanje gimnazijke, 

zbrane v zboru Carmen 
Manet, so pod vodstvom Pri-
moža Kerštanja zapele tri 
skladbe in še posebej navdu-
šile s skladbo Butterfly. V 
Afriko smo se podali z meša-
nim zborom in priredbo 
zulujske ljudske Sesithi bon-
ga, seveda ob spremljavi tol-
kalca na kongah Dana Ažma-
na. Zborovodja Erik Šmid je 
tako z mešanim kot potem 
dekliškim zborom nadaljeval 
v dveh Jenkinsovih skladbah, 
v katerih so pevke uporabile 
tudi koreografske elemente, 
kot solist s kljunasto flavto pa 
je nastopil Aiden Jurij Fran-
ko. V naše kraje smo se vrni-
li s slovensko ljudsko Igraj 
kolce, ki je bila čudovita pri-
prava na mistično keltsko 
molitev Healing Light v pri-
edbi Karima Zajca. Čudovita 

pesem, ki tako v besedilu kot 
z glasbo v ospredje postavlja 
mir kot tisto vrednoto človeš-
tva, ki pomeni največ. Oba 
zbora skupaj in komorni 
orkester so večer zaključili z 
afriškim etnom v skladbi 
Baba yetu, očenašom v svahi-
liju. V posameznih skladbah 
so se kot solisti predstavili 
Saša Peterlin, El Štirn, Mirjm 
Šenk, Tina Urh in Tilen Lot-
rič, tako oba zbora kot orke-
ster pa je vodil Erik Šmid. 
Čudovit zborovski večer, 
tokrat so bili prvi gimnazijci, 
carmence pa gostje, je še 
enkrat dokazal, kako bogato 
pevsko znanje gojijo na 
kranjski gimnaziji, raznolik 
program s številnimi vrhun-
ci pa je poslušalcem dal 
nemalo priložnosti za ježen-
je kože.

Zvoki, ki boljšajo svet
Glasbene in pevske moči kranjske gimnazije v maj že tradicionalno vstopijo s Spomladanskim 
koncertom. Predstavili so se pod naslovom Zvoki boljšega sveta. Svet je bil tisti večer res boljši.

Mešani pevski zbor je k pesmi dodal tudi koreografske 
elemente. / Foto: Tina Dokl

Oba gimnazijska zbora in komorni orkester so navdušili pod taktirko Erika Šmida. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Od kod ime Kranj? Na začet-
ku, v neolitiku so na skal-
nem pomolu med Kokro in 
Savo vsak dan krakali kro-
karji, vrane in kavke, ki so s 
svojim oglašanjem mestu 
dale prvi zlog imena, ki so 
ga prvi uporabljali Iliri. 
Rimljani so mesto imenova-
li po svoje Carnium, a le do 
Turkov, ki so mu dodali še 
balkanski „nj“. Prešeren je 
tako že prišel umret v Kranj. 
Ko so med vojno prihrumeli 
Nemci, so kopali v kamen, 
da bi odkopali žensko, za 
katero se je izkazalo, da je 
revolucija, ki jih je nagnala 
tja, od koder so prišli. Kranj 
je postal industrijsko mesto, 
v katerem se je veliko kadilo. 
Ne samo iz tovarniških dim-
nikov … Kako je bilo s tem, 
več ve človek na zadnji 
podobi Slavko Manfreda, 
samooklicani župan Kran-
sterdama, ki že leta pripove-

duje to strnjeno zgodovino 
mesta, ki mu daje dom in 
svobodni zrak. 
Zgodba je potrebovala le še 
podobo, ki sta jo pod mentor-
stvom Mihe Knifica vdahnila 
risarja Tim Pregrad in Žiga 
Rautner. Pristopili so še 
Layerjeva hiša, Mestna knjiž-
nica Kranj in Občina Kranj in 
strip Kranj Invaders oziroma 
Osvajalci Kranja je ta teden 
kot stripovska poslikava dobil 

svoje mesto na zidu pred 
kranjsko knjižnico. Župan si 
je poslikavo že ogledal in je 
med drugim dejal, da je zid 
mnogo lepši, kot je bil s prej-
šnjim grafitom. „Iz slabe vol-
je, nezadovoljstva in nestrp-
nosti, ki so prej sevali z zidu, 
smo zdaj dobili zgodbo z veli-
ko dobre volje in energije.“ 
„Drži,“ bi skozi nos dejal tudi 
avtor zgodovine Kransterda-
ma Slavko.

Kra, kra, kra Kranj

Avtorja zidnega stripa Tim Pregrad in Žiga Rautner v 
značilnem slovanskem počepu / Foto: Igor Kavčič
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Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 041 724 134   E: mck@luniverza.si   S: www.luniverza.si

»Bistvo je v tem, da uživaš, ko se učiš.« 
(Marko Mandič, igralec)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE 

Obvezne prijave na dogodke po tel. 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si, če ni označeno drugače.

TVU 2017: Teden vseživljenjskega učenja

	Četrtek, 1. 6. 2017, 17.00–19.30
  Odpuščanje in osvobajanje od preteklosti. Odpuščanje 

sebi, drugim in Življenju je osnova za osvoboditev svoje  
notranje moči in izkušanje večje živosti in svobode bivanja. 
Na predavanju bomo spoznali temelje za izvedbo odpuščanja 
sebi in drugim ter spoznali, kako ta proces lahko izvedemo. 

	Četrtek, 1. 6. 2017, 18.00–20.00
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v po-
danem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega pred-
meta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

	Četrtek, 1. 6. 2017, 19.30–21.00
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni 

rasti na področju osebnostne rasti. Potekajo v zaključeni  
skupini. Prijave sprejemamo na e-naslov: resitve@luniverza.si 
(do zasedbe prostih mest). 

	Petek, 2. 6. 2017, 17.00–19.30
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju  

z osebnimi, medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi -  
dr. Kristina Knific. Prijave in informacije sprejemamo na:  
resitve@luniverza.si. 

	Petek, 2. 6. 2017, 18.00–19.30
  TVU 2017: Kako oprostiti krivice, ki so se mi zgodile? 

