
VELIKA ZABAVA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
S ŠTEVILNIMI DRUŽABNIMI IGRAMI 

vsak torek med 16. in 19. uro v starem Kranju.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Od konca januarja 
se kranjsko mestno središče 
vsak torek med 16. in 19. 
uro spremeni v največje 
otroško igrišče na prostem 
na Gorenjskem. Otroci in 
mladostniki lahko uživajo v 
številnih družabnih igrah, 
kot so XXXL človek ne jezi 
se, XXXL pikado, XXXL štiri 
v vrsto, XXXL spomin, se 
pomerijo v nogometu, prav 
tako pa so že lahko poleteli z 
Mini Planico. Ko se bo mal
ce ogrelo in bodo dnevi dalj
ši, so pripravljene tudi že 
nove dejavnosti, saj bo po
skrbljeno za glasbene točke, 
za kvize, praznovanja roj
stnih dni in še kaj.
Ob torkih iz Rovov pod sta
rim Kranjem pride tudi 
Kranček, za otroke pa je ure
jeno varstvo, tako da lahko 
starši v miru opravijo naku
pe v mestnem središču ali 
pa si privoščijo kavo v bliž
njih kavarnah. Na terenu je 
tudi mestna uprava, saj 
uslužbenci obiskovalcem 
nudijo vse informacije o de
lovanju mestne uprave, nje
nih storitvah in projektih.
Nov projekt, ki ga pripravlja
jo na kranjski občini in bo 
zaživel marca, pa so tako 
imenovani Četrtki ob vod
njaku. Ob četrtkih bodo obi
skovalci lahko pokušali do

mače jedi kranjskih proizva
jalcev, organizirane bodo 
pevske karaoke, posebne 
predstavitve kulinaričnih iz
delkov, lahko se bodo vklju
čili v vodeno vadbo, poskrb
ljeno pa bo tudi za družabne 
igre. Na občini bodo k sode
lovanju pritegnili krajevne 
skupnosti, zavode in podje
tja, ki bodo predstavili svoje 
dejavnosti. Tako bo poskrb
ljeno za prijetno druženje s 
prijatelji, sorodniki. V me
sto vabijo tako trgovinice kot 
tudi gostinski lokali. Doda
tno dogajanje med tednom 
bodo nekateri lokali (Kavka 

Bar, Pungert, Mitnica) obo
gatili tudi z večernim pro
gramom, predvsem z nasto
pi glasbenih skupin.
Po uspešnem Prešernovem 
smenju in Prešernem kar
nevalu, ki sta kranjske ulice 
napolnila v februarju, bo 
središče Kranja zagotovo 
znova polno 29. marca, ko 
bodo zaslužena priznanja 
na prireditvi sredi mesta do
bili kranjski športniki, špor
tni delavci in kolektivi.  
Na kranjski občini obenem 
opozarjajo na nov razpis za 
sofinanciranje najemnin po
slovnih prostorov v starem 

Kranju v letih 2018 in 2019. 
Na javni razpis, ki je odprt 
do 7. maja, se lahko prijavijo 
samostojni podjetniki posa
mezniki in mikro, mala in 
srednje velika podjetja, ki so 
organizirana kot gospodar
ske družbe, ter zavodi, ki 
bodo na podlagi sklenjene 
najemne pogodbe izvajali 
dejavnost v poslovnih pro
storih na ožjem območju 
starega Kranja. Podrobnejše 
informacije je moč dobiti na 
spletni strani Mestne občine 
Kranj www.kranj.si ali v 
sprejemni pisarni kranjske 
občine.

Četrtki ob vodnjaku
Projekt S Krančkom v mestu ob torkih popoldne v stari Kranj privablja predvsem otroke in družine, z 
novim projektom Četrtki ob vodnjaku pa na kranjski občini in Zavodu za turizem in kulturo Kranj 
želijo obogatiti tudi ponudbo za starejše.

Središče mesta je ob torkih s projektom S Krančkom v mestu postalo veliko igrišče, vse pa 
je tudi že pripravljeno za Četrtke ob vodnjaku. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Letošnja čistilna ak
cija bo potekala v soboto, 24. 
marca, podobno kot vsa leta 
pa se bodo čistila različna 
območja občine pa tudi ka
njona reke Kokre in Save. 
"Akcija se bo začela ob 9. 
uri na Glavnem trgu, nato 
pa se bo čistilo po vsej obči

ni. Če se boste odločili za 
čiščenje območja, ki obsega 
vašo krajevno skupnost ali 
vaše območje delovanja, 
nam to, prosimo, sporočite 
na elektronski naslov  
ocistimokranj@gmail.com. 
Tako bomo lažje uskladili 
podrobnosti," pravi vodja 
akcije Klemen Markelj.

Marca čistilna akcija
Zveza tabornikov občine Kranj bo znova 
organizirala tradicionalno čistilno akcijo Očistimo 
Kranj – Kranj ni več usran.

418. stran

Stiskajo pesti za 
sošolce olimpijce
Na Gimnaziji Franceta Prešerna so 
te dni zelo ponosni na kar enajst 
svojih nekdanjih in sedanjih 
dijakov, ki zastopajo slovenske 
barve na letošnjih zimskih 
olimpijskih igrah v Pjongčangu.

stran 17

Prešernovi 
nagrajenci v 
Prešernovem mestu
S portreti letošnjih Prešernovih 
nagrajencev fotografa Toneta Stojka se v 
teh dneh srečujemo tudi na panojih 
pred Mestno knjižnico Kranj.

stran 19

ZANIMIVOSTI

Obnova strehe vežic
Na Mestnem pokopališču 
Kranj se zaključuje obnova 
kritine na ravnem delu stre-
he mrliških vežic.

stran 18

ŠPORT

Triglavani rekordno
Zaključena je zimska plaval-
na sezona. Plavalci Plavalne-
ga kluba Triglav Kranj so jo 
zaključili odlično – s številni-
mi medaljami in državnimi 
rekordi.

stran 21

KULTURA

Čarnost mlade poezije 
V knjižni izdaji pesniške an-
tologije Iskanja uživamo v 
mavrici verzov sedemintride-
setih mladih gorenjskih poe-
tov. Večina izmed njih je na 
Prešernov dan obiskovalcem 
vrta Layerjeve hiše svoje mla-
de upesnjene misli predsta-
vila v živo. 

stran 22

DRUŠTVA IN KLUBI

Korak v hrib varnejši  
z vodnikom
Začetek delovanja Planinske-
ga društva Iskra Kranj sega v 
leto 1949. Ena prvih odločitev 
je bila postavitev bivaka v 
ostenju Kočne, njihovo 
osnovno poslanstvo pa ostaja 
varen in prijeten obisk gora. 

stran 23
PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI

Kranj, marec 2018

MAREC 2018

Obudimo tradicijo in bogato kulturno dediščino starih ro-
dov. Napete zgodovinske zgodbe in mojstrske spretnosti 
naših prednikov, spomine na dede, ki so iz lesa, papirja in 
rdečega celofana vsako leto izdelali barčice, ki so jih vnu-
ki nato z otroškim ponosom in spoštovanjem ob mraku 
na predvečer gregorjevega odnesli k rečnim strugam. Vse 
skrivnosti spretnih in delovnih rok obrtnikov, kmetov, 
gospodinj in drugih mojstrov so naše veliko kulturno bo-
gastvo, nas povezujejo, bogatijo in delajo drugačne, edin-
stvene.

Praznujmo slovenske praznike, gregorjevo, praznik za-
ljubljenih, dan, ko se ženijo ptički. Obudimo ga tudi s 
starim običajem, spuščanjem gregorčkov ali barčic, ki bodo 
osvetlile kanjon Kokre in pričarale nepozabno doživetje.

Na materinski dan svojim mamam naklonimo drobno 
pozornost, prijazno besedo in malo svojega časa. One 
nam s svojim objemom, toplino in prijazno besedo vedno 
stojijo ob strani.

Da bo narava lahko zažarela v vseh svoji veličini, nas ta-
borniki vabijo na čistilno akcijo z naslovom Kranj ni 
več usran! Vsake roke pridejo prav in prav je, da naravi 
pokažemo svoje spoštovanje.

Konec meseca pa bodo vse poti gledaliških sladokuscev 
vodile v Prešernovo gledališče Kranj, kjer bo potekal 48. 
Teden slovenske drame.

Marec bo torej živahen in svež. Počasi prihaja namreč ze-
lena pomlad!

