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Vilma Stanovnik

Kranj – Gasilsko reševalna 
služba Kranj ima v svojem 
voznem parku novo vozilo z 
oznako TRV-2. Vozilo je 
zgrajeno po standardih naj-
novejše tehnologije podjetja 
Rosenbauer in je pomem-
ben del intervencij pri reše-
vanju ob prometnih nesre-
čah, reševanju na vodi, reše-
vanju z višin in iz globin ter 
tudi gašenju začetnih poža-
rov na prometnih sredstvih. 
Med opremo so v vozilu še 
različne vrste motornih žag, 
oprema za dvig bremen in 
vozil, oprema za tesnjenje, 
razna ročna orodja, oprema 
za stabilizacijo ob raznih po-
rušitvah, lestve, električno 
orodje, oprema za izvajanje 
prenosne razsvetljave in vse 
ostalo, kar je pomembno za 
čim boljše in hitrejše delo 
gasilcev.
»Pri nas je frekvenca inter-
vencij zelo velika, saj smo 
tretja najbolj obremenjena 
enota v državi. Tako smo 
imeli lani kar 1037 interven-
cij, zadnja med večjimi pa je 
bil požar v Qlandii Kranj. 
Zato smo si želeli staro vozi-
lo zamenjati za novo, ki ima 
res sodobno opremo,« je po-
vedal poveljnik Gasilsko re-
ševalne službe Kranj Andraž 
Šifrer in dodal, da so podob-
no, štirinajst let staro vozilo 

prodali prostovoljnim gasil-
cem v Gornji Radgoni. 
Kranjski poklicni gasilci ima-
jo tako sedaj dvanajst tovor-
nih vozil, dve osebni vozili, 
dve terenski vozili, štiri kom-
binirana vozila ter dva čolna. 
Kot je povedal direktor Gasil-
sko reševalne službe Kranj 
Tomaž Krišelj, so dobro 
opremljeni, najbolj pa potre-
bujejo novo avtolestev. 
V Gasilsko reševalni službi 
Kranj je 57 zaposlenih, od 
tega večina operativnih gasil-
cev. Po številu intervencij gle-
de na število zaposlenih ope-

rativnih gasilcev so najbolj 
obremenjena enota v državi.
Ob slovesnem prevzemu 
novega vozila je generalni 
direktor Uprave RS za zašči-
to in reševanje Darko But 
povedal, da so ponosni na 
gasilce in njihovo delo, ki 
uživajo veliko zaupanje tudi 
med ljudmi. Novo vozilo so 
financirali iz različnih virov, 
prispevali sta tako država 
kot občina. 
»Novo sodobno vozilo je vre-
dno okoli pol milijona evrov, 
večino denarja zanj pa je pri-
spevala Mestna občina Kranj. 

Najpomembneje se mi zdi, 
da bo tako naša požarna var-
nost boljša, prav tako po-
memben pa je hitrejši čas ob 
intervencijah,« je poudaril 
kranjski župan Boštjan Trilar.
»Sirena na novem vozilu je 
še posebno glasna, zato je 
na cesti ne boste mogli zgre-
šiti,« je slavnostno predajo z 
zvokom nove sirene pospre-
mil poveljnik Andraž Šifrer 
in pojasnil, da vozniki, ki so 
v vozilih vse bolj zatopljeni v 
moderno tehnologijo, pogo-
sto nevede otežujejo vožnjo 
gasilcem na cestah.

Za hitrejše intervencije
V Gasilsko reševalni službi Kranj so prejšnji mesec slovesno prevzeli novo, pol milijona evrov vredno 
vozilo za posredovanje ob tehničnih intervencijah. Z njim so nadomestili staro vozilo, na tak način pa 
bo še bolje poskrbljeno za požarno varnost.

Kranjski gasilci so med najbolj obremenjenimi enotami v državi, novo sodobno vozilo pa 
jim je v veliko pomoč. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – V zadnjih letih si na 
kranjski občini prizadevajo 
za večjo mobilnost prebival-
cev z manjšim onesnaževa-
njem okolja in hitrejšim 
transportom, prav tako pa si 
želijo rešiti preobremenje-
nost parkirišč v mestnem 
središču. 
»Trajnostna mobilnost je 
odgovor na izzive nenehne-
ga povečevanja prometa. 
Tega se zavedamo tudi v 
Kranju, saj smo v letošnjem 
letu poleg sistema izposoje 
koles uvedli Kranvaj, kon-
stantno proučujemo mo-
žnost optimizacije javnega 
potniškega prometa, gradi-
mo dodatne kolesarske ste-
ze in podobno. Sedaj se 
vključujemo tudi v sistem 
izposoje električnih vozil,« 
je povedal vodja Urada za 
gospodarstvo in gospodar-
ske javne službe na kranjski 

občini Miha Juvan in dodal, 
da so za začetek za izposojo 
avtomobilov predvidene tri 
postaje, in sicer pred občin-
sko stavbo, pred zdravstve-
nim domom in na območju 
Čebelice. V začetku bodo na 
voljo vozila BMW i3, Re-
naultova ZOE in smart elec-
tric drive ter električni 
Volks wagnov e-golf. 
Kot je pojasnil idejni vodja 
projekta Avant2Go Matej 
Čer, je vesel, da se je tudi 
kranjska občina odločila za 
dostopno, napredno, čisto in 
učinkovito mobilnost. 
"Zaradi relativno majhne 
oddaljenosti od Ljubljane in 
Brnika ima Kranj dobre mo-
žnosti za nadaljnje, še te-
snejše sistematično povezo-
vanje v prihodnosti,« je pou-
daril kranjski župan Boštjan 
Trilar in dodal, da je zadovo-
ljen, da bodo lahko občan-
kam in občanom ponudili 
novo alternativo mobilnosti. 

Na izposojo tudi 
avtomobili
V Kranju si bo od jeseni poleg koles moč 
izposoditi tudi električne avtomobile.

Prejšnji mesec so v Kranju že predstavili nov sistem za 
izposojo avtomobilov, ki bo zaživel jeseni. / Foto: Gorazd Kavčič

Dvojno 
praznovanje
Tradicionalni dvodnevni 
kranjski kolesarski praznik so 
ob 60-letnici Kolesarskega 
kluba Kranj združili z Andrejem 
Šifrerjem, ki letos praznuje 40. 
obletnico izdaje prve plošče, 
pripravili pa so tudi razstavo.
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Septembra 
tretji festival 
športa
Tudi letos bo septembra Kranj 
gostil Festival športa Kranj, 
edinstveno predstavitev 
klubov in športnih programov 
v kranjski občini in širše. 

stran 5

OBČINSKE NOVICE

Pri sodišču bo krožišče
Ta teden so se začela grad-
bena dela za preureditev kri-
žišča ob kranjskem sodišču, 
ki bo po načrtih preurejeno v 
krožišče.
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ZANIMIVOSTI

Osemnajst odličnih
Na Gimnaziji Kranj se pri 
splošni maturi lahko pohva-
lijo s šestimi zlatimi matu-
ranti, ki se jim je pridružilo 
še dvanajst zlatih maturan-
tov z mednarodne mature.
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KULTURA

Zveneče skulpture
V okviru Poletja s Prešerno-
vimi nagrajenci in Kranfesta 
je v Galeriji Prešernovih na-
grajencev potekala delavnica 
Glina - kamen - zvok s kipar-
ko Dragico Čadež, nagrajen-
ko Prešernovega sklada.
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ŠPORT

Vroče na mivki
Na ploščadi pred kranjsko 
občino je potekalo državno 
prvenstvo v odbojki na miv-
ki, ki si ga je po ocenah or-
ganizatorjev iz Odbojkar-
skega kluba Triglav ogledalo 
okoli tisoč petsto športnih 
navdušencev.
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Kranj, avgust - september 2017

AVGUST - SEPTEMBER 2017

SPROŠČENI
V KONEC 
POLETJA
Konec avgusta bomo ležerno 
uživali v dolgih večerih na fe-
stivalu Jazz Kamp Kranj, ki 
na rob kranjske skale, na Pun-
gert, privablja izjemne glas-
benike ter vse ljubitelje jazza, 
vina in prijetnega vzdušja, ki 
ga znamo uživati vse generaci-
je. Naj vas zadnji sončni žarki 
božajo med klepetom s prija-
telji. Kje smo preživeli dopust, 
kam nas je pot zanesla tokrat, 
kje smo se to poletje najbolj 
nasmejali?

 
Jazz Kamp Kranj
od 18. do 27. 8. 2017
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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
Samo Lesjak, Suzana P. Kovačič, Mateja Rant,  
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
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Kranj – »Iskreno priznanje si 
člani združenja zaslužite še 
zlasti za veliko prostovoljnega 
dela, ki ga opravite za varnost 
v prometu vseh udeležencev, 
še posebej otrok. Našega sre-
čanja sem vesel tudi zato, da 
si lahko izmenjamo informa-
cije, kje so šibke točke v pro-
metu v občini, in poveste, kaj 
predlagate, da izboljšamo,« je 
poudaril župan Boštjan Tri-
lar, ki se je skupaj s sodelavci 
ob slovenskem dnevu šofer-
jev in avtomehanikov (13. 
julij) srečal s predstavniki 
Združenja šoferjev in avto-
mehanikov Kranj.
Od udeležencev srečanja – 
podpredsednika ZŠAM Kranj 
Franja Jurmana, tajnika Iva-
na Zadnikarja ter članov 
upravnega odbora Jožeta Gaš-
pirca in Anteja Atlije – je 
župan prejel najprej pohvale 
za odlično sodelovanje občine 
z združenjem, za zelo zgled-
no vključevanje občinskega 
sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu na podro-
čju prometne varnosti, še zla-
sti pa za ureditev nekaj kritič-
nih točk na prometnicah. 
»Ureditev cestnega prehoda 
pri podružnični šoli v Mavči-
čah je naravnost sijajna, čista 
petica v prometnem in var-
nostnem smislu,« je bil 
iskreno navdušen Franjo 
Jurman. Dodal je, da je zelo 
vesel, da lepo sodelujejo tudi 
s svojim krovnim združen-
jem, avto-moto zvezo in Rde-
čim križem ter Policijo. 

Člani združenja so še poveda-
li, da bodo letos program 
prvega šolskega dne, ki ga 
izvajajo že pol stoletja, razširi 
na deset dni, ko bodo prisotni 
s preventivnim svetovanjem 
pred dvema večjima osnovni-
ma šolama, in sicer v Stražiš-
ču in Staneta Žagarja v Kran-
ju. Prav tako bodo v okviru 
avtobusne učne ure, ki jo 
načrtujejo pred ali po jesen-
skih počitnicah na dveh osno-
vnih šolah (program izvajajo 
že 15 let, vsako leto izberejo 
drugi dve osnovni šoli), prak-
tično pokazali in skupaj z 
učenci preizkusili pravila, ki 

veljajo v avtobusnem prevozu 
in pri prečkanju cest.
Župan Boštjan Trilar je bil 
zadovoljen, da bo dovoz za 
šolske prevoze pri OŠ Ore-
hek še letos urejen po vseh 
pravilih varnosti v prometu 
in bo odpravljena vzvratna 
vožnja, na kar je kot kritično 
točko opozoril Franjo Jur-
man. »Tudi ta nujna uredi-
tev prometa pri osnovni šoli 
se je vlekla deset let in sedaj 
smo z lastnikom zemljišča, 
ki ga potrebujemo za uredi-
tev, in ob sodelovanju s kra-
jevno skupnostjo našli ustre-
zno rešitev,« je pojasnil 

župan Trilar in izpostavil 
aktivnosti za umirjanje in 
preprečevanje prehitre vož-
nje motornih vozil v naseljih, 
pri čemer se je občina vklju-
čila s statističnimi radarski-
mi meritvami. Prav tako je 
povedal, da je pogosta želja 
občanov po namestitvi talnih 
ovir za umiritev prometa. 
Člani združenja so se strin-
jali, da imajo talne ovire 
omejen učinek, in menili, 
da dolgoročno deluje ozave-
ščanje o spoštovanju omeji-
tev hitrosti in drugih pro-
metnih pravil, kar se začne 
že v vrtcu.

Dobro sodelovanje
Pred letošnjim dnevom šoferjev in avtomehanikov se je kranjski župan Boštjan Trilar srečal s 
predstavniki Združenja šoferjev in avtomehanikov Kranj.

Pred letošnjim dnevom šoferjev in avtomehanikov so na občino prišli predstavniki 
Združenja šoferjev in avtomehanikov Kranj. Na sliki: Nada Bogataj Kržan (Kabinet 
župana), Jože Gašpirc, Ivan Zadnikar, župan Boštjan Trilar, Franjo Jurman, Ante Atlija in 
mag. Janez Rakar (Urad za družbene dejavnosti).

Kranj – Cilji izdelave strate-
gije so podrobna analiza 
stanja in časovno ter finan-
čno načrtovanje ukrepov za 
izboljšanje prometne uredi-
tve. »Celostno prometno 
strategijo Mestne občine 
Kranj želimo zasnovati 
tako, da bo izboljšana pro-
metna varnost, kakovost 

zraka in bodo zmanjšani 
stroški potniškega prevoza 
ter ustvarjenih več zelenih 
površin. Strategija ne pome-
ni zgolj vlaganja v promet-
no infrastrukturo, ampak 
prinaša tudi boljše povezo-
vanje lokalnih skupnosti za 
uspešnejši gospodarski raz-
voj. Poglavitnega pomena je 

urediti pešpoti in kolesar-
ske poti ter spremeniti poto-
valne navade prebivalcev. 
Meščanom, še posebej naj-
ranljivejšim skupinam, želi-
mo omogočiti olajšan dos-
top do njihovih domov, 
delovnih mest in storitev,« 
pravijo odgovorni na kranj-
ski občini.

»Storitev KRsKOLESOM je 
upravičila vsa pričakovanja. 
Štiristo uporabnikov že upo-
rablja sistem, na posameznih 
postajah pa v določenih delih 
dneva že primanjkuje koles. 
Zato bomo do konca leta sis-
tem razširili na še do pet 
dodatnih postaj. Kranjčanke 
in Kranjčani si bodo na podo-
ben način kot kolo lahko 
izposodili tudi avto. Sistem 
že promoviramo na stojnicah 
v mestnem jedru in preko 
drugih komunikacijskih 
kanalov. Izrednega pomena 
je tudi Kranvaj, ki vsak teden 
prepelje več potnikov. Sedaj 
ima tudi električna vrata in je 
še bolj prilagojen gibalno ovi-
ranim osebam,« je ob pred-
stavitvi strategije javnosti 
dejal župan Mestne občine 
Kranj Boštjan Trilar.

Kranj ima celostno 
prometno strategijo
Celostna prometna strategija je strateški dokument, s katerim kranjska 
občina želi zagotoviti trajnostno in celostno načrtovanje prometa na 
območju celotne občine in posledično zagotoviti višjo kakovost bivanja.

Kranj – Prejšnji mesec sta v 
javnem potniškem prometu 
na območju mestne občine 
Kranj začela voziti še dva 
okolju prijazna avtobusa, 
tako imenovana mikro hi-
brida. Vozita na progah Glo-
bus–Primskovo–Planina–
Stražišče–Globus (progi 2 in 

3) in Globus–Britof–Predos-
lje–Kokrica–Globus (progi 5 
in 6). Pridružila sta se prve-
mu tovrstnemu avtobusu, ki 
od lanskega decembra vozi 
na progi Globus–Mlaka–
Globus (proga 7). Novi avto-
busi imajo vrsto prednosti. 
Glede na starejše avtobuse 

porabijo najmanj 20 odstot-
kov manj goriva, kar pome-
ni več kot 200 gramov CO2 
manj na kilometer in 160 
ton CO2 manj v življenjski 
dobi vozila. Pri izpustih 
škod ljivih snovi pa je bilan-
ca še boljša: 95 odstotkov 
manj izpustov trdih delcev 

in 97-odstotno zmanjšanje 
izpustov dušikovih oksidov 
v primerjavi s starimi avto-
busi. Za nakup avtobusov je 
Mestna občina Kranj prido-
bila tudi nepovratna sred-
stva Ekosklada, avtobusi pa 
so v upravljanju koncesio-
narja Alpetourja Kranj.  

Že trije okolju prijazni avtobusi

Kranj – Mestna uprava 
Kranj z namenom boljše 
obveščenosti in predstavit-
ve umestitve novega avto-
busnega terminala v pros-
tor ponazoritev širše uredi-
tve območja pospešeno 
predstavlja v javnosti. Tako 
so si lahko obiskovalci 
Kranfesta in Kavarne 12.56 
maketo ogledali v času te 
največje prireditve na 
Gorenjskem. V teh dneh pa 
se maketa seli v nakupoval-
no središče Qlandia v Kra-
nju, kjer bo na ogled do 4. 
septembra. Od tega datuma 
naprej pa do 4. oktobra si jo 
bo možno pobližje ogledati 
v pritličju Mestne knjižnice 
Kranj. V oktobru 2017 pa 
bo maketa na ogled za pre-
bivalce in obiskovalce Zla-
tega polja v Kranju, kjer bo 

tudi lokacijsko umeščen 
nov avtobusni terminal. 
Obiskovalcem bodo na vseh 
lokacijah na voljo tudi doda-
tne informacije v zloženki. 
Gre sicer za še enega izmed 
ukrepov mestne uprave na 
terenu, kjer si vodstvo Mest-
ne občine Kranj prizadeva 
aktivnosti predstaviti lju-
dem iz prve roke. Spomni-
mo: Uslužbenci Mestne 
uprave Kranj tako poleg dela 
v občinski stavbi nove pro-
jekte predstavljajo tudi na 
stojnicah na območju Kran-
ja in okolice. Naslednja stoj-
nica bo v soboto, 19. avgus-
ta, od 9. ure dalje na Glav-
nem trgu, ko bodo predstav-
ljeni ukrepi na področju 
trajnostne mobilnosti iz 
Celostne prometne strategi-
je Mestne občine Kranj. 

Na ogled maketa 
avtobusnega terminala

Maketa novega avtobusnega terminala

Kranj – Kljub temu da rok za zamenjavo dovolilnice poteče 
15. septembra 2017, je približno 70 odstotkov upravičencev 
vlogo za pridobitev nove dovolilnice za vstop in izstop iz 
mestnega središča oziroma cone ena že oddalo. Tako visok 
odstotek je sicer pričakovan, saj je Mestna uprava Kranj 3. 
julija 2017 odprla posebno začasno pisarno za dovolilnice, 
ki je delovala vse do 31. julija vsak dan med 9. in 17. uro. 
Prilagojen delovnik je uporabnikom omogočil lažji obisk 
pisarne. Poleg tega je mestna uprava stopila v korak s 
časom ter oblikovala posebno spletno mesto  
https://dovolilnice.kranj.si/, kjer je možno vloge oddati po 
elektronski poti. Omenjeno spletno mesto bo delovalo tudi 
v prihodnosti, saj lahko tudi po 15. septembru zaprosite za 
redno ali izredno dovolilnico. 

Večina že ima nove dovolilnice
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V Kranju je vedno več novih 
možnosti prevoza, saj se je 
hitro uveljavila izposoja ko-
les, Kranvaj je vedno bolj za-
seden, v kratkem pa se obeta 
tudi izposoja električnih av-
tomobilov in celo vožnja tako 
imenovane e-rikše. Kakšno 
vlogo imajo vse te novosti?
»V trajnostni urbani strate
giji občine smo si zastavili 
dva pomembna cilja. To je, 
da bomo zmanjšali emisije 
ogljikovega dioksida ter da 
bomo poskrbeli, da bo 35 od
stotkov občanov uporabljalo 
sredstva trajnostne mobil
nosti. Z novim ukrepom, 
tako imenovanim car sha
ringom oziroma uporabo 
električnih avtomobilov 
bomo poskrbeli še za to, da 
bomo sprostili parkirna me
sta in ne nazadnje tudi sku
šali zmanjšati stroške svo
jim občanom.«

Ob uvedbi tako imenovane-
ga sistema KRsKOLESOM 
je bilo nekaj pomislekov, 
kako bo zaživel. Sedaj ste 
nad odzivom uporabnikov 
prijetno presenečeni in že 
načrtujete nekatere novosti. 
Katere?
»Res se je sistem izposoje 
koles odlično prijel. Imamo 
že štiristo uporabnikov in 
več kot pet tisoč izposoj. Vsi 
so zelo zadovoljni, smo pa 
dobili že nekaj predlogov za 
izboljšavo. Tako so nam upo
rabniki predlagali, da pred 
soncem zaščitimo ekrane na 
postajah, saj se nanje slabo 
vidi. Zato smo že naročili za
ščitne strehice. Res po
membno pa se mi zdi, da se 
sistem tako razširi, da ga bo 
moč uporabljati ne le v me
stu, ampak tudi v primestnih 
krajevnih skupnostih, pa 
tudi na drugem bregu Save. 
Dobra novica je, da bomo že 
letos imeli pet novih postaj. 
Tri postaje bo plačala občina, 
dve pa bosta donatorski. Med 
njimi bo ena tudi na železni
ški postaji, saj je med pobu
dami občanov dostikrat sliša
ti, da si želijo kolesa izposo
jati tudi tam. To je seveda 
smiselno, saj se je res prak
tično s kolesom odpeljati do 
železniške postaje, nato pa 
od tam v službo v Ljubljano 
ali kamorkoli drugam.«

V zadnjem času se uveljav-
ljajo tudi električna kolesa. 
Imate načrte tudi glede upo-
rabe teh koles?
»Naš naslednji korak je, da 
bomo vsa kolesa elektrificira
li. Računamo, da bomo to 
lahko naredili z evropskimi 
sredstvi, vendar moramo po
čakati na primeren razpis. 
Dobro je, da je bil sistem za
stavljen tako, da se obstoječa 
kolesa lahko zelo enostavno 
spremenijo v električna.«

Letošnja novost v mestu je 
tudi Kranvaj. Imate tudi z 
njegovo uporabo dobre iz-
kušnje?
»Občasno se peljem z njim 
in šoferji vedo povedati, da 
so bili na začetku nekateri 
malce sramežljivi in so jih 
morali vabiti, naj se peljejo. 
Sedaj ga redno uporabljajo 
tako domačini kot turisti. 
Poleg tega, da je koristen za 
prevoz, pomeni tudi nekaj 
zabave. Je pa res, da večkrat 
dobimo vprašanje, zakaj ne 
razširimo kroga prevozov 
vsaj do zdravstvenega doma 
in doma upokojencev. Sedaj 
iščemo rešitev, saj po veljav
nem odloku in zakonodaji ta 
brezplačna linija ne sme de
lovati tam, kjer imamo re
dne linije mestnega prome
ta. Se mi pa vsekakor zdi 
smiselno, da bi to vozilo raz
širilo krog vožnje ali pa bi 
kupili še enega.«

Pomemben korak, za katere-
ga bo treba spremeniti tudi 
miselnost večine, ki imamo 
svoje avtomobile, je tudi si-
stem izposoje avtomobilov. 
Ali mislite, da se bo tudi v 
Kranju uveljavil tako hitro 
kot marsikje drugje?
»Izposoja avtomobilov oziro
ma car sharing je v svetu ve
lik trend. Z njim avtomobil
ska industrija doživlja velik 
preporod, saj bo v prihodno
sti večji del avtomobilov na
menjen izposoji in ne več la
stništvu. Dejstvo je namreč, 
da se ne zavedamo, kako ve
lik strošek je za nas avto. 
Povprečen avto nas mesečno 
stane okoli petsto evrov. Tre
ba je računati nakup, kredit 
oziroma lizing ter nato hitro 
izgubljanje vrednosti avto
mobila. Če prištejemo še 
vzdrževanje, zimske gume, 
registracijo, vinjeto ... in tako 
naprej, to letno znaša okoli 
šest tisoč evrov. Če je avto 
luksuzen, še več, če je starej
ši, nekaj manj. Je pa res, da 
je izposoja mišljena pred
vsem za drugi ali tretji avto v 
družini, saj bo prvi avto naj
brž ostal potreba še nekaj let. 
Za mesto pa izposoja avto
mobilov pomeni, da en ta
kšen avto zmanjša potrebe 
po parkirišču za pet do deset 
parkirnih mest. Tisto, kar pa 
moramo doseči, je, da ti avto
mobili ne bodo potrebovali 
posebnih parkirišč, kot jih 
imajo sedaj, ampak jih bo 
vsak lahko pripeljal do svoje
ga bloka ali hiše. Ocenjuje
mo, da bi to v Kranju lahko 
dosegli z okoli sto uporabni
škimi avtomobili. Potem bo 
to res postalo praktično in 
poceni.«

Kdo naj bi bil tisti, ki se bo 
prvi odločil za uporabo avto-
mobilov za izposojo?
»Sistem bo začel poskusno 
delovati naslednji teden, testi

ranje pa bo trajalo tri tedne. 
Računamo, da bo sredi sep
tembra sistem usposobljen. 
Identificirali smo tudi ciljne 
skupine in trenutno priprav
ljamo poseben paket za dija
ke in študente, ki so tisti, ki 
bodo ta sistem prvi začeli iz
koriščati, saj večina še nima 
denarja za svoj avto. Cena 
uporabe je glede na kilometre 
in čas uporabe, več o ceni in 
tudi uporabi pa je moč izve
deti na www.avant2go.com.«