Medsebojni odnosi imajo to moč, da nas lahko globoko iz-
polnijo, osrečijo in povežejo. Hkrati pa so prav odnosi tisti, ki 
nam lahko povzročijo tudi globoke čustvene rane. Čeprav so 
se zgodile že dolgo nazaj, lahko še danes ob spominu nanje 
čutimo žalost, strah, sram, jezo ali zamero. Zdi se, da je bole-
čina preteklosti še kako živa in ima celo to moč, da  
oblikuje našo sedanjost. Kako se podati na pot osvobajanja 
in odpuščanja ter kje so pasti in priložnosti za osebnostno 
rast, se bomo dotaknili na predavanju. Predava: Alenka Lanz, 
zakonska in družinska terapevtka. 

	Ponedeljek, 5. 6. 2017, 17.00–18.00
  TUV: 2017: Šivanje prijemalke za posodo. S prijemalko bo-

ste lažje prijemali lonce, dvigovali vroče pokrovke in varno 
postavljali toplo posodo na mizo. Ročno izdelana prijemalka 
bo dodatno polepšala vašo urejeno kuhinjo.  
Zaradi omejenega števila so obvezne predhodne prijave na 
mck-prijava@luniverza.si.

	Ponedeljek, 5. 6. 2017, 18.00–19.30
  Voden ogled rudnika mangana. Zbirno mesto na parkirišču 

Gorenjesavska cesta 12. Vodi Janko Zupan.

	Torek, 6. 6. 2017, 10.30–12.00
  Vesele urice. Happy hours so namenjene vsem, ki ste se  

učili, se še učite ali pa se morda še boste učili angleščino in si 
želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in neformalen 
način z novimi obrazi.  

	Torek, 6. 6. 2017, 17.30–19.00
  Starševstvo – ni panike! BITI STARŠ JE POSLANSTVO. Pomoč 

in podpora staršem pri vzgoji. Na poglobljen in oseben način 
se bomo srečevali s starševsko vlogo. Osvetlili bomo  
morebitna vprašanja in stiske, ki se nam porajajo v vlogi  
starša. Izmenjevali bomo osebne izkušnje, predloge. Tokrat 
bomo govorili o tem, ali obstaja časovni mejnik, kdaj otroka 
začnemo vzgajati. Pogovor bo vodila Nataša Štupar Jarović, 
univ. dipl. pedagoginja, spec. na področju predšolske vzgoje. 
Hkrati potekajo ustvarjalne delavnice za otroke.

	Sreda, 7. 6. 2017, 10.00–11.30
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer  

pridobivamo nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo  
slovensko, orientalsko in drugo folkloro, raziskujemo  
kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter predvsem zabavno  
in koristno preživljamo prosti čas. 

	Sreda, 7. 6. 2017, 18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in de-

kleta prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obu-
dite. 

	Četrtek, 8. 6. 2017, 18.00–19.30
  Predavanje: Duhovni svet starih kultur. Predstave  

o potovanjih človeške zavesti in duše od starejših šamanskih 
mitologij do začetkov starogrške filozofije. Predava Marko 
Ogris, filozof in sociolog kulture. 

	Petek, 9. 6. 2017, 17.00–18.00
  TVU 2017: Orientalski plesi z Leyli. Predstavitvena  

delavnica orientalskih plesov z Leyli plesalkami. Primerno  
za vse generacije. Zaradi omejenega števila so obvezne  
predhodne prijave na mck-prijava@luniverza.si.

	Ponedeljek, 12. 6. 2017, 18.00–19.00
  TVU 2017: Cvetlična angelska meditacija z eteričnimi olji. 

Meditacija je tehnika doseganja višjega stanja zavesti. Gre za 
umiritev in sprostitev uma z namenom, da dosežemo stik s 
seboj. Eterična olja dodana meditacijam vplivajo na različne 
predele telesa, čutila in energijske centre, spodbudijo naše 
čute ter nas hitreje popeljejo v globoko meditativno stanje. 
Zaradi omejenega števila so obvezne predhodne prijave na 
mck-prijava@luniverza.si.

	Torek, 13. 6. 2017, 9.30–10.30
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se  

razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo s seboj. 
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. 

	Torek, 13. 6. 2017, 17.00–18.30
  TVU 2017: Poklic me kliče. Predavanje je namenjeno  

staršem, mladostnikom in odraslim, ki iščejo svoje  
poslanstvo. Vodi: Hermina Binder, dipl. ing. kem. teh.  
in certificirana grafologinja. 

	Torek, 13. 6. 2017, 17.00–18.30
  Vesele urice. Glückliche Stunden so namenjene vsem, ki ste 

se učili, se še učite ali pa se morda še boste učili nemščino  
in si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in  
neformalen način z novimi obrazi.  

	Torek, 13. 6. 2017, 18.00–19.30
  TVU 2017: Premagati strah. Opraviti s strahom ni preprosta 

naloga. Treba ga je ozavestiti v sebi in odkriti njegov izvor, ki 
se skriva v našem egu. Predavatelj Zoran Železnikar je o tej 
temi pred 17 leti napisal svojo prvo knjigo Planet strahu, od-
tlej pa si je nabral veliko novega znanja in izkušenj. Na  
predavanju bo predstavil tudi izkušnje iz njegovih delavnic. 

	Sreda, 14. 6. 2017, 9.00–10.30
  TVU 2017: Ravnovesje – stalnica ali premičnica I.  

Joga obraza s Patricijo Levstek in joga nidra z Iris Bukovac.  
»Skozi opazovanje se zavedamo spreminjanja in smo ves čas 
prebujeni v iskanju ravnovesja.« S seboj prinesite podlago. 
Zaradi omejenega števila so obvezne predhodne prijave na 
mck-prijava@luniverza.si.

	Sreda, 14. 6. 2017, 10.00–11.30
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer  

pridobivamo nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo  
slovensko, orientalsko in drugo folkloro, raziskujemo  
kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter predvsem zabavno  
in koristno preživljamo prosti čas. 

	Sreda, 14. 6. 2017, 18.00–19.30
  TVU 2017: Ravnovesje – stalnica ali premičnica II.  