ŽIVAHNO, (ZA)LJUBLJENO IN KULTURNO

11. marec ob 17. uri,  GREGORJEVO   
Kranjska hiša in kanjon reke Kokre
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Kranjske novice, petek, 23. februarja 2018

Kranj – V sredini meseca 
marca bo kranjsko občino 
zaznamovalo odkritje prve-
ga spomenika tehnologiji 
veriženja podatkovnih blo-
kov na svetu. Tehnologije 
verižnih podatkovnih blo-
kov oziroma »blockchain«, 
kot jih gre imenovati z 
izvorno tujko, predstavljajo 
neusahljiv vir nove uporab-
nosti v vsakdanjem življen-
ju posameznikov. Zaradi 
svoje decentraliziranosti je 
njena raba mogoča v zdrav-
stvu, javni upravi, distribu-
ciji prehrane, kulturi ter 
pravzaprav v vseh bivanj-
skih sferah. S tega vidika 
gre pri tehnologijah veriže-
nja podatkovnih blokov za 
eno izmed ključnih in osre-
dnjih inovacij zadnjega 
desetletja, ki ne predstavlja 
zgolj osnove novega vala 
digitalne ekonomije, mar-
več pooseblja tehnološki 
mejnik, ki ga bodo posame-
zniki v prihodnosti sprejeli 

kot samoumevnega pri svo-
jih vsakdanjih opravilih.
Z odkritjem obeležja bosta 
Slovenija in Kranj svetu pos-
lala sporočilo, ki poudarja 
odprtost za digitalizacijo, 
dojemljivost za uporabo 
novih tehnologij ter gostol-
jubnost za napredno misel-

nost, ki ne stremi zgolj k 
optimizaciji vsakodnevnega 
bivanja, marveč k medseboj-
nemu zaupanju, transpa-
rentnosti ter sodelovanju. 
Obeležje bodo odprli župan 
Mestne občine Kranj Boš-
tjan Trilar, predstavniki 
zainteresirane javnosti in 

stroke ter predstavniki 
domačih podjetij, ki svoje 
izdelke oziroma storitve gra-
dijo okoli tehnologije veriže-
nja podatkovnih blokov. 
Odprtju obeležja bo sledila 
okrogla miza v kranjski 
Kovačnici in zaključek veče-
ra v stolpu Škrlovec.

Veriženje 
podatkovnih blokov 
V Kranju bodo v krožišču na Cesti Staneta Žagarja postavili obeležje tehnološkemu mejniku in 
osrednji inovaciji zadnjega desetletja.

Decentralizacija relacij z odslikavo krožišča ter prepletenosti kranjskega cestnega omrežja 
in krožišča kot simbolika povezljivosti točk

Kranj – Mestna občina Kranj 
ima odprt javni razpis za 
dodelitev pomoči za ohranja-
nje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v Mestni občini 
Kranj v letu 2018 v skupni 
višini 153.400 evrov. Javni 
razpis vključuje ukrepe na 
področju pridelave kmetij-
skih proizvodov (pomoč za 
naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo, pomoč za zao-
krožitev kmetijskih in goz-

dnih zemljišč, pomoč za 
naložbe za ohranjanje kul-
turne dediščine na kmetij-
skih gospodarstvih), ukrepa 
na področju predelave kme-
tijskih proizvodov, dopolnil-
nih dejavnosti in gozdarstva 
(pomoč za naložbe v predela-
vo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter nalo-
žbe v nekmetijsko dejavnost 
na kmetiji, podpora investici-
jam za varno delo v gozdu) 
ter ostala ukrepa (podpora 
šolanju na poklicnih in sred-
nješolskih kmetijskih in goz-
darskih programih, podpora 

delovanju društev s področja 
kmetijstva, gozdarstva in raz-
voja podeželja).
Razpisna dokumentacija je 
vlagateljem na voljo v spre-
jemni pisarni Mestne občine 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj, v ponedeljek, torek in 
četrtek od 8. ure do 14.30, v 
sredo od 8. ure do 16.30, v 
petek od 8. ure do 12.30 ter 
na spletni strani Mestne 
občine Kranj www.kranj.si, 
(rubrika Javni razpisi, naro-
čila). Informacije v zvezi z 
javnim razpisom lahko dobi-
te na Mestni občini Kranj, 

Uradu za gospodarstvo in 
GJS, soba št. 195, Slovenski 
trg 1, Kranj, ali na tel. št. 
04/2373 130, kontaktna ose-
ba je Barbara Čirič, e-pošta 
barbara.ciric@kranj.si. Vlo-
ge s predpisano dokumenta-
cijo morajo biti oddane za 
ukrepe pod točkami II, IV, 
V, VI (naložbe v primarno 
proizvodnjo, ohranjanje kul-
turne dediščine, naložbe v 
dopolnilne dejavnosti, inve-
sticije za delo v gozdu) naj-
kasneje do 6. 4. 2018, za vse 
preostale ukrepe pa najkas-
neje do 11. 9. 2018.

Razpis na področju kmetijstva 

Kranj – Tako kot številna 
druga mesta se tudi Kranj 
srečuje z degradiranimi 
urbanimi površinami, torej 
tistimi območji znotraj 
mestnih naselij, ki so raz-
vrednotena zaradi nepri-
merne ali opuščene rabe. 
Kranj je bil v preteklosti 
izrazito industrijsko mesto. 
Propadle tovarne so za sabo 
pustile obsežna degradira-
na območja, ki mestu in 
njegovim prebivalcem ne 
služijo, kot bi jim lahko gle-
de na svojo lokacijo. Evrop-
ski projekt LUMAT se 
ukvarja z vprašanjem, kako 
s sistematičnim upravljan-
jem degradiranih urbanih 

površin in gospodarskih 
con te ponovno oživiti. 
Tako kot ima vsak stano-
vanjski blok upravnika, bi 
za večjo učinkovitost tudi 
gospodarske cone potrebo-
vale upravljanje. Cilj proje-
kta je izdelati akcijski načrt 
upravljanja gospodarskih 
con in s tem izboljšati raz-
voj poslovnih in industrij-
skih potencialov. V obrav-
nav so zajeta območja občin 
Kranj, Cerklje na Gorenj-
skem, Tržič, Jezersko, 
Naklo, Šenčur in Preddvor. 
Glavni promotor izvedbe 
akcijskega načrta bo Regio-
nalna razvojna agencija 
Gorenjske BSC, ki že opra-

vlja podobne naloge v okvi-
ru svojih dejavnosti in pri-
merno pokriva občine, ki so 
zajete v projektu.
V projektu LUMAT bo 
obravnavan tudi vidik krož-
nega gospodarstva. Krožno 
gospodarstvo pomeni med-
sebojno povezovanje podje-
tij, ko odpadek enega podje-
tja lahko pomeni surovino 
za drugega. Tako obe podje-
tji zmanjšata svoje stroške, 
potreba po prevozu surovin 
oz. odpadkov je manjša, 
posledično pa se zmanjša 
promet in dvigne kakovost 
zraka. Gospodarska cona z 
dobrim upravljanjem lahko 
med podjetji pomaga vzpo-

staviti koristne povezave ter 
tako postane bolj konku-
renčna in iskana med pod-
jetji. Hkrati se ob ponovni 
aktivaciji degradiranih mes-
tnih površin zmanjša potre-
ba po novih zazidljivih 
zemljiščih.
Projekt LUMAT se financi-
ra iz programa Interreg 
Srednja Evropa. Iz Sloveni-
je v projektu sodelujejo trije 
partnerji: Urbanistični 
inštitut RS kot raziskovalni 
partner, Ministrstvo za oko-
lje in prostor RS kot obliko-
valec politik na področju 
prostora in Mestna občina 
Kranj kot končni uporabnik 
rezultatov prostora.

Evropski projekt LUMAT

Kranj – Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske izvaja 
projekt Practyce IV, ki pote-
ka v sklopu evropskega pro-
grama Erasmus za mlade 
podjetnike. Ideja Practyce 
IV je ponuditi priložnost 
potencialnim podjetnikom 
in podjetnikom, ki poslujejo 
manj kot tri leta, da pridobi-
jo nova, praktična znanja pri 
izkušenih podjetnikih, pred-
vsem lastnikih majhnih ali 
srednje velikih podjetij v 
drugih državah Evropske 
unije. Zato skozi ta program 
mladi podjetniki odidejo v 
tujino, hkrati pa tuji pridejo 
k nam. 
Mladi podjetniki zaradi 
Practyce IV lažje uspešno 
začnejo s poslovanjem ozi-
roma krepijo svoje novo 
podjetje ter si zagotovijo 
dostop do novih trgov in 
mednarodno sodelovanje s 
tujimi poslovnimi partner-
ji. Podjetniki gostitelji pa s 
tem, ko gostijo mladega 
podjetnika, razvijajo nove 
tržne povezave in spozna-
vajo priložnosti, ki jih 
ponujajo druge države 
Evropske unije. 
Za potencialne in mlade 
podjetnike v sklopu projek-
ta BSC Kranj zagotavlja 
mesečna pavšalna nepovra-
tna sredstva, s katerimi si v 
času izmenjave lahko sofi-

nancirajo stroške v tujini, 
kjer lahko bivajo od enega 
do šest mesecev. Za več 
informacij se lahko obrnete 
na BSC Kranj, ki opravlja 
vlogo posredniške agencije, 
oziroma na Nives Justin 
(nives.justin@bsc-kranj.si). 

Po izkušnje v tujino

Prek projekta Practyce III je 
na šestmesečno izmenjavo 
na Madžarsko odšla 
potencialna podjetnica 
Nataša, ki se je med 
drugim izpopolnjevala v 
izdelavi najboljše čokolade.