Novost v mestu naj bi bila 
tudi električna rikša ...
»To je bil projekt, ki ga je 
predlagala komisija Varno 
kolesarim, ki sodeluje pri 
Svetu gorenjske regije. Rikša 
je namenjena Bohinju in 
Kranju, večinski del pa ima 
Bohinj. Tam se je že izkazala 
kot uspešna, še bolj kot za 
prevoz pa gre za atrakcijo. 
Koncept se mi je že ob pred
stavitvi zdel zelo zanimiv in 
vabim vse, da jo preizkusijo. 
V Kranj jo bomo predvidoma 
dobili 1. septembra.«

V kratkem naj bi se začela 
gradnja telovadnice v Straži-
šču. Dobili ste revizijski zah-
tevek. Kako kaže z grad njo?
»Res smo dobili zahtevek za 
revizijo podjetja Stena, ki se 
je za gradnjo v javnozaseb
nem partnerstvu prijavil kot 
promotor, ni pa se prijavil 
na razpis. Tako je bil njegov 
revizijski zahtevek zavrnjen, 
kot zadnjo možnost pa so 
izkoristili še zahtevek za re
vizijo pri državni revizijski 
komisiji. Mi smo jim dosta
vili potrebno dokumentacijo 
in čakamo na dokončno od
ločitev. Ocenjujemo pa, da 
zahtevek ni upravičen, ter 

hkrati upamo, da bo držav
na revizijska komisija o za
devi odločila v čimkrajšem 
roku. Je pa škoda, ker zato 
telovadnica ne bo zgrajena 
ob začetku naslednjega šol
skega leta, ampak kakšen 
mesec kasneje. Prepričan pa 
sem, da bodo Strašani s telo
vadnico zadovoljni. Prav 
tako sem prepričan v kon
cept javnozasebnih partner
stev, zato jih bomo tudi na
daljevali.«

Prav te dni imate že nove 
pozive promotorjem za nove 
investicije, kar pomeni, da 
se bo v Kranju v kratkem ve-
liko gradilo ...
»V Kranju se določeni po
trebni in pomembni projekti 
niso izvedli, ker nikoli ni 
bilo zadosti denarja. Občine 
so v Sloveniji zadolžene do 
skrajne meje in moj namen 
ni novo zadolževanje. Ker so 
sredstva v proračunu omeje
na, smo v mestni upravi na
redili pregled projektov in 
tudi pregledali, kateri so pri
merni za javnozasebno par
tnerstvo. Tako smo se odlo
čili za prvih pet in razpise 
promotorjem smo že objavi
li. Gre za vrtec v Bitnjah, kjer 
je potreba za gradnjo že dol
go časa. Prav tako se bo gra
dila koncertna dvorana, za 
kar želimo nadgraditi dom 
krajanov Krajevne skupnosti 
Primskovo. Dogradila se bo 
večnamenska dvorana, na
menjena različnim dogod
kom in cateringu, prav tako 
se bo za dejavnost hostla 
preuredila podstreha. Poziv 
promotorjem je objav ljen 
tudi za gradnjo regijskega 
športnega centra. Po izku
šnji s prvim pozivom pro

motorjem, ko se ni prijavil 
nihče, smo razpis spremeni
li in prilagodili, saj je ključ
no, da moramo zagotoviti 
tudi nastanitvene možnosti. 
S tem računamo, da bomo 
dobili investitorja. Še poseb
no sedaj, ko imamo prvoli
gaše. Radi bi povečali tudi 
parkirne kapacitete na ob
močju vseh Planin in v Šor
lijevem naselju. Gre za grad
njo garažnih hiš, promotor
jem pa bomo pustili zadosti 
prostora, da bodo lahko pre
dlagali lokacije. Nov izziv je 
tudi gradnja telovadnice 
Osnovne šole Staneta Žagar
ja. Gre tako za nadgrad njo 
obstoječe telovadnice kot 
tudi za to, da porušimo in na 
novo zgradimo prizidek. Ra
čunamo, da imajo vsi pro
jekti dovolj možnosti, da se 
bodo javnozasebni partnerji 
javili. Naj pa ob tej priložno
sti pozovem vse Kranjčanke 
in Kranjčane, če poznajo 
koga, ki se ukvarja s takimi 
projekti, da nam javijo.«

V Stražišču pričakujejo, da 
se čim prej uredi industrij-
ska cona Laze. Kakšne mo-
žnosti za to imate na občini?
»Gre predvsem za dva izziva. 
Eno je kanalizacija, ki jo je 
treba narediti. Projekt je pri
pravljen, vendar eden izmed 
lastnikov nikakor ni pripra
vljen dati služnosti ali proda
ti zemljišča, poti okrog pa ni. 
Ker se vse skupaj vleče že 
predolgo, bomo uporabili vse 
zakonite možnosti, da bomo 
imeli čim prej potrebne po
goje za gradnjo. Glede tega, 
kaj se dogaja v tamkajšnjih 
podjetjih, pa lahko povem, 
da sem bil na sestanku pri 
ministrici za okolje in pro

stor Ireni Majcen. Prisotna 
sta bila tudi pristojna inšpek
torja, ki sta povedala, da so 
na osnovi naših intervencij 
že opravili pregled treh pod
jetij, kjer naj bi bilo nekaj 
narobe. Vendar je inšpekcij
ski pregled pokazal, da ni ve
čjih nepravilnosti. Seveda 
bomo vse še naprej spremlja
li, vsako prijavo civilne inici
ative pa bomo sporočili pri
stojnim inšpekcijskim služ
bam. Tiste, ki karkoli zazna
jo, pa pozivam, da pošiljajo 
prijave na inšpekcijo za oko
lje in prostor, ker so tam pri
stojni za reševanje. Načrtuje
mo tudi še večje sodelovanje 
s krajevno skupnostjo in ci
vilno iniciativo. Podžupan je 
med mojim dopustom že 
imel razgovore, moj namen 
pa je, da sedaj skupaj pripra
vimo akcijski načrt, s kate
rim se bomo vsi strinjali, in 
da se stvari čim bolje in čim 
hitreje rešijo.«

Kot kažejo podatki, tudi s 
prireditvami rešujete oživ-
ljanje starega Kranja. Kak-
šni so še načrti?
»Veseli smo, seveda, da lju
di v mesto pripeljejo dogod
ki. Kar se mi zdi pomemb
no, pa je, da se dogaja tako 
rekoč na vsakem vogalu ...: 
od Maistrovega trga, Prešer
novega trga do Slovenskega 
trga. Tistim, ki imajo takrat 
odprte trgovine in lokale, se 
to pozna pri dohodku. Letos 
je bil Kranfest celo rekor
den, saj smo ocenili, da je 
bilo med 35 in 40 tisoč ljudi. 
Prav tako je bilo pestro ob 
kolesarskem prazniku in dr
žavnem prvenstvu v odboj
ki. Zavedamo se, da bi bilo 
idealno, da bi bili različni 
dogodki vsak teden, vendar 
pa vsak večji dogodek veliko 
stane. Tako si želim, da bi, 
sicer manjše dogodke, začeli 
organizirati tudi gostinci 
sami. S tem so že začeli v 
Baru Kavka, kjer organizira
jo Poletje na Maistrovem 
trgu, in vedno se nabere pre
cej ljudi. Če se bo dogajalo, 
bo v mestu vedno več doma
činov in tudi turistov. Ob 
Kranfestu so bile turistične 
kapacitete zasedene devet
desetodstotno, večina pa so 
jih zasedli tujci. Ti so tudi 
največji promotor Kranja, 
saj začnejo pisati vtise na 
različne aplikacije in to je 
eno najmočnejših marketin
ških orodij. Čeprav v vsej 
Sloveniji beležimo poveča
nje turističnega obiska, pa 
imamo v Kranju na lansko 
rast letos še 27odstotno po
večanje obiska, kar je več od 
povprečja. Sedaj je naša na
loga, da turistične produkte 
še povečamo in privabimo 
še več gostov. Seveda za to 
potrebujemo še več parki
rišč, zlasti za avtobuse. Ene
ga urejamo na Hujah.“

V Kranju se bo gradilo
Te dni je kranjska občina objavila nov poziv promotorjem, saj se obeta prenova vrtca v Bitnjah, večnamenske dvorane na Primskovem,  
regijskega športnega centra, telovadnice pri Osnovni šoli Staneta Žagarja in gradnja parkirnih hiš. O tem in tudi ostalih novostih v občini  
sva se pogovarjala z županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl
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Potem ko smo v zadnjem 
desetletju pri ravnanju z 
odpadki postali sodobna, 
razvita družba, ki odpadke 
ločuje na izvoru, v gospo
dinjstvih, in enako skrbno 
ločeno odlaga odpadke na 
ekoloških otokih, nam na 
posameznih območjih 
pozornost pada. Brez dlake 
na jeziku: ekološki otoki naj 
bodo pospravljeni enako kot 
naša kuhinja.
Komunala Kranj upravlja na 
območju občin lastnic 250 
eko zabojnikov, več kot 200 
samo na območju mestne 
občine Kranj. Posamezni 
eko zvoni so namenjeni 
ločenemu zbiranju odpad

nega papirja, stekla in odpa
dne plastične ter kovinske 
embalaže, torej pravilnemu 
ločevanju odpadkov. V 
pomoč uporabnikom je 
poleg zabojnikov postavlje
na tudi tabla z navodili o 
pravilnem ločevanju. 
V zadnjem času se je poveča
lo število klicev in opozoril s 
terena zaradi nepravilnega 
odlaganja odpadkov poleg 
ekoloških otokov. Govorimo 
lahko o skrajno neodgovor
nem ravnanju z odpadki in 
okoljski neozaveščenosti. 
Kljub opozorilnim tablam, 
izobraževanjem, letakom in 
brošuram, ki so na voljo upo
rabnikom komunalnih stori

tev, smo lahko vsak dan priča 
prizorom nesnage, ki ne sodi 
v okolico ekoloških otokov. 
Kar je nedopustno in nera
zumljivo, saj lahko vsak upo
rabnik brezplačno naroči 
odvoz kosovnih odpadkov ali 
pa pripelje presežne količine 
odpadkov na zbirni center. 
Ekipe Komunale Kranj so 
dlje časa spremljale dogajan
je na terenu in sproti pos
pravljajo odpadke ter čistijo 
okolico ekoloških otokov, a 
so se na določenih lokacijah 
nepravilno odloženi odpadki 
nabirali hitreje, kot jih lahko 
delavci na terenu sproti 
odpeljejo. Tako je bilo tudi 
na območju Britofa, kjer je 

bila zaradi ponavljajočega se 
stanja Komunala Kranj pri
morana ukrepati in začasno 
odstraniti ekološki otok na 
lokaciji Britof 313. »Vse kra
jane in občane pozivamo, da 
nas še naprej obveščajo in 
opozarjajo na kršitelje oziro
ma na nepravilno odložene 
odpadke okoli ekoloških oto
kov. S tem lahko pripomore
jo k čistemu okolju in ureje
ni okolici. Odraz okoljske 
ozaveščenosti in zgledno rav
nanje z odpadki se najprej 
vidi v bližnji okolici, k ureje
nemu zgledu naselja in oko
lja pa lahko veliko prispeva 
vsak posameznik,« opozarja
jo s Komunale Kranj.

Ekološki otok je naš
Moj, tvoj, naš prostor za ločeno odlaganje oziroma zbiranje odpadkov

Nastlan ekološki otok pri Mercatorju v Britofu … … in pospravljen

Vilma Stanovnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
je konec junija na Združen
je mestnih občin Slovenije 
(ZMOS) oddala vlogi z 
dokumentacijo za dve ope
raciji prednostnih naložb 
6.3 s specifičnim ciljem 
učinkovite rabe prostora na 
urbanih območjih. Operaciji 
bosta predvidoma sofinanci
rani z mehanizmom celost
nih teritorialnih naložb. Ena 
vloga je bila oddana za dozi
davo in rekonstrukcijo obje
kta nekdanje podružnične 
šole Center (organizacijska 
enota OŠ Simona Jenka), 
druga vloga pa za projekte 
urbane prenove na dveh 
degradiranih urbanih obmo
čjih v Kranju. 
Pri rekonstrukciji vrtca in 
Osnovne šole Simona Jen

ka gre za vrednost del nekaj 
več kot 5,5 milijona, občina 
pa pričakuje sofinanciranje 
v višini nekaj manj kot 4,3 
milijona evrov. Ocenjena 
vrednost urbane prenove 
Kranja je nekaj več kor 4,1 
milijona, pričakovano sofi
nanciranje pa dobre 3,1 
milijona evrov. Projekti, ki 
se bodo izvedli v sklopu 
operacije, so prenova obje
kta na Cankarjevi ulici 2, 
kjer naj bi bili prostori 
glasbene šole in dejav nosti 
ljubiteljske kulture, preno
va šestnajstih stanovanj na 
Planini, ki so v lasti občine, 
celostna prenova in oživi
tev stanovanjske soseske 
Planina ter vzpostavitev 
pisarne za urbano prenovo. 
Odgovor oziroma potrditev 
operacij na občini pričakuje
jo do 26. septembra 2017.

Oddana dokumentacija 
za sofinanciranje

Kranj – Imate poslovno idejo 
in potrebujete poslovni pro
stor? Mestna občina Kranj 
na svojih spletnih straneh 
www.kranj.si objavlja ponov
ljeni javni razpis za sofinan
ciranje najemnin poslovnih 
prostorov v starem Kranju. 
Javni razpis je odprt do 15. 
septembra 2017. Podrobnej
še informacije so navedene v 
razpisni dokumentaciji, ki je 
dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Kranj www.
kranj.si (javni razpisi, naro
čila) ali pa jo v razpisnem 
roku zainteresirani dvignejo 
v času uradnih ur na naslovu 
Mestna občina Kranj – spre
jemna pisarna, Slovenski trg 
1, 4000 Kranj.

Prenavljate stavbo v ožjem 
centru Kranja? Poglejte, ali 
ste upravičeni do nepovrat
nih sredstev. Do 1. septem
bra 2017 je odprt tudi razpis 
za sofinanciranje obnove 
zunanjosti stavb. Dodatne 
informacije o razpisu v času 
uradnih ur lahko dobite po 
tel. št. 04 23 73 376 ali prek 
elektronskega naslova ana.
drakslar@kranj.si. 
Razpisna dokumentacija je 
objavljena na spletni strani 
Mestne občine Kranj www.
kranj.si (javni razpisi, naro
čila/aktualno), v času urad
nih pa je na voljo tudi v 
sprejemni pisarni Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 
1, 4000 Kranj.

Ugodnejši pogoji za 
najemnino in obnovo

Kranj – Po izvedbi javnega 
naročila za prestavitev jav
ne kanalizacije in obnovo 
vodovoda v Stražišču med 
Pševsko in Škofjeloško ces
to so se prejšnji mesec 
začela dela, ki delno urejajo 
poplavne razmere v Straži
šču. Gre za eno izmed faz 
celovitega urejanja razmer 
v tem delu Kranja, kjer 
zaradi intenzivne poselitve 
območja v zadnjih dvajsetih 
letih, pozidave in asfaltira
nja zelenih površin zemlja 
ne prepušča meteornih 
voda, ki zato ob večjih nali
vih obremenjujejo kanali
zacijski sistem, ki pa ni 
dimenzioniran za tako veli
ke obremenitve. 
»Že več let se zavedamo, da 
je treba urediti območje v 

Stražišču, kjer ob večjih nali
vih poplavlja. Prav poplave 
so, tako pravijo mnogi nara
voslovci in okoljevarstveniki, 
glasne zaušnice vsem pose
gom, ki jih človek, četudi 
dobrohotno in v skrbi za 
večje bivalno udobje, sam 
vnaša v okolje. Do razliva in 
poplav namreč v Stražišču 
prihaja zaradi poselitve, 
pozidave in asfaltiranja zele
nih površin, medtem ko 
obstoječa kanalizacija v Stra
žišču, pred vsem del, name
njen zbiranju meteornih 
voda, ni bila projektirana za 
današnje potrebe, obseg 
današnje poselitve in s tem 
že omenjeni obseg pozida
nih, asfaltiranih površin,« 
pravi kranjski župan Boštjan 
Trilar.

Ob ugodnih vremenskih 
pogojih naj bi bila dela izve
dena do konca septembra, 
njihova vrednost pa znaša 
52.772,92 evra. Izvajalec del 
je podjetje Elicom iz Dom
žal. Glavni cilj investicije je 
ureditev oziroma prestavitev 
mešane kanalizacije ter hkra
ti obnova vodovoda. Obstoje
ča mešana kanalizacijska cev 
ostane v funkciji, z izgradnjo 
nove, dodatne kanalizacijske 
cevi pa se bo razbremenila 
obstoječa, s tem pa poplav
ljanj na tem območju ni več 
pričakovati. Meteorna voda 
bo ločena od ostale mešane 
kanalizacije. Hkrati z izgrad
njo nove mešane in meteor
ne kanalizacije se bo obnovil 
vodovod, cesta pa se bo vzpo
stavila v prvotno stanje.

Celovita ureditev poplav v 
Stražišču sicer predvideva 
več faz in posameznih 
ukrepov, in četudi bodo 
imeli na poplavne razmere 
v Stražišču delno pozitivne 
učinke že posamezni ukre
pi sami po sebi, bo njihovo 
skupno delovanje prispeva
lo k reševanju celotne pro
blematike v Stražišču. Do
slej je bila med letoma 
2008 in 2010 zgrajena 
ločena kanalizacija na Haf
nerjevi in Križnarjevi poti, v 
letu 2016 pa tudi zadrževal
no ponikovalno polje Ban
tale, ki stoji na mestu nek
danje naravne kotanje, iz 
katere se je voda ob večjih 
nalivih nenadzorovano raz
livala po bližnjih travnikih. 
Njegov poglavitni namen je 
zadrževanje meteornih 
voda, ki se s Šmarjetne gore 
razlivajo po Stražišču in pot 
nadaljujejo do polja, kjer 
sedaj stoji zadrževalnik 
Bantale. S svojo prostorni
no bo zadržal meteorne 
vode dela naselja Stražišče. 

Protipoplavni ukrepi 
Mestna občina Kranj nadaljuje s protipoplavnimi ukrepi v Stražišču.

Kranj – Vsako leto se v Kranju poklonimo bazoviškim juna-
kom, ki so svoje življenje dali za pravice Slovencev. Letos bo 
v Prešernovem gaju spominska svečanost 8. septembra ob 
16. uri. Uvodno besedo bo imel župan Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar, slavnostna govornica bo županja zamejske 
občine Zgonik Monica Hrovatin. Nastopila bosta Mešani 
pevski zbor Rdeča zvezda in Pihalni orkester MO Kranj, pri-
sotne bodo delegacije Odbora za proslavo, skupna delega-
cija SKGZ-SSO, delegacija stranke Slovenska skupnost, na 
častni straži bodo taborniki Rodu modrega vala iz Trsta in 
Gorice in Zveza tabornikov občine Kranj.

Slovesnost v spomin bazoviškim junakom

Kranj – Do 15. septembra 2017 je možno oddati predloge, in 
sicer za podelitev naziva častni občan, za nagrado Mestne 
občine Kranj, listino o priznanju, veliko plaketo in veliko Pre-
šernovo plaketo. Razpis za občinska priznanja za leto 2017 
je bil objavljen v junijski številki Kranjskih novic, najdete ga 
tudi na spletni strani občine www.kranj.si pod zavihkom Jav-
ni razpisi in naročila. Razmislite, poglejte, kdo je zmogel 
več, kdo vas je navdušil, kdo si po dolgih letih odličnega 
dela za skupnost zasluži občinsko priznanje. Predloge za 
priznanja lahko dajo župan in člani Sveta Mestne občine 
Kranj, politične stranke, ustanove, društva, gospodarski 
subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne skupnosti. Priz-
nanja bodo podeljena na slavnostni akademiji 1. decembra 
2017 na Brdu pri Kranju. Za dodatne informacije lahko pokli-
čete po telefonu številka 04/23 73 221 ali pišete na elektron-
ski naslov tatjana.kocijancic@kranj.si.  

Razpis za občinska priznanja je še odprt

Suzana P. Kovačič

Stražišče – V petek, 11. 
avgusta, ob 13. uri bo urad
no odprtje prenovljene 
Zdravstvene postaje Straži
šče, ob odprtju pa investitor 
OZG Zdravstveni dom (ZD) 

Kranj pripravlja tudi sprem
ljajoči program. Direktorica 
ZD Kranj Liljana Gantar 
Žura, dr. med., je povedala, 
da je investicija stala okrog 
600 tisoč evrov. Na novo so 
naredili štiri družinske 
ambulante, od tega dve 

dosedanji, dve pa so sem 
preselili iz prostorov tovar
ne Sava. Nove so štiri pripa
dajoče referenčne ambulan
te, dve zobni ambulanti za 
odrasle in program fiziote
rapije. Istočasno so izvedli 
energetsko sanacijo stavbe 

(zamenjava strehe, toplotna 
izolacija, fasada, menjava 
stavbnega pohištva) in 
dograditev dvigala. Zamen
jali so tudi vso notranjo 
pohištveno in medicinsko 
opremo. Prenova je trajala 
štiri mesece. 

Odprli bodo prenovljeno zdravstveno postajo
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Vilma Stanovnik

Kranj – Od 28. maja do 3. ju-
nija je v Apatinu v Srbiji po-
tekalo 17. evropsko prvenstvo 
v steznem kegljanju za slepe 
in slabovidne. Z vrhunskimi 
rezultati so se domov vrnili 
tudi člani Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih 
Kranj. Marjan Žalar in Jože 
Lampe sta osvojila srebrno 
medaljo, v kombinaciji in fi-
nalu je Marjan Žalar osvojil 
še dve zlati medalji ter s 791 
podrtimi keglji dosegel nov 
evropski rekord, Jože Lampe 
pa še eno zlato medaljo v 
mešanem tandemu. V žen-
ski konkurenci je Slovenska 
ekipa zasedla tretje mesto, 
članica ekipe pa je bila tudi 
Alojzija Pirc.
»Naša letošnja ekspedicija v 
Apatin je skupaj štela 17 
predstavnikov, od tega je 
bilo 13 kegljačev, štirje pa 
smo bili spremljevalci. Do-
mov smo sicer prinesli manj 
medalj kot lani, ko smo jih 
osvojili enajst, vendar pa so 
letos žlahtnejše,« je pouda-
ril vodja državne reprezen-
tance in trener Franci Pirc 
in dodal, da slepi in slabovi-

dni nastopajo v treh različ-
nih kategorijah: od popolno-
ma slepih do močno slabovi-
dnih in slabovidnih. 
»Čestitam vsem vam, špor-
tnikom, pa tudi trenerjem in 
spremljevalcem, ki ste vsak 
posebej in vsi skupaj poskr-
beli za nove odlične rezulta-
te. Ker sem tudi sam kegljač, 
se dobro zavedam, da je za 
uspeh potrebno sodelovanje 

in dobro delo vseh. Zato vam 
želim, da še naprej delate, 
kot ste do sedaj – in zagotovo 
se bomo še veselili vaših 
odličnih rezultatov,« je na 
sprejemu članov Medobčin-
skega društva slepih in sla-
bovidnih Kranj v Gostilni 
Arvaj dejal kranjski podžu-
pan Boris Vehovec.
»Rad bi se zahvalil za spre-
jem, predvsem pa me veseli, 

da imajo pri Mestni občini 
Kranj razumevanje tudi za 
naš šport in da spoštujejo re-
zultate naših kegljačev. Že-
lim si, da bi tako ostalo tudi 
vnaprej, in upam, da nam bo 
občina z razumevanjem na-
ših problemov poskušala po-
magati še naprej,« je povedal 
predsednik Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih 
Kranj Emil Muri. 

Čestitke kegljačem
Na evropskem prvenstvu v steznem kegljanju za slepe in slabovidne so predstavniki Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Kranj odlično nastopali, zato jim je čestital tudi podžupan Boris Vehovec.

Kegljači in predstavniki Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj so se srečali s 
kranjskim podžupanom Borisom Vehovcem, ki jim je čestital za dosežene uspehe. 