Joga obraza s Patricijo Levstek in joga nidra z Iris Bukovac.  
»Skozi opazovanje se zavedamo spreminjanja in smo ves čas 
prebujeni v iskanju ravnovesja.« S seboj prinesite podlago. 
Zaradi omejenega števila so obvezne predhodne prijave na 
mck-prijava@luniverza.si 

	Četrtek, 15. 6. 2017, 18.00–20.00
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v po-
danem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega pred-
meta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

	Četrtek, 15. 6. 2017, 18.00–19.30
  Ego – naš navidezni prijatelj, 8. del. O entiteti, ki ima  

prevladujoč vpliv na naše notranje življenje, komajda kaj 
vemo. Na predavanju Zorana Železnikarja bo govora  
o njegovi naravi, o mehanizmih, ki jih uporablja, pasteh,  
ki nam jih nastavlja in še marsičem. 

	Četrtek, 15. 6. 2017, 18.00–19.30
  Berimo s srcem. Delile bomo vtise o knjigah, ki jih ni dovolj 

brati le z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše. 

	Petek, 16. 6. 2017, 18.00–19.30
 Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. 

	Torek, 20. 6. 2017, 10.30–12.00
  Vesele urice. Glücklichen Stunden so namenjene vsem, ki 

ste se učili, se še učite ali pa se morda še boste učili nemščino 
in si želite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in nefor-
malen način z novimi obrazi.  

	Torek, 20. 6. 2017, 17.00–18.30
  TVU 2017: Kako preživeti menopavzo z nasmeškom?
  Predavanje je namenjeno ženskam, ki se soočajo s prehodom 

v drugo obdobje življenja. Pridite, če želite razumeti, kaj se z 
vami dogaja, kako si pomagati in kakšne so možnosti izbire v 
skrbi za zdravo in uravnoteženo življenje. Predavanje vodi: 
Magdalena Fabčič, dipl. biologinja.

	Torek, 20. 6. 2017, 17.30–19.00
  Starševstvo – ni panike! BITI STARŠ JE POSLANSTVO. Pomoč 

in podpora staršem pri vzgoji. Na poglobljen in oseben način 
se bomo srečevali s starševsko vlogo. Osvetlili bomo morebi-
tna vprašanja in stiske, ki se nam porajajo v vlogi starša. Iz-
menjevali bomo osebne izkušnje, predloge. Tokrat bomo go-
vorili o pomenu in mitih vzgoje in o tem, kaj pomeni oznaka 
razvajen otrok. Pogovor bo vodila Nataša Štupar Jarović, 
univ. dipl. pedagoginja, spec. na področju predšolske vzgoje. 
Hkrati potekajo ustvarjalne delavnice za otroke. 

	Torek, 20. 6. 2017, 18.00–19.30
  TVU 2017: Plesna delavnica: Energijski ples boginj. Pre-

bujanje ustvarjalne svežine narekuje razpuščanje starega, 
uveljavljenega. Podajte se v neznano, saj le ženska, ki si vsak 
dan dovoli umiranje za novo rojstvo, ostaja sveža. Zaradi 
omejenega števila so obvezne predhodne prijave na mck-pri-
java@luniverza.si.

	Sreda, 21. 6. 2017, 18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in de-

kleta prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obu-
dite. 

	Četrtek, 22. 6. 2017, 17.00–18.30
  Pogovorna skupina: Življenje z osebo z demenco. Sreča-

nje bo namenjeno medsebojni podpori, deljenju izkušenj in 
praktičnih nasvetov pri preprečevanju izgorelosti oseb, ki skr-
bijo za ljudi z demenco.

	Četrtek, 22. 6. 2017, 18.00–19.30
  TVU 2017: Bioterapija po metodi Zdenka Domančića. Pre-

davanje na temo bioenergije in predstavitev ter praktični pri-
kaz bioterapije po metodi Zdenka Domančića. 

	Petek, 23. 6. 2017, 18.00–19.30
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

	Torek, 27. 6. 2017, 9.30–10.30
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbre-

menimo stresov, se sprostimo in povežemo s seboj. Vadbo 
vodi Brigita Jevnikar. 

	Torek, 27. 6. 2017, 17.00–18.30
  Vesele urice. Happy hours so namenjene vsem, ki ste se uči-

li, se še učite ali pa se morda še boste učili angleščino in si že-
lite konverzacijo v tujem jeziku na sproščen in neformalen 
način z novimi obrazi.  

	Četrtek, 29. 6. 2017, 18.00–20.00
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v po-
danem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega pred-
meta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI

V času poletnih počitnic med 26. 6. 2017 in 31. 8. 2017  
v Medgeneracijskem centru Kranj nudimo popestritev  
počitniških dni otrok z zanimivimi, zabavnimi, družabnimi in po-
učnimi vsebinami, staršem pa prihranimo skrb, kje bo njihov 
otrok med počitnicami in kaj bo počel.  
Vrata Medgeneracijskega centra Kranj bodo med počitnicami 
odprta od 8. do 16. ure za vse otroke, starejše od 5 let.  
Obvezne so predhodne prijave na mck-prijava@luniverza.si.
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

V Kamniško-Savinjskih Alpah
POHODNIŠKI FESTIVAL

VEČ NA SPLETNI STRANI:
kamnik-savinja-alps.com

 22. - 25. junij 2017
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Vilma Stanovnik