Kranj – Mestna občina Kranj obiskovalcem ob večjih priredi-
tvah, ki potekajo v mestnem središču, omogoča brezplačno 
parkiranje in avtobusni prevoz na prireditev v staro mestno 
jedro. Brezplačno parkiranje je omogočeno na Zlatem polju 
pri Fakulteti za organizacijske vede Kranj Univerze v Maribo-
ru. Na hitri avtobusni progi, ki obratuje uro pred začetkom 
prireditve in uro po koncu prireditve, je omogočen brezplačni 
avtobusni prevoz od parkirišča do avtobusnega postajališča 
pri Hotelu Creina ter v obratni smeri od postajališča Globus 
do parkirišča pri fakulteti. Kot so sporočili z Mestne uprave 
Kranj, bodo tako imenovane sisteme P+R (parkiraj in se pelji) 
širili tudi v prihodnje ter obiskovalcem ponudili še več brez-
plačnih parkirišč na različnih obrobjih mesta ter jih ponudili 
skupaj z brezplačnim avtobusnim prevozom. Poudariti še 
velja, da bo ob večjih prireditvah, ko bo večja zapora v mest-
nem jedru, spremenjena proga Kranvaja. Vozil bo po Cesti 1. 
maja, Župančičevi ulici do parkirišča Huje in do Poštne ulice.

Dodatna parkirišča v času velikih prireditev
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Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 36.M
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Na kaj smo v Kranju ponosni? Česa se lahko veselimo? »Zelo smo 
lahko ponosni na razvitost naše občine. Mestna občina Kranj je 
med mestnimi občinami edina, ki beleži rast, in tretja najbolj razvi-
ta med njimi. Tega se lahko veselimo,« pravi župan Boštjan Trilar.

NOVI PROJEKTI 
IN ZAVIDLJIV 
INVESTICIJSKI
POTENCIAL KRANJA

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar

»Še posebej pa smo lahko po-
nosni, da je Mestna občina 
Kranj edina mestna občina, 
ki ji v zadnjih treh letih ko-
eficient razvitosti raste, vse 
ostale mestne občine stagni-
rajo ali imajo upad rasti. Pozi-
tivni trend rasti je za Kranj zelo 
dobra novica. K temu zagoto-
vo pripomore tudi to, da ima-
mo med mestnimi občinami 
najnižjo stopnje brezposel-
nosti in tudi najnižjo stopnjo 
brezposelnosti med mladi-
mi. V letu 2017 smo imeli tudi 
neverjetno rast turizma. Tu-
ristični obisk je bil večji za 24 
odstotkov, povprečje Sloveni-
je pa je bilo 13 odstotkov. Kar 
enajst odstotnih točk hitreje 
rastemo od turizma v Slove-
niji. Zakaj je Mestna občina 
Kranj tako uspešna? Kako 
smo to dosegli? Sam verja-
mem, da s sodelovanjem. S 
sodelovanjem mestne uprave, 
z mestnim svetom, z zavodi, 
javnimi podjetji, krajevnimi 
skupnostmi, komisijami, vse-
mi tistimi, ki so pripravljeni 
vlagati svojo energijo in svoj 
čas v to, da bo Kranj še boljše 
mesto,« dodaja župan.

Mestna občina Kranj je v Traj-
nostno urbano strategijo za-
pisala pomembne cilje pri-
hodnjih let: Kranj se razvija v 
mesto priložnosti. Poznano bo 
kot prostor, kjer bo enostavno 

uresničevati podjetniške ideje. 
Naklonjeno bo novim tehno-
logijam in spodbujanju mladih 
talentov. Vsem generacijam 
bo omogočen aktiven, zdrav 

in ustvarjalen življenjski slog v 
zelenem alpskem okolju. Me-
sto bo prometno bolje pove-
zano z okolico, bližnjo Ljublja-
no, letališčem in podeželjem. 
Osebni prevoz bodo postopno 

nadomeščali javni prevoz, ko-
lesarjenje in hoja. S pomočjo 
pametnih rešitev bodo javne 
storitve mesta učinkovitejše in 
prijaznejše za uporabnike. Stari 

Kranj bo kot središče urbanega 
kulturnega utripa privlačen za 
bivanje, nakupovanje, zabavo 
in turistični obisk.
 
Ves čas poslušamo, kako ob-
čine nimajo dovolj denarja. 
Država ne prizna dovolj doho-
dnine, nimajo sredstev za in-
vesticije. Kako razvijati občino 
še naprej, da bo rast še naprej 
taka? Pridružujemo se prepri-
čanju župana, da je treba na-
rediti spremembo. Spremem-
bo v načinu dela, spremembo 
v načinu mišljenja, pa tudi 
spremembo v načinu pridobi-
vanja sredstev za nove inve-
sticije. Mestna občina Kranj je 

KAKO NAPREJ

Takole bo videti statistika novih pridobitev, ki jih bodo prinesli investicijski projekti, planirani za leto 2018 in naprej.

Vsem generacijam bo omogočen 
aktiven, zdrav in ustvarjalen življenjski 

slog v zelenem alpskem okolju.

33,5 km

31,5 km

37 km

60 km

VODOVODNIH CEVI

ASFALTIRANIH POVRŠIN

PROSTOR ZA IGRO, VZGOJO
IN IZOBRAŽEVANJE

KOLESARSKE INFRASTRUKTURE

24,5 km

1020 otrok

JAVNE RAZSVETLJAVE

KANALIZACIJSKIH CEVI
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to tudi naredila. Poleg občin-
skega proračuna želi uporabi-
ti še množico novih virov. Ob 
odličnem sodelovanju z državo 
bo s sofinanciranjem poma-
gal državni proračun. Tu so še 
evropska sredstva in sredstva iz 
celostnih teritorialnih naložb, 
sredstva iz dogovora za razvoj 
regij, javno-zasebna partner-
stva, energetsko podjetništvo. 

Vse to so viri za uresničitev ra-
zvojnih načrtov Mestne občine 
Kranj v letu 2018 in nekaj na-
slednjih letih.



Ena največjih investicij, ki tudi 
ključno pripomore k razvoju ob-
čine in je pomemben dejavnik, je 
komunalna infrastruktura. Kar 15 
milijonov evrov bo vloženo v gra-
dnjo komunalne infrastrukture 
na območju Britofa, Predoselj in 
Mlake. Zgrajenih bo nekaj več kot 
17 kilometrov kanalizacijskega 
omrežja in pet črpališč. Nova ko-
munalna infrastruktura prinese še 
asfalt, javno razsvetljavo, pločni-
ke in, kjer je mogoče, tudi kole-
sarske poti. 
Cilj je, da se najmanj 95 odstotkov 
objektov priključi na enoten kana-

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
lizacijski sistem, ki se zaključuje s 
Centralno čistilno napravo Kranj. 
Gradnja se bo predvidoma začela v 
letu 2018 in zaključila do leta 2020.
Mestna občina Kranj pa je začela z 
delom na še enem velikem obmo-
čju, na gradnji kanalizacije v Čir-
čah in Hrastju. V naslednjem letu 
bo soinvestirala v centralno čistil-
no napravo v Trbojah, ki je sicer 
na lokaciji občine Šenčur, potem 
pa se v letu 2019 začne gradnja 
v Čirčah in Hrastju. Tudi v indu-
strijski coni Laze se bo v letu 2018 
začela prenova in gradnja kanali-
zacije.

KAM GREMO
V LETU

2018

NOVA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

za  2700 prebivalcev

Zmanjšanje
poplavne

ogroženosti v
Stražišču

Čistilna
naprava
Trboje

Urejanje
kanjona 
Kokre

Posodobitev
kanalizacijskega 

sistema
v porečju

Save
Komunalna

ureditev
Industrijske

cone
Laze

Zgrajena bo nova štiripasovni-
ca od Šenčurja do Primskovega, 
torej do krožišča Primskovo. V 
letu 2018 je v državnem proraču-
nu približno pol milijona evrov 
namenjenih za odkup zemljišč in 
projektiranje. Razširilo se bo kro-
žišče na Primskovem, postalo bo 
moderno tripasovno krožišče, ki 
bo odpravilo enega večjih prome-
tnih zamaškov pred Kranjem. Pre-
novljena bosta oba velika mosta 
v Kranju, Delavski most in most 
čez Savski otok, skupna vrednost 
investicije je blizu 4,5 milijona 

evrov. Zgrajeno bo tudi krožišče v 
Bitnjah. Prav tako je v letu 2018 na 
Koroški cesti načrtovana prepla-
stitev kock z asfaltom. Po uredi-
tvi bo vožnja motornih vozil manj 
hrupna in bolj udobna.

Tudi gradnja pločnika Goriče—
Golnik je planirana v letu 2018. 
Zgrajen bo ob desni strani cesti-
šča, od Gorič do Golnika, širine 
dva metra (mešana površina za 
pešce in kolesarje) in bo zagota-
vljal varno pot predvsem za šolarje 
in seveda ostale uporabnike.