Vilma Stanovnik

Kranj – »V Kranju se na 
novo šolsko leto pripravlja-
mo tudi s pregledom in za-
gotovitvijo čim bolj varnih 
šolskih poti za naše najmlaj-
še. Izboljšali smo že varno-
stne pogoje v prometu za 
najranljivejšo skupino v 
Mavčičah, danes pa se zače-
njajo dela v centru Kranja, 
na Cesti Staneta Žagarja. Ta 
šolska pot je bila tudi z me-
ritvami z radarjem prepo-
znana kot ena izmed nevar-
nejših, saj so prekoračitve 
hitrosti v tem delu Kranja 
resnično prevelike. Novo 
krožišče bo na tej šolski poti 

bistveno izboljšalo ne le var-
nost pešcev in kolesarjev, 
temveč bo prispevalo tudi k 
večji pretočnosti in pregle-
dnosti ter zagotovilo lažje 
vključevanje, predvsem iz 
smeri Prešernovega gaja in 
kranjskega sodišča. Prepri-
čani smo, da bo krožišče 
hkrati tudi umirilo promet, 
da se bodo torej hitrosti vo-
zil zmanjšale,« je povedal 
župan Boštjan Trilar.
Za izvedbo krožišča, ki bo fi-
ksno, je bil s predračunsko 
vrednostjo 75 tisoč evrov iz-
bran izvajalec CPK, d. d. (Ce-
stno podjetje Koper), ki bo 
dela pod nadzorom družbe 
Domplan predvidoma za-

ključil v septembru. Izvajalec 
zagotavlja, da večjih prome-
tnih zastojev zaradi izvedbe 
krožišča ne bo, saj bodo 
gradbena dela potekala tako, 
da bo promet po Cesti Stane-
ta Žagarja ves čas potekal po 
enem voznem pasu (usmer-
janje s pomočjo semaforjev), 
popolna zapora pa bo ob za-
četku gradbenih del na Zoi-
sovi ulici ter kasneje, ko bodo 
dela na Zoisovi ulici konča-
na, še na Gregorčičevi ulici. 
Obe ulici bosta zaprti tik ob 
križišču, tako da dostop in 
dovoz do stanovanjskih hiš 
in poslovnih objektov ne bo-
sta motena. Popolno zaporo 
vseh omenjenih cest pa izva-

jalec predvideva en delovni 
dan v začetku septembra, ko 
bo izvajalec na celotnem od-
seku polagal sloj asfalta. Vsi 
obvozi bodo ustrezno ozna-
čeni. Po najbolj optimistični 
napovedi, upoštevajoč ugo-
dne vremenske pogoje, bosta 
krožišče in s tem dodatna 
umiritev prometa na tej šol-
ski poti urejena ob začetku 
novega šolskega leta. 
O popolni zapori ceste (zara-
di preplastitve z asfaltom) 
bo Mestna občina Kranj do-
datno obvestila, hkrati pa 
obvestilo objavila na sple-
tnih straneh MO Kranj, 
iKranj, kot tudi na FB profi-
lu MO Kranj.

Pri sodišču bo krožišče
Ta teden so se začela gradbena dela za preureditev križišča ob kranjskem sodišču, ki bo po načrtih 
preurejeno v krožišče.

Kranj – Tudi letos bo sep-
tembra Kranj gostil Festival 
športa Kranj, edinstveno 
predstavitev klubov in špor-
tnih programov v kranjski 
občini in širše. Na njem bo-
ste lahko spoznali kranjske 
klube ter se brezplačno pre-
izkusili v športih. 
Cilj festivala je predstavitev 
izvajalcev športnih progra-
mov in možnosti za aktivno 

preživljanje prostega časa v 
Kranju in okolici. Program 
festivala je z različnimi špor-
tnimi prireditvami in dogod-
ki zelo pester. Večina prire-
ditev bo potekala v Športnem 
centru Kranj, manjši del pa 
na preostalih športnih objek-
tih. Festival športa je nastal s 
sodelovanjem Športne zveze 
Kranj, Zavoda za šport 
Kranj, Mestne občine Kranj, 

Zavoda za turizem in kultu-
ro Kranj, Zdravstvenega 
doma Kranj, Kranjskih vrt-
cev in osnovnih šol, Olimpij-
skega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez ter 
drugih izvajalcev športnih 
programov. »Projekt smo 
zasnovali v želji, da čim več 
otrok in staršev spodbudimo 
k športnemu udejstvovanju 
ter aktivnemu preživljanju 

prostega časa. Namenjen je 
predstavitvi izvajalcev špor-
tnih programov in objektov 
ter športnih možnostih, ki 
jih ponuja mesto,« poudar-
jajo organizatorji. Letošnji 
festival bo potekal od 12. do 
23. septembra. Natančnejši 
program prireditve bo v pri-
hodnjih dneh objavljen tudi 
na www.Kranj.si in www.
sportKranj.si.

Septembra tretji festival športa 

Kranj – Mestna občina Kranj 
najavlja javni razpis za po-
deljevanje štipendij za študij 
v tujini za študijsko leto 
2017/2018. Javni razpis za 
podeljevanje štipendij za 
študij v tujini za študijsko 
leto 2017/2018 bo predvido-
ma objavljen 25. avgusta 
2017 na spletni strani Me-
stne občine Kranj www.
kranj.si in v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Rok za 
oddajo vlog bo predvidoma 
20. september 2017.
Razpisna dokumentacija za 
javni razpis bo objavljena na 
spletni strani Mestne občine 
Kranj www.kranj.si (pod ru-
briko Javni razpisi in naroči-
la), na voljo pa bo tudi v spre-
jemni pisarni Mestne občine 
Kranj, sobi 110 in 110a.
Štipendije bodo namenjene 
študentom javno veljavnih 
dodiplomskih in podiplom-
skih študijskih programov od 
vključno 2. letnika, ki se izo-
bražujejo v tujini, če je zaradi 
ugleda tuje šole mogoče pri-
čakovati vrhunsko izobrazbo 
oziroma usposobljenost kan-

didata ali če v Sloveniji ni 
ustrezne smeri in stopnje 
oziroma programa izobraže-
vanja. S tem se ohranja raven 
pomoči študentom, ki s štu-
dijem v tujini pridobijo zna-
nja, pridobitev katerih jim v 
domačem okolju ni omogo-
čena, prispevajo pa k razvoju 
mestne občine Kranj.
Do štipendije bodo upraviče-
ni državljani/državljanke Re-
publike Slovenije, ki imajo 
stalno prebivališče v mestni 
občini Kranj in ki bodo ustre-
zali ostalim kriterijem javne-
ga razpisa. Za štipendijo ne 
more kandidirati kandidat/
kandidatka, ki že prejema ka-
kršnokoli štipendijo, je v de-
lovnem razmerju, je samoza-
poslena oseba ali je vpisan/a 
v evidenco brezposelnih 
oseb pri zavodu za zaposlo-
vanje. Višina razpisanih 
sredstev za štipendije za štu-
dij v tujini znaša 30.000 
evrov. Dodatne informacije 
dobite pri Barbari Govekar, 
soba 89, telefonska številka 
04 2373-371, barbara.gove-
kar@kranj.si.

Štipendije za študij 
v tujini

Mavčiče – Potem ko so bili v Mavčičah v letu 2016 za varno 
pot šolarjev izvedeni pločnik, javna razsvetljava ob pločniku in 
osvetljen prehod za pešce z dodatnimi utripajočimi talnimi 
lučmi, je bila konec letošnjega julija zaključena še gradnja 
dveh avtobusnih postajališč, ki bosta zagotovili varnejše vsto
panje v avtobuse in varnejše čakanje na njihov prihod. Doslej 
je namreč najranljivejša skupina udeležencev v prometu, pred
vsem so med njimi šolski otroci, na avtobus čakala na cesti
šču. Hkrati je Mestna občina Kranj v bližini novih postajališč v 
Mavčičah (vrednost del za ureditev je nekaj več kot 46.000 
evrov) postavila tudi stacionarni radar za merjenje hitrosti.

Varnejše odslej tudi v Mavčičah

Kranj – Mestna občina Kranj bo na predlog Medobčinskega 
inšpektorata Kranj in Sveta za preventivo in vzgojo v ces
tnem prometu odstranila prehod za pešce na Cesti Jaka Pla
tiše v Kranju. Glede na bližino podhoda in sosednjega pre
hoda, ki sta od obravnavanega oddaljena 45 oziroma 80 
metrov, je semaforizacija prehoda za pešce ekonomsko ne
upravičena, zmanjšala pa bi tudi prepustnost ceste. Zato je 
bilo po preučitvi ugotovljeno, da se obstoječi prehod za pe
šce odstrani. Krajevna skupnost Bratov Smuk se z novo ure
ditvijo, ki odpravlja neskladje, strinja. 

Odstranili bodo prehod za pešce 
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V Kranjskih novicah sem na 
8. strani prebrala, da bodo 
izvajali statistično spremljanje 
hitrosti z radarjem pri OŠ 
Simona Jenka, OŠ Franceta 
Prešerna, OŠ Žabnica in OŠ 
Mavčiče. Bojda so ohišja bila 
določena na podlagi predlogov 
šol in prebivalcev.
Žal o tem nisem nič vedela, če 
bi, bi pobudo za spremljanje 
hitrosti na Orehku vsekakor 
poslala. Leta 2015 ste rezultate 
meritev hitrosti na Orehku, ki 
so pokazali znaten delež krši-
tev, že poslali (Katarini Raj-
gel). Po tistem so na Zasavski 
cesti (ob stavbi št. 43) postavili 
merilec hitrosti, ki pa nikakor 
ni pripomogel k umirjanju 
prometa. 
Še več. Iz leta v leto se povečuje 
intenziteta tovornega prometa, 
ki se preko Orehka v glavnini 
vali v Savsko Loko. Razlog, 
zaradi katerega praktično ves 
promet za Savsko Loko poteka 
preko Orehka, je prenizek cest-
ni nadvoz (iz smeri Kranja v 
Savsko Loko), ki menda one-
mogoča oz. otežuje dostop veli-
kim tovornjakom ("šleperjem") 
do Savske Loke. Tako ravnajo 
praktično vsi vozniki iz previd-
nosti, kajti ko sem si vzela čas 
in opazovala, sem videla, da je 
vožnja pod nadvozom povsem 
mogoča za vse tovornjake, 
razen za Vrtačeve, ko imajo 
naložene avtomobile, izberejo 
smer Orehek–Drulovka–Sav-
ska Loka. Industrijska cona v 
Savski Loki (predvsem na 
območju bivše tovarne Plani-
ka) se širi, upravna enota 
Kranj obrtnikom posledično 
tudi izdaja soglasja za dejavno-
sti, pri čemer pa očitno nihče od 
odgovornih ne pomisli, na kak-
šen način bodo obrtniki z veli-
kimi "šleperji" do svojih poslov-
nih prostorov tudi dostopali.
V Savski Loki trenutno oprav-
ljajo dejavnost naslednja pod-
jetja: Komunala Kranj, 
Begrad – gradbeno podjetje, 
Momax skladišče, Vrtač – 
avtomobili, Škofic – pranje 
cistern, Dacar (prevozno pod-
jetje), Diskont trgovina … itd. 
Ves transportni promet teh 
podjetij (vključno s tujimi tež-
kimi tovornjaki, naloženimi z 
avtomobili, cisterne itd.) pote-

ka preko Orehka in Drulovke, 
torej po isti cesti, kjer poteka 
tudi šolska pot in je promet 
omejen na 40 km/h. Na cesti 
Orehek–Drulovka je tudi žele-
zniški nadvoz, za katerega 
dvomimo, da zmore takšno 
nosilnost tovrstne intenzitete v 
daljšem časovnem obdobju.
Uradu za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, kon-
kretno g. Mihu Buhu, sem 
poslala vprašanje, ali je nad-
voz čez železniško progo, ki je 
bil grajen v 60-ih letih, kons-
trukcijsko vzdržen za ves 
tovorni promet, ki se vali skozi 
Orehek v Savsko Loko. Ob 
tem pa se poslavlja še dodatno 
vprašanje tudi v zvezi z nasi-
pom cestišča do cerkve, ki je na 
lesenih opornikih. Do danes 
nisem prejela odgovora.
Krajevna skupnost Orehek - 
Drulovka je praktično spalno 
naselje, ima pa osnovno šolo. 
Zato je nevzdržno, da preko 
takšnega naselja dnevno vozi-
jo tovorna vozila, pri čemer jih 
večina za povrh vsega niti ne 
upošteva omejitev hitrosti. 
Policijske patrulje na tem kon-
cu so redke, zato je situacija v 
smislu prometne varnosti 
skrajno nevarna in ogrožajo-
ča. Poleg tega težki tovornjaki 
povzročajo konstanten hrup, 
saj udarjajo ob kanalizacijske 
jaške, kar je prav tako nezno-
sno, povzroča pa se tudi škoda 
na cestišču, saj ni primerno in 
tudi ni bilo grajeno za tako 
intenzivno vožnjo težkih 
tovornjakov.
Krajevni prebivalci niso dolž-
ni trpeti dejstva, da skozi 
naselje, mimo glavne šolske 
poti, dnevno vozijo težki tovor-
njaki, še posebej ob dejstvu, da 
je problematiko mogoče rešiti 
relativno enostavno.
Sem članica CISO (civilna 
iniciativa), ki se je z županom 
in odgovornimi dogovarjala o 
ureditvi krožnega prometa in 
parkiranja pred OŠ Orehek 
kot prvo fazo urejanja in 
umirjanja prometa. Za ostale 
pobude (ki sem jih podala) pa 
ni bilo posluha.
Ta prva faza ni v ničemer 
povezana s prevozom težkih 
tovornjakov in tudi ne bo reši-
la problema tovornega prome-
ta vzdolž šolske poti, zato vas 
pozivam, da se z vso odgovor-
nostjo posvetite vprašanjem, ki 
sem jih zastavila, in posledič-
no pristopite k preusmeritvi 
tovornega promete z Zasavske 
ceste na Savsko Loko.

Rozalija Rajgelj

Tovorni promet/
Orehek

Prejeli smo

Smo podjetje z 60-letnimi izkušnjami na področjih 
finomehanike, elektromehanike in elektronike, z lastnim 

razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, v celoti usmerjeno 
v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni 

in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je 
za svoja prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja 

zaposlenih prejelo mednarodni naziv »VLAGATELJI V LJUDI«.
Družba šteje 650 sodelavcev.  

Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje 
poklicne ambicije.

K sodelovanju vabimo:

PROIZVODNI DELAVEC (m/ž)
(večje število)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
 osnovnošolska izobrazba,
 izkušnje z delom v proizvodnji.

Opis del in nalog:
  sestavljanje polizdelkov in izdelkov v skladu s predpisano 

tehnologijo in standardi kakovosti,
  izvajanje delovnih operacij pri izdelavi plastičnih polizdelkov in 

izdelkov.

Nudimo:
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 delo poteka v treh izmenah.

Osebnostne lastnosti:
 natančnost, ročne spretnosti, samoiniciativnost, sistematičnost, 

zanesljivost.

Delovna mesta so prosta na lokaciji v KAMNIKU.

VODJA PROJEKTOV STALNIH IZBOLJŠAV 
(m/ž)

O poziciji
Koordinator stalnih izboljšav bo direktno podrejen direktorju pro-
izvodnje. S svojimi aktivnostmi bo sodeloval pri načrtovanju in izvajanju 
napredka družbe na področju WCM. V prvi vrsti bo zadolžen za 
sistematično izvajanje metode 5S v vseh organizacijskih enotah družbe.   

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 pričakujemo vsaj VI. stopnjo izobrazbe, 
  dokazljive dosežke z uporabo  Lean manufacturing orodij,
  računalniška pismenost( Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, 

Minitab)
 pisne in govorne komunikacijske spretnosti,
 vodstvene sposobnosti,
  izkušnje na področju projektnega vodenja  (kakovost, kadri, 

produktivnost, varnost …), 
  pripravljenost na dodatno izobraževanje in izpopolnjevnje (Lean 

Champion certification),
  aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, angleščina predstavlja 

prednost.

Opis del in nalog:
  podpora oddelkom pri izvajanju izboljšav za doseganje ciljev, 
  izvajanje usposabljanj na področju Lean npr. 5S, VSM, standardna 

opravila z namenom, da timi in posamezniki razumejo Lean pristope, 
  vzpostavitev in vzdrževanje sistema mesečnih presoj 5S  in objava 

mesečnih rezultatov,
  sodelovanje pri načrtovanju aktivnosti stalnih izboljšav: izboljševanje 

delovnega toka, skrajševanje delovnega cikla, skraševanje skupnega 
pretočnega časa,  povečevanje obrata zalog, zmanjševanje zalog v 
procesih, zmanjševanje izmeta, zniževanje stroškov dela, 

 druga dela po navodilu nadrejenega. 

Nudimo:
 delo za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim obdobjem,
 delo na naprednih projektih,
 stimulativno nagrajevanje,
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 sodelovanje s tujimi partnerji.

Osebnostne lastnosti:
  inovativnost, zanesljivost, samoiniciativnost, fleksibilnost, 

proaktivnost, želja po spoznavanju novosti in uvajanju izboljšav, 
sposobnost timskega in samostojnega dela, organizacijske 
sposobnosti, sposobnost tehničnega presojanja in odločanja, 
korektnost.

Dodatno prednost pri izbiri  imajo kandidati z izkušnjami:
 Six sigma, 
 TPM.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI.     

VIŠJI INŽENIR NA PODROČJU RAZVOJA 
MEHATRONSKIH SISTEMOV (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 najmanj VII. stopnja izobrazbe strojne smeri,
  aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina ) in 

pasivno drugega (angleščina, nemščina),
  izkušnje iz področja razvoja/načrtovanja mehatronskih sistemov,
 sposobnost tehničnega presojanja in odločanja.

Opis del in nalog:
  sodelovanje pri razvoju in načrtovanju izdelka v fazi razvoja,
 izvajanje testiranj in analiz,
 vodenje projektov/pod-projektov,

  sodelovanje in usklajevanje z domačimi in tujimi partnerji in 
institucijami,

 občasna službena potovanja.

Nudimo:
 delo na naprednih projektih,
 stimulativno nagrajevanje,
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 sodelovanje s tujimi partnerji.

Osebnostne lastnosti:
  inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju 

novosti, sposobnost timskega in samostojnega dela, organizacijske 
sposobnosti, sposobnost strateškega razmišljanja

Dodatno prednost imajo kandidati, ki:
  imajo znanja iz enega od področij: tribologija, termomehanika, 

vibroakustika, pogonska tehnika
  imajo izkušnje pri vodenju projektov (manjših ali večjih),
  imajo izkušnje z uporabo orodij za robusten razvoj izdelkov (FMEA, 

DVP),
  imajo izkušnje s področja avtomobilske industrije,
  poznajo načina dela po APQP in ISO/TS16949 ali 13485 (medicinski 

standard).

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI.

STROKOVNI SODELAVEC ZA KOVINE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 VI. ali VII. stopnja izobrazbe strojne  smeri,
  aktivno znanje angleškega jezika (zaželeno tudi nemškega), 
  poznavanje dela na računalniku (MS Office, osnovno poznavanje 

orodij za ogled in obdelavo 3D-datotek, zaželeno poznavanje Lotusa 
in SAP-a),

  poznavanje materialov, tehnologij in postopkov obdelave kovinskih 
materialov,

  izkušnje pri delu v kovinskopredelovalni industriji, predvsem na 
področju obdelave kovin (izsekovanje, struženje, površinska zaščita, 
termična obdelava),

 zaželene so izkušnje nabavnega managementa.

Opis del in nalog:
  vzpostavitev in zagotavljanje nabavnih pogojev za nabavo kovinskih 

komponent, 
 sodelovanje pri razvoju novih produktov,
 iskanje novih dobaviteljev, novih materialov in nabavnih trgov,
 graditev in razvoj nove in obstoječe dobaviteljske baze.

Nudimo:
 delo na naprednih projektih,
 priložnost za osebni in karierni razvoj.

Osebnostne lastnosti:
  organizacijske sposobnosti, pogajalske sposobnosti, 

komunikativnost, natančnost, zanesljivost, sposobnost za timsko 
delo, sposobnost strateškega razmišljanja.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI. 

STROKOVNI SODELAVEC ZA  
PODROČJE PLASTIKE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 VI. ali VII. stopnja izobrazba strojne smeri,
  aktivno znanje angleškega jezika (zaželeno tudi nemškega), 
  poznavanje dela na računalniku (MS Office, osnovno poznavanje 

orodij za ogled in obdelavo 3D-datotek, zaželeno poznavanje Lotusa 
in SAP-a),

  poznavanje materialov, tehnologij in postopkov obdelave plastičnih 
materialov,

  zaželene so izkušnje pri delu v predelovalni industriji, predvsem na 
področju predelave granulatov, 

  zaželene so izkušnje nabavnega managementa.

Opis del in nalog:
  vzpostavitev in zagotavljanje nabavnih pogojev za nabavo brizganih 

komponent,
  sodelovanje pri razvoju novih produktov,
  iskanje novih dobaviteljev, novih materialov in nabavnih trgov,
  graditev in razvoj nove ter obstoječe dobaviteljske baze.

Nudimo:
  delo na naprednih projektih,
  priložnost za osebni in karierni razvoj.

Osebnostne lastnosti:
  organizacijske sposobnosti, pogajalske sposobnosti, 

komunikativnost, natančnost, zanesljivost, sposobnost za timsko 
delo, sposobnost strateškega razmišljanja.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI.     

Cenimo samostojnost,  komunikativnost, samoiniciativnost, 
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter  željo po 

pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju,  
Vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov,  
najkasneje do 31. 8. 2017:

ISKRA MEHANIZMI, d.o.o., Lipnica 8, 4245 Kropa, 
tel. (04) 53 55 109, faks: (04) 53 36 593

www.iskra-mehanizmi.si
E-pošta:bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Iskra Mehanizmi, d. o. o.

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektromehanike in 
elektronike, z lastnim razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 

v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem 
pa motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv 
»VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 490 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SODELAVEC ZA PODROČJE KAKOVOSTI (Q) – TESTIRANJE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,•	
funkcionalna znanja s področja standardov kakovosti in avtomobilskih standardov,•	
obvladovanje metod kakovosti FMEA, MSA, SPC, APQP in PPAP.•	

Opis del in nalog:
razvijanje, izdelovanje in validiranje novih merilnih postopkov,•	
sodelovanje pri načrtovanju serijske merilne opreme,•	
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju laboratorijskih testov,•	
izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,•	
uvajanje novih postopkov dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih avtomobilskih projektih,•	
stimulativno nagrajevanje,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj,•	
sodelovanje s tujimi partnerji.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju novosti, sposobnost  •	

 timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti, ambicije po vodenju   
 skupine sodelavcev ali projektov.

Prosto delovno mesto je v Lipnici.

VZDRŽEVALEC – MEHATRONIK (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
poznavanje področja mehatronike,•	
delovne izkušnje na področju elektrovzdrževanja,•	
izkušnje pri vzdrževanju paletnih linij.•	

Opis del in nalog:
diagnosticiranje napak v delovanju linij,•	
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem,•	
izdelovanje programov in programiranje strojev in naprav,•	
nastavljanje strojev in naprav ter vzdrževalna dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, zanesljivost, volja po spoznavanju novosti, organizacijske   •	

 sposobnosti. 