Čeprav nogometaše Triglava 
danes čaka še ena tekma v 
drugoligaški konkurenci, ko 
bodo ob 17. uri gostili moš-
tvo Roltek Doba, so tako 
nogometaši kot navijači že 
pripravljeni na veliko slavje, 
ki so ga začeli že pred slabi-
ma dvema tednoma. Takrat 
so namreč doma visoko pre-
magali ekipo Brežice - Ter-
me Čatež ter z nedosegljivo 
prednostjo ušli edinim res-
nim zasledovalcem, ekipi 
Roltek Dob. 
Za Triglavovimi nogometaši 
je namreč izredna sezona, 
ki so jo začeli z zmago nad 
mestnimi tekmeci, ekipo 
Zarice Kranj. Sledila je 
neverjetna serija devetih 
zmag in šele na enajsti tek-
mi sezone jih je 1:0 ugnala 
ekipa Ankaran Hrvatinov. 
Sledilo je še osem zmag, 
štirje neodločeni rezultati in 
zgolj en poraz. Skupaj so na 
vseh dosedanjih 24 tekmah 
sezone zbrali neverjetnih 58 
točk ter si že tri kroge pred 
koncem tekmovanja pribori-
li naslov prvaka v 2. SNL ter 
napredovanje v 1. slovensko 
nogometno ligo. 
»Na uspeh smo še posebno 
ponosni zato, ker smo uspe-
li z lastnim delom, z vzgojo 

mladih igralcev prek mla-
dinske nogometne šole,« 
pravi predsednik NK Triglav 
Beno Fekonja, ki skupaj z 
igralci ter športnim direk-
torjem in glavnim trener-
jem Sinišo Brkovičem vabi 
na današnjo tekmo. Ta bo 
zgolj še formalnost in bo že 
lahko potekala v svečanem 
vzdušju. Pri NK Triglav 
namreč pripravljajo bogat 
spremljevalni program, po 

tekmi pa bo sledila sloves-
nost ob dvigu pokala. 
»Pred tekmo in po njej bo 
ogromno prostora in prilož-
nosti za zabavo ter uživanje 
obiskovalcev ob različnih 
dejavnostih, možen pa bo 
tudi nakup spominskih 
izdelkov. Zbrana sredstva 
bodo šla v klubski sklad za 
nogometaše iz socialno 
ogroženih družin,« pravijo v 
klubu, kjer seveda vabijo 
tudi na derbi zadnjega kroga
»Ni lepšega, kot zaključiti 
sezono na prvem mestu, na 
domačih tleh in z zmago 
nad najbližjim zasledoval-
cem. Zato bomo naredili 
vse, da se od druge lige pos-
lovimo, kot se za prvake tudi 
spodobi,« pred tekmo bočni 
branilec Triglava Ožbej 
Kuhar.

Naj še zapišemo, da bo na 
današnji tekmi v vlogi glav-
nega sodnika Damir Skomi-
na. Njegova pomočnika 
bosta David Gabrovec in 
Janez Bezjak. 
Pri Triglavu dodajajo, da bo 
ta konec tedna nadvse 
pomemben tudi za mladin-
sko ekipo, ki se bo v nedeljo 
doma pomerila z NK Dom-
žale. To pa bo tudi neposre-
dni dvoboj za naslov držav-
nega prvaka v najmočnejši 
državni ligi za igralce do 19 
let. Prav tako so ponosni na 
igralce selekcije U9, ki je 
minuli konec tedna na Kral-
jevem memorialu v organi-
zaciji NK Domžale osvojila 
drugo mesto, potem ko so 
mladi Triglavovi upi izgubili 
šele v finalu proti Domža-
lam.

Danes veliko slavje 
nogometašev Triglava
Nogometaši Triglava so si že tri kroge pred koncem državnega prvenstva zagotovili prvo mesto v 
drugi ligi, danes pa se bodo navijačem predstavili še zadnjič v tej sezoni, ko se bodo na domači 
zelenici pomerili z ekipo Roltek Doba. 

V novi ligaški sezoni ne bo več mestnih obračunov med Triglavom in Zarico Kranj, ki so 
bili v tej vedno dobro obiskani. / Foto: Primož Pičulin

V iztekajoči se sezoni sta se v 2. SNL borili dve 
kranjski moštvi, saj je poleg Triglava v ligi igrala 
tudi Zarica Kranj. Na koncu so zadovoljni oboji, 
saj je Triglav prvak, Zarica pa si je že krog pred 
koncem prvenstva zagotovila obstanek v ligi. 
Jutri bodo ob 17. uri na Zarici gostili še Brežice - 
Terme Čatež.

Vilma Stanovnik

S podelitvijo priznanj 
najbolj šim tekmovalcem in 
klubom v smučarskih sko-
kih in nordijski kombinaciji 
se bo danes v Velenju urad-
no zaključila sezona 
2016/17. Naslov najboljšega 
kluba je že po tradiciji prep-
ričljivo osvojil kranjski Tri-
glav s 170.970 točkami, kar 
je skoraj dvesto odstotkov 
več kot drugouvrščena Alpi-
na iz Žirov, ki je prvič v zgo-

dovini odvzela drugo mesto 
ljubljanski Iliriji. 
V pokalu Cockta je Triglav 
prvi pri moških in ženskah v 
skokih, v nordijski kombina-
ciji pa je zasedel drugo mes-
to tako v moški kot tudi v 
ženski konkurenci. Točke je 
osvojilo 26 klubov od 40 
registriranih, ki se aktivno 
ukvarjajo s skoki ali nordij-
sko kombinacijo. Število tek-
movalcev je ostalo približno 
na enakem nivoju kot prete-
klo leto, ko je število skakal-

cev zaradi velikih uspehov 
Petra Prevca in ostalih repre-
zentantov močno poraslo. 
Redno je tekmovalo okoli 
petsto skakalcev in kombina-
torcev v moški in ženski kon-
kurenci. Najbolj množičen je 
bil s 155 tekmovalci Triglav, 
kar predstavlja skoraj tretjino 
vseh nastopajočih. V kranj-
skem Triglavu so ponosni 
tudi, ker jedro državne moš-
ke reprezentance še vedno 
sestavljajo v njihovem klubu 
vzgojeni športniki.

Skakalci Triglava  
so znova najboljši
Naslov najboljših v državi so osvojili že petinštiridesetič.