Kokra

K
ok

ra Kranj
Šenčur

Stražišče

Sava

Sava

Ljubljana >

< Jesenice

Tuš

Mercator

Kranj vzhod

Qulandia
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ŠTIRI-
PASOVNICA

KRANJ - 
ŠENČUR

POVEČANJE
PRETOKA
KROŽIŠČA

PRIMSKOVO

PREPLA-
STITEV

CESTIŠČA
DO LABOR

SANACIJA
DELAVSKEGA

MOSTU

ZMANJŠANA
HITROST

IN VARNO
VKLJUČEVANJE

V PROMET
S KROŽIŠČEM

BITNJE

SANACIJA
MOSTU

ČEZ SAVO
 IN NADVOZA

NAD SAVSKIM
OTOKOM

ŠOLE
Veliko sredstev bo šlo v prenovo 
dveh šol, bivše Gradbene šole in 
bivše Ekonomske šole. Name-
njenih je kar 6,5 milijonov evrov. 
Bivšo Ekonomsko šolo pri Prešer-
novem gaju bo občina prenovila 
v celoti in dobila kar osem novih 
oddelkov, namenjenih šoli (za do 
224 učencev v osmih preseljenih 
oddelkih) in vrtcu (do 96 novih 
vpisnih mest). Prenova vključu-
je skoraj 9000 kvadratnih metrov 
zunanjih zelenih, rekreacijskih in 
dostopnih površin ter energetsko 
sanacijo fasade, zamenjavo kritine 
in ureditev skupne jedilnice v za-
hodnem delu obstoječega objekta 
osnovne šole na Komenskega ulici 
2. Gradnja bo potekla predvidoma 
v letih 2018 do 2020.

Prenavlja se že bivša Gradbena 
šola v centru. Trenutno potekajo 
restavratorska dela, v letu 2018 jo 
bo občina v celoti prenovila. Pri-
bližno 40 odstotkov trinadstropne 
stavbe je namenjenih za potrebe 

Glasbene šole Kranj, ostalo pa bo 
za družbene dejavnosti. 

V pripravi je projektna dokumen-
tacija za telovadnico in dodatne 
oddelke pri Osnovni šoli Staneta 
Žagarja, kjer občina računa, da bo, 
podobno kot pri telovadnici pri OŠ 
Stražišče, izkoristila instrument 
javno-zasebnega partnerstva. Za 
varnost otrok bo poskrbljeno še z 
gradnjo obračališča pri Osnovni 
šoli Orehek in gradnjo vrtca Bitnje. 

Energetska prenova bo potekala v 
kar 14 objektih v lasti občine, gre 
za šole, vrtce, pa tudi Prešernovo 
gledališče Kranj. Skupna vrednost 
del je okoli 6 milijonov evrov, pri 
čemer bo občina plačala samo 10 
odstotkov, 50 odstotkov plača za-
sebni partner, 40 odstotkov pa dr-
žava.  To je še eden od načinov pri-
dobivanja dodatnih nepovratnih 
virov financiranja, ki pripomorejo 
k razvitosti in skrbi za okolje.

PRENOVA CEST

KAM GREMO
V LETU

2018

PRENOVA
SOSESKE
PLANINA

RAZVOJ
KANJONA

KOKRE

URBANA
PRENOVA

MESTNEGA
JEDRA

SOSESKA
KRANJ

OB SAVI

KOLESAR-
SKE

POVEZAVE

OBNOVA
ŠPORTNIH
OBJEKTOV

Gradimo za razvoj

Namenjenih je kar 6,5
milijonov evrov.

Krožišče na Primskovem bo postalo 
moderno tripasovno krožišče.

Prikaz prenove PŠ Center
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KRANJ ZA MLADE
V teku je izdelava podrobnega pro-
storskega načrta za stanovanjsko 
naselje Ob Savi. To je območje med 
tovarno Zvezda in športnim objek-
tom Mega Center. Tam je vse pri-
pravljeno za gradnjo šest do osem 
sodobnih stanovanjskih stavb z 
okoli 250 stanovanj velikosti 35 do 
75 kvadratnih metrov. Namenjena 
bodo prvenstveno stroškovnemu 
najemu, ki bo dostopen tudi za 
mlade. Prednost bodo imele mla-
de družine, družine z osnovno-

šolskim otrokom, družine, mlade 
osebe do 29. leta starosti in znotraj 
teh kategorij prosilci, ki prvič rešu-
jejo stanovanjsko vprašanje. Prav 
tako so predvidena oskrbovana 
stanovanja za starejše. Investitor 
bo Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, ki je tudi lastnik zemlji-
šča. Računati je, da bodo stanova-
nja zgrajena hitro, naloga občine 
pa je, da uredi primeren dostop do 
te lokacije. V bližini je sicer most 
čez Savo, ki pa je prenizek in preo-

zek, z druge strani vodi ozka cesta, 
tako da že poteka projektiranje za 
izkop brežine in ureditev normal-
no uporabne poti.
Zaključuje se tudi podrobni pro-
storski načrt za kanjon Kokre, da 
bo Kranj končno lahko ta naravni 
biser tudi uporabljal, privabil še 
več domačih in tujih turistov ter 
da bo za prebivalce starega Kranja, 
Planine, Huj to lepo območje za 
sprostitev in sprehode v naravi.

ŽIVAHNA 
SOSESKA 
PLANINA
V letu 2018 bo temeljite prenove 
deležna tudi soseska Planina, ena 
najstarejših sosesk, kjer je tudi naj-
več prebivalcev. Popolnoma nove 
sprehajalne poti, urbana oprema, 
športna oprema – tudi popularni 
»pump track« – zelene površine, 
da bo zopet ta del, kjer živi skoraj 
15 tisoč ljudi, moderen, zelen in 
prijazen. Vrednost del je ocenje-
na na 4,1 milijona evrov, pri čemer 
občina pričakuje 3,1 milijon evrov 
sofinanciranja iz mehanizma ce-
lotnih teritorialnih naložb.
Del te prenove je tudi vzpostavi-
tev Pisarne za urbano prenovo 
kot podpore aktivnemu dogaja-
nju v soseski Planina in starem 

Uresničujemo prihodnost

Kranju. Gre za pomembna vitalna 
dela mesta, ki se soočata s števil-
nimi prostorskimi, socialnimi in 
gospodarskimi izzivi. Pisarna bo 
v pomoč učinkoviti rabi prostora, 
prenovi površin in boljšemu vsak-
danjemu življenju. 

»Če seštejemo te investicije, pridemo do približno 35 milijonov evrov. In zdaj se seveda vprašamo, od kje pa kar na-
enkrat Kranju v proračunu 35 milijonov evrov za investicije? Seveda jih nimamo. Dobra novica je, da nam je od teh 

35 milijonov potrebno plačati samo približno 25 odstotkov. Ostalo gre iz evropskih sredstev, državnega proračuna in 
iz energetskega podjetništva. Torej, s spremembo v načinu dela, s podporo mestnega sveta smo našli način, da smo 
vse to umestili v proračun,« razloži župan in doda: »Nobena moderna družba, nobeno moderno mesto ni brez zave-
tišča za živali. Trenutno se dogovarjamo s tremi občinami za investicijo. Poiskali smo primerno zemljišče na obmo-

čju Kranja in verjamem, da bomo zadevo tudi izpeljali.«

Da bo zopet ta del, kjer živi skoraj 15 tisoč ljudi, 
moderen, zelen in prijazen. 

Še boljša novica je, da je Mestna 
občina Kranj vzbudila zanimanje 
zasebnega partnerja, ki je pripra-
vljen zgraditi podzemno garažno 
hišo v treh nivojih na območju 
Planine 1, kjer je stiska s parkirnimi 
prostori največja.. 

Maistrov trg
Obnova tlaka na Maistrovem trgu 
vključuje zamenjavo poškodova-
nih granitnih plošč in ponovno 
tlakovanje, da bo trg znova kako-
vostno urejen. Do konca novem-
bra 2017 je bila na novo položena 
približno četrtina tlaka na trgu, v 
letu 2018 pa bo trg prenovljen v 
celoti.

Parkirišča in urejanje 
vodotokov
Z nadgradnjo in razširitvijo ob-
stoječega parkirišča Huje bo Me-
stna občina Kranj zagotovila doda-
tne površine za parkirna mesta in 
višji standard mirujočega prome-
ta. Moderno parkirišče bo nudilo 
parkirna mesta za osebna vozila in 
posebej označena parkirna mesta 
za invalide ter za vozila na elek-
trični pogon in sistem »car sharin-
ga«, ki bodo opremljena s polnil-
nimi postajami. Prav tako bodo za 
avtodome urejena parkirna mesta 
s komunalno opremo. Vrednost 
projekta je 280.000 evrov, izveden 
in predan v upravljanje bo v letu 
2018.

Ob Savi bo zraslo novo naselje z stanovanji za mlade.

Prebivalci Planine soustvarjajo novo podobo soseske

Maistrov trg je deloma že prenovljen, v ce-
loti pa bo v letu 2018.