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

PROIZVODNI DELAVEC NA PODROČJU KONTROLE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
delovne izkušnje na področju kontrole proizvodov.•	

Opis del in nalog:
izvajanje kontrol v procesu realizacije proizvoda,•	
sodelovanje pri reševanju reklamacij,•	
sodelovanje v procesu izdelovanja kontrolne dokumentacije,•	
izvajanje meritev.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
natančnost, zanesljivost, dober vid, ročne spretnosti.•	

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
e-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

 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/
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje
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Valentin Peternel iz Hrušice 
pri Jesenicah iščem 

bratranca Marka, ki živi na 
območju Kranja. Pokličite 

me na tel. 040/820 515.
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Mateja Rant

Kranj – V spomladanskem 
roku je maturo na kranjski 
gimnaziji opravljalo 284 
kandidatov. Z rezultati matu
re so bili seznanjeni 10. juli
ja, še istega dne pa je v šoli 
potekala tudi slovesna pode
litev spričeval. »Uspeh na 
maturi ni dovolj za srečno 
življenje, pomaga pa,« jih je 
v šaljivem tonu nagovoril 
ravnatelj Franc Rozman, ki 
jih je seznanil z dosežki na 
maturi tudi v primerjavi s 
slovenskim povprečjem. Pri 
splošni maturi je bilo šest 
zlatih maturantov, pri med
narodni pa dvanajst.
Maturo so opravljali redni 
dijaki gimnazije, dijaki ma
turitetnega tečaja, dijaki s 
poklicno maturo, ki so 
oprav ljali 5. predmet, lanski 
dijaki maturitetnega tečaja 
in redni dijaki, ki so poprav
ljali ali izboljševali ocene, 
ter občani. Med letošnjimi 
četrtošolci jih pet od 208 ni 
uspešno zaključilo četrtega 
letnika, kar po ravnatelje
vem prepričanju govori o 
velikem zaupanju njihovih 
profesorjev. Dijaki so to zau
panje upravičili na maturi, h 
kateri so pristopili 203 kan
didati, od tega jih je 198 ma
turo tudi uspešno opravilo, 
kar je 97,53 odstotka, med
tem ko je slovensko povpre
čje znašalo 93,45 odstotka. 
V povprečju so dosegli 20,7 
točke, povprečje v Sloveniji 

je bilo 20,1 točke. Z odliko je 
maturo opravilo šest dija
kov, kar je 3,03 odstotka nji
hove populacije, v Sloveniji 
pa je bilo skupaj 260 zlatih 
maturantov oziroma 4,56 
odstotka populacije. Med 
najboljšimi na Gimnaziji 
Kranj so bili Martin Zavrl s 
33 točkami, Jakob Svetina, 
Urh Šenk in Gašper Martič 
z 31 točkami ter Žiga Frelih 
in Andraž Dejak, ki sta do
segla 30 točk. V maturite
tnem tečaju je k maturi pri
stopilo 15 kandidatov, od 
tega so štirje delali le peti 
predmet. Uspešno je matu
ro v celoti opravilo šest od 
enajstih kandidatov.
V začetku julija so bili znani 
tudi rezultati mednarodne 
mature, ki jo je na Gimnaziji 
Kranj sedmič v zgodovini 
šole opravljalo 21 dijakov, vsi 
uspešno. Med njimi je tudi 
12 zlatih maturantov. Elena 
Kukovica in Katharina Caro
la Pavlin sta dosegli 44 točk 
in jima je tako zmanjkala le 
točka do vseh možnih točk 
na mednarodni maturi. V 
svetovnem merilu je sicer 
maturo uspešno opravilo 80 
odstotkov dijakov. V povpre
čju so dijaki kranjske gimna
zije na mednarodni maturi 
dosegli 39,38 točke, kar je za 
4,62 odstotne točke bolje kot 
lani, ko so v povprečju dose
gli 37,64 točke, je pojasnila 
koordinatorica mednarodne 
mature Nataša Kne. Za pri
merjavo je še navedla, da je 

svetovno povprečje na med
narodni maturi znašalo 30,2 
točke. Kot je ob tem poudaril 
ravnatelj, so po uspehu na 
mednarodni maturi prvič 
presegli obe drugi slovenski 
gimnaziji, na katerih še 
opravljajo izpite mednaro
dne mature, to je II. gimna
zijo Maribor in Gimnazijo 
Bežigrad. »Z letošnjim re
zultatom smo zelo zadovolj
ni, saj predstavlja daleč naj
boljši rezultat, odkar izvaja
mo program mednarodne 
mature. S tem se je program 

mednarodne mature na naši 
šoli še okrepil,« je poudarila 
Nataša Kne in dodala, da so 
njihovi rezultati že od vsega 
začetka nad svetovnim pov
prečjem. Za Gimnazijo 
Kranj tako po njenih bese
dah program mednarodne 
mature predstavlja dodatno 
merilo uspešnosti in odlič
nosti, ki šoli omogoča še ka
kovostnejše pedagoško in 
izobraževalno delo ne samo 
na programu mednarodne 
mature, temveč tudi na naci
onalnem programu.

Osemnajst odličnih
Na Gimnaziji Kranj se pri splošni maturi lahko pohvalijo s šestimi zlatimi maturanti, ki se jim je 
pridružilo še dvanajst zlatih maturantov z mednarodne mature.

Večina letošnjih zlatih maturantov z ravnateljem Francem Rozmanom / Foto: Tina Dokl

JAVNI POZIV PROMOTORJEM
k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev 

javno-zasebnega partnerstva pri projektih

KONCERTNA
DVORANA

PRIMSKOVO

REGIJSKI VEČNAMENSKI 
ŠPORTNO VADBENI 

CENTER

TELOVADNICA
OSNOVNE ŠOLE 

STANETA ŽAGARJA

GARAŽNE HIŠE 
NA PLANINI
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Kranj – Na letnem kopališču v Kranju bo v petek, 18. avgu-
sta, potekalo finale mestnih iger, imenovanih City Games 
2017. Igre so mednarodni športni in zabaviščni projekt, ki je 
organiziran zadnjih sedem let v poletnih mesecih kot vrsta 
tekmovanj med ekipami, ki predstavljajo različna evropska 
mesta. Igre potekajo po vzoru nekdanjih iger brez meja. Va-
bljeni na ogled in navijanje za nastopajoče Kranjčane. Vstop 
je brezplačen. Več o igrah lahko preberete na uradni spletni 
strani iger: www.city-games.com. 

V Kranju finale mestnih iger
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Zanimivosti

Kranjske novice, petek, 4. avgusta 2017
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Zbirni center in  
Štacuna Zarica

Vse uporabnike storitev Komunale Kranj pozivamo, da 
pripeljejo presežne količine odpadkov v zbirne centre. 
Zbirni centri so namenjeni dodatnemu ločevanju odpad-
kov in oddaji večjih kosov oz. količin odpadkov. Odpadke 
sprejemamo v času odprtja centrov. Podatek o vrstah 
odpadkov, ki jih sprejemajo zbirni centri, in odpiralne 
čase najdete na www.komunala-kranj.si. 

V delavnici socialnega podjetja v sklopu fundacije Vincenca 
Drakslerja je nastalo uporabno kolo.  

Sestavni deli, zbrani z odvrženih koles 

    

Vabimo vas v zbirni center Zarica, kjer je urejen poseben 
prostor za zbiranje uporabnih predmetov v sklopu socialne-
ga podjetja Fundacije Vincenca Drakslerja. Zbrane predme-
te v Štacuni Zarica očistijo, obnovijo, popravijo ali predelajo 
in s tem omogočijo ponovno rabo teh izdelkov. Postanite del 
projekta tudi vi, prinesite uporaben izdelek, ki ga ne potre-
bujete več, in poglejte, če najdete kaj primernega zase. Kar 
je za nekoga odpadek, je za drugega morda uporaben pred-
met. Preprečimo nastajanje odpadkov in pomagajmo drug 
drugemu. Več o projektu in delovnem času izveste na www.
komunala-kranj.si ali pokličite 040 523 770. 

Mateja Rant

Stražišče – Aprila je mini-
lo dve leti, kar so na Barago-
vem trgu v Stražišču prvič 
pripravili tržnico, na kate-
ri se je takrat predstavlja-
lo petnajst ponudnikov. Po 
besedah predsednika Druš-
tva Sorško polje in enega od 
pobudnikov tržnice v Stra-
žišču Matjaža Jerale je zani-
manje za tržnico vse večje, 
obenem pa je ponudba vse 
pestrejša, saj se jim vsake 
toliko časa pridruži še kak-
šen nov ponudnik in jih je 
tako zdaj že prek dvajset.
Na zadnji tržnici je bilo tako 
prvič mogoče poskusiti in 
kupiti čokolade brez sladkor-
ja in borovnice iz Borovnice, 
s čimer so dopolnili zdaj že 
izredno široko ponudbo sad-
ja in zelenjave, medu, kruha 
in peciva, mlečnih izdelkov 
in celo domače kozmetike. 
Približno polovica ponudni-
kov se ukvarja z ekološko 
pridelavo. Med njimi je tudi 
Štefan Čebašek s kmetije Pr' 
Črnet, ki pravi, da stražiška 
tržnica ponuja obojestran-
sko zadovoljstvo, tako kup-
cem kot prodajalcem – pro-
dajalci imajo namreč še 
novo možnost, da ponudijo 
svoje pridelke in izdelke šir-
ši množici, kupci pa se lahko 
v bližini svojega doma oskr-

bijo z zdravo domačo hrano 
in drugimi naravnimi izdel-
ki. Pretekli mesec so se jim 
že drugič zapored pridružili 
še pivovarji, ki so omogočili 
tudi degustacijo piva in pri-
kazali, kako se vari pivo. 
Tokrat so se predstavili štirje 
pivovarji, tudi lokalni pivo-
var iz Stražišča, pridružil pa 
se jim je še Tankr s pivi več 
slovenskih pivovarjev. 
Prvič so tržnico v Stražišču 
pripravili v sklopu predava-
nja Sonje Lončar. »Sprva je 
bilo mišljeno, da bi predava-

nje pripravili v gasilskem 
domu v Bitnjah, a se mi je 
zdelo škoda, da bi tako pre-
davateljico gostili v majhni 
dvorani, zato sem predlagal, 
da ga prestavimo v dvorano 
v Stražišču. To pa je bila 
tudi priložnost, da zraven 
povabimo kmete s Sorškega 
polja, ki jih motiviramo za 
ekološko kmetijstvo, da pro-
dajo svoje izdelke,« je začet-
ke tržnice v Stražišču opisal 
Matjaž Jerala. Že prvič so se 
jim poleg kmetov s Sorške-
ga polja pridružili še drugi 

ponudniki iz vse Slovenije. 
Zanimanje za sodelovanje 
na stražiški tržnici je vse 
večje in tako je ponudba iz 
meseca v mesec pestrejša. 
Dvakrat doslej so se povezali 
tudi z ekipo skupinskega 
naročanja Nakupujmo sku-
paj in omogočili prevzem 
izdelkov na stražiški tržnici. 
»Mogoče bomo že na avgu-
stovski tržnici spet omogoči-
li prevzem v okviru Naku-
pujmo skupaj, septembra pa 
zagotovo,« je še obljubil 
Jerala.

Zadovoljni prodajalci 
in kupci
Vsak drugi petek v mesecu na Baragovem trgu zaživita ekološka in konvencionalna tržnica, ki so jo v 
juliju že drugič popestrili s Stražiškim festivalom piva.

Tržnica na Baragovem trgu v Stražišču privablja vse več prodajalcev in kupcev.

Samo Lesjak

Kranj – Prvi teden julija je v 
Stražišču pri Kranju tudi 
letos v župniji Šmartin pote-
kal oratorij. Vsak dan se je v 
sončnem vremenu zbralo 
okrog 150 razigranih otrok, 
za katere je skrbelo več kot 
40 animatorjev. 
Dan so začeli z dvigovan-
jem zastave ob petju himne. 
Letos je bila to pesem Mari-
ja, ti mati, saj je bil oratorij 
posvečen prav njej, tema 
tedna pa je bila Dotik nebes. 
O tem je govorila tudi gleda-
liška predstava, ki so jo 
igralci zaigrali vsak dan po 
molitvi. Otroci so se razpo-
redili v kateheze, kjer so se 
pogovarjali o veri, Bogu in 
vsebini predstave, kasneje 
pa so se vpisali na različne 
delavnice. Vsak dan so bile 
popoldanske igre drugačne, 
največ navdušenja pa so 
verjetno spet požele vodne 
igre, saj so bile temperature 
za hlajenje z vodo več kot 
primerne. Otroci so bili z 

oratorijem zelo zadovoljni, 
prav tako pa tudi animator-
ji, ki sta jih vodila Janez 
Kalan in Jan Dolenc. »S 
potekom oratorija sem izre-

dno zadovoljen. Tudi če so 
se pojavile kakšne težave, 
smo vse zadrege z anima-
torji in otroki hitro rešili. 
Letos smo imeli še posebej 

srečo z vremenom, zato so 
lahko otroci res odnesli naj-
več, kar jim oratorij lahko 
ponudi,« je povedal Jan 
Dolenc.

Oratorij – molitev, pesem in igra

Najmlajši na letošnjem oratoriju v Stražišču / Foto: arhiv oratorija
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SPROŠČENI
V KONEC 
POLETJA
Konec avgusta bomo ležerno 
uživali v dolgih večerih na fe-
stivalu Jazz Kamp Kranj, ki 
na rob kranjske skale, na Pun-
gert, privablja izjemne glas-
benike ter vse ljubitelje jazza, 
vina in prijetnega vzdušja, ki 
ga znamo uživati vse generaci-
je. Naj vas zadnji sončni žarki 
božajo med klepetom s prija-
telji. Kje smo preživeli dopust, 
kam nas je pot zanesla tokrat, 
kje smo se to poletje najbolj 
nasmejali?

 
Jazz Kamp Kranj
od 18. do 27. 8. 2017
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KRANJSKE ZGODBE

Delfini nikoli ne spijo, dejansko celo ži-
vljenje plavajo. Bi se strinjali, da tudi de-
javnost ribarnice nikoli ne počiva? Zau-
pajte nam, kakšen je vaš delovnik?
„Vodenje ribarnice in restavracije je res način 
življenja. To je moje življenjsko poslanstvo. 
Tako ga tudi jemljem – z veseljem in hkrati 
odgovorno. Moj delovnik se začne že zelo 
zgodaj, včasih sredi noči, ko moram poklica-
ti, da izvem, kaj so ribiči ujeli. Zelo se trudim, 
da prodajam res najbolj svežo, sezonsko in 
kakovostno robo. Ker je vse težje dobiti kva-
litetno svežo ribo, se moram včasih sam od-
peljati po ribe na Hrvaško, od koder imam 
direktne povezave z ribiči. Vse to delam zato, 
da bi kupci v moji ribarnici in restavraciji 
Delfin dobili najboljše.“

V stari Kranj prinašate dalmatinsko, pri-
morsko vzdušje. Imate občutek, da v me-
stu manjka primorske ležernosti? 
„Včasih se mi zdi, da manjka dalmatinske-
ga 'guštanja' pri hrani. Dandanes si ljudje 
vzamejo premalo časa za uživanje ob dobri 
hrani. Svojim strankam ponujam jedi, pri-
pravljene z ljubeznijo in strastjo. Zato so 
naši gosti zadovoljni. Ljudi spodbujam, da 
so pri jedi in pri kuhanju bolj sproščeni. Pri 
kuhanju moraš dati sebe. Ne gledati na uro, 
ampak v ponev. Uporabljati svojo domišljijo 
in biti spontan. Vonjati, okušati, uživati pri 

kuhanju in pri jedi. Zato ob nakupu rib rad 
povem recept za pripravo jedi, ki bo uspela, 
če si človek predstavlja, kako bi to na krožni-
ku moralo izgledati. Ob moji temperamenti 
predstavitvi receptov ne dvomim, da jim na 
koncu uspe.“

Ste kdaj razmišljali o 'siesti'? Vaša resta-
vracija je odprta do 15. ure, torej ne po-
nujate večerij. Kako zahtevno je prilaga-
janje urnika obstoječim in potencialnim 
gostom? 
„Kot sem dejal, se moj delovni dan začne že 
zgodaj. V svoj posel vlagam dušo in srce, ker 
to pač rad delam. Svojim gostom ne bi ponu-
dil nič takega, česar tudi sam ne bi hotel jesti. 
In če je dobro zame, vem, da bo dobro tudi 
za gosta. Tako za tiste, ki pridejo že zjutraj 
kupovat, kot za tiste, ki kasneje pridejo na 
malico ali kosilo. Večerij ne ponujamo vsak 
dan, zvečer smo odprti le za zaključene druž-
be, če se vnaprej dogovorimo.“

Kako bi opisali vaše stranke? Zdi se, da 
ste okoli ribarnice in restavracije zgradili 
pravo skupnost ljubiteljev morske hrane. 
Kako vam je to uspelo? 
„To nam je uspelo zato, ker so ljudje ugoto-
vili, da jim ponujamo kvaliteto in znanje. 
Izhajam iz svoje družinske tradicije, oče in 
mama sta iz Dalmacije in hrvaškega primor-
ja. Doma smo vedno jedli samo najboljše iz 
Jadrana, saj je več generacij živelo od rib. Bili 
so ribiči in gostinci. To dediščino svoje kultu-
re prenašam naprej. Pri moji filozofiji kuha-
nja je pomembna sveža riba, kvalitetno olje 
in dobro vino. Kuham tako, da mi je hrana 
všeč. Če je všeč meni, bo všeč tudi drugim. 
Želim res dobre stvari, sveže, okusne, kvali-
tetne, od ribičev, ki so nam najbolj blizu. Moj 

moto je ponuditi čim bolj kvalitetno in sve-
žo ribo. Ne želim velike izbire atlantskih rib, 
ampak rajši sveže slovenske in hrvaške. Tudi 
kupce izobražujem o tem, kdaj in zakaj je do-
bro jesti določene ribe ter kako jih pripraviti. 
Poleg tega vse sveže stvari lahko poskusijo 
v naši restavraciji, kjer pripravljam ribe iz 
dnevnega ulova.“

Hišna specialiteta tatarski losos je prava 
uspešnica. Kdo stoji za recepturo? 
„Tega namaza sem se domislil, ko sem si za-
želel bolj zdrave alternative tatarskemu bift-
ku. Po malih izboljšavah recepta je sedaj res 
postal prava uspešnica, takoj za našim baka-
larjem, ki ga delamo samo s polenovko in z 
oljčnim oljem.“

Na spletni strani www.ribarnica-delfin.
si ponujate zavidljiv seznam vaših recep-
tov. Kuharski mojster Nikica Brekalo se 
ribje kuhinje loteva zelo svetovljansko – 
med recepti najdemo jadranske, grške, 
češke, angleške in portugalske jedi pa se-

Nikica Brekalo
Ribarnica Delfin

Kranj so ljudje, ki v njem živijo in delujejo. Zato vam na tej strani vsak mesec predstavljamo enega izmed sou-
stvarjalcev ponudbe mesta. 

Diši po pečenih ribah. Do konca ozke ulice in desno. Prijazen pozdrav, malvazija v kozarcu, razgled pa ne na 
morje, ampak na zeleni kanjon reke Kokre. V Kranju smo, dobrodošli! Tokrat vas povabimo k Delfinu in njego-
vem chefu!

veda japonski suši. 
„Sushi je bil del druge zgodbe, svetovljanski 
recepti pa so nastali v času predsedovanja 
Slovenije Evropski uniji. Takrat smo v Del-
finu predstavljali morske jedi posameznih 
evropskih držav. Ker z veseljem delimo re-
cepte, jih lahko najdete na naši internetni 
strani, sestavine zanje pa v naši ribarnici.“

Kakšne gastronomske ponudbe si vi že-
lite v Kranju? Kaj pa po vaših izkušnjah 
najbolj tekne Kranjčanom? 
„Dobro je, da je gostinska ponudba v Kranju 
različna. Delfin je unikaten po tem, ker je 
restavracija z lastno ribarnico. V restavraciji 
ponujamo predvsem jadranske ribe iz dnev-
ne ponudbe naše ribarnice. Še posebej turisti 
so presenečeni in navdušeni nad tem, kako 
sveža ponudba je na jedilniku. Gost si lahko 
ogleda, kaj je tisti dan na voljo, in izbere ribo, 
ki bi jo rad jedel. Pripravljeno hrano zavijemo 
tudi za seboj."

Foto: Petra Plevnik
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JAZZ KAMP KRANJ
Pravljičnost vrta Cafe galerije Pungert obdaja festival jazzovske glasbe, ki že štirinajsto leto oblikuje kranjski zaključek poletja. 
Jazz Kamp Kranj ni zgolj festival, je program glasbenih delavnic, je način poslušanja glasbe, je druženje, je vino, je uživanje. 
Bodite del programa mladih, neuveljavljenih in domačih ter mednarodnih uveljavljenih jazzovskih glasbenikov.
Pungert, Letno gledališče Khislstein in stolp Škrlovec (v primeru dežja), od 18. do 27. avgusta

ČETRTKI NA GRAJSKEM VRTU
Filmi na Vovkovem vrtu prinašajo še najnovejšo filmsko poslastico Jima Jarmusha Paterson (10. 8.) in film Toni Erdmann 
(24. 8.) iz Nemčije. Sezono filmov pod zvezdami zaključuje dokumentarni film o Kranju: Kranj, mesto na skali (sobota, 2. 
9.) Pod grajsko lipo pa vabijo Kristijan Krajnčan s solom DrummingCellist (17. 8.), Romana Krajnčan in Jure Ivanušič (31. 
8.) ter Omar Naber (7. 9.) v akustični izvedbi.
Vovkov vrt in vrt Kavarne Khislstein 12.56, ob četrtkih in eno soboto

SVETLOBNA GVERILA V KRANJU
Na vrtovih, v galerijah in uličnih kotičkih kulturne četrti Kranja, v kateri sobivajo Layerjeva hiša, stolp Škrlovec, grad 
Khislstein in okolica Tomšičeve ulice, se obeta serija svetlobnih intervencij. Doživite del mesta v dobesedno novi luči. 
Re:Akcija5 prinaša izbor del slovenskih in tujih avtorjev, ki z različnimi avtorskimi pristopi preobražajo običajni videz ar-
hitekture in urbanih mikro-ambientov.
Od 5. do 23. septembra

ŠPORTNI PRAZNIK
»Šport je zabava, zabavaj se z nami« je moto Festivala športa 2017. Predavanja, testiranja, mini olimpijada za otroke, re-
kreacijski tek, športna tržnica ter še mnogo več. Spoznavali se boste lahko z znanimi športniki in se zabavali na zaključni 
prireditvi v soboto, 23. septembra, v Letnem gledališču Khislstein.
Staro mestno jedro od torka, 12. do sobote, 23. septembra 

NOVA SEZONA PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA KRANJ
Naše najljubše gledališče vstopa v novo sezono! Prva premiera je posvečena slovenskemu političnemu prostoru, duhovito 
se sooča z birokracijo neskončnih komisij in groteskno sceno našega političnega vsakdana. Ne zamudite Pesmi živih mr-
tvecev režiserja Matjaža Zupančiča! Kritika družbe je tudi oktobrska premiera Vinka Möderndorferja Tri ženske, v sezoni 
2017/2018 pa ljubitelji gledališča pričakujte še tri premiere.
Vpis abonmajev poteka v septembru

KONCERTNI NAPOVEDNIK
V avgustu in septembru bosta za koncertni utrip na severu starega mesta poskrbela Klubar in Kavka bar, na južnem delu 
pa poleg festivala Jazz Kamp Kranj na Pungertu še Letno gledališče Khislstein. V Klubarju vabijo na Večere z okusom še vse 
do začetka septembra. Okušali boste: akustičen kranjski bend Pia (5. 8.), Iztoka Novaka - Easyja z glasbo za dušo (12. 8.), 
Mef&NOB z avtorsko glasbo (19. 8.), rokerske Koala Voice (26. 8.), razigrane in pozitivne I.C.E. z Renato Mohorič (2. 9.), 
Hamo&Rudi Bučar pa zaključujeta sezono (9. 9.). Kavka bar v avgustu gosti: The Dots (10. 8.), Pikaja quartet (17. 8.), 
brata Erič (24. 8.) in Brino Vogelnik trio (31. 8.). Letno gledališče Khislstein pa svojo sezono zaključuje s koncertoma: Ma-
gnifico (1. 9.) in Klapa intrade (8. 9.).

POLETNI UTRIP 2017 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU
V Globusu vas čaka Tuš dro-
gerija, ki razveseljuje s tremi 
ponudbami. Vsak ponedeljek 
nudijo 20-odstotni popust na 
izdelke za malčke, pestro izbi-
ro izdelkov za ličenje svetov-
nih znamk ter široko ponudbo 
sončne kozmetike. Poleg koz-
metike in parfumerije boste 
kar na dveh kranjskih lokacijah 
našli še izdelke za nego in zdra-
vo hrano.

V ponudbi trgovine Nes lahko 
izbirate med oblačili za šport in 
prosti čas ter dodatke, kot so 
očala, bidoni za vodo, spodnje 
perilo in nogavice. Sinonim za 
udobje, tradicijo in kvaliteto 
vam prinaša tudi kar 40-odsto-
tni popust na vse male in veli-
ke številke, kot so 
3XL za ženske 
in 5XL za mo-
ške. Sproščeno 
se odpravite v 
trgovino Nes 
po drugačne 
in inovativne 
udobne špor-
tne rešitve.

Trgovina Karun je fotokopir-
nica, knjigarna in papirnica. 
Nudi uveljavljene blagovne 
znamke s področja pisarniške-
ga programa in šolskih potreb-
ščin. Pri njih lahko fotokopirate 
ter vežete diplomske in druge 
naloge. Prijazna in hitra je nji-
hova storitev, ki jo ponujajo že 
od leta 1982. V miru jih obišči-
te, ko boste polnili šolske torbe 
vaših šolarjev!

Kr’Štacuna ima nove prostore! 
Preselili so se na Maistrov trg 
11 in dopolnili ponudbo živah-
nega trga. V trgovini boste našli 
izdelke ponovne rabe, ki so bili 
že uporabljani, a so atraktivno 
obnovljeni. Novo življenje v sta-
re predmete vdahnejo v social-
nem podjetju Fundacije Vincen-
ca Drakslerja, kjer vam obnovijo 
tudi vaše staro pohištvo!

Naš poletni sprehod nadaljuje-
mo po Koroški cesti do Urar-
stva Šegregur. Odlikujejo jih 
tako znanje kot strokovnost 
ter tradicija, saj so v Kranju pri-
sotni še od davnega leta 1938. 
Urarstvo vam nudi širok izbor 
ročnih in stenskih ur, budilk in 
nakita. Če ste se spraševali, kje 
vam lahko popravijo avtomo-
bilske ključe, daljinske in alar-
mne naprave ter seveda ure, 
zdaj veste! V aktualni ponudbi 
pa najdete ročne ure Boccia iz 
titanija in keramike.