Maja Bertoncelj

V nedeljo se bo končala sto-
ta izvedba kolesarske dirke 
Po Italiji, na kateri odlično 
nastopa Jan Polanc. Zmagal 
je na četrti etapi, ki se je po 
181 kilometrih, po dolgem 
begu in po slabih šestih 
urah kolesarjenja končala 
na vrhu Etne. To je njegova 
druga etapna zmaga na 
Giru. Prva je izpred dveh let.
Kolesar iz Britofa je tako pos-
tal edini Slovenec, ki se lahko 
pohvali z dvema etapnima 
zmagama. Petindvajsetletnik 
iz Britofa je v etapi, ki je kole-
sarje vodila na 1892 metrov 
visoki vulkan, prikazal izjem-
no vožnjo. »To je neverjetno. 
Verjetno nihče ni pričakoval, 
da bom zdržal do konca. Bili 
smo le štirje v begu in nismo 
imeli velike prednosti pred 
zadnjim vzponom. Smo pa 
dobro sodelovali. To je bil 
najverjetneje najtežji dan 
mojega življenja. Čudovito je 
ponoviti etapno zmago, ki mi 
je na Giru uspela leta 2015. Je 
pa bilo danes zmagati precej 
težje kot takrat. Vzpon na 
Etno je bolj strm, poleg tega 
je bilo več vetra,« so bile po 
zmagi besede Jana Polanca, 
člana ekipe United Arab 
Emirates, ki je na Etni letos 
tudi treniral, tako da je traso 

dobro poznal. Osem dni je 
nosil modro majico vodilne-
ga hribolazca, visoko pa je 
tudi v skupnem seštevku. 
Najvišje med Slovenci je bil 
doslej Besničan Tadej Valja-
vec na devetem mestu. 
Polde, kot kličejo 25-letnega 
Polanca, je s tem še enkrat 
več potrdil svoj talent za 
zahtevne tritedenske dirke, 
ki ga je nakazoval že v mlaj-
ših kategorijah in na katere-
ga je opozarjal tudi njegov 
oče in trener Marko Polanc, 
ki je najbolj zaslužen za 
sinove uspehe. Jan je bil dol-
go let član takratne kranjske 
Save, od koder je odšel v KD 
Rog in nato v tujino.

Polancu etapa Gira
Jan Polanc na dirki Po Italiji kaže odlično 
pripravljenost. Zmagal je na četrti etapi in bil 
dolgo v modri majici vodilnega hribolazca.

Veselje Jana Polanca v četrti 
etapi Gira 
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Več o Scottovem kolesarskem dnevu na:
www.kklub-sava.si
 Kolesarski klub Kranj
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Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Praznovanje se bo 
začelo že jutri, ko bo na Tr-
steniku tradicionalna dirka 
za najmlajše kategorije. Že 
dan kasneje, v nedeljo, pa v 
Kranju pričakujejo več sto 
rekreativnih kolesarjev, saj 
je na sporedu tretji Scottov 
kolesarski maraton. 
Kljub temu, da je Kranj ko-
lesarsko mesto, svojega re-
kreativnega maratona ni 
imel kar lep čas. Zadnja tri 
leta je nekoliko drugače, za 
kar se gre zahvaliti prav ko-
lesarskemu klubu Kranj in 
Scottu.
Jutri bodo v starem delu me-
sta že drugič organizirali 
pravi pravcati kolesarski pra-
znik. Ljubitelji biciklov in 
vsega, kar je povezano s kole-
sarjenjem, si morate ta dan 
rezervirati in s kolesi ali brez 
priti v Kranj. Ni pomembno, 
kakšno kolo imate – poga-
njalčka, cestno, gorsko, tre-
king, ročno, monocikel, 
BMX ali tricikel, važno je, da 
ste dobre volje in se pridete 
družiti s svojimi kolesarski-
mi prijatelji in skupaj uživa-

te v vzdušju in športu, ki 
nam je vsem blizu …
Scottovega kolesarskega 
dneva ne smete zamuditi 
tudi zato, ker se bo v nedeljo, 
28. maja,  med 9. in 18. uro 
na Glavnem trgu odvijal pe-
ster spremljevalni program 

za vse starosti, lahko boste 
testirali kolesa Scott, svoje 
spretnosti na kolesu boste 
lahko preizkusili na Scotto-
vem Pump tracku, ali na 
spretnostnem poligonu, 
otroke bo obiskal Kuža Pazi, 
imeli bodo bogat srečelov z 
glavno nagrado Scottovim 
kolesom, predstavili se bodo 
različni razstavljavci, organi-
zirane bodo različne delavni-
ce, poskrbeli bodo, da ne 
boste lačni... Na voljo bodo 
tri dolžine maratona, izberi-
te pravo dolžino glede na 
svoje trenutne sposobnosti.
Zadnjo nedeljo v juniju bo 
Kranj po treh desetletjih zo-
pet gostili cestno državno 
prvenstvo za mladince, žen-
ske in člane. Ob koncu julija 
pa bo Kranj še posebno ko-
lesarsko obarvan, kajti v so-
boto, 29. julija, klub organi-
zira nočni kriterij, ki je kot 
vedno prava paša za oči za 
gledalce. Nadgradili ga bodo 
s koncertom Andreja Šifrer-
ja in skupaj z njim prazno-
vali 100-letnico delovanja, 
Andrejevih 40 let glasbene-
ga ustvarjanja in 60 let KK 
Kranj. Dan kasneje bo sledi-

la najstarejša slovenska ko-
lesarska dirka Veliko nagra-
da Kranja. 
V času kolesarskega prazni-
ka bo v Avli Mestne občine 
Kranj na ogled razstava o 
kranjskem kolesarskem klu-
bu skozi čas. 

Začenja se kranjsko 
kolesarsko leto

Kolesarski klub Kranj praznuje šestdesetletnico. 
Proslavili jo bodo s številnimi prireditvami, v 
nedeljo bo na sporedu Scottov kolesarski dan.

Kranjski kolesarji na začetku svoje poti

Vilma Stanovnik

Od danes do nedelje bo pod 
pokroviteljstvom Mestne 
občine Kranj AVK Triglav 
Kranj pripravil že 29. med-
narodni vaterpolski turnir 
Tristar za dečke, rojene leta 
2002 in mlajše. Turnir bo 
potekal v Pokritem olimpij-
skem bazenu v Kranju, na 
njem pa organizatorji priča-
kujejo osem ekip iz šestih 
držav, ki bodo odigrale kar 
šestnajst tekem. V skupini 
A bodo igrala moštva doma-

čega Triglava, Juga iz hrva-
škega Dubrovnika, srbskega 
Zemuna in madžarskega 
Csongrada VVSE, v skupini 
B pa ekipe španske Cata-
lunyje, srbske Crvene zvez-
de, hrvaškega Medveščaka 
in italijanskega Triesta.
»S turnirjem že vrsto let skr-
bimo tako za promocijo va-
terpola kot kranjske občine, 
saj smo v vseh teh letih za-
gotovili Kranju in namesti-
tvenim ponudnikom več kot 
dvajset tisoč nočitev,« pravi-
jo pri AVK Triglav Kranj.