Z nadgradnjo in razširitvijo obstoječe-
ga parkirišča bo občina zagotovila do-
datne površine za parkirna mesta.
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Gradimo za razvoj

NOVE STORITVE
Izposoja koles 
KRsKOLESOM
V letu 2017 je bil prvotni sistem za 
izposojo koles KRsKOLESOM nad-
grajen s še petimi postajami in jih 
je sedaj skupaj enajst: Zlato polje, 
Zdravstveni dom, Šorlijevo naselje, 
Športni center, Vodovodni stolp, 
Osrednja lekarna, Mestna knjižni-
ca Kranj, Čebelica, Planina otok, 
Planina I, Planina III. Vsaka postaja 
ima po deset ključavnic in po pet 
koles, skupaj trenutno 55 koles. 
Kolesa in občutljivi deli program-
ske opreme so čez zimo ustrezno 
shranjeni. 
Registracija v sistem je mogoča 
v TIC-u (Turistično informacijski 
center) na Glavnem trgu v starem 
Kranju in na samih terminalih za 
enkratne uporabnike. Letna člana-
rina za leto 2018 znaša 15 evrov.
V letu 2018 je predvidena širitev 
obstoječega sistema še na dru-
ge izbrane lokacije. Prav tako se 
predvideva nadgradnja najbolj 
obremenjenih postaj z dodatnimi 
ključavnicami. Predvidena je tudi 
nadgradnja v električna kolesa. 

Mestna občina Kranj se je za razvoj 
sistema prijavila tudi na evrop-
ski projekt za pridobitev dodatnih 
sredstev za nadgradnjo obstoječe-
ga sistema. Prav tako je predvideno 
povečanje števila samopostrežnih 
postaj prek javno-zasebnega par-
tnerstva oziroma s sodelovanjem 
večjih trgovcev. 
Pripravlja se tudi pilotni projekt po-
stavitve solarne kolesarske steze, 
s katero vstopamo v novo obdobje 
energetske učinkovitosti trajnostne 

Večina projektov
že v letu 2018
»To so projekti, ki so že ume-
ščeni v proračun Mestne ob-
čine Kranj, ki so že umeščeni 
v proračun države, ki so že 
uvrščeni, torej poslani pro-
jekti in v obdelavi za pridobi-
tev evropskih sredstev. To so 
vse zadeve, za katere je verje-
tnost, da jih bomo v letu 2018 
naredili več kot 90-odstotno. 
Govorimo samo o konkre-
tnih, oprijemljivih projektih, 
ki imajo podlago v proraču-
nu. In ker vsi ti projekti, vse 
te stavbe potrebujejo vsebino, 
saj prazni zidovi nam nič ne 
pomagajo, v letu 2018 name-
njamo 10 odstotkov več za 
sofinanciranje športa in sko-
raj 14 odstotkov več za sofi-
nanciranje kulture. Saj veste, 
kot so rekli stari Rimljani: Ko 
umre kultura, umre tudi civi-
lizacija,« poudarja župan Bo-
štjan Trilar. 

Avant2Go pred občinsko stavbo ob 
uvedbi storitve

mobilnosti in učinkovite rabe jav-
nega prostora. Izposoja koles je že 
povsem konkreten ukrep trajno-
stne mobilnosti. Tako se v prakso 
uvajajo aktivnosti, da se v nasle-
dnjih petih do sedmih letih z več 
ukrepi doseže zmanjšanje izpustov 
ogljikovega dioksida za 21 odstot-
kov, da v Kranju ne govorimo več o 
preseganju prisotnosti delcev PM 
10, da se vpadnice razbremenijo 
za 35 odstotkov in je v mestu za 35 
odstotkov več kolesarjev.

V avgustu 2017 je bil v sodelova-
nju s podjetjem Avantcar v Kranju 
uveden sistem souporabe vozil 
»car sharing« Avant2Go. Trenu-
tno so v Kranju štiri aktivne lokaci-
je sistema (občinska stavba MOK, 
parkirišče Čebelica, Merkur Prim-
skovo, Iskratel Labore) z desetimi 
sodobnimi električnimi avtomo-

bili in osmimi polnilnimi priključ-
ki. V letu 2018 je planiran podvojen 
obseg sistema, načrti za naprej pa 
s širjenjem razpoložljivih lokacij, 
polnilnih postaj in vozil stremijo 
k modelu »free floating«, pri kate-
rem lahko vozilo prevzamemo ali 
pustimo kjerkoli znotraj določene-
ga območja.

OŠ Franceta Prešerna

Avtobusni terminal

Objekt »Kranjska severna 
vrata«

Zdravstveni dom
Kranj

Kidričeva cesta

Gosposvetska  ulica

Bolnišnica za 
ginekologijo in 

porodništvo Kranj

Avtobusni terminal

»Verjamem, da bo tudi to 
kmalu obrodilo sadove in 
nekje v dveh letih bi se dela 
lahko realno začela,« ocenju-
je župan.

Nadaljujejo se tudi dela pri avto-
busnem terminalu. Ker je v Slove-
niji malo investitorjev, ki bi zmogli 
tako veliko investicijo, vredno bli-
zu 40 milijonov evrov, je Mestna 
občina Kranj vzpostavila sodelo-
vanje z družbo Deloitte Touche, 
da išče investitorje po Evropi. 

KJE SMO

Manj brezposelnih in manj brezposelnih mladih

Brezposelnost najnižja v Sloveniji

Več turističnih prihodov (+24 %) 

8 %

Kranj izstopa iz povprečja 

IZZIVI ZA NAPREJ

Predstava Prešernovega gledališča Tri 
ženske Vinka Moderendorferja / Foto: 
Ubald Trnkoczy

Kranjska občina podpira šport,
tudi nogomet. / Foto Tina Dokl

Sistem za izposojo koles KRsKOLESOM ima že enajst postaj. / Foto: Gorazd Kavčič

Poleg tega Mestna občina Kranj 
sodeluje z Ministrstvom za infra-
strukturo glede umestitve projekta 
rekonstrukcije Kidričeve ceste v 
državni proračun, kar je urejeno. 
Dodatno je usklajeno tudi to, da ko 
bo imel projekt potrjen terminski 
plan, se bo črpanje sredstev iz pro-

Souporaba električnih vozil

računa skušalo prilagoditi izvedbi 
projekta. Mestna občina Kranj je 
podpisala tudi dve pismi o nameri, 
in sicer z Gorenjskimi lekarnami in 
Osnovnim zdravstvom Gorenjske, 
ki si izvedbe projekta zelo želita.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjska občina se 
ponaša s številnimi odlični-
mi športniki, športnicami in 
športnimi kolektivi, kranjski 
športniki pa te dni nastopajo 
tudi na zimskih olimpijskih 
igrah v Pjongčangu. Vsako 
leto v marcu je tudi prilo-
žnost, da se občina in navija-
či zahvalijo športnicam in 
športnikom za uspehe na 
domačih in mednarodnih 
tekmovanjih. Letos bo to v 
četrtek, 29. marca, ko bosta 
ob 18. uri na Glavnem trgu v 
Kranju potekala prireditev in 
sprejem.
Na sprejemu bodo podelili 
19 velikih in 19 malih plaket, 
42 individualnih športnih 
znakov in tri ekipne športne 
znake Mestne občine Kranj. 
V osrednje dogajanje na 
Glavnem trgu bo zbrane po-

peljal eden najbolj znanih 
športnokomentatorskih gla-
sov v Sloveniji Gregor Jane-

žič - Gojdo, brez katerega si 
že težko predstavljamo špor-
tno prireditev. S športniki in 

športnimi navdušenci bo 
tudi Toni Cahunek, kranj-
ska ikona. V zabavnem delu 
programa bodo sodelovali 
glasbena skupina BQL in 
Jana Šušteršič ter plesna 
skupina Urška iz Kranja. 
Podelitev športnih znakov, 
plaket ter športnih nagrad 
bo pospremilo zanimivo do-
gajanje na Glavnem trgu. 
Športnega vzdušja v starem 
mestnem jedru vsekakor ne 
bo manjkalo, saj se bodo 
obiskovalci lahko pomerili v 
najmodernejših in zanimi-
vih igrah, namenjenih tako 
otrokom kot odraslim, po-
skrbljeno pa bo tudi za spo-
minske fotografske utrinke 
obiskovalcev s kranjskimi 
športniki, poudarjajo orga-
nizatorji in vas vabijo, da 
pridete v mesto, zaploskate 
našim športnikom in se za-
bavate.

Znova praznovanje  
s športniki
Zadnji četrtek v marcu bodo stari Kranj napolnili športniki in njihovi navijači, ki se bodo zbrali na 
sedaj že tradicionalni prireditvi s podelitvijo športnih znakov, plaket ter športnih nagrad.