Kr’Štacuna; Maistrov trg 11
Tuš drogerija: Koroška cesta 4
Prodajalna Nes, Koroška cesta 16
Urarstvo Šegregur; Koroška cesta 19
Karun, d. o. o.; Koroška cesta 35, 4000 Kranj
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KAM V MESECU AVGUSTU IN KAM V SEPTEMBRU?
 SOBOTA, 5. AVGUST
11.00  Brezplačno vodenje: Kranj v   
 vašem srcu, Kranjska hiša
22.00 Večeri z okusom: Pia, KluBar

 PONEDELJEK, 7. AVGUST
18.00  Sprehod ob Savi do Struževega
 OBI, Savski otok

Kilometer in pol dolga pot v zelenem Savskem 
drevoredu vodi ob reki Savi do Struževega. Tja 
in nazaj  boste izvedeli nekaj informacij o zgo-
dovini te poti ter o naravnih znamenitostih, ki 
si jih lahko na sprehodu ogledate.

 ČETRTEK, 10. AVGUST
20.30 Poletje na Maistrovem trgu:
 The Dots, Kavka bar
21.00 Filmi na Vovkovem vrtu:   
 Peterson, Vovkov vrt

 SOBOTA, 12. AVGUST
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
20.00  Koncert: To sem jaz v besedi,   
 glasbi in sliki
 Vrt gradu Khislstein
22.00 Večeri z okusom: 
 Iztok Novak - Easy, KluBar

 NEDELJA, 13. AVGUST
9.00 Teniški Turnir Triglav Open 2017
 (do.20.7.) Športni center Kranj 

 ČETRTEK, 17. AVGUST
20.30 Poletje na Maistrovem trgu:   
 Pikaja quartet, Kavka bar
 20.30 Glasbeni večeri pod grajsko lipo   
 Jazz Kamp Kranj na obisku: 
 Kristjan Krajnčan -    
 DrummingCellist
 Vrt gradu Khislstein

 PETEK, 18. AVGUST
19.00 Projekt Ocean Cantos
 Stolp Škrlovec
 20.30 Jazz Kamp Kranj: Eddie Luis &   
 Die Gnadenlosen XL 
 Vrt Café galerije Pungert

“HOT JAZZ 1925 Tribute to Fletcher Hender-
son” – deset virtuoznih jazzovskih solistov in 
razigrani direktor cirkusa Eddie Luis vas vabi-
jo, da prisluhnete najboljšim originalnim pri-
redbam zlatih 20-tih let. To je era jazza!

 SOBOTA, 19. AVGUST
 20.30 Jazz Kamp Kranj: Koncert   
 mentorjev glasbenih delavnic   
 Jazz Kampa Kranj 2017
 Vrt Café galerije Pungert
22.00 Večeri z okusom: Mef&NOB
 KluBar

 NEDELJA, 20. AVGUST
 20.30 Jazz Kamp Kranj: Alenka Godec   
 Band, Vrt Café galerije Pungert

 PONEDELJEK, 21. AVGUST
 20.30 Jazz Kamp Kranj: Gostovanje   
 poletne šole Jazza Hrvaške   
 glasbene mladine iz Grožnjana
 Vrt Café galerije Pungert

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 TOREK, 22. AVGUST
20.30 Jazz Kamp Kranj: 
 The Bluesbreakers
 Vrt Café galerije Pungert

 SREDA, 23. AVGUST
20.30 Jazz Kamp Kranj: Emil Spanyi &   
 David Gazarov duet klavirjev
 Letno gledališče Khislstein

 ČETRTEK, 24. AVGUST
15.00 Rekreatur 2017, Glavni trg

Središče dogajanja Rekreatur 2017, ki bo po-
tekal od 24. do 27. avgusta, bo Kranj, etape pa 
segajo po vsej Gorenjski. Kolesarske ekipe Re-
kreaturja letos čaka okoli 260 kilometrov. Prav 
poseben bo prolog, saj se bodo spustili v rove 
pod Kranjem. 
20.30 Jazz Kamp Kranj: Manouche
 Vrt Café galerije Pungert
20.30 Poletje na Maistrovem trgu:   
 Brata Erič (Prismojeni profesorji   
 bluesa), Kavka bar
21.00 Filmi na Vovkovem vrtu:
 Toni Erdmann, Vovkov vrt

 PETEK, 25. AVGUST
9.00 Rekreatur 2017, Glavni trg
16.00 Vode Kranja: vodenje, Kranjska hiša
20.30 Jazz Kamp Kranj: Big Band RTV   
 Slovenija in Ratko Divjak, 
 koncert ob 70. letnici R. Divjaka
 Vrt Café galerije Pungert

 SOBOTA, 26. AVGUST
9.00 Rekreatur 2017
 Pred Prešernovim gledališčem
10.40  15. srečanje Motokluba Mak   
 Vodice 2017
 Pred Prešernovim gledališčem
11.00 Jazz Kamp Kranj fest
 Ulice starega mestnega jedra
10.00 KR Jazz kuhna, Glavni trg
13.00 Rolka 2017, Klubar

Po kranjskih ulicah se bo zapeljala že šesta Rol-
ka, v svojem retrokalifornijskem stilu. Na Rol-
ka Limbu bodo tekmovalci poskusili preskočiti 
več kot 150,3 cm. Če jim uspe, pade Guinessov 
svetovni rekord.
20.00 Pascal Rambert:
 Zapiranje ljubezni
 Prešernovo gledališče Kranj
20.30 Jazz Kamp Kranj: Zaključni   
 koncert udeležencev Jazz Kampa  
 Kranj 2017
 Vrt Café galerije Pungert
22.30  Večeri z okusom: Koala Voice
 KluBar

 NEDELJA, 27. AVGUST
9.00 Rekreatur 2017, Glavni trg

 ČETRTEK, 31. AVGUST
20.30 Poletje na Maistrovem trgu:   
 Brina Vogelnik trio, Kavka bar
20.30 Glasbeni večeri pod grajsko lipo:   
 Romana Krajnčan in Jure
 Ivanušič, Vrt gradu Khislstein

 PETEK, 1. SEPTEMBER
20.00  Koncert: Magnifico
 Letno gledališče Khislstein

 SOBOTA, 2. SEPTEMBER
11.00 Brezplačno vodenje: Kranj v   
 vašem srcu, Kranjska hiša

Na brezplačnem vodenju po Kranju boste spo-
znali kranjske zgodbe, odkrivali meščanske 
hiše, življenje dr. Franceta Prešerna ter ostale 
pomembne zgodovinske znamenitosti. Vode-
nje povezuje vse glavne privlačnosti kulturne 
in naravne dediščine mesta.
20.00 Dokumentarni film: Kranj, mesto  
 na skali, Vovkov vrt

Najnovejši dokumentarni film o Kranju z na-
slovom Kranj, mesto na skali avtorja Tonija 
Cahuneka je svojo premierno uprizoritev do-
živel v začetku julija. Zaradi izjemnega odziva 
gledalcev zaključujemo poletno sezono do-
godkov s ponovnim predvajanem. Produkcija: 
Mestna občina Kranj, Zavod za turizem in kul-
turo Kranj in Art center. V primeru dežja bo 
film v Škrlovcu.
22.00 Večeri z okusom: Renata Mohorič  
 (I.C.E.), KluBar

 ČETRTEK, 7. SEPTEMBER
20.30 Glasbeni večeri pod grajsko lipo:   
 Omar Naber, akustično
 Vrt gradu Khislstein

 PETEK, 8. SEPTEMBER
20.00 Koncert: Klapa Intrade
 Letno gledališče Khislstein

 SOBOTA, 9. SEPTEMBER
8.00 Bolšji sejem
 Glavni trg
9.00 Pohod po Mamutovi deželi
 Supermarket Mercator, Kokrica
19.30 Vrnitev odpihanih: Čudoviti šum
 Letno gledališče Khislstein
22.00 Večeri z okusom: Hamo & Rudi   
 Bučar, KluBar

 NEDELJA, 10. SEPTEMBER
19.30 Vrnitev odpihanih: Čudoviti šum
 Letno gledališče Khislstein

 ČETRTEK, 14. SEPTEMBER
17.00 Cooperjev test, test hoje in   
 merjenje krvnega tlaka
 (Festival športa)
 Športni center Kranj

 PETEK, 15. SEPTEMBER
19.30 Matjaž Zupančič: Pesmi živih   
 mrtvecev
 Prešernovo gledališče Kranj

 SOBOTA, 16. SEPTEMBER
10.00 18. Tradicionalni mednarodni   
 karate turnir - Kranj Open
 Športna dvorana Planina
19.30 Matjaž Zupančič: Pesmi živih   
 mrtvecev
 Prešernovo gledališče Kranj

 TOREK, 19. SEPTEMBER
19.30 Matjaž Zupančič: Pesmi živih   
 mrtvecev
 Prešernovo gledališče Kranj

 SREDA, 20. SEPTEMBER
19.00 Predavanje: Prehrana    
 športnikov,  Bojan Knap
 (Festival športa), Layerjeva hiša
19.30 Matjaž Zupančič: Pesmi živih   
 mrtvecev
 Prešernovo gledališče Kranj

 ČETRTEK, 21. SEPTEMBER
19.30 Matjaž Zupančič: Pesmi živih   
 mrtvecev
 Prešernovo gledališče Kranj

 PETEK, 22. SEPTEMBER
8.30 Velika športna tržnica (Festival   
 športa), Glavni trg
18.00 Tombola Fundacije Vincenca   
 Drakslerja z bogatimi nagradami
 Glavni trg
19.30 Matjaž Zupančič: Pesmi živih   
 mrtvecev
 Prešernovo gledališče Kranj

 SOBOTA, 23. SEPTEMBER
9.00 Velika športna tržnica (Festival   
 športa), Glavni trg
10.00 Pokal Kranja v odbojki
 Športna dvorana Planina
16.00  Tek za Kranj – Kranj 2017
 (Festival športa), Glavni trg
19.30 Matjaž Zupančič: Pesmi živih   
 mrtvecev
 Prešernovo gledališče Kranj

 NEDELJA, 24. SEPTEMBER
10.00  Pokal Kranja v odbojki
 Športna dvorana Planina

 ČETRTEK, 28. SEPTEMBER
19.00 Asher Kravitz: Judovski pes
 Prešernovo gledališče Kranj

 PETEK, 29. SEPTEMBER
11.30 6. mednarodni festival likovnih   
 umetnosti Kranj: Jože Plečnik in   
 simboli v Kranju
 Kavarna Khislstein 12.56
17.00 Srednjevropska odbojkaška 
 liga - ‘’Mevza CUP’’ / 1. krog
 Športna dvorana Planina
18.00 Odprtje 6. mednarodnega   
 festivala likovnih umetnosti   
 Kranj – ZDSLU 2017 
 Mestna knjižnica Kranj

Letošnji likovni festival je zastavljen kot pri-
kaz raznovrstnih avtorskih pristopov in praks 
na temo Simbol, znak in barva. Predstavilo se 
bo 127 likovnih umetnikov iz dvajsetih držav. 
19.00 Asher Kravitz: Judovski pes
 Prešernovo gledališče Kranj

 SOBOTA, 30. SEPTEMBER
17.00 Srednjevropska odbojkarska liga  
 - ''Mevza CUP'' / 1. krog 
 Športna dvorana Planina
19.00 Asher Kravitz: Judovski pes
 Prešernovo gledališče Kranj

VSAK TOREK IN PETEK 
17:00 Podzemna pot, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO IN NEDELJO 
10:00 Podzemna pot, Kranjska hiša

VSAK ČETRTEK
16:00 Ekološka tržnica na Glavnem   
 trgu, Glavni trg

VSAKO SOBOTO
8:00 Sobotni sejem, Glavni trg

STALNI DOGODKI
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KAM V MESECU AVGUSTU IN KAM V SEPTEMBRU?

Organizatorji si pridružujejo 
pravico do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije 
o dogodkih za mesec oktober 

oddate do 10. septembra na www.
visitkranj.com ali pa se obrnite na 

koordinatorko kulturnih dogodkov pri 
Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

ODPRTJE RAZSTAV

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Kako hitro čas mineva, ko se imamo fino, kajne? A nič zato, čaka nas še nekaj vročih, s 
soncem obsijanih dni. Mesto kljub počitnicam ponuja polno novih doživetij. Vsi petki 
in sobote so lahko pravljični, in sicer pri Otroškem stolpu Pungert, kamor te vabijo 
navihani umetniki iz kulturnega centra Krice Krace. Vsak petek do 11. avgusta se 
jim ob 17.30 pridruži pri pravljičnemu večeru Pravljice na dvoriščih. Ob sobotah pa 
bodo imeli pravljične dopoldneve z delavnicami o pripovedkah, vse tja do sredine 
avgusta. Kot nalašč, da se med letošnjimi počitnicami potopiš v čarobni svet pravljič-
nih junakov. Potem pa le spremljaj njihov program, saj gotovo pripravljajo nekaj zani-
mivega za nas, nadobudne radovedneže.

Ko pa bo treba zopet pripraviti zvezke, učbenike, pisala in šolske torbe, pa to nekaj 
naznanja – v mesto prihaja zabava leta! Rajali bomo, peli, plesali in vriskali od ve-
selja, saj bo na Pungertu zopet otroški ŽIV ŽAV. Rajarija se bo začela ob 10. uri na 
Maistrovem trgu, kjer nas bodo pozdravili klovni, pravljični junaki, godba na pihala 
in mažoretke. Skupaj z njimi bomo odkorakali do Pungerta, kjer pa se zabava zares 
začne. Na čarobnem odru bo pretkan čarovnik pokazal svoje vragolije, potem pa bodo 
na oder stopile lutke. ŽIV ŽAV bo poskrbel tudi za moj in tvoj lačni želodček. Le kdo 
ne bi bil lačen na tak zabave poln dan? Izvrstni kuharji nam bodo pripravili slastno 
sobotno kosilo, zato povej staršem, da doma tisti dan ne bo treba  kuhati. V svojo 
šolsko beležko si nikar ne pozabi zapisati datuma 9. september, ko bo v mesto prišla
ta čudovita norčija.

  ČETRTEK, 7. SEPTEMBER
16.00 Otroška delavnica: Nazaj v šolo
 Glavni trg

  SOBOTA, 9. SEPTEMBER
10.00 Otroški Živ Žav, Pungert

  VSAK PONEDELJEK
10.00  Počitniško reševanje kviza
 Mestna knjižnica Kranj
16.00 Ponedeljkove ustvajalne 
 »Čačkarije«, Otroški stolp Pungert

  VSAK TOREK
16.00 Torkovi spretni prstki delajo 
 Otroški stolp Pungert
17.00 Družimo se ob družabnih igrah
 Mestna knjižnica Kranj

  VSAKO SREDO
16.00 Sredine mini glasbene urice
 Otroški stolp Pungert

  VSAK ČETRTEK
16.00 Četrtkove kvačkarije: delavnica   
 kvačkanja, Otroški stolp Pungert

  VSAK PETEK
10.00 Igramo se z lesenimi igračami
 Mestna knjižnica Kranj
16.00 Petkova mala domišljijska urica:   
 Svet okoli nas … 
 Otroški stolp Pungert

  VSAKO SOBOTO
10.00 Sobotne likovne delavnice z 
 Muzejčico za predšolske otroke
 Grad Khislstein
10.00 Stolpove sobotne Pravljične 
 delavnice, Otroški stolp Pungert

 PETEK, 11. AVGUST
19.00 Razstava Annihilation
 Mergentalerjeva ulična galerija

 TOREK, 5. SEPTEMBER
19.00 Japonska Risba, Mestna hiša  

Skupina slovenskih umetnikov je navezala 
dobre stike z japonskim muzejem Takamatsu 
Art Museum (Kawagi), kjer so v letu 2016 tudi 
razstavljali. Razstava Japonska risba je mišlje-
na kot izmenjalna razstava. 

 SREDA, 6. SEPTEMBER
19.00 Odprtje slikarske razstave
 Boleslava Čeruja z naslovom 
 Slovenski ljudski običaji
 Galerija Kranjske hiše

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
  PETEK, 4. AVGUST
17.30 Pravljične mešanice (Urška   
 Furlan), Glavni trg pri vodnjaku

 ČETRTEK, 10. AVGUST
16.00  Otroška delavnica: Enostaven   
 eksperiment, Glavni trg 

 PETEK, 11. AVGUST
17.30  Mož in jabolko (Natalija Herlec)
 Vrt Krice Krace

 SREDA, 23. AVGUST
10.00 Počitniška delavnica z Muzejčico  
 - Modeliranje v glini
 Grad Khislstein
10.00 Poletna turnirja Človek, ne jezi   
 se! in igra Less
 Mestna knjižnica Kranj

 ČETRTEK, 24. AVGUST
17.00 Čarobni prsti - poslikava kamnov
 Mestna knjižnica Kranj

 PONEDELJEK, 28. AVGUST
10.00 Spoznajmo knjižnico
 Mestna knjižnica Kranj

 SREDA, 30. AVGUST
10.00 Počitniška delavnica z Muzejčico  
 - Modeliranje iz gline
 Grad Khislstein

 ČETRTEK, 31. AVGUST
17.00 Čarobni prsti - leseni okvir za sliko
 Mestna knjižnica Kranj

 PONEDELJEK, 4. SEPTEMBER
17.00 Likovna šola Maša Gala
 Layerjeva hiša

 SOBOTA, 9. SEPTEMBER
19.00 Filatelistična razstava    
 OsmoOkno 2017 Kranj 
 Prešernova hiša 

  ČETRTEK, 28. SEPTEMBER 
19.00  Odprtje razstave Bojana Gorenca  
 Galerija Prešernovih nagrajencev

Razstavljena bodo dela Bojana Gorenca iz vseh 
obdobij njegovega ustvarjanja, poudarek pa 
bo na novejšem slikarskem opusu, nastalem v 
minulem letu. Na platnu je tako predstavljen 
slikovni "labirint", ki gledalčevo oko vodi skozi 
konstelacijo fragmentov historičnih del, mre-
žo abstraktnih linij in barvnih vzorcev. Iz teh 
fragmentov ustvarja Bojan Gorenec celote, ki 
se na nas obračajo s svojimi izvirnimi slikovni-
mi naracijami in formami.

ZDRUŽENJE
ZGODOVINSKIH 
MEST SLOVENIJE
PETEK, 4. AVGUST
20.30 Poletni glasbeni večeri v Žički  
 Kartuziji 2017 - Nina Pušlar
 Slovenske Konjice

NEDELJA, 6. AVGUST
12.00 Dan oglarjev, Stari Vrh

SOBOTA, 12. AVGUST
19.00 Sobotne kresničke za najmlajše
 Slovenske Konjice
20.30 Sobotne Poletnice: Popgaraž
 Slovenske Konjice

SOBOTA, 19. AVGUST
10.00 14. EU ples brez meja
 Prelaz na Ljubelju

SOBOTA IN PONEDELJEK
19. IN 21. AVGUST
14.00 Dan teric, Škofja Loka

PETEK, 25. AVGUST
20.30 Poletni festival: Festival Paradiž
 Kovačnica Germovka, Tržič

SOBOTA, 26. AVGUST
19.00 Poletni festival: Festival Paradiž
 Tržič

Kranj je ponosen član ZZMS

POLETJE S PREŠERNOVIMI
NAGRAJENCI 

 
PETEK, 4. 8., ob 19. uri
Pogovorni večer s pesniki nagrajenci:
Svetlana Makarovič in Niko Grafenauer
Prešernova hiša

 PETEK, 11. 8., ob 20. uri
Arhitekturni pogovor z arhitekti nagrajenci
Layerjeva hiša

 PETEK, 18. 8., ob 20. uri
Andrej Zdravič: Ocean Cantos, filmska 
postavitev
Stolp Škrlovec

 PETEK, 25. 8., ob 19. uri
Andrej Rozman Roza, predstava za otroke 
Balon
Prešernova hiša

 PETEK, 26. 8., ob 20. uri
Zapiranje ljubezni, gledališka predstava s 
Pio Zemljič
Prešernova hiša

STALNE RAZSTAVE

OTROŠKO IGRIŠČE PUNGERT, KRANJ
SOBOTA, 9. SEPTEMBER 2017

Grad Khislstein
• Stalna razstava Prelepa Gorenjska
• Stalna razstava doniranih del Poldeta 

Oblaka
• Razstava V blesku kovinske opreme - 

poznoantična
• lamelna oklepa iz Kranja

Mestna hiša
• Stalna arheološka razstava Železna nit
• Stalna etnološka razstava Ljudska 

umetnost na Gorenjskem
• Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja

Prešernova hiša
• Stalna razstava Dr. France Prešeren - 

življenje in delo



www.visitkranj.si6

 ZELENI ODDIH NA KOLESU: 
 MED GOZDOVI IN VASMI
Vabilo na celodnevni izlet

Rokovnjaška pot je rekreativna kole-
sarska tura, ki vodi skozi idilične go-
renjske vasice in spominski park Udin 
boršt. Prostrani gozd blizu Kranja je 
bil nekoč idealno skrivališče. To je 
avantura zgodb, ki so jih zapisali raz-
bojniški Rokovnjači v 19. st. in borci 
NOB v 20. st.

Po končanem izletu se sprehodite po 
trgovinicah Prešernove ulice, zavijte v 
delikatesni trgovinici Figa in Lušterija 
ter si privoščite večerjo v restavraciji 
Sonet. Ko alpska sapica zavije med uli-
ce, se zadržite v baru Kavka in odkrij-
te kranjski mestni vrvež Maistrovega 
trga.

Rokovnjaška pot je vodeno kolesar-
jenje, ki je namenjeno manjšim sku-
pinam do 8 oseb. Ob spoznavanju le-
gend o Rokovnjačih boste deležni tudi 
toplega obroka, spotoma pa si boste 
ogledali še Vogvarjevo hišo v Dupljah. 
Vse dodatne informacije dobite na 
spletni strani www.visitkranj.si, kjer 
lahko izlet tudi rezervirate.

 CELINSKI POKAL V 
 SMUČARSKIH SKOKIH
Šmarjetna gora v svojem zelenem obje-
mu na kranjsko stran razgalja športno 
posebnost, šest smučarskih skakalnic, 
med katerimi meri najmanjša 15 me-
trov, največja pa 109 metrov. Pravi po-
nos Kranja! Drugi julijski konec tedna 
je skakalnica Bauhenk pod Šmarjetno 
goro oživela. Kar 70 skakalcev iz 18 dr-
žav se je prišlo pomeriti na otvoritveno 
tekmo Celinskega pokala v smučarskih 
skokih, kar je rekordna udeležba.
 
Med trinajsterico domačih skakalcev 
je nastopil tudi naš prvi zvezdnik tega 
športa, Peter Prevc. Na seznamu nasto-
pajočih pa so blestela tudi tuja imena 
svetovnega pokala: Lukas Hlava, Kevin 
Bickner, Alexander Zniszczol ter Poljak 
Klemens Muranka, ki je pokazal naj-

boljšo formo in zmagal tako na petkovi 
kot na sobotni tekmi. V rekordni polet 
obeh dni, 115 m, je odjadral odlični Ke-
vin Bickner iz ZDA.

Tekmovalci so imeli dobro spodbudo, 
saj se je tekme udeležilo okoli 1400 
gledalcev. Organizator tekme SK Tri-
glav Kranj pa je poskrbel tudi za prenos 
v živo na medmrežju, kjer si je po po-
datkih tekmo ogledalo več kot 16.000 
ljubiteljev smučarskih skokov.  

Žiga Jelar

www.visitkranj.si

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

JAZZ KAMP KRANJ
Emil Spany & David Gazarov 
Duet klavirjev (H, AZ)

VRNITEV ODPIHANIH: 
ČUDOVITI ŠUM
Kr’bis band, koncert filmske glasbe

MAGNIFICO
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9. in 10. 9. 
Vstopnice v predprodaji 

v Kranjski hiši

TOMISLAV BRALIĆ 
& KLAPA INTRADE31. 8. 

17. 8. 

7. 9. 

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

Vrt Gradu Khislstein Kranj 

www.visitkranj.si

Vstopnice v predprodaji v Kranjski hiši, Glavni trg 2 in uro pred dogodkom na blagajni Gradu Khislstein.