Turnir se bo začel danes ob 
16. uri s tekmo med Cata-
lunyo in Medveščakom, slo-
vesnost ob odprtju bo na 
sporedu ob 18.30, sledila pa 
bo tekma med domačim 
Triglavom in Zemunom. 
Domači vaterpolisti bodo v 
drugem krogu jutri ob 13.45 
igrali z Madžari, v tretjem 
krogu jutri zvečer ob 19.45 z 
Jugom. 
Zaključni obračuni turnirja 
bodo v nedeljo dopoldne, ob 
15. uri pa bo sklepna slove-
snost.

Tristar turnir za mlade 
vaterpoliste

Samo Lesjak

Kranj – Kranjski odbojkarji 
so letošnje državno prven-
stvo končali le za ekipama 
ACH Volley ter kamniškim 
Calcit Volleyballom, kar za 
triglavane predstavlja najve-
čji uspeh v zgodovini kluba. 
Zasluženim čestitkam se je 
pridružil tudi župan Bo-
štjan Trilar, ki se je, skupaj 
s podžupanom Borisom Ve-
hovcem, srečal z igralci in 
vodstvom kluba na slavno-
stnem kosilu v gostišču Pri 
Matičku na Primskovem. 
Ob čestitkah jim je zaželel 
obilo uspeha tudi v priho-
dnje.

Odbojkarski klub Triglav si-
cer že od leta 2006 nepreki-
njeno nastopa v 1. državni 
odbojkarski ligi.  V klubu je 
trenutno več kot 150 mladih 
odbojkaric in odbojkarjev, ki 
v različnih starostnih sekci-
jah zelo uspešno nastopajo 
tako na regijskem kot tudi 
na državnem nivoju. Član-
ska ekipa je do sedaj v držav-
nem prvenstvu petkrat osvo-
jila četrto mesto, enkrat pa 
so nastopili tudi v pokalu 
evropske odbojkarske fede-
racije – CEV Challenge. Le-
tos so si cilje postavili še viš-
je in so že po rednem delu 
prvenstva zasedali visoko 
tretje mesto. Premagali so 

tako državne prvake ACH 
Volley kot tudi pokalne zma-
govalce Calcit Volleyball, v 
končnici pa so po tesnem 
boju s Calcitom za finale 
pristali v malem finalu in 
tam dosegli največji uspeh 
kluba, tretje mesto.
Kot so dejali predstavniki 
kluba, tudi v prihodnje načr-
tujejo podobne uvrstitve v 
domačem prvenstvu, želijo 
pa si tudi nastopov v medna-
rodni konkurenci. Priborili 
so si vstopnico za evropski 
pokal Challenge, razmišljajo 
pa tudi o srednjeevropski 
ligi (MEVZA cup). Odločili 
se bodo za tisto tekmovanje, 
ki jim bo prineslo več tek-

movalnega izziva in napred-
ka za mlade igralce, na kate-
rih bo ekipa temeljila tudi v 
prihodnje. Ekipa sicer že tri 
tekmovalne sezone zapored 
nastopa brez generalnega 
sponzorja in to je za vodstvo 
kluba trenutno največji iz-
ziv. Pri uspehih ne gre zane-
mariti tudi prispevka OK 
Žirovnica, s katerim zelo 
uspešno sodelujejo. O kako-
vosti kranjskih odbojkarjev 
pa priča tudi dejstvo, da so 
na spisku selektorja državne 
odbojkarske reprezentance 
Slobodana Kovača tudi štirje 
igralci Triglava: Gregor Ro-
pret, Aleš Kök, Matej Kök in 
Urban Toman.

Čestitke odbojkarjem
Odbojkarski klub Triglav Kranj je s tretjim mestom v državnem članskem prvenstvu dosegel svoj 
največji uspeh, zato jim je čestital tudi župan Boštjan Trilar.

Odbojkarjem kranjskega Triglava sta ob njihovem največjem uspehu čestitala tudi župan Boštjan Trilar in podžupan Boris 
Vehovec. / Foto: Primož Pičulin
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Emisije CO2: 180−82 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,9−3,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0033−0,0037 g/km. 
Število delcev: 0,0099−0 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 „All 
inclusive/Vključuje vse“ velja za fizične osebe in velja v primeru sklenjenega financiranja vozila preko družbe Porsche Leasing SLO d.o.o., ki 
je del skupine Porsche Finance Group Slovenia. Akcija ne velja za električna in hibridna vozila. Več na www.porscheleasing.si. *Informativni  
izračun  velja v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, servisiranju in zavarovanju vozila pri Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za 
leasing, Ljubljana pod pogoji, ki so razvidni iz ponudbe na strani www.volkswagen.si in  www.porscheleasing.si. **Servisiranje vozila se za 
prvih 6 let oz. do prevoženih 90.000 km obračuna 1 EUR/mesec in vključuje redne servise skladno z navodili proizvajalca vozila  (zamenjava 
motornega olja, filtrov, ipd.) ter zavorne tekočine. Pogodba za Finančni leasing, servis in zavarovanje vsebuje tudi stroške servisa in 
zavarovanja. Akcija traja do 30. 06. 2017. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

Privlačna ponudba financiranja.
Preverite All inclusive ponudbo vozil Volkswagen z vključenim servisiranjem in 
zavarovanjem prvih 6 let** in 6 letnim jamstvom. Zdaj že od 132 EUR/mesec* dalje.

Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen in na www.volkswagen.si.