Član SK Triglav smučarski skakalec Peter Prevc se svojih 
uspehov ob zaključku sezone rad veseli tudi s kranjskimi 
navijači. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Pojekt Gorki 2. sklop 
(2. faza) pomeni izgradnjo 
komunalnega omrežja v 
aglomeraciji Britof - Predo-
slje in Mlaka pri Kranju, s 
tem pa tudi bistveno izbolj-
šanje življenjskega okolja 
tamkajšnjih prebivalcev. 
Z ustrezno infrastrukturo 
za odvajanje in čiščenje ko-
munalnih odpadnih voda na 
območjih Mlaka pri Kranju 

in Britof - Predoslje bi dose-
gli najmanj 97-odstotno pri-
ključenost na enoten kanali-
zacijski sistem, ki se zaklju-
čuje s Centralno čistilno na-
pravo Kranj. 
Poleg infrastrukture za od-
vajanje in čiščenje odpadnih 
voda, ko naj bi v nadaljeva-
nju projekta zgradili dobrih 
17 kilometrov kanalizacij-
skega omrežja in pet črpa-
lišč, ki se bodo priključila na 
obstoječi kanalizacijski sis-
tem z obstoječo centralno 
čistilno napravo v Kranju, 

bo na območju Britofa, Pre-
doselj in Mlake obnovljen 
tudi vodovod, obnovljeni in 
dograjeni pa bosta tudi me-
teorna kanalizacija ter javna 
razsvetljava. Ob izboljšanju 
komunalne infrastrukture 
se bodo s projektom zmanj-
šale tudi emisije v vode.
Poleg vložka kranjske občine 
bo za izvedbo Mestna občina 
Kranj pridobila tudi državna 
sredstva in evropska sredstva 
kohezijskega sklada. Podpo-

ro projektu Gorki 2. sklop (2. 
faza) sta namreč lansko leto 
izrekla tako Služba vlade RS 
za razvoj in evropsko kohe-
zijsko politiko (organ upra-
vljanja) kot tudi ministrstvo 
za okolje in prostor kot po-
sredniški organ.
Kranjska občina je na lani 
junija objavljeni razpis dobi-
la šest ponudb, ker pa so vse 
ponujene končne vrednosti 
ponudnikov bistveno prese-
gale zagotovljena sredstva, 
so sklenili, da bodo takoj po 
pridobljenem soglasju mini-

strstva za okolje in prostor 
objavili novo javno naročilo. 
Nov razpis bi po pričakova-
njih lahko objavili že v na-
slednjem mesecu.
»Ponudnike smo pozvali k 
pogajanjem, saj so prejete 
vrednosti ponudb bistveno 
odstopale od zagotovljenih 
sredstev. Pogajanj se je za 
vsak sklop udeležil po en po-
nudnik. Kljub ponujenemu 
popustu na prvotno ponuje-
no vrednost končne vredno-
sti obeh ponudnikov še ve-
dno bistveno presegajo zago-
tovljena sredstva. Za sklop 1 
ponudba presega sredstva za 
več kot 3,7 milijona evrov, za 
sklop 2 pa skoraj za 2 milijo-
na evrov. Za projekt Gorki 2. 
sklop (2. faza) v letu 2017 je 
bilo za gradnjo sklopa 1 zago-
tovljenih 8,6 milijona evrov 
sredstev, za sklop 2 pa več kot 
tri milijone evrov. Mestna ob-
čina Kranj kot dober gospo-
dar končnih ponujenih vre-
dnosti ne more sprejeti, za 
kaj takega tudi nimamo za-
konske podlage. Objavili 
bomo nov razpis, za vsako 
ponovitev pa potrebujemo 
soglasje ministrstva za okolje 
in prostor. To posledično po-
meni zakasnitev začetka del, 
kljub temu pa ocenjujemo, 
da bi v primeru uspeha pri 
novem javnem naročilu dela 
lahko začeli letos jeseni,« je 
povedal župan Boštjan Trilar.

Za Gorki nov razpis
Za nadaljevanje projekta Gorki, v katerem kranjska občina načrtuje gradnjo 
komunalnega omrežja Britof - Predoslje in Mlaka, so dobili šest ponudb, a 
so predrage, zato bodo objavili nov razpis.

Z ustrezno infrastrukturo za odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda na 
območjih Mlaka pri Kranju in Britof - Predoslje 
bi dosegli najmanj 97-odstotno priključenost na 
enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s 
Centralno čistilno napravo Kranj.

Kranjčani smo lahko po-
nosni, da imamo ravno v 
Kranju mestnega svetnika, 
ki je v tem trenutku na 
spletnih omrežjih najpo-
pularnejši politik v Slove-
niji. Njegove videoposnet-
ke, v katerih z izredno ka-
rizmo razkriva in uteme-
ljuje rešitve za gospodar-
ski napredek in razvoj, 
opozarja na korupcijo in 
kriminal ter obravnava 
ostale družbeno-politične 
teme, si brez sponzorira-
nja ogleda tudi čez 200 ti-
soč ljudi, kar je nekajkrat 
več od ostalih politikov, ki 
za take namene trošijo de-
nar in imajo svoje PR-služ-
be. Zoran Stevanović je iz-
redno aktiven tudi v kranj-
skem mestnem svetu. 
Kljub temu da je bil ves čas 

v opoziciji in sam predsta-
vljal svetniško skupino, je z 
odličnimi idejami in zna-
njem retorike približal de-
lovanje mestnega sveta 
javnosti. Ves čas se je kljub 
pritiskom in celo grož njam 
nepopustljivo boril proti 
političnemu kriminalu in 
korupciji, pomagal social-
no ogroženim in daroval 
sredstva za to potrebnim 
druš tvom, ki delujejo na 
socialnem področju. Pre-
dlagal je posebno obliko 
proračuna, ki predvideva, 
da ljudje sami odločajo, 
kako se bo trošil investicij-
ski del proračuna. Predlog 
je mestni svet sprejel, ven-
dar ga občina ne izvaja, 
čeprav bi se tako korupcija 
odpravila. Pripomogel je k 
razvoju družbenega in 
športnega življenja v obči-
ni. Stevanović obljublja, 
da bo najprej v juniju na 
parlamentarnih volitvah, 
kot podpredsednik SNS, 
pripomogel k uvrstitvi 
stranke v parlament, nato 
pa se bo popolnoma po-
svetil lokalnim volitvam, 
po katerih bodo s skupino 
Za-Kranj spet prižgali luč v 
Kranju.

Svetniška skupina SNS

Zoran Stevanović – novo upanje
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»Vsi so isti. Ne bom 
šel na volitve. Politi-
ka je pokvarjena.« To 
so stavki, ki jih naši 
mediji vsakodnevno 
predvajajo ljudem. 
Vsi vemo, da so stav-
ki, da vsi moški pole-
gajo na kavču in da 
so vse ženske blond, 
le stereotipi. Večina 
nas živi z možmi, ki 

so delavni, skrbni in zvesti, in večina mož se 
lahko pohvali z ženami, ki so ustvarjalne, za-
nimive in povezujejo družino v topel dom. 
Prav tako bi tudi stereotipe o politikih lahko 
ovrgli, ker so žaljivi in vse politike mečejo v 
isti koš. Številni politiki svoj prosti čas namen-
jamo delu za bližnje, vsako prostovoljstvo pa 
bi moralo biti cenjeno. 
Opazovalec na seji Mestnega sveta lahko 
opazi, kako dobro se posamezen svetnik pri-
pravi na sejo. Za konstruktivno sodelovanje 
na sejah Mestnega sveta je treba dobro 
preštudirati gradivo in pridobiti informacije 
tudi od drugod. Svetniška skupina N.Si pred 
vsako sejo Mestnega sveta preuči gradivo sku-
paj s člani Mestnega odbora N.Si, upoštevamo 
staro pravilo zdravega razuma »več glav več 
ve«. Pred sejo Mestnega sveta se politiki zber-
emo še po komisijah za različna področja, da 
še bolj podrobno pregledamo dotične točke 
dnevnega reda, in tudi to delo zahteva svoj čas. 
Svetnik se mora naučiti sodelovanja z občinsko 
upravo, da se določena pobuda začne 
uresničevati in tako politik doseže svoj politični 
cilj. Številne ovire mora sprejemati kot izziv in 
vztrajati po poti majhnih korakov do uresničitve 
cilja. Zagotovo sem spoznala, da je politika vaja 

potrpežljivosti, saj je potrebno najprej besedno 
prepričevanje, poslušanje in argumentiranje, da 
ideja kot seme vznikne in postane skupen cilj 
politike prihodnosti neke družbe.
Mnogo politikov svoj prosti čas namenja de-
lovanju v Svetih zavodov. Če smo predsedniki 
ali podpredsedniki, to od nas zahteva še do-
daten čas. Te funkcije so častne, kar pomeni, 
da politiki za delovanje v Svetih zavodov ne 
prejemamo nobenega plačila, ni sejnin in ni 
kilometrine. S svojim sodelovanjem v Svetih 
želimo pomagati zavodom k boljšemu de-
lovanju. 
Četudi je politika na slabem glasu in četudi je v 
njej nešteto ur prostovoljstva, vztrajamo. Žene 
nas želja po spreminjanju sveta na bolje. Aktivni 
politiki se zavedamo, da kritiziranje ne pripelje 
nikamor. Vsako iskanje napak mora imeti kot 
protiutež iskanje boljših rešitev. Dober politik ni 
tisti, ki samo podira, dober politik ima rešitve, ki 
so uresničljive in sprejemljive za večino.
In kaj lahko slehernik stori, da bo politika v 
službi vseh? Odgovor na to vprašanje je pre-
prost: Vsak z volilno pravico naj se udeleži vo-
litev in s tem soodloči, kdo bo krojil politiko 
prihodnosti.
Z leti pride in se razvije vrlina, da človek pove, 
kar misli. Ne sprašuje se več, kaj bodo pa drugi 
rekli. Tudi mene je obiskal Abraham in upam, 
da mi je kot dar prinesel kak dodaten ščepec 
modrosti, ki v politiki vedno prav pride.
V juniju bomo izbirali poslance za Državni zbor, 
jeseni nas čakajo volitve mestnih svetnikov in 
župana. Bodimo aktivni in sodelujemo. De-
mokracija je vrednota, saj glas siromaka šteje 
enako kot glas bogatina. Pojdimo vsi na volitve 
in izvolimo naše politike!