ČETRTKI OB 20.30 uri Koncerti bodo v vsakem vremenu

Jazz Kamp na obisku pod grajsko lipo

Kristijan Krajnčan 

– DrummingCellist

Romana Krajnčan 
in Jure Ivanušič

Omar Naber – akustično 

gost Oto Pestner

Martin Leskovar, član Turističnega dru-
štva (TD) Kokrica, nam je v aprilskem 
Utripu razkril, zakaj ima TD Kokrica 
v svojem grbu mamuta. Kokrica ima o 
mamutu namreč zelo zanimivo zgodbo. 
Ko so leta 1953 tam, kjer so danes je-
zerca Bobovek, izkopavali glino, so našli 
edinstveno najdbo – okostje mamutove 
samice. Kokrčani se pomembnosti te 
najdbe zavedajo. Zato so poskrbeli, da 
vas mamut pozdravi takoj ob prihodu v 
vas, ne glede na smer prihoda, saj stoji 
prav sredi krožišča. Domačini tudi radi 
pravijo, da je za vsako nevšečnost na 
Kokrici kriv mamut. Da bi jim nagajal 
vedno manj, enkrat letno prirejajo po-
sebno prireditev – Pohod po mamutovi 
deželi.
Kokrčani vabijo vse ljubitelje pohodni-
štva in narave, da se udeležite letošnjega 

NA KOKRICI JE ZA VSAKO 
NEVŠEČNOST KRIV MAMUT

10. tradicionalnega Pohoda po Mamuto-
vi deželi. Izberete lahko eno izmed dveh 
slikovitih ravninskih tras, krajša meri 
šest kilometrov, daljša pa 14. Obe pa se 
začneta izpred Mercatorjeve trgovine na 
Kokrici. Ob poti z lepimi razgledi, kjer je 
nekoč tacal mamut, boste spoznali mar-
sikatero znamenitost krajevne skupno-
sti Kokrica, uživali v druženju z doma-
čini, pripravljajo pa vam tudi kratko igro 
Življenje v času mamuta, ki si jo boste 
ogledali nekje na poti.
Zbor bo v soboto, 9. septembra 2017, 
pri trgovini Mercator na Kokrici. 
Start bo ob 9. uri. Po končanem poho-
du bodo organizatorji namenili manjšo 
pozornost tistim, ki se bodo pohoda 
udeležili že petič ali desetič. Vsakega 
udeleženca pa na koncu čaka tudi mali-
ca, mamutova klobasa.
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V mestu se je odvila ulična modna revija, ki je predstavila trgovine in kranjske 
oblikovalce ter oblikovalke. Njen namen je postati tradicionalna in ponudbo, ki 
jo ima kranjsko staro mesto, približati ljudem. Dokazala je, da nam po modna in 
trendovska oblačila in dodatke ni treba iti daleč.

Na reviji je sodelovalo 12 oblikovalcev in trgovin. Obiskovalce so navdušile krea-
cije Tine Pavlin, nakit s karakterjem Tanje Drinovec in obleke Lee Behek, eno 
od njih je na izboru za Pesem Evrovizije nosila pevka Raiven. Svoje posebne kose 
so predstavile še trgovine Dover, Cottone, E-Stilo, Army Shop, Modni svet, 
Venus, Beadhabit in Dežnikarstvo Jenko. Z interpretacijami nakita starih Slo-
vank pa je sodeloval tudi Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Po modni brvi sta se sprehodili tudi aktualna miss Slovenije Maja Taradi in 
miss Gorenjske Maja Zupan. Missice so že z izborom za najlepšo Gorenjsko 
postale ambasadorke nakita z arheološko vrednostjo. Prelepe kose unikatnega 
nakita si lahko ogledate v Kranjski hiši, v Turističnem informacijskem centru na 
Glavnem trgu 2. Obiščite trgovine starega mestnega jedra in se spoznajte z doma-
čim oblikovanjem!

 KRANJ IŠČE NOVE LOKALNE      
 TURISTIČNE VODNIKE
Zaradi vedno večjega povpraševanja po tujejezičnih in slovenskih vodenih ogledih 
kranjskih znamenitosti Zavod za turizem in kulturo Kranj pripravlja nov tečaj za 
lokalne turistične vodnike. Tečaj bo predvidoma marca naslednje leto. Zaradi lažje 
organizacije bi radi vedeli, kolikšno je zanimanje, zato vse zainteresirane vabimo, 
da na spletni strani visitkranj.com/turisticni-vodnik izpolnite kratek vprašalnik. 
Vaše podatke bomo uporabili za obveščanje o začetku in podrobnostih tečaja.

 VODE KRANJA
Ste vedeli, da je na vrtu kranjskega žu-
pnišča najstarejši vodnjak v Kranju in 
da se Plečnikov vodnjak na vrhu Mo-
horjevega klanca imenuje Petelin? Po-
leg teh dveh imamo v Kranju še vodnja-
ka na Maistrovem in Glavnem trgu, 
vodnjak Janeza Nepomuka, lahko pa 
se pohvalimo še z dvema pitnikoma.

V petek, 25. avgusta, ob 16. uri vas 
vabimo na vodenje po Kranju. Sku-
paj z vodnikom se boste odpravili na 
raziskovalno odpravo in poiskali vse 
tiste kotičke starega mesta, ki so pove-
zani z vodo, vodnjaki, pitniki. Vodenje 
pripravlja Zavod za turizem in kulturo 
Kranj v okviru Dnevov evropske kul-

 PO UNIKATNE KOSE OBLAČIL NAM NI TREBA DALEČ

turne dediščine, katerih glavna tema je 
letos Voda – od mita do arhitekture. 
Od 23. do 30. septembra po vsej Slove-
niji potekajo Dnevi evropske kulturne 
dediščine  V tem tednu izzivamo vse 
ljubitelje fotografije, da ovekovečite 
vodne motive Mestne občine Kranj in 
jih objavite na našem Instagram profi-
lu #VisitKranj. Izmed vseh objavljenih 
fotografij jih bomo v oktobru deset raz-
stavili v Kavarni Khislstein 12.56, naj-
boljše tri pa nagradili.

Vodenje po Kranju: Vode Kranja – pe-
tek, 25. avgusta, ob 16. uri; zbor v info 
centru Kranjska hiša

Instagram natečaj: od  23. 9. do 30. 
9., podelite svojim vodnim fotografi-
jam značko #VisitKranj

18. DO 27.8

glasba z 
OsebnO nOtO

WWW.JAZZKAMP.COM

PETEK 18. 8. ob 20.30 EDDIE LUIS & DIE GNADENLOSEN XL (A) / Vrt 
Café galerije Pungert SOBOTA 19.8. ob 20.30 KONCERT MENTORJEV 
GLASBENIH DELAVNIC JAZZ KAMPA KRANJ 2017 (A, D, F, GB, H, HR,  SLO) / 
Vrt Café galerije Pungert NEDELJA 20.8. ob 20.30 ALENKA GODEC BAND (SLO) 
/ Vrt Café galerije Pungert PONEDELJEK 21. 8. ob 20.30 GOSTOVANJE POLETNE 
ŠOLE JAZZA HRVAŠKE GLASBENE MLADINE IZ GROŽNJANA (HR) / Vrt Café galerije 
Pungert TOREK 22. 8. ob 20.30 THE BLUES BREAKERS (A) / Vrt Café galerije 
Pungert SREDA 23. 8. ob 20.30 EMIL SPANYI & DAVID GAZAROV DUET KLAVIRJEV 
(H, D) / Letno gledališče Khislstein ČETRTEK 24. 8. ob 20.30 MANOUCHE (SLO) / Vrt 
Café galerije Pungert PETEK 25. 8. ob 20.30 BIG BAND RTV Slovenija in RATKO DIVJAK, 
Koncert ob 70-letnici R. Divjaka (SLO) / Vrt Café galerije Pungert SOBOTA 26. 8. ob 
10.00 JAZZ KAMP KRANJ FEST, na različnih lokacijah v starem  mestnem jedru mesta 
Kranj  / Maistrov trg, Prešernova ulica, Glavni trg, Pungert SOBOTA 26.8. ob 20.30 ZAKLJUČNI 
KONCERT UDELEŽENCEV JAZZ KAMPA KRANJ 2017 / Vrt Café galerije Pungert
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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 
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordinacija 
dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar
Fotografije: arhiv ZTKK, Arhiv Ribarnica 
Delfin, arhiv SK triglav Kranj, Eva Pirnat
Zahvala: kranjski ponudniki in prireditelji, 
Gorenjski Glas,
Naklada: 38.000
Mesec: julij 2017
Izdaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj, 
zanj direktor mag. Tomaž Štefe

Nekje smo prebrali, da ste nekoč 'nokavti-
rali' poročnika v vojski, posledice si lahko 
le predstavljamo ... Album Montevideo, 
bog te video pa ste posneli z vojaškim or-
kestrom. Kakšne so bile tokrat posledice?
„V vojsko nisem šel prostovoljno, takrat je 
bilo to obvezno. Čeprav nisem pretepač, se 
mi je omenjeni dogodek res zgodil. Posledič-
no so mi prepovedali rokovanje z orožjem in 
zame je bilo tako precej lažje – imel sem samo 
še metlo v roki in 'šlem' na glavi.
Za sodelovanje s srbskim vojaškim simfo-
ničnim orkestrom pa sem se odločil sam. Da 
ima vojska simfonični orkester je nenava-
dno, zato se mi je zdela ideja za sodelovanje 
s takim orkestrom zanimiva, izraz velike ro-
mantike in nežnosti – prav takšen, kakršen je 
tudi film. Sodelovala je tudi izjemna španska 
pevka Luz Casal. Španski in balkanski melos 
sta si zelo podobna: ljubiti in umreti! Komad 
Pukni zoro je postal velika uspešnica.“

Verjetno veste, da je vaša pesem Pukni 
zoro v Srbiji ponarodela. Kako je prišlo do 
tega?

 Kakšen dan se zgodi, da imamo marsikate-
ri opravek in malo časa za uživanje na sve-
žem zraku ter gibanje. Z malo iznajdljivosti 
si lahko privoščite dan, ko boste v mestu 
uživali z družbo, na Savskem otoku uredili 
nujne nakupe, se nato odpravili na kratek 
sprehod in dan končali ob dobrem kosilu, 
ki vam ga bodo spekli drugi. In še vedno 
vam bo ostal čas za ostale nujne opravke.
Staro mestno jedro s svojimi kavarnami in 
lokali ponuja prijeten ambient za poletno 
posedanje in klepetanje s prijatelji in znan-
ci. Mestne galerije vabijo s svojimi zanimi-
vimi zgodbami. Nad mestnimi ulicami vas 
oranžni trakovi ponovno vabijo na obisk 
Muzejske poti in na raziskovanje zgodb iz 
preteklosti. Ko se nad mesto zgrne poletna 
vročina, se odpravite na Savski otok.
Savski otok, z obeh strani obdan z reko 
Savo, ponuja nekoliko svežine. Preden se 
odpravite po nakupih, v nakupovalnem 
centru Supernova je izbira kar pestra, se 
sprehodite po obrežju rek in namočite svoje 
noge v reko, vrzite vanjo kakšen gladek, bel 
prodnik in prisluhnite oglašanju savskih 
galebov. Po opravljenih nakupih pa vam bo 
zagotovo prijalo nekoliko tišine in miru.
Tik pod mostom čez Savski otok najdete 

pot po Savskem drevoredu. Vije se od Sa-
vskega otoka pa do Športnega parka Stru-
ževo. V senci dreves je peščena pešpot lepo 
urejena: klopi, smetnjaki in ograja, ki vas 
varuje pred padcem v reko Savo, ki pod po-
tjo mirno teče, vsa zelena in šumeča, hladi 
poletno vročino in vabi vaše poglede. Pot 
je dolga 1,5 kilometra. V eno smer boste 
sproščeno hodili približno 30 minut. Ko 
boste v Struževem, tam najdete privlačno 
peščeno plažo ob Savi, kjer si spet lahko 
shladite noge. Seveda pa je tudi Struževo 
zanimiv kraj, saj se ponaša z več kot sto leti 
zgodovine. Po hoji nazaj vas že grabi lako-
ta. Pa nič ne skrbite, ko se vrnete na Savski 
otok, vas tam čaka Kavarna Bazen in Pro-
jekt Burger. Projekt Burger zagotovo ponu-
ja najboljše burgerje v Kranju, in če boste 
še vedno lačni, se boste v kavarni lahko po-
sladkali z odličnimi slaščicami.  
Mestni sprehod je dolg le eno dopoldne ali 
eno popoldne. Prihranili ste si čas, ko vam 
doma ni bilo treba kuhati. Spotoma ste se 
lahko podružili s svojimi znanci in opra-
vili kakšno izmed dnevnih obveznosti. In 
še vedno vam bo ostal čas za ostale nujne 
opravke.

NASVET ZA IZLET
MESTNI SPREHOD PO SAVSKEM DREVOREDU  Sodelujte v novem Instagram natečaju @visitkranj!

      Od 23. 9. do 30. 9., iščite vodne motive 
      v mestni občini Kranj in jim podelite značko

    #VisitKranj
 

INSTAGRAM

Aljoša Korenčan Sandra Salihović

„Ne da je komad ponarodel, dobil je status 
himne! Bil je mišljen samo za film, vendar se 
je odtrgal izpod mojega nadzora in se prese-
lil najprej na radie, potem še v 'kafane', nato 
pa še na poroke, pogrebe … Preselil se je celo 
na nacionalni stadion – kadar igra Srbija, naj-
prej zaigra himna, potem pa Pukni zoro – da 
naraste atmosfera. To se je zgodilo samo od 
sebe, nisem imel namena.“

Slišali smo kar nekaj legend in zgodb o 
nastanku pesmi Pukni zoro. Katera vam 
je najbolj blizu ali pa bolj simpatična?
„V Srbiji mi nekateri ne verjamejo, da je to 
moje delo – da bi tak epski komad naredil en 
iz Šiške, s pivom v roki, Slovenec! Največkrat 
sem zasledil dve zgodbi, ki sta si podobni: 
da je to pesem neznanega padlega srbskega 
junaka v prvi balkanski vojni iz nekje leta 
1912 ali pa junaka iz prve svetovne vojne. 
Moj deda je bil v resnici solunski borec v prvi 
svetovni vojni. V mladosti sem se naposlušal 
dosti njegovih vojnih zgodb. Ko smo delali 
film, je bil tako delovni naslov pesmi Pesma 
za Dušana, tako je bilo mojemu dedu ime. 
Zato je pesem narejena s takšnim tekstom, s 
takšnim patosom.“

Vaše pesmi različni ljudje doživljajo raz-
lično. Nekatere užalite, drugim se zdijo 
strašno zabavne. Kaj želite sporočati?
„Ne izhajam iz tega, da bom koga zabaval ali 
'zajebaval'. Tudi nimam nobene želje, da bi 
bil vsem všeč. Ne vem sploh, koliko ljudje še 
razmišljajo o komadih, mislim, da muzika že 
zdavnaj nima več takšne moči, kot jo je imela 

v 70. in 80. letih 20. stoletja. No ja, sem in tja 
se zgodi, da se včasih dva zaljubita ob kakšni 
moji pesmi, da nanjo zaplešeta, se imata su-
per na morju in potem komad ostane v srcu 
(nasmeh). Pri komadih mi je pomembno le, 
da me nekaj pritegne, potem nastane pesem.“

Po čem se vaš najnovejši album Charlatan 
de Balkan razlikuje od prejšnjih?
„Ah, meni se zdi, da je vsak moj album čisto 
drugačen, potem pa mi rečejo: ej, tipično ti! 
Jaz sem pa mislil, kaj sem spet novega odkril. 
Pri tem albumu nas je 'furalo obuditi šlager-
ski filing'. Zato je mogoče žanrsko ta album 
bolj kompakten. Gre za enostavne, lahkotne 
in všečne pesmi, kombinacija različnih naro-
dnih melodij. Naslov pa je najprej nastal zato, 
ker se nisem spomnil nič boljšega. In našel 
sem se v tem nazivu. Šarlatan je nekdo, ki 
počne nekaj, o čemer nima preveč pojma, na-
stopa pa zelo suvereno. Malo mi gre na živce, 
ker mi pri tem jemljejo primat politiki – oni 
so še večji šarlatani od mene.“

V Kranju ste že večkrat nastopali. Za Go-
renjce pravijo, da so težko dostopna in 
hladna publika. Kakšen odziv ste dožive-
li na dosedanjih koncertih, kaj menite o 
kranjski publiki?
„Pravzaprav nisem prav velikokrat nastopal v 
Kranju, niti nisem veliko nastopal na Gorenj-
skem. Očitno so me poklicali takrat, ko niso 
bili hladni in zadržani. Pri Slovencih pa je kar 
prisotno to, da nas je težko spraviti v gibanje, 
medenica je nekam trda.“

Prvega septembra vas ponovno pričaku-
jemo v Kranju, nastopili boste v Letnem 
gledališču Khislstein. Kakšen repertoar 
pripravljate?

„V Kranju bomo izvedli klasični repertoar, 
ki zajema novo ploščo ter presek skozi moje 
delo – 'the best of sorte'. Zdi se mi, da imajo 
to ljudje tudi najraje. Z mano bo moj stalni 
bend. Videti smo dobro in 'špilamo' odlično! 
Nastopa v Kranju se veselimo, ker je prizori-
šče zanimivo. Dober ambient naredi veliko.“

Nagradna igra! 
Pridite na koncert 

Magnifica brezplačno! 
Ugotovite, kaj je na fotografiji. Potek 
nagradne igre najdete na naši spletni 
strani www.visitkranj.si. Sodelujete 
lahko do 28. avgusta do 12. ure. Po-
darili bomo tri pare vstopnic za kon-
cert Magnifica, ki bo 1. septembra ob 
20. uri.

INTERVJU: MAGNIFICO
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Suzana P. Kovačič

Britof pri Kranju – Petstoto 
obletnico posvetitve cerkve 
sv. Tomaža v Britofu so šte-
vilni zbrani praznovali v ne-
deljo, 2. julija, ko je sveto 
mašo daroval ljubljanski 
pomožni škof dr. Franci 
Šuštar. Pohvalil je prizade-
vanja faranov, da ohranjajo 
to lepo cerkev in s tem spo-
min na prednike, ki so jo 
zgradili, da so ponosni na-

njo. Kot je še poudaril, pa 
ne gre samo za kulturni 
spomenik, ampak tudi za 
znamenje žive vere. Cerkev 
je bila po pričakovanju pol-
na, precej ljudi je ostalo zu-
naj in poslušalo pridigo po 
ozvočenju. Vsak je dobil po-
dobico sv. Tomaža in zgi-
banko z zgodovino britof-
ške cerkve. Sledilo je druže-
nje s pogostitvijo dobrot 
britofskih gospodinj, v kul-
turnem programu so nasto-

pili plesalci in tamburaši 
Folklornega društva Kranj. 

O zgodovini cerkve
O zgodovini cerkve je zbra-
nih veliko podatkov, ki so na 
voljo v zgibanki. Povzeto na 
kratko: cerkev je leta 1517 
posvetil kaprulanski škof 
Daniel de Rubeis, pomožni 
škof in vikar oglejskega pa-
triarha Marka. Kako je bila 
opremljena prvotna cerkev, 

ni podatkov. Ohranjene so 
nekatere freske in navikula 
(posoda za kadilo) s pozlače-
nim stojalom in napisom 
Hilf sancta Ana Selbdrit 
1520, kar je izraz vdanega 
čaščenja sv. Ane, Marijine 
matere in Jezusove stare 
matere. Od tod njen naslov 
Selbdrit, ker pomeni tretja v 
rodbini. Cerkev sv. Tomaža 
je sicer veliko starejša, kar 
dokazuje letnica 1468, vkle-
sana v napisni trak, ki ga 
drži v rokah podoba na skle-
pniku oboka v prezbiteriju.
Sedanji oltarji so izdelani v 
baročnem slogu, veliki oltar 
sv. Tomaža ima letnico 
1680, stranska dva pa 1661. 
Veliko predelav, dozidav in 
obnov je bilo v in na cerkvi 
do danes, med drugim je 
bila temeljito prenovljena 
leta 1938, ko so odkrili in ob-
novili tudi freske iz leta 
1520. V nedavni zgodovini, 
leta 2010, so v kraju zbrali 
sredstva za nakup novih 
bronastih zvonov, njihov 
blagoslov je opravil škof 
Alojzij Uran. Medtem je 
bilo temeljito obnovljeno 
tudi cerkveno obzidje (cvin-
gar), kar daje zunanjščini 
cerkve še posebno lep videz. 
Leta 2011 je zlatomašnik 
Štefan Babič podaril in ob-
novil stare orgle iz leške cer-
kve. »V prihodnje nas še ča-
kajo pomembna dela; od 

popolne obnove fasade, ob-
nove vseh treh oltarjev, raz-
pokanega stropa, fresk, ob-
nove tlaka, ureditve dostopa 
do cerkve in še kaj. Še zlasti 
bi se radi zahvalili Milanu 
Žirovniku, ki nam vedno 
nudi svoje prostore in delov-
ne roke. Zahvala pa velja 
tudi vsem, ki se vedno odzo-
vejo prošnjam ključarjev za 
pomoč, in preostalim, ki ka-
korkoli prispevajo za dobro 
britofske cerkve,« je povedal 
Jože Kancilija. 

Da bo v ponos tudi 
zanamcem
Na leto je v cerkvi sv. To-
maža pet svetih maš, na 
prvo nedeljo v septembru 

je po maši tudi semenj. 
Dne 26. in 27. julija so bile 
molitve, v cerkvi je bila »ka-
pelica Fatimske Marije«. 
Vsako leto je tudi kakšna 
poroka. Za štefanovo po bo-
žiču je vsakoletni koncert 
tamburaške skupine. »Da-
nes smo lahko ponosni na 
generacije, ki so tako vzor-
no skrbele za to cerkev, da 
jo ima današnja generacija 
možnost še polepšati. Po-
nosni smo lahko tudi na 
vero, ki nas zavezuje, da 
smo dobri gospodarji, ki 
bomo tudi v prihodnje po-
skrbeli, da bo ta božji hram 
v ponos zanamcem,« sta 
sklenila in sporočila klju-
čarja Jože Kancilija in Ma-
tjaž Bogataj.

Praznovali so visoki jubilej
Veliko praznovanje 500. obletnice posvetitve cerkve sv. Tomaža v Britofu pri Kranju je bilo prvo julijsko nedeljo, ko je sveto mašo daroval ljubljanski 
pomožni škof dr. Franci Šuštar. Na leto je v cerkvi pet svetih maš, kakšna poroka in ob božiču že tradicionalno koncert tamburaške skupine. 

Sveto mašo je daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franci Šuštar, ob njem župnik iz 
Predoselj Janez Jenko. / Foto: Gorazd Kavčič

Ključarja cerkve sv. Tomaža v Britofu, od leve Jože Kancilija 
in Matjaž Bogataj / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

Kranj, Ljubljana – Evropska 
radiotelevizijska zveza EBU 
je tovrsten format tekmoval-
ne televizijske oddaje za na-
darjene zborovske pevce le-

tos uvedla prvič, tekmovanja 
pa se je udeležilo devet lju-
biteljskih pevskih zborov iz 
držav članic EBU. Drugo 
mesto je osvojil pevski zbor 
iz Walesa, tretje pa iz Latvi-
je.

Vsak zbor je izvedel šestmi-
nutni pevski nastop v po-
ljubni zvrsti, ocenjevala jih 
je strokovna žirija, zmago-
valni zbor je za nagrado do-
bil snemanje plošče. Car-
men manet se je v domovi-
no vrnil tudi v družbi zani-
mivega kipca, ki pripovedu-
je zgodbo o njihovi zmagi. 
Za zastopanje na prvem to-
vrstnem tekmovanju je zbor 
izbralo Uredništvo glasbe-
nih in baletnih oddaj Televi-
zije Slovenija s finančno 
podporo Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti. Upoštevali so 
celostno podobo zbora in 
Carmen manet ima resnič-
no izdelan nastop; tudi refe-
rence iz preteklosti so izvr-
stne. Danica Dolinar, ure-
dnica Uredništva glasbenih 
in baletnih oddaj TV Slove-
nija, je bila vesela, da so se 

odločili pravilno. Ob izje-
mni priložnosti so zmago-
valkam in njihovemu diri-
gentu Primožu Kerštanju 
na RTV Slovenija ob vrnitvi 
iz tekmovanja pripravili tudi 
slavnostni sprejem, kjer 
smo lahko ponovno prisluh-
nili zmagovalnima pesmi-
ma Adrci in Ta na Solbici.  
»Manetke« so navdušene in 
počasi dojemajo, kaj se je zgo-
dilo: da so resnično zmagale. 
Polne energije in smeha zrejo 
v prihodnost. Z njimi se seve-
da uspeha veselita tako diri-
gent Kerštanj kot predsednica 

zbora Barbara Kušar: »To je 
velika referenca za prihodnje 
projekte. Vabila na koncerte, 
nastope, festivale dežujejo že 
sedaj, tako da mislim, da je 
pred nami ena polno zaposle-
na sezona.« Kušarjeva nada-
ljuje, da je bilo tokratno tek-
movanje popolnoma drugač-
nega formata kot ostala, ki so 
jih vajeni, saj je moral biti 
njihov nastop nekaj posebne-
ga: morali so narediti vtis na 
žirijo kot gledalce. In pri tovr-
stnih televizijskih prireditvah 
vemo, da ljudje tako posluša-
jo kot gledajo.

Evrovizijski zbor leta je bil 
tokrat del priljubljenega 
mednarodnega tekmovanja 
Evropske zborovske igre, ki 
jih v sodelovanju z LIVE 
RIGA pripravlja nemški or-
ganizator Interkultur, od leta 
1988 vodilni v svetu pri orga-
nizaciji zborovskih tekmo-
vanj in festivalov. Ali bomo 
morda drugo leto v Sloveniji 
gostili podobno tekmovanje, 
še ne vemo, saj mora organi-
zator najprej oceniti, koli-
kšna je bila vsesplošna uspe-
šnost prvega, potem bo raz-
mišljal, kako naprej.