All inclusive!
Servisiranje in 
zavarovanje  
prvih 6 let!**

VWoglasDealer_Financiranje_2017_210x297.indd   1 13/04/2017   13:29

1.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW GOLF 

2.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW POLO 

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrk
zoštevilčenihpoljinvpisanovkuponiz
križanke) pošljite do srede, 7. junija
2017,naGorenjskiglas,Bleiweisovace
sta4,4000Kranj.Rešitvelahkooddate
tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
poslovnostavbonaBleiweisovicesti4.

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

Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
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Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
ŽIVLJENJE 
ŽIVALI
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten 

kot gozdna miš, žalosten kot košuta – so živali res 

zmožne takšnih čustev? Ni takšno raznoliko čustveno 

življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi 

najnovejših znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z 

opažanji in izkušnjami z živalmi iz prve roke, osvetli 

neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  
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NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstve-

nik. Študiral je gozdarstvo in je bil 

več kot dvajset let uradnik na dežel-

nem gozdnem gospodarstvu. Ker je 

želel uresničiti svoje ekološke sanje, 

je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na ob-

močju gorovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pra-

gozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja 

predavanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

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.

www.gorenjskiglas.si
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Alenka Brun

Klub je ob svečani obletnici 
izdal brošuro, v kateri je 
predstavljeno njegovo delo-
vanje v dvajsetih letih obsto-
ja, razloženo poslanstvo ozi-
roma poslanstvo lionizma 
nasploh. Letos praznujeta 
tudi slovenski lionizem – 25 
let, svet pa praznuje stoto 
obletnico lionizma.
Ob slavnostnem dogodku 
Lions kluba (LK) Kranj je za 
vezni tekst ponovno skrbela 
Slavica Bučan, glasbeni del 
so zaupali članu Slovenske-
ga okteta, tenoristu Janezu 
Trilerju. Poleg predsednika 
kluba Miroslava Matijaševi-
ča sta prisotne nagovorila in 
čestitala ob jubileju še gu-
verner Distrikta 129 Gregor 
Pajić ter kranjski župan Bo-
štjan Trilar, slavnostnega 
večera pa so se udeležili 
tudi prvi viceguverner in 
conski predsednik Marko 
Gospodjinački ter predstav-
niki botrskega kluba LK 
Ljubljana. 
Ob priložnosti so se zahvali-
li tudi posameznikom za 
njihovo delo v klubu. Za pet 
let in več dela sta prejela pri-
znanje Marko Drinovec in 

Darja Delavec; za deset in 
več Jože Veternik in Meri 
Rozman Logar; za dvajset pa 
Aleš Paternoster, Peter 
Marn, Miroslav Matijaševič, 
Blanka Farčnik, Vanda Pe-
čjak in Ilija Bregar. Za izje-
mno delo v klubu so se še 

enkrat zahvalili Darji Dela-
vec, za Plakat miru Alenki 
Kotar, posebno zahvalo LK 
Kranj za podporo klubu pa 
so podelili lionu Zvonku Be-
liču iz LK Golf Bled. Iz gu-
vernejevih rok je predsednik 
LK Kranj Miroslav Matijaše-

vič prejel tudi plaketo, kot 
spomin na dvajsetletnico. 
Slavnostni večer je ponovno 
pospremila dobrodelnost: 
donacijo večera so namreč 
namenili nakupu belih palic 
za slepo in slabovidno mla-
dino.

Jubilej Lions kluba Kranj
Lions klub Kranj je na Brdu pri Kranju pripravil slavnostni večer in tako praznoval dvajseti rojstni dan. 
Po uradnem delu, kjer so podelili tudi priznanja posameznikom za njihovo delo v klubu, je sledilo 
druženje v sproščenem vzdušju. 

Ob dvajsetem rojstnem dnevu so se spomnili tudi nekaterih posameznikov. Podelili so 
priznanja za pet, deset in dvajset let dela v klubu ter tudi posebna priznanja predsednika 
LK Kranj Miroslava Matijaševiča. Žal se zaradi določenih obveznosti nekateri prejemniki 
priznanj niso mogli udeležiti slovesnosti.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Tradicionalno raz-
stavo so pred kratkim v go-
stilni Sonce pripravile 
ustvarjalke dveh krožkov 
Kulturno umetniškega dru-
štva (KUD) Bitnje, njihove 
klekljarice pod vodstvom 
Marije Jeršin in udeleženke 
ustvarjalnih delavnic pod 
mentorstvom Mateje Arhar 
in Tatjane Muraja Oblak. Na 
razstavi so svoje čudovite iz-
delke, že prave umetnine, 
pokazale Mateja Arhar, Ta-
tjana Muraja Oblak, Lidija 
Zupančič, Andreja Štefe, 
Darja Bajt, Marija Šifrer, 
Mija Kogovšek, Tončka Dra-
ksler, Romana Zorč, Duša 
Jeršin, Majda Jenko, Cvetka 
Kapitan, Marija Kern, Elvira 
Kralj, Anka Orehar, Zvonka 
Trdina in Slavi Valenčič. 
»Sezono krožkov običajno 
zaključimo konec aprila rav-
no z razstavo. Na letošnji so 
že po tradiciji na ogled kle-
kljani izdelki, pri ustvarjal-
nih delavnicah pa delamo 
različne stvari. Veliko je 
kvačkanih, pletenih in veze-
nih izdelkov pa unikatnega 
nakita, torbic, med zdaj že 

minulo sezono smo se veli-
ko posvečale tudi izdelavi 
tunik ...« je povzela Mateja 
Arhar in napovedala še več 
dogodkov, na katerih sode-
lujejo, med drugim so se 
ustvarjalke predstavile tudi v 
nedavnem Tednu vseži-
vljenjskega učenja. Z obema 
krožkoma bodo začeli spet 
oktobra, že zdaj pa vabijo 
vse, ki vas veselijo ročne 
spretnosti, da se jim jeseni 
pridružite. Srečujejo se en-
krat na teden v v Gasilskem 
domu Bitnje, kjer imajo 

lepo opremljen in svetel kle-
tni prostor. 
KUD Bitnje deluje trinajst 
let. Poleg tradicionalnih pri-
reditev čez celo leto (razsta-
va izdelkov, Prihod pomladi, 
Direndaj, prihod dedka 
Mraza ...) vsako sezono izve-
dejo nekaj različnih študij-
skih krožkov. Poleg že ome-
njenih dveh krožkov so med 
njimi tudi bralke, ki delujejo 
v Bralnem krožku Sorško 
polje, in da svojo dejavnost 
še bolj popestrijo, je bil 8. 
maja organiziran izlet Po 

poti jeprškega učitelja, prav 
tako so se s krožkom vklju-
čili v Teden vseživljenjskega 
učenja. Zagnani pridelovalci 
zdrave hrane in zagovorniki 
zdravega načina življenja pa 
se dobivajo v krožku Za 
zdravo življenje. Dejavnosti 
obiskuje okoli šestdeset čla-
nov, ki jim je skupna želja 
po novem znanju, podaja-
nju izkušenj, druženju, iz-
menjavi mnenj .... Arharje-
va je napovedala, da se bodo 
junija udeležili karavane 
študijskih krožkov.