Irena Dolenc, 
svetnica N.Si – krščanski demokrati

SMO NA PRAGU VOLILNEGA LETA

Irena Dolenc
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Vpis predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2018/2019
Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od srede, 28. februarja 2018, do petka, 9. marca 2018, v času uradnih ur.

Podatki za vpis v vrtec so objavljeni na spletnih straneh posameznih vrtcev. V spodnji tabeli so navedeni kontakti s telefonskimi številkami in e-naslovi.
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VRTEC Naslov Telefon Spletna stran E-naslov

KRANJSKI VRTCI

Ulica Nikole Tesle 2, Kranj 04 20 19 200

http://www.kranjski-vrtci.si/

kranjski.vrtci@guest.arnes.si
marija.justin@guest.arnes.si
andreja.pungartnik@guest.arnes.si
anja.stipanovic@guest.arnes.si

Svetovalna služba 04 20 19 210
04 20 19 219
04 20 19 212
031 768 144
031 768 248
031 374 245

Enota Najdihojca, Ulica Nikole Tesle 4, Kranj 031 768 340

Enota Mojca, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj 031 768 279

Enota Janina, Kebetova ulica 9, Kranj 031 768 061
031 768 144

Enota Živ Žav, Jernejeva ulica 14, Kranj 031 768 336

VVE pri OŠ Franceta Prešerna Cesta na Brdo 45a, Kranj 04 20 10 369 https://sites.google.com/site/vrteckokricaosfpkr/ vrtec@sfpkr.si

VVE pri OŠ Orehek Zasavska c. 53a, Kranj 04 20 19 500 http://www.osorehek-vrtec.si suzana.delavec@osorehek.si
polona.bogataj@osorehek.si

VVE pri OŠ Predoslje Predoslje 17a, Kranj 04 28 10 400
04 28 10 415

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/ projekt2.skrpre@guest.arnes.si
sasa.pesrl@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Simona Jenka Cesta XXXI. divizije 7a, Kranj 04 25 59 700 http://www.osjenka.si darja.ahacic@guest.arnes.si 

VVE pri OŠ Stražišče Šolska ulica 2, Kranj 04 231 44 94
04 270 03 24

http://www.o-strazisce.kr.edus.si/ os.strazisce@guest.arnes.si
vanjatrcek@gmail.com

Zasebni vrtec Dobra teta, d. o. o. PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, Kranj
PE Pri Dobri Tinci, Partizanska cesta 10, Kranj
PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska cesta 24d, Kranj

030 293 419
031 202 530

http://www.dobrateta.si/ info@dobrateta.si

Buan, d. o. o. PE Zasebni vrtec Pod mavrico, 
Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj

040 800 621
031 582 115

http://zasebnivrtecpodmavrico.si/ v.hrast@gmail.com

Čarobni svet, zasebni vrtec d. o. o. PE Mikujčki, Ljubljanska cesta 1, Kranj 059 024 914 https://www.carobni-svet.com/ info@carobni-svet.com

Vrtec Duhec, d. o. o. Enota Kranj, Župančičeva ulica 22, Kranj 041 210 623 varstvo.duhec@gmail.com

Kranj – Mestna občina 
Kranj bo z namenom, da se 
preprečita nekontrolirano 
razmnoževanje zapuščenih 
mačk in širjenje morebit-
nih bolezni, od 26. februar-
ja do 9. marca izvajala 
pomladno akcijo sterilizaci-
je oziroma kastracije brez-
domnih, prostoživečih 
mačk na območju mestne 
občine Kranj. Živali bodo 
po posegu označene. Akcija 
bo potekala v sodelovanju s 
pogodbenim Zavetiščem 

Perun na Blejski Dobravi, 
Branko Pirc, s. p., in pogod-
beno veterinarsko ambu-
lanto Medicovet, d. o. o.
Da bi število zapuščenih 
živali učinkovito zmanjšali, 
se je Mestna občina Kranj 
odločila še za dodatni pre-
ventivni ukrep, in sicer sofi-
nanciranje sterilizacije in 
kastracije lastniških živali v 
višini 20 evrov na žival. 
Občani z območja kranjske 
občine lahko ugodnejšo 
ceno posega izkoristijo do 

porabe sredstev pri izvajal-
cih veterinarskih storitev 
Medicovet – Veterinarska 
ambulanta, Veterina Kranj, 
Veterinarska ambulanta 4 
tačke in Veterinarska praksa 
Tenetiše. 
Kdor ve za lokacije na obmo-
čju mestne občine Kranj, 
kjer se zadržujejo zapušče-
ne živali, naj to sporoči na 
telefonsko številko 04/2373 
130 (Barbara Čirič). 
Ponovno pa na mestni obči-
ni poudarjajo, da se proble-

matika zapuščenih mačk 
hitreje rešuje tudi z odgo-
vornim ravnanjem občanov. 
Tako prosijo, da hranite le 
tiste mačke, za katere ste 
pripravljeni poskrbeti tudi 
sicer (sterilizacija, kastraci-
ja, obisk veterinarja). Sterili-
zirajte in kastrirajte svoje 
živali ter se tako izognite 
rojstvu nezaželenih mladi-
čev. Zavedajte se, da imeti 
žival pomeni odgovornost in 
skrb, ki vam bo povrnjena z 
ljubeznijo in toplino.  

Skrb za zapuščene živaliKranj – Na Osnovni šoli Orehek Kranj bo v soboto, 3. marca, 
potekal že šesti Festival naše prihodnosti, namenjen nadar-
jenim in radovednim učencem ter njihovim mentorjem. Na 
festivalu, ki se bo začel ob 8. uri, bo sodelovalo več kot 350 
učencev iz dvajsetih gorenjskih osnovnih šol. Zanje bo dela-
vnice pripravilo več kot štirideset mentorjev z osnovnih šol 
ter predstavnikov Šolskega centra Škofja Loka, zavoda 
MEPI, OpenLaba, Pedagoške fakultete in Onkološkega inšti-
tuta Ljubljana. "S festivalom želimo učencem približati raz-
lična znanja in veščine, ki jih pri pouku ne spoznajo. Pouda-
rek našega srečanja je aktivno druženje nadarjenih in rado-
vednih učencev ter mentorjev, ob tem pa spodbujamo pred-
vsem raziskovanje in socializacijo. V uvodnem delu nas bo 
tokrat nagovorila dr. Mojca Juriševič, predstojnica Centra za 
raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti s Pedagoške fakul-
tete Ljubljana," je povedala predsednica organizacijskega 
odbora festivala Simona Ostović. Osrednji gost festivala bo 
dramski igralec Nik Škrlec.

Festival naše prihodnosti
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iKoroška poje je izjemno lep koncert pevskih zborov, ki ga orga-

nizira Krščanska kulturna zveza iz Celovca. Na tem koncertu se 
vsako leto predstavijo najpomembnejši pevski zbori iz Koroške in 
tudi Slovenije. Na letošnji prireditvi bodo nastopili: MePZ J. P. Gallus 
iz Celovca, Zbor nižje stopnje Slovenske gimnazije, Kvintet Donét iz 
Podjune, New Times Jazz Combo iz Šmihela, Tamburaški ansambel 
Loče, Gabriel Lipuš (tenor) in Elisabeth Väth-Schadler (klavir), DePZ 
Zavoda sv. Stanislava iz Ljubljane in MePZ F. B. Sedej iz Števerjana. 
Mi se bomo najprej odpeljali v Železno Kaplo in se sprehodili po 
mestu. Kdor bo želel, bo šel k maši. Po kosilu se bomo odpeljali v 
Celovec, kjer se bomo predali uživanju v poslušanju petja koroških 
pevskih zborov. Z nami bo tudi naš novinar Jože Košnjek.

Cena vključuje: prevoz, kosilo, vstopnico za prireditev Koroška 
poje v Celovcu in DDV. 

Koroška poje
Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina 
Kranj ob 6.50, z AP Mercator Primskovo ob 7.00, z AP 
Škofja Loka ob 7.25.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: 
narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred 
izletom, zaračunamo potne stroške. 