Evrovizijski zbor leta  
je Carmen manet
Riga je nedavno gostila tekmovanje Evrovizijski zbor leta in kranjski ženski 
pevski zbor Carmen manet se je na tekmovanju odrezal več kot izvrstno: 
dekleta so s svojim dirigentom Primožem Kerštanjem zmagala.

Na RTV Slovenija so pripravili srečanje z zmagovalkami in njihovim dirigentom Primožem 
Kerštanjem./ Foto: Tina Dokl

Barbara Kušar in Primož Kerštanj v družbi kipca, ki 
pripoveduje zgodbo o uspešnosti domačega zbora Carmen 
manet na prvi zborovski Evroviziji, ki jo je letos gostila 
latvijska prestolnica Riga. / Foto: Tina Dokl
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Samo Lesjak

Kranj – Osem slikarjev, čla-
nic in članov društva, vsak s 
svojo zgodbo raziskuje ume-
tnost in oblikuje svoje izra-
žanje v barvnih kompozici-
jah. Predstavljajo se paraple-
giki Metod Zakotnik, Boris 
Šter, Miran Jernejšek, Anka 
Vesel, tetraplegik Benjamin 
Žnidaršič – slikar, ki slika z 
usti, slabovidna slikarka 
Ana Šter ter Jože Potokar - 
Cvrčo in Boštjan Močnik. 
Razstavljena dela so nastala 
na tradicionalni likovni 
delavnici, ki jo organizira 
Društvo paraplegikov 
Gorenjske s podporo Javne-
ga sklada RS za kulturne 

dejavnosti in njegove obmo-
čne izpostave iz Kranja. 
Društvo paraplegikov 
Gorenjske združuje osebe, 
ki so zaradi poškodbe ali 
bolezni hrbtenjače trajno 
vezane na invalidski vozi-
ček. Mnogi člani so našli 
svoj talent v umetniškem 
izražanju. Skozi likovne 
delavnice nadgrajujejo svoje 
umetniško znanje in krepijo 
samozavest, ki je zelo 
pomembna za premagovan-
je tegob, s katerimi se sreču-
jejo. Tovrstne aktivnosti tudi 
v veliki meri pripomorejo 
pri vključevanju v družbo, 
zlasti najtežje gibalno ovira-
nih članov, kar daje razstavi 
še večji pomen.

Talent našli  
v umetnosti
Galerija Bala in Območno stičišče kulturnih 
društev na Glavnem trgu v Kranju gostita 
izvrstno razstavo Društva paraplegikov 
Gorenjske.

Razstava bo v Območnem stičišču kulturnih društev na 
ogled do ponedeljka, 14. avgusta. / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

Kranj – Projekt obsega 
devetnajst kiparskih umet-
nin iz kamna s kamnoloma 
Lipica in gline. Skulpture – 
tolkala so nastajale v proce-
su iskanja novih zvočnih 
polj. Glasbeniki – tolkalci in 
kiparji so raziskovali, veliko 
časa so preživeli v kamnolo-
mih ter iskali zvok kamna 
ter v ateljeju zvok žgane gli-
ne. Izsledki so navdušujoči: 
zveneče skulpture so inova-
tivne ter odražajo medse-
bojno dopolnjevanje glasbe-
ne in kiparske umetnosti. 
Hkrati pa so tudi interakcij-
ske: ob skulpturah so na 
voljo udarjalke, da obisko-
valci sami ustvarjajo glasbo 
kamnov. Tokrat sta zvoke 
izvabljala Matevž Bajde in 
Franci Krevh, člana tolkalne 
zasedbe SToP, katere dina-
mična ustvarjalnost in želja 
po izvajanju strogo klasične 
glasbe, lastnih skladb, ena-

ko pa tudi sodobne in elek-
troakustične tolkalne glas-
be, potrjujeta edinstvenost 
skupine v Sloveniji in tuji-
ni. V zadnjem obdobju se 

povezuje z drugimi glasbe-
nimi in umetniškimi zvrs-
tmi – usklajeno sinergijo 
sta dokazala tudi s tokrat-
nim nastopom, pred kate-

rim je pesmi in misli Marka 
Kravosa, Cilrila Zlobca, 
Srečka Kosovela ter Pavla 
Mihelčiča interpretirala 
Veronika Žurga.

Zveneče skulpture
V okviru Poletja s Prešernovimi nagrajenci in Kranfesta je v Galeriji Prešernovih nagrajencev potekala 
delavnica Glina - kamen - zvok s kiparko Dragico Čadež, nagrajenko Prešernovega sklada. Sledil je 
ogled projekta Zveneče skulpture: iz skulptur Dragice Čadež, Alenke Vidigar in Boštjana Lapajneta sta 
zvoke izvabljala Matevž Bajde in Franci Krevh, člana Slovenskega tolkalnega projekta.

Matevž Bajde in Franci Krevh v Galeriji Prešernovih nagrajencev / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

Kranj – Likovno kolonijo, ki 
sovpada z letom turizma 
OZN, je ob svoji 25-letnici 
delovanja na temo vedute 
mesta Kranja  organiziralo 
Makedonsko kulturno druš-
tvo sv. Ciril in Metod iz Kra-
nja. Enodnevna kolonija se 
je odvijala v starem delu 
mestnega jedra Kranja pod 
strokovnim vodstvom Boga 
Dimovskega. Na razpis se je 
odzvalo pet osnovnih šol: iz 
Kranja OŠ Matije Čopa z 
mentorico Tatjano Logar in 
OŠ Simona Jenka z mento-
rico Romano Renko ter OŠ 
Vodice z mentorico Darinko 
Klopčič, OŠ Jurija Vega iz 
Moravč z mentorico prof. 
likovne umetnosti Inge Ivar-
tnik in OŠ Medvode z men-
torico Mojco Pintar. Nastalo 
je štirinajst izvirnih likovnih 
izdelkov v različnih tehni-
kah, z materiali, ki jih je pri-
skrbelo makedonsko kultur-
no društvo: svinčnik, oglje, 
pasteli, voščenke, akvareli, 
tempera ... V kreativnem 
procesu so učenci prikazali 

svoj umetniški talent, obilo 
marljivosti in neposreden 
ustvarjalni zagon, medtem 
ko jim je staro urbano mest-
no jedro nudilo velik motiv-
ni izziv za nastanek odličnih 
likovnih izdelkov.
Makedonsko kulturno druš-
tvo z organizacijo kolonije 

prispeva k rasti in razvoju 
umetniškega talenta ter 
likovnih aktivnosti mladih 
ustvarjalcev, ki so se v času 
razgibane kolonije med 
seboj spoznavali, si ogledali 
galerije in muzeje – razvil se 
je spoštljiv, pozitiven odnos 
do umetnosti ter do ohranja-

nja zgodovinske in arhitek-
turne tradicije samega mes-
ta. Kot pravi vodja projekta 
Boge Dimovski, je spodbu-
den začetek prve tovrstne 
kolonije ob uspešno zaklju-
čenem dogodku prerasel v 
željo, da ta postane tradicio-
nalna.

Likovna kolonija mladih
Kranjska Galerija Bala je gostila razstavo slik 1. likovne kolonije učencev osnovnih šol.

Nadarjeni mladi likovni ustvarjalci na prvi koloniji / Foto: arhiv likovne kolonije

Kranj – V Galeriji Mestne hiše je v poletnem času na ogled 
likovno-dokumentarna razstava Lojze Dolinar (1893–1970). 
Gre za enega najbolj plodovitih slovenskih kiparjev dvajsetega 
stoletja, v Kranju poznanega predvsem po monumentalnih jav-
nih plastikah. Razstava, ki jo je strokovno pripravil ddr. Damir 
Globočnik, je na neki način kiparjeva kranjska zapuščina. 

Razstava o kiparju Lojzetu Dolinarju

Kranj – Od 3. avgusta je v Mali galeriji na ogled likovna raz-
stava dveh novih članov Likovnega društva Kranj Žane 
Banov Ribnikar in Bruta Carniollusa. Žana ustvarja tako na 
področju slikarstva, ilustracije kot tudi grafičnega oblikova-
nja, Carniollusova dela pa se navezujejo na digitalno grafi-
ko.

Razstava novih članov v Mali galeriji

26. AVG | STARO MESTNO JEDRO – NA PLACU

25. AVG | 20.30 | KOVACNICA GERMOVKA
VSTOPNINA 12 €

DIRIGENT  
LOJZE KR A JNČAN

OB 19 .URI :  ODPRTA KUHNA , DEGUSTACIJA 
ŠTA JERSKIH VIN IN DRUŽENJE!

OB 21. URI: VELIKI KONCERT 
SWING SWING SWING

DVODNEVNI FESTIVAL V TRZICU, 25. IN 26. AVGUST 2017
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Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 041 724 134   E: mck@luniverza.si   S: www.luniverza.si

Če ne veš, kam ploveš, ti noben veter ne pomaga.  
(Seneka)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE 

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

                                      
	Torek, 1. 8. 2017–četrtek, 31. 8. 2107, 8.00–16.00 
  Počitniške aktivnosti. V času poletnih počitnic bomo poči-

tniške dni otrok in mladostnikov v Medgeneracijskem centru 
popestrili vsak dan z brezplačnimi družabnimi, zabavnimi in 
poučnimi vsebinami, staršem pa prihranimo skrb, kje bo  
njihov otrok med počitnicami in kaj bo počel. Za vse otroke, 
starejše od 5 let. Obvezne predhodne prijave na tel. 041 724 
134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si. Več o tem  
v dodatnem informativnem gradivu LUK. 

	Torek, 1. 8. 2017–četrtek, 31. 8. 2107,  8.30–9.00 
  Medgeneracijska telovadba. Vabljeni na vsakodnevno  

telovadbo z otroki.

	Torek, 1. 8. 2017, 9.00–10.30 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se  

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

	Torek, 1. 8. 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. 

	Sreda, 2. 8. 2017, 18.00–20.00 
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in  

dekleta prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami 
obudite.

	Četrtek, 3. 8. 2017, 17.00–19.00  
  Predavanje: Sam svoj najboljši prijatelj. Dokler sami sebi 

ne postanemo boljši prijatelji, ob vsaki priložnosti poustvar-
jamo stres in pogosto tudi blokiramo sami sebe. Morda imate 
navado, da se »žrete« na zalogo – za pretekle dogodke in si 
delate nepotrebne skrbi za prihodnost, namesto da bi čas in 
energijo uporabili za konstruktivne rešitve. Na predavanju se 
učimo, kako postati sam sebi boljši prijatelj in kako izboljšati 
svoj odnos do sebe.

	Četrtek, 3. 8. 2017, 19.30–20.00 
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni 

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

	Petek, 4. 8. 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 (do zasedbe prostih mest). 

	Ponedeljek, 7. 8. 2017, 18.00–20.00 
  Sprehod ob Savi do Struževega. Organiziran sprehod vodi 

turistični vodnik Janko Zupan. Zbirno mesto pred trgovino 
OBI na Savskem otoku.

	Četrtek, 10. 8. 2017, 17.00–18.30  
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno  

medsebojni podpori, deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov 
pri preprečevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi  
z demenco.

	Četrtek, 10. 8. 2017, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket  
v podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega 
predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

	Petek, 11. 8. 2017, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka.

	Ponedeljek, 14. 8. 2017, 9.00–10.30  
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se  

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

	Sreda, 16. 8. 2017, 18.00–20.00     
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in  

dekleta prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami 
obudite.

	Četrtek, 17. 8. 2017, 17.00–18.00  
  Predavanje: Rad bi postal/a prostovoljec/ka. Radi bi vam 

posredovali čim več informacij o prostovoljstvu.

	Četrtek, 17. 8. 2017, 18.00–20.00   
  Berimo s srcem. Delili bomo vtise o knjigah, ki jih ni dovolj 

brati le z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše.

	Torek, 22. 8. 2017, 10.30–12.00 
  Vesele urice. Namenjene so vsem, ki ste se učili, se še učite 

ali pa se morda še boste učili nemščino in si želite konverza-
cijo v tujem jeziku na sproščen in neformalen način z novimi 
obrazi.

	Torek, 22. 8. 2017, 17.00–18.30   
  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. 

	Četrtek, 24. 8. 2017, 17.00–18.00   
  Kako obvladati finance. Z boljšim razumevanjem in  

organizacijo do uspešnega obvladovanja financ.

	Četrtek, 24. 8. 2017, 18.00–20.00  
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket  
v podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega 
predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

	Petek, 25. 8. 2017, 18.00–19.30 
 Družabni večer - Tarok. Družabni večer ob igri taroka.

	Torek, 29. 8. 2017, 17.00–18.30 
  Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Lahko  

prinesete tudi svoj stroj. Zaradi omejenega števila so  
obvezne predhodne prijave na tel. 041 724 134 ali na  
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

	Torek, 29. 8. 2017, 17.00–18.30 
  Vesele urice. Namenjene so vsem, ki ste se učili, se še učite 

ali pa se morda še boste učili nemščino in si želite konverza-
cijo v tujem jeziku na sproščen in neformalen način z novimi 
obrazi.  

	Sreda, 30. 8. 2017, 18.00–20.00 
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in  

dekleta prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami 
obudite.

	Četrtek, 31. 8 2017, 18.00–19.30 
  Predavanje: Duhovni svet starih kultur – Filozofija  

zen budizma. Posvetili se bomo filozofiji japonskega zen  
budizma, ki je svojevrstna po tem, kako v njej večina ključnih 
duhovnih tehnik ( kot je npr. meditacija) postane del  
vsakdanjega življenja in opravil. Pri tem, kako bi nekaj tega 
duha prenesli v naša vsakdanja življenja, si bomo pomagali  
s primeri  dveh knjig – "Duh zena, duh začetništva" (S. Su-
zuki) in "Filozofija hoje" (F. Gros).

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

	Četrtek, 3. 8. 2017, 10.00–12.00 
  Kiparjenje v glini. Prisrčno vabimo vse otroke in mladostnike, 

da se nam pridružijo pri ustvarjanju glinenih izdelkov.  
Prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje.

	Četrtek, 10. 8.  2017, 9.00–10.30  
  Umovadba za starejše. Dober spomin pomeni, da si zapo-

mnimo stvari, ki so pomembne, in pozabimo tisto, kar je 
manj pomembno. Ker spomin pomembno vpliva na naše živ-
ljenje, se splača potruditi, da bo dobro deloval v vseh obdo-
bjih našega življenja. Na delavnici boste spoznali preproste 
vaje, s katerimi lahko krepite spomin.  
Občina Cerklje na Gorenjskem, sejna soba.

	Petek, 11. 8. 2017, 10.15–11.45 
  Ustvarjalna medgeneracijska delavnica. Toplo vabljeni na 

druženje in ustvarjanje v prijetni družbi vsi, ki imate veselje 
pri urejanju in skrbi za domski park. Se vidimo v Domu Taber.

	Ponedeljek, 14. 8. 2017, 19.00–20.00 
  Telovadba za vse generacije. Bojana Dujović vam bo pred-

stavila izbrane vaje za raztezanje in krepitev trupa, ki vplivajo 
na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje.  Za vadbo  
potrebujete blazino; ne pozabite na vodo in dobro voljo.  
Zbor v recepciji Doma Taber.

	Ponedeljek, 21. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Družabne igre (activity, 

dobble, kviz). Prostori Družinskega in mladinskega centra 
Cerklje. 

	Torek, 22. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Pripravimo si sladice.  

Prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje. 

	Sreda, 23. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Fotografska delavnica.  

Prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje.

	Četrtek, 24. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Ustvarjajmo z lepilom (glue 

art). Prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje. 

	Petek, 25. 8 2017 , 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Katera žaba skoči najdlje? 

Prostori Družinskega in mladinskega centra Cerklje. 

	Petek, 25. 8. 2017, 10.15–11.45 
  Ustvarjalna medgeneracijska delavnica. Toplo vabljeni na 

druženje in ustvarjanje v prijetni družbi vsi, ki imate veselje 
pri urejanju in skrbi za domski park. Se vidimo v Domu Taber.

OBČINA PREDDVOR

	Sreda, 9. 8. 2017, 9.00–10.30 
  Umovadba za starejše. Dober spomin pomeni, da si zapo-

mnimo stvari, ki so pomembn in pozabimo tist kar je manj 
pomembno. Ker spomin pomembno vpliva na naše življenje, 
se splača potruditi, da bo dobro deloval v vseh obdobjih na-
šega življenja. Na delavnici boste spoznali preproste vaje,  
s katerimi lahko krepite spomin. TIC Preddvor.

	Ponedeljek, 14. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Družabne igre (activity, 

dobble, kviz). TIC Preddvor.

	Sreda, 16. 8 2017 , 10.00–12.00  
  Počitniške aktivnosti za otroke. Fotografska delavnica.  

TIC Preddvor.

	Četrtek, 17. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Ustvarjajmo z lepilom  

(glue art). TIC Preddvor.

	Petek, 18. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Katera žaba skoči najdlje? 

TIC Preddvor.

	Četrtek, 24. 8.  2017, 16.30–18.30
  Kiparjenje v glini. Prisrčno vabimo vse otroke in mladostnike, 

da se nam pridružijo pri ustvarjanju glinenih izdelkov.  
TIC Preddvor.

OBČINA ŠENČUR

	Torek, 8. 8. 2017, 19.30–20.30 
  Telovadba za vse generacije. Bojana Dujović vam bo  

predstavila izbrane vaje za raztezanje in krepitev trupa, ki 
vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje.  Za vadbo 
potrebujete blazino; ne pozabite na vodo in dobro voljo. 
Igrišče OŠ Šenčur.

	Četrtek, 17. 8. 2017, 10.00–12.00 
  Kiparjenje v glini. Prisrčno vabimo vse otroke in mladostnike, 

da se nam pridružijo pri ustvarjanju glinenih izdelkov.  
Igrišče OŠ Šenčur.

	Ponedeljek, 21. 8. 2017, 9.00–10.30 
  Umovadba za starejše. Dober spomin pomeni, da si  

zapomnimo stvari, ki so pomembn in pozabimo tist kar je 
manj pomembno. Ker spomin pomembno vpliva na naše  
življenje, se splača potruditi, da bo dobro deloval v vseh ob-
dobjih našega življenja. Na delavnici boste spoznali  
preproste vaje, s katerimi lahko krepite spomin.  
Dom krajanov Šenčur, sejna soba.

	Ponedeljek, 28. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Družabne igre (activity, 

dobble, kviz). Igrišče OŠ Šenčur.

	Torek, 29. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Pripravimo si sladice.  

Igrišče OŠ Šenčur.

	Sreda, 30. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Fotografska delavnica.  

Igrišče OŠ Šenčur.

	Četrtek, 31. 8 2017, 10.00–12.00 
  Počitniške aktivnosti za otroke. Ustvarjajmo z lepilom  

(glue art). Igrišče OŠ Šenčur.

*Obvezne prijave na MCK: na tel. 041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna 
vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno 
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja 
ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v rev-
ščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Številni ljubitelji 
športa, še posebno odbojke, 
so si minuli konec tedna z 
zanimanjem ogledali polet-
ni športni spektakel na miv-
ki. Potekal je na ploščadi 
pred kranjsko občino, na 
njem pa so se v soboto zve-
čer naslova slovenskih prva-
kov veselili Tjaša Jančar in 
Tjaša Kotnik ter Danijel 
Pokeršnik in Tadej Boženk. 
Jančarjeva in Kotnikova sta 
v finalu odpravili Jeleno 
Pešić in Ano Skarlovnik, 
Pokeršnik in Boženk pa sta 
bila boljša od Jerneja Potoč-
nika in Vida Jakopina.
V izenačenem ženskem 
finalu smo tako na delu 
videli trenutno najuspešnej-
šo slovensko navezo Jan-
čar-Kotnik, nasproti pa sta 
jima stali nekdanji prvakinji 
Skarlovnikova in Pešićeva. 
Številni gledalci so sprem-
ljali dva napeta niza, v kate-
rih sta Skarlovnikova in 
Pešićeva ves čas držali korak 
s tekmicama. Prvi niz se je 

končal z rezultatom 21:19 v 
korist Jančarjeve in Kotniko-
ve, ki sta v drugem setu nato 
še nekoliko dvignili raven 
igre in se z zmago z 21:17 
zasluženo veselili naslova 
državnih prvakinj.
»Pritisk je bil velik in veseli 
sva, da nama ga je uspelo 
zdržati. Mislim, da sva zas-
luženo zmagali. Hvala 
vsem, ki so verjeli v naju in 
naju podpirali. Veselje je 
nepopisno,« je po zmagi 
dejala Jančarjeva. 
Moški del tekmovanja je 
potekal brez Nejca Zemljaka 
in Jana Pokeršnika, ki sta 
uspešno nastopala na tur-
nirju evropske serije v Tur-
čiji. Težko pričakovani final-
ni obračun, v katerem sta se 
Jernej Potočnik in Danijel 
Pokeršnik borila za prevlado 
v številu naslovov državnega 
prvaka, sta učinkoviteje odi-
grala Boženk in Pokeršnik, 
ki sta bila v napadu izjemno 
prepričljiva in tekmecema 
nista dala veliko priložnosti 
za točke na lasten začetni 
udarec. Poleg tega je Poker-

šnik prevečkrat z blokom 
zaustavil Potočnika. Seta sta 
se končala z izidom 21:12 in 
21:12 v korist Korošcev, ki 
sta tako ubranila zlato iz lan-
skega leta. »Tekmo sva odi-
grala neverjetno, praktično 
brez napak. Nekaj napak je 
bilo sicer pri servisu, vendar 
sva se pri tem elementu že 
pred tekmo odločila tvega-
ti,« je povedal Danijel Pokr-
šnik, Tadej Boženk pa je 
dodal: "Odigrala sva zelo 
dobro. Vse pohvale gredo 
Danijelu za njegovo serijo 
blokov. To je res naredilo 
razliko."
 »Danes sta bila Danijel in 
Tadej res boljša, nista nama 
pustila nobenih možnosti. 
Morda sva se preveč iztroši-
la v polfinalu in je za finale 
malo zmanjkalo moči in 
svežine. Zagotovo si zasluži-
ta zmago," je povedal Jernej 
Potočnik, ki je imel ob igri-
šču ogromno navijačev, Vid 
Jakopin pa je le zmajal z gla-
vo. Ob slovesni podelitvi sta 
bila seveda zadovoljna tudi s 
srebrnima odličjema.

Vroče na mivki
Na ploščadi pred kranjsko občino je potekalo državno prvenstvo v odbojki 
na mivki, ki si ga je po ocenah organizatorjev iz Odbojkarskega kluba 
Triglav ogledalo okoli tisoč petsto športnih navdušencev.

Atraktivne obračune na mivki si je ogledalo okoli tisoč petsto ljubiteljev odbojke.
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Vilma Stanovnik

Kranj – V Kranju je potekal 
zadnji kvalifikacijski turnir 
Samsung državnega prvens-
tva v košarki 3 x 3, v kar sed-
mih kategorijah pa se je pred-
stavilo 66 ekip. Kot najboljši 
so se med člani izkazali 
košarkarji ekipe 3 x 3 Piran. V 
finalu so bili aktualni evrop-
ski podprvaki z rezultatom 21 
: 9 boljši od moštva 3 x 3 Lju-
bljana East. Na zaključni tur-
nir, ki je na sporedu 13. avgu-
sta v Ljubljani, se je poleg 
obeh kranjskih finalistov uvr-
stilo še šest ekip. To so: 3 x 3 
Kranj, Adecco, 3 x 3 Logatec, 
ASP Lesce, Kerovi in Oaza.
Prvič v tej sezoni smo na tur-
nirju spremljali tekmovanje 

v ženski članski kategoriji. V 
finalu je ekipa Ilirija 3 x 3 
premagala ekipo SLO U18 z 
rezultatom 13 : 9. Poleg ekip 
finalistk se bodo na zaključ-
nem turnirju predstavile 
tudi košarkarice 3 x 3 Piran. 
Na turnirju v Kranju so nas-
topile tudi košarkarice do 17 
let. Pet ekip se je pomerilo za 
štiri vstopnice za finalni tur-
nir. V finale sta se uvrstili 
ekipi Team Hulk in 3 x 3 
Maribor, z 9 : 8 pa je slavila 
ekipa Team Hulk. Na zaklju-
čni turnir sta se uvrstili še 
ekipi Ježičanke modre in 
Ježičanke bele. V finalu fan-
tov do 23 let je v finalu zma-
gala ekipa ŠD Gotna vas 
U23, ki je premagala Elektro 
skok z rezultatom 19 : 10. Na 

zaključni turnir so se uvrstili 
še Neodločeni in ekipa SLO 
U18. Med fanti do 17 let je v 
finalu ekipa 3 x 3 LZN z 21 : 
8 premagala moštvo Masa-
majka. Na zaključni turnir 
sta se uvrstili še ekipi Hopsi 
Polzela in FDA. Med fanti do 
15 let sta se v kranjskem fina-
lu pomerili ekipi Oreo team 
in NBA JR. Z 12 : 8 je slavila 
ekipa Oreo team. Poleg zma-
govalcev so se na zaključni 
turnir uvrstile še ekipe Nova 
Gorica, D.L.N.T. in Team 
Bistrc. V finalu rekreativcev 
je ekipa Oskar Trbovlje s 15 : 
8 premagala ekipo 3 x 3 Bel-
tinci. Poleg obeh finalistov 
sta se na zaključni turnir 
uvrstili še ekipi Pizzerija na 
postaji in T3XM. 