Čudovite umetnine spretnih rok
Ustvarjalke pri Kulturno umetniškem društvu Bitnje so ob koncu sezone na ogled postavile 
tradicionalno razstavo izdelkov.

Na ogled so bili čudoviti klekljani izdelki, iz ustvarjalnih delavnic pa prav tako že prave 
umetnine: od kvačkanih, pletenih, vezenih izdelkov do unikatnega nakita, torbic, tunik ... 
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Pri Moto klubu Raubritter iz Besnice ta konec tedna pripra-
vljajo sedaj že tradicionalni moto zbor. Srečanje motori-
stov se bo začelo danes popoldne, ko se bodo zbrali na 
pikniku na travniku ob gozdu v Besnici ter se zabavali tudi 
ob živi glasbi. Še bolj živahno bo jutri, ko popoldne pripra-
vljajo zanimive motoristične igre, nato pa živo glasbo in 
obvezni striptiz. Po nedeljskem poznem zajtrku bodo za-
pustili Besnico.

Motoristi prihajajo v Besnico

Vilma Stanovnik

Minulo soboto je v Kranju 
potekalo gasilsko občinsko 
tekmovanje Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj. Naj-
bolj uspešni so bili gasilci 
PGD Mavčiče, ki so se tek-
movanja udeležili s kar pet-
najstimi ekipami in dosegli 
odlične rezultate. 
Prvo mesto so zasedli pionir-
ji, pionirke 1, mladinci 2, mla-
dinke, članice B2 in člani B2. 
Drugega mesta so se veselili 
mladinci, članice A2, članice 

B1, člani A1 in člani B1. Tretje 
mesto so dosegli članice A1 in 
veterani. Četrte so bile pionir-
ke 2, šesti pa še člani A2. Čla-
ni B2 PGD Mavčiče so prejeli 
tudi prehodni pokal za naj-
boljšo vajo. Članice B2 pa so 
prejele prehodni pokal v traj-
no last, ker so tretje leto zapo-
red izvedle najboljšo vajo na 
tekmovanju. 
Gasilci iz Mavčič so se tako 
s kar 13 ekipami uvrstili na 
regijsko tekmovanje Gorenj-
ske, ki bo oktobra v Šenčur-
ju in Naklem.

Najboljši gasilci  
iz Mavčič

Ekipa članic B2 Mavčič s pokalom / Foto: arhiv PGD Mavčiče

Članice sekcije ročnih del Ivanjščice ta konec tedna vabijo 
na ogled jubilejne 15. razstave klekljanih in kvačkanih del. 
Razstava, ki bo od danes do nedelje potekala v Osnovni šoli 
Stražišče, se bo začela s svečanim odprtjem danes ob 17. 
uri. V programu bodo sodelovali učenci Osnovne šole Stra-
žišče. Jutri in v nedeljo bo razstava odprta med 9. in 19. uro.

Naših petnajst let 
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Maja mladostno razigrani
Čeprav ga še ni čisto konec, je letošnji maj postregel z vrsto zanimivih dogodkov, ki so obarvali ulice Kranja. Veliko dogodkov je bilo povezanih s Tednom 
mladih, mladi so se veselili tudi na maturantski paradi in plesu četvork, k združevanju in povezovanju pa so vabili tudi Kranjski rovi.

Mladinski festival Teden mladih v organizaciji aktivistov KŠK je devet dni z glasbenimi, 
kulturnimi, športnimi in zabavnimi dogodki polnil kranjske ulice in prireditvene prostore. 
Baza festivala je bila na Glavnem trgu, tako imenovana Hengalnica. S. L. / Foto: Primož Pičulin

Teden mladih je ponudil mnoge aktivnosti: nočni tek po kranjskih ulicah, impro-večer, 
modno revijo, spopad komikov, družabne igre, filmske projekcije, razstave, koncerte, 
športne aktivnosti pa tudi osvežilni skok v vodo na Beach Partyju v KluBaru. S. L.

Prejšnji petek so imeli svoj dan tudi letošnji maturantje, ki so se najprej zbrali ob jutranji 
osmrtnici, sledila je predaja ključa in nato svečana povorka do starega Kranja, kjer so pred 
Prešernovim gledališčem zapeli Gaudeamus igitur. V. S. / Foto: Andrej Tarfila

Vsako leto se mladi od srednješolskih let poslovijo tudi s plesom skupinske četvorke. Tudi 
letos so kranjski maturanti, ki so se jim pridružili tudi vrstniki nekaterih drugih gorenjskih 
srednjih šol, zaplesali pred Gimnazijo Kranj. V. S. / Foto: Andrej Tarfila

Kranjske rove so si ogledali člani Društva paraplegikov Gorenjske, Aurisa Kranj, Varstveno 
delovnega centra Kranj, Centra korak ter Centra Sonček, minuli torek pa so se zbrali na 
vrtu gradu Khislstein, kjer so se zabavali in ustvarjali, za spomin pa so se tudi fotografirali. V. S. 

Kranjski rovi povezujejo in zbližujejo, kar so v minulih dneh občutili številni, ki so se skozi 
rove sprehodili s kranjskimi vodniki, se spoznali z jamarji in gorskimi reševalci pa tudi 
člani enot za zaščito in reševanje in reševalnimi psi. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič
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