Ulična košarka
Na Slovenskem trgu v Kranju se je kar šestinšestdeset košarkarskih ekip 
pomerilo na četrtem kvalifikacijskem turnirju Samsung državnega 
prvenstva v košarki 3 x 3.

Prvi turnir 3 x 3 v Kranju je bil atraktiven tako za košarkarje kot navijače. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Bled – Kranjsko plavalno 
društvo Zvezda je, v sodelo-
vanju z Veslaško zvezo Slo-
venije, na Bledu pripravilo 
drugi plavalni maraton seri-
je plavalnih maratonov Pre-
plavajmo Slovenijo – Pokal 
slovenskih jezer in morja.
V Olimpijskem veslaškem 
centru na Bledu so se dopol-
dne najprej zbrali navdušeni 
rekreativci, ki so imeli za cilj 
preplavati 1250 metrov. V 
vodo jih je skočilo trideset, v 
cilju pa je bil prvi Bruno 
Bučar. Le malo za njim je 
zaostal Gaber Surjan, tretja v 
cilju pa je bila najboljša v 
ženski konkurenci Nika 
Kozamernik. Dobro sta se 
izkazala tudi njena stara 
starša, Tatjana in Milivoj 
Veličkovič, ki sta prepričana, 
da starost ne more biti ome-
jitev za umske in telesne 
aktivnosti, in sta pogumno 
preplavala maraton.
Nato so v vodo skočili otroci 
ter na koncu še tekmovalci v 

pokalu na pet kilometrov. V 
moški konkurenci je zmagal 
Jan Toman pred Rokom 
Pečarjem in Žanom Rihter-
jem, v ženski konkurenci pa 
Tjaša Vozelj pred Klaro 
Lukek in Tadejo Moravec. 
»Cilj prireditve je bil šport-

nim navdušencem omogo-
čiti prijeten poletni dan dru-
ženja ob športu in mislim, 
da nam je to zelo dobro 
uspelo,« je ob koncu sobot-
nega druženja v imenu 
organizatorjev iz KPD Zvez-
da poudaril Igor Veličkovič.

Plavalni maraton

Tatjana in Milivoj Veličkovič sta rada med športniki in sta 
tudi še vedno aktivna.

2. september 2017
Godešič, na Produ

ADRENALINSKI TEK s premagovanjem naravnih preprek - 5 km

TEK po poteh in stezicah neokrnjene narave - 10 km

Otroški mini tek s preprekami

Koncert s skupinami: TABU, X-RAY AC/DC, TheWet, Kerlci, The Meld

medijski
pokrovitelj
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Organizator Izvajalci Pokrovitelja Medijska pokrovitelja
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Vilma Stanovnik

Kranj – Letošnji kranjski ko-
lesarski praznik je po tradi-
ciji potekal v dveh dneh. 
Najprej je bil na sporedu 
sobotni nočni kriterij, ki je 
bil kot vedno zanimiv in 
atraktiven. Osemsto metrov 
dolga krožna proga je pote-
kala po središču mesta, tako 
da so gledalci ves čas lahko 
spremljali zanimiv razplet. 
Mlajši mladinci in ženske 
kategorije so vozili dvajset 
krogov, največ točk pa je 
zbral Carlo Jurišević (BK Ri-
jeka). Med ženskami je 
zmagala Špela Kern (Bizka-
ia Durango), med starejšimi 
mladinkami pa Maja Peri-
nović (Zadar). Starejši mla-
dinci so vozili trideset kro-
gov, največ točk pa je zbral 
Aljaž Omerzel (Adria Mo-
bil), ki je zmagal pred doma-
čim tekmovalcem Davidom 
Čadežem (Kranj). V katego-
rijah do 23 let in elite, ko so 
kolesarji krog prevozili kar 
petdesetkrat, je največ točk 
zbral Dušan Rajovič (Adria 
mobil), drugi je bil njegov 
klubski prijatelj, sicer pa do-
mačin Gašper Katrašnik, 
tretji pa Luka Čotar (Kranj). 
Večer je zaznamovalo tudi 

praznovanje 60-letnice Ko-
lesarskega kluba in 40 let 
glasbene kariere Andreja Ši-
frerja, ki je na noge spravil 
številno občinstvo. Oboji so 
iz rok direktorja Zavoda za 
turizem in kulturo Tomaža 
Štefeta prejeli darilo ob jubi-
lejih, župan Boštjan Trilar 
pa je v imenu Mestne obči-
ne Kranj podelil plakete 
glasbenim gostom, ki so 
obogatili Šifrerjev koncert.
Nedeljski tekmovalni spo-
red se je začel že v jutranjih 

urah, ko je bila na sporedu 
najprej dirka Po ulicah Kra-
nja za mlajše kategorije, 
ženske in podjetnike. Od 
najmlajših domačih kolesar-
jev sta se z zmagama izkaza-
li Neja Kalan in Eva Prevc, 
tretji pa je bil Maj Flajs. Pri 
starejših mladincih je drugo 
mesto osvojil Nik Čemažar.
Za konec je sledila še 49. 
Velika nagrada Kranja – Me-
morial Filipa Majcna, ko so 
se tekmovalci na 12,1 kilo-
metra dolgi progi kar 13-krat 
povzpeli na Jelenov klanec. 
V hudi vročini so navijači 
bodrili vse kolesarje, na kon-
cu pa je zmagal Slovenec, 
saj je v cilju roke visoko dvi-
gnil Matej Mugerli, član eki-
pe Amplatz BMC. Na deseto 
mesto se je uvrstil domači 
Luka Čotar (Kranj).
»Lahko rečem, da je naš pra-
znik uspel, saj je organizaci-
ja potekala brezhibno, prav 
tako pa smo lahko zadovolj-
ni z izkupičkom naših mla-
dih kolesarjev,« je po tek-
movanju povedal direktor 
Kolesarskega kluba Kranj 
Matjaž Zevnik, najboljšim 
pa sta v roke segla kranjski 
župan Boštjan Trilar in 
Nada Majcen, vdova Filipa 
Majcna.

Dvojno praznovanje
Tradicionalni dvodnevni kranjski kolesarski praznik so ob 60-letnici 
Kolesarskega kluba Kranj združili z Andrejem Šifrerjem, ki letos praznuje 
40. obletnico izdaje prve plošče, pripravili pa so tudi razstavo.

Kljub vročini so imeli kolesarji veliko podporo navijačev. / Foto: Gorazd Kavčič

Koncert Andreja Šifrerja je 
navdušil. / Foto: Gorazd Kavčič
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Z začetkom nove prvoligaške sezone se je Kranj 
znova pokazal kot nogometno mesto. Po treh 
sezonah se je v gorenjsko prestolnico znova 
vrnila najmočnejša nogometna liga, kar je 
dodobra zdramilo celotno mesto.
"Kranj je znova nogometno mesto. O nogometu 
se dejansko govori na vsakem koraku. Je 
pomembna tema gostilniških debat. Kranj se je 
zbudil. Naša naloga je, da ne zaspi nazaj. 
Pričakujemo seveda, da bodo eksplodirali tudi 
klubi v drugih športnih panogah in pritegnili 
gledalce in podpornike.
Kot druga pa je seveda športna plat. Smo 
konkurenčni. In to z lastno nogometno šolo. 
Pogumno smo debitirali s kar nekaj mladimi 
igralci, ki so prvič zakorakali na prvoligaško 
sceno," je ob tem dejal predsednik NK Triglav 
Kranj Beno Fekonja.
Vsi Kranjčani in ostali prebivalci Gorenjske, ki so 
v minulih dneh, tednu ali dveh obiskali Športni 
center Kranj, so se lahko prepričali, da ima 
osrednji gorenjski stadion obnovljeno in 
osveženo podobo. Obnove je bil deležen tako 

zunaj kot znotraj, prenovljena je osrednja 
tribuna, nova so delovna mesta za novinarje, 
postavljeni so trije televizijski stolpi ...
Vse z namenom, da bo stadion kar najbolj poln 
in da bo spremljanje tekem nadvse udobno.
"Zagotovili smo infrastrukturo za zahtevne 
televizijske prenose. Celoten marketing je v 
ozadju delal na polno, da smo izpolnili vsa 
pričakovanja svojih sponzorjev. Poročevalcem 
smo zagotovili pogoje za delo, za katere smo 
dobili same pohvale. Vse to se je zgodilo ob 
veliki podpori Mestne občine Kranj in z dobrim 
sodelovanjem z Zavodom za šport Kranj. Vsi 
smo se zavedali, da je lahko nogometna podoba 
Kranja takšna ali drugačna. Poskrbeli smo, da je 
bila najboljša," je po razprodani tekmi proti NK 
Maribor dejal predsednik.
Novi nogometni praznik v Kranju se nam obeta 
v soboto. Po obisku aktualnega državnega 
prvaka se bodo orli zdaj pomerili še z drugo 
najuspešnejšo slovensko nogometno ekipo, v 
Športni center Kranj bo prišla ljubljanska 
Olimpija, tekma pa se bo začela ob 16.50.

CENA SEZONSKE VSTOPNICE = 100 EUR Z DDV
(sezonska vstopnica vam omogoča ogled vseh prvenstvenih in pokalnih tekem NK Triglav)

#ČASZATRIGLAV   #BORDOBELI

POSEBNA UGODNOST ZA BRALCE KRANJSKIH NOVIC

SAMO NA DAN TEKME Z OLIMPIJO – V SOBOTO��� 5. AVGUSTA  
S TEM KUPONOM OMOGOČAMO -30 % POPUST  NA SEZONSKO VSTOPNICO!

Vsaj pol ure pred začetkom tekme z Olimpijo se s kuponom oglasite na blagajni pred stadionom in le za 70 Eur boste 
uživali in navijali na kar16-ih domačih tekmah NK TRIGLAV KRANJ

 VAM KU
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N

Kranj se je prebudil!

4. KROG

TRIGLAV KRANJ
05.08  16:50

OLIMPIJA LJUBLJANA

6. KROG

TRIGLAV KRANJ
19.08  16:00

GORICA
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Izi-Natura je mlado podjetje, ki se ukvarja s prodajo prehrambnih 
izdelkov s poudarkom na mleku in mlečnih izdelkih. Leta 2016 smo 
ponovno obudili  blagovno znamko Mega milk, ki je bila blagovna 
znamka Gorenjske mlekarne. V prodaji imamo UHT Mega milk z 1,5 
% m. m., 2,8 % m. m. ter najbolj prodajano s 3,5 % m. m. Pred krat-
kim smo razvili specijalno UHT Mega mleko v praktični PET-embala-
ži s 3,8 % m. m, ki je posebej primerno za pripravo okusne kave in 
mlečnih napitkov. Kmalu se bodo družini Mega milk pridružili osta-
li mlečni izdelki.

V soboto, 5. avgusta 2017, ob 9. uri odpiramo  
novo trgovino MegaNatura na Planini, v bivšem TC Lisjak  

na Cesti talcev 67 v Kranju.

Trgovina MegaNatura nudi širok izbor kvalitetnih prehranskih izdel-
kov po mega cenah. Posebna pozornost bo na izdelkih, namenje-
nih za uporabo v HoReCa kanalu. V ponudbi bomo imeli poleg 
svoje blagovne znamke tudi izdelke naših poslovnih partnerjev, 
med drugim znamk Valsoia (program za vegetarijance), Amadori 
(perutninski izdelki), PEMS (zelenjava), Meso Kamnik (mesni izdelki), 
TOGRES (vložnine), SIMPEX (ribji izdelki), še posebej pa bi poudarili 
sodelovanje z družinskim podjetjem Artičoka, ki bo vsakodnevno 
skrbelo za ponudbo domačih svežih izdelkov.

AKCIJA od 5. do 12. avgusta:  
ČEVAPČIČI MESO KAMNIK / 1 kg / 4,49 EUR 

Vabimo Vas v našo novoodprto trgovino!
Kje nas boste našli?

Planina, Cesta talcev 67, Kranj

1. nagrada: vez UHT Mega milk 3,8 mm / PET 
2. nagrada: domači hlebec kruha
3. nagrada: domača marmelada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje
no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po
š lji te do srede, 16. avgusta 2017, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va 
ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav
bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Artičoka 
Pridelovanje vrtnin in okrasnih rastlin

Smo družinsko podjetje, ki se z vrtnarstvom ukvarja že 20 let. V naši 
vrtnariji pridelujemo in predelujemo le zdravo domačo zelenjavo in 
obenem skrbimo za okolje, v katerem živimo mi in bodo živeli naši 
zanamci. Pridelke gojimo sezonsko in vam ponujamo sveže. Jeseni 
vam pripravljamo vrtnine, vložene po babičinem receptu, ki vam 
skozi zimo popestrijo kulinarične užitke. Poleg vloženih vrtnin nudi-
mo sveže sadje, domače ekološke sokove, več vrst domačih mar-
melad, domač kruh, žemljice.

KONTAKT: Stara cesta 33, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 
TEL.: 04/252 28 74, GSM: 041/673 766

ksenija.verbic33@gmail.com

NOVA TRGOVINA NA PLANINI V KRANJU – ODPRTJE V SOBOTO, 5. AVGUSTA 2017, OB 9. URI 
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Tako ga opisujejo v Avto centru Lovše, kjer so nam ga dali na 
poskusno vožnjo. Toyoto dobro poznamo. Uradnega prodajal-
ca in serviserja, Avto center Lovše, pa smo spoznali šele zdaj.
V pogovoru z direktorjem Zoranom Sodnikom nam je najbolj v 
spominu ostala obrazložitev glede njihovih garancij, ki so brez 
primere v Evropi: »Skozi čas smo ustvarili zaupanja vredno ime 
tako v javnosti kot med poslovnimi partnerji. Danes zaposluje-
mo širok spekter sodelavcev z raznolikim naborom znanja. S 
celovito prodajno-servisno storitvijo pokrivamo celotno go-
renjsko regijo in velik del osrednjeslovenske. Z drzno potezo 
dosmrtne garancije na lastno delo mehaničnih delavnic ter 
možnostjo sklenitve 10-letnega jamstva za vozila za fizične 
osebe smo prvi in za zdaj edini servis, ki se je javno obvezal k 
jasnemu cilju: biti najboljši.« Vse ostalo je kristalno jasno. Pro-
dajati Toyotine avtomobile je odgovornost, vendar tudi neke 
vrste čast, kajti še vedno so največji proizvajalec avtomobilov 
na svetu. 

Najnovejše pri Toyoti
Najnovejša Toyota se imenuje C-HR in je … in je res povsem 
drugačna od vsega, kar se trenutno vozi po evropskih cestah. 
Če dobro premislim, je bil zadnji avto, za katerim so se vsi obra-
čali, Ni ssanov juke. Samo dve opciji sta. Ali ti je zelo všeč ali pa 

tudi slučajno ne. No, nisem še srečal sogovornika, ki bi izjavil to 
drugo. Zunanja podoba mlade spominja na t. i. transformerje, 
starejše pa na prihodnost. Eni in drugi imajo prav. Drzne pote-
ze, drzno oblikovanje, sodobne barve. V Toyoti pravijo, da je 
ustvarjen za aktivni življenjski slog in je nerazdružljivo povezan 
z mestom. Urbano vozilo, torej. Zakaj pa ne? Naša mesta so si-
cer majhna, a vseeno, lepši je v spletišču ulic kot nekje na deže-
li. Vseeno sem ga zapeljal najprej proč od druge pločevine. Le 
toliko, da se ga privadim, da ga Lovšetu ne vrnem ranjenega. 
Sama pot iz mesta je lepila poglede mimovozečih in mimoido-
čih. Nihče ne more biti ravnodušen, ko se tak avto pripelje 
mimo. Vožnja v njem je podobna vožnja v video igrici, vse de-
luje tako, kot bi bil v prihodnosti. Pa nisem bil. Vseeno sem mo-
ral ročno menjati prestave, še vedno sem moral sam pritiskati 
na plin in paziti na vse, kar moraš, ko si za volanom. Vendar je 
bilo vse to skrajni užitek, in ko sem še naštudiral vso pametno 
tehniko, ki jo nudi, je bilo jasno, da je to vozilo, ki ima vse, kar 
sodobni avtomobili v tem razredu premorejo.

Na cesti
Vožnja je navdihujoča in bo zagotovo navdušila tudi zahtevnej-
še voznike, ne samo tiste, ki dajo največ poudarka na tehnolo-
gijo in videz. Res je, da pod volanom ni prostora za dvometraše, 

a tega niti nisem pričakoval. Sedeži so udobni, čeprav tudi tega 
nisem pričakoval pri mestnem vozilu. Volan je »otroška igrica«, 
stopalke, menjalnik, vse je tako mehko in lahko vodljivo. Po-
gled naprej, v obe smeri in nazaj je pa tak kot pri skoraj vseh 
novih avtomobilih. Za pogled nazaj imaš kamere, zato se nimaš 
več kaj »zvirati« nazaj, temu primerna je tudi velikost zadnjega 
stekla. Bočna ogledala so velika in pregledna. Prvi stik s prvimi 
kilometri je tak. Če že dolgo niste zamenjali avtomobila, boste 
nad pogledom iz sodobne različice nadvse presenečeni. Naj-
prej boste mislili, da je preglednost zelo omejena, potem pa 
boste kmalu ugotovili, da ima avto kar precej oči namesto vas. 
Da, sodobna tehnologija in oblikovanje sta šla v zadnjih nekaj 
letih pospešeno naprej. 
S svojo pojavo izziva emocije, stilsko samosvojost pa potiska v 
ospredje tudi pod pločevino. 

Najbolj vroče ta hip: Toyota C-HR
Dinamičen, okreten, atraktiven in dostopen. Toyotin urbani atlet C-HR je že zapeljal na naše ulice. 
Mesto je njegov poligon.

Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

Vilma Stanovnik

Nemije – »Zavrtimo svet za 
25 let,« je bilo vodilo leto-
šnjega tridnevnega tabora, 
ki so ga kranjski skavti sredi 
julija postavili v Nemiljah. 
Na njem so se ob 25-letnici 
delovanja zbrali skavti iz 
Kranja in širše okolice. 
»Trenutno nas je nekaj več 
kot devetdeset. Pridružili so 
se nam tudi nekdanji skavti, 
nekdanji voditelji in celo 
ustanovitelja Robert Mezeg 
in Sabina Kern. Ta dva sta 
pred 26 leti začela z idejo 
skavtstva na našem koncu. 
Sprva so se dobivali nefor-
malno, pred 25 leti pa so 
ustanoviti steg. Imenujemo 
se steg Kranj 1 oziroma Tri-
glavski steg. Ime Triglavski 
steg smo prevzeli od predvoj-
nih skavtov, ki so delovali v 
Kranju,« je povedala vodja 
lokalne enote stegovodkinja 

Nadja Vrhovnik in dodala, da 
delujejo na prostovoljni bazi, 
zato se morajo sami znajti, 
da lahko izvajajo svoje dejav-
nosti. »Teh je kar veliko, saj 
se med letom vsak teden re-
dno srečujemo, pripravljamo 
poletne tabore, hodimo po 
Sloveniji in tudi na mednaro-
dne odprave, kjer se družimo 
s skavti po vsem svetu,« je 
pojasnila Nadja Vrhovnik.
»Že celo letošnje leto smo 
pripravljali program za pra-
znovanje petindvajsetletnice 
ustanovitve. Tako smo sku-
šali odkriti, kdo vse je v na-
šem stegu do sedaj pustil 
sledi. Naredili smo časovnico 
s stopali in nanjo napisali 
imena vseh članov, ki jih je 
bilo do sedaj okoli petsto. 
Vsem smo tudi poslali vabila 
za druženje na tem taboru. 
Maja so imeli naši najstarejši 
popotniki v dvorani v Na-
klem koncert na temo oble-

tnice, sedaj pa smo se zbrali 
na taboru,« je povedala Jera 
Tratar in pojasnila: »O na-
šem programu govori pe-
sem, s katero so naši skavti 
zmagali na skavtskem festi-
valu. Imenuje se Impeesa, 
volk, ki nikoli ne spi – po na-
šem ustanovitelju Robertu 
Baden-Powellu. V pesmi po-
jemo: zavrtimo svet v našo 
igro, naš planet. Tako smo 
tudi mi ta tabor poimenovali: 
Zavrtimo svet za 25 let. Tu-
kaj imamo zato vrtiljak, vrte-
či jambor, kolo sreče in vse 
smo nekako usmerili v to vr-
tenje. Seveda imamo tudi 
program, ki je običajen v ta-
borih: večere ob ognju, kate-
heze, veliko igro, športne 
igre, delavnice in podobno.«  
Na taboru se je seveda mar-
sikaj dogajalo, saj so se zbi-
rali ob večernem ognju, ob 
vrtiljaku in na delavnicah. 
»Skavti večino časa preži-

vljamo v naravi in stremimo 
k sodelovanju. Gojimo 
skavtski duh, starejši pa 
mlajše učimo prevzemanja 
odgovornosti in skavtskega 
načina življenja,« je pouda-

rila Marija Ovsenik, vodja, 
ki je pri skavtih že 15 let.
V najmlajši skupini so skav-
ti stari od osem do enajst let, 
starejši so od 11 do 16 let, 
najstarejši pa od 16 do 21 let. 

Starejši so voditelji. Je pa v 
Kranju tudi bratovščina od-
raslih skavtov, s katerimi 
mladi dobro sodelujejo in 
mladim z veseljem priskoči-
jo tudi na pomoč. 

Srebrni jubilej 
kranjskih skavtov
Sredi julija so s tridnevnim taborom v Nemiljah pri Besnici skavti iz Kranja 
in okolice proslavili petindvajset let delovanja.

Odrasli skavti so mladim ob jubilejnem druženju pomagali pripraviti večje naprave v 
taboru, med drugim tudi vrtiljak, okrog katerega je bilo vse dni zelo živahno.
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Največja poletna zabava v mestu
Prejšnji konec tedna je Kranj utripal v barvah Kranfesta, mesto pa je obiskalo blizu štirideset tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine. Več kot dvajset 
različnih dogodkov na dvanajstih prizoriščih je ponujalo kulturni, zabavni in otroški program. Najbolj so bili obiskani glasbeni dogodki pa tudi KR kuhna. 
Ponudbo sta dopolnjevala kranjski sejem in tržnica unikatnih izdelkov. 

Letošnjemu, že 35. Kranfestu so energijo vseskozi dajali raznovrstni koncerti. Najbolj 
množično obiskani so bili na Slovenskem trgu, med drugimi nastop sarajevskih legend 
Plavi orkestar, ki so občinstvu poleg svojih klasik poklonili tudi Dan ljubezni. S. L.

Znan obraz ima svoj glas: tudi triindvajsetletna domača vzhajajoča pop zvezdnica Ines 
Erbus je navdušila nepregledno množico oboževalcev pred odrom, ki so v ritmu razgibanih 
koncertov doživljali najdaljšo poletno noč v mestu. / Foto: Primož Pičulin

Vsako leto je dobro poskrbljeno za najmlajše. Tako je letos Maček Muri združil številne 
generacije, starše in stare starše, ki so odraščali ob njegovih pripetljajih. Navdušeni so bili 
tudi otroci, ki so ga lahko spoznali v Mačjem mestu na Pungertu. V. S./ Foto: Primož Pičulin

Na pravi poletni zabavi ne sme manjkati lunapark. Za zabavo vseh generacij je bilo med 
Globusom in Storžičem poskrbljeno tudi letos, mladi po srcu pa so uživali na vrtiljakih in 
ob ostalih adrenalinskih igrah, kjer je bila večino časa velika gneča. V. S./ Foto: Primož Pičulin

Rumena podmornica: skladbe slavnega liverpoolskega kvarteta The Beatles so razvnele 
občinstvo na Glavnem trgu, kjer se je večer kasneje razlegala glasba dalmatinskih klap. 
Kranfest se trudi zadovoljiti vse glasbene okuse obiskovalcev. S. L./ Foto: Primož Pičulin
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Na odru so se predstavile številne skupine, prav posebna pa so bili nogometaši Triglava, 
ki so si v zadnji sezoni priborili status prvoligašev. Številni ljubitelji športa so jih bučno 
pozdravili, župan Boštjan Trilar pa jim je zaželel uspešno sezono. V. S. / Foto: Primož Pičulin