IZLET /  NEDELJA,11. MARCA 2018

CENA: 40 €
(ob prijavi najmanj 45 gostov)
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Obudimo tradicijo in bogato kulturno dediščino starih ro-
dov. Napete zgodovinske zgodbe in mojstrske spretnosti 
naših prednikov, spomine na dede, ki so iz lesa, papirja in 
rdečega celofana vsako leto izdelali barčice, ki so jih vnu-
ki nato z otroškim ponosom in spoštovanjem ob mraku 
na predvečer gregorjevega odnesli k rečnim strugam. Vse 
skrivnosti spretnih in delovnih rok obrtnikov, kmetov, 
gospodinj in drugih mojstrov so naše veliko kulturno bo-
gastvo, nas povezujejo, bogatijo in delajo drugačne, edin-
stvene.

Praznujmo slovenske praznike, gregorjevo, praznik za-
ljubljenih, dan, ko se ženijo ptički. Obudimo ga tudi s 
starim običajem, spuščanjem gregorčkov ali barčic, ki bodo 
osvetlile kanjon Kokre in pričarale nepozabno doživetje.

Na materinski dan svojim mamam naklonimo drobno 
pozornost, prijazno besedo in malo svojega časa. One 
nam s svojim objemom, toplino in prijazno besedo vedno 
stojijo ob strani.

Da bo narava lahko zažarela v vseh svoji veličini, nas ta-
borniki vabijo na čistilno akcijo z naslovom Kranj ni 
več usran! Vsake roke pridejo prav in prav je, da naravi 
pokažemo svoje spoštovanje.

Konec meseca pa bodo vse poti gledaliških sladokuscev 
vodile v Prešernovo gledališče Kranj, kjer bo potekal 48. 
Teden slovenske drame.

Marec bo torej živahen in svež. Počasi prihaja namreč ze-
lena pomlad!

ŽIVAHNO, (ZA)LJUBLJENO IN KULTURNO

11. marec ob 17. uri,  GREGORJEVO   
Kranjska hiša in kanjon reke Kokre
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Narava nas je ob koncu zime obdarila s snegom do nižin in tudi v dolinah pričarala pravo zimsko pravljico. Pojdite na svež 
zrak in se nastavite soncu, spustite se s sanmi po bližnjih bregovih, nadenite si tekaške smuči in uživajte na urejenih te-
kaških progah po poljih v okolici Kranja. Tudi hribi in smučišča se v teh dneh bleščijo v soncu in ponujajo odlično smuko. 
Ste pozabili, kako je stati na smučeh? Učenje smučanja je lahko povsem enostavno – z novo tehniko, ki jo je razvil uspešen 
Kranjčan in je primerna za vsakogar. Izposodite si smučarsko opremo in poskusite! Zakaj pa ne? V življenju je vedno dovolj 
časa, da se še česa novega naučimo.

Sandi Murovec - Muri je uspešen na raz-
ličnih področjih, najbolj pa ga zaznamuje 
strast do smučarije. Je dolgoletni član 
slovenske demonstratorske vrste, soav-
tor številnih smučarskih publikacij, učnih 
programov in filmskih zapisov, strokovni 
sodelavec reprezentanc in še bi lahko na-
števali. Lahko bi mu rekli tudi ambasador 
smučanja in Kranja, za kar je konec pre-
teklega leta tudi dobil listino o priznanju 
MOK za uspešno promocijo in prepoznav-
nost Kranja kot športnega mesta.

Predani ste smučanju in poučevanju. 
Z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem 
ste razvili tehniko smučanja UPS. Nam 
poveste, kakšna tehnika je to? Za koga 
je primerna? Jo lahko usvoji vsak in 
kako hitro?
Sistem UPS, ki sem ga razvil (tudi zaščitil), 
je osnovan na izkoriščanju opreme oziro-
ma smuči, ki jih skozi atraktiven program 
vadbe postopno podaljšujemo. Od tod 
tudi izvor imena učenje s podaljševanjem 
smuči. Učenec na začetku nova znanja 
pridobiva na smučeh dolžine devetdeset 
centimetrov, sledi prehod na 125-centi-
metrske smuči in nazadnje še prehod na 
lastne smuči. Učenje tako postane povsem 
enostavno, privlačno in neverjetno uspe-
šno. Vsakdo se nauči smučanja v enem ali 
največ dveh dneh. Sistem UPS je primeren 

za čisto vsakega smučarja, bodisi začetnika 
bodisi tekmovalca v svetovnem pokalu.

Tehniko UPS ste predstavili tudi v knji-
gi Na kanto in posneli istoimenski izo-
braževalno-dokumentarni film. Razvili 
pa ste tudi aplikacijo The Edge Instruc-
tor. Nam poveste, kako deluje v praksi?
Film je bil zelo dobro sprejet in tudi preve-
den v pet jezikov. Skušali smo ga posneti 
na nekonvencionalen način, predvsem 
pa ljudem pokazati, kako preprosto je vse 
skupaj. Ker živimo v dobi pametnih telefo-
nov, smo to dodatno izkoristili, pripravili 
še aplikacijo in se v praksi dejansko posta-
vili pred konkurenco. Danes smo prisotni 
v številnih državah, vsekakor sem najbolj 
ponosen na dejstvo, da imamo npr. samo 
v Rusiji postavljenih že osem centrov UPS.

Strokovno ste sodelovali tudi z ekipo 
Tine Maze (Team to aMaze) in pred do-
brim letom dni uspešno predstavili film 
7 do uspeha (7 to Heaven) o Tini Maze. 
Modra pripravljate že kakšen nov film-
ski projekt?
Res je, s tem filmom je zgodba na nek na-
čin zaokrožena. S Tino sva se odločila, da 
bova skrivnosti njenih treningov tehnike 
prenesla na film in jih delila z občinstvom, 
bolje rečeno z vsemi smučarskimi navdu-
šenci.  V filmu predstavljava t. i. aksiome 
sodobne smučarske tehnike, ki so po naji-
nem prepričanju najbolj odločilno vplivali 

na Tinine vrhunske izvedbe in so hkrati 
ključ do uspeha slehernega smučarja. Mi-
slim, da se je kaj takega zgodilo prvič, po-
dobnega primera namreč ne poznam.

Nov film?
V tem trenutku je odgovor ne, a nikoli ne 
reci nikoli.

Že tretje leto zapored ste oblikovali 
tudi oblačila za naše olimpijce in pri-
znamo vam uspeh, modro-zelena kom-
binacija je v svetu in doma postala pre-
poznavna. Kako je sploh prišlo do tega 
sodelovanja? 
Naj vas popravim: že petič. Vesel sem, da 
nam je skupaj z Olimpijskim komitejem 
Slovenije (OKS) uspelo postaviti barvno 
identiteto slovenskega športa, športnikov 
samih in, kar je zelo pomembno, tudi navi-
jačev. Če berete različne bloge, boste opazi-
li, da se večni nezadovoljneži spet zgražajo 
nad barvami, a to je pač del cestne folklore. 
Dejstvo je, da smo postali prepoznavni, 
drugačni in tudi primerno drzni. OKS je 
barvno karto in barvne kombinacije zašči-
til, kar pomeni, da se moram pri oblikova-
nju olimpijskih kolekcij teh »pravil« držati. 
Sicer pa se z oblikovanjem ukvarjam že od 
najstniških let naprej, pozneje sem prav s 
tem razlogom diplomiral na ljubljanski Fa-
kulteti za arhitekturo.

Kako je sploh prišlo do tega sodelova-
nja? 
Preprosto. Pred leti so me odgovorni z 
OKS poklicali na sestanek in izrazili željo, 
da jim izdelam kolekcijo po vzoru kolekcij, 
ki jih oblikujem za svojo blagovno znam-
ko UPS. Pozneje sem podpisal pogodbo s 
podjetjem Peak, ki je proizvajalec in glavni 

sponzor hkrati, zato danes oblikujem kot 
njihov človek.

Na katerem slovenskem smučišču vas 
lahko največkrat srečamo? Zakaj?
Vsekakor na Krvavcu, zame edinim re-
snim smučiščem v Sloveniji. Seveda s tem 
ne mislim nič slabega o drugih smučiščih, 
sploh ne. Govorim o konfiguraciji terenov, 
zahtevnosti prog in pripravi snega.

Katero slovensko zimsko destinacijo bi 
priporočili družinam in katero mladini, 
željni smuke?
Kranjska Gora je prav gotovo družinam 
najbolj priročna, mladi pa navadno gravi-
tirajo tja, kjer najdejo primerno urejene 
snežne parke in zabavo.

Vemo, da ste tudi oče, in vaša hči seve-
da tudi smuča. Kako je z mladimi smu-
čarji v Kranju?
Imajo izvrstne pogoje, bi si pa želel pred-
vsem več smučarjev. Smučanje je izjemno 
lep šport, zato upam, da ga bomo v priho-
dnosti lahko približali čim več otrokom. 
Vemo, da ni poceni, a obstaja še precej 
dražjih športov. ASK Triglav iz Kranja je 
eden najstarejših klubov v državi, klub z 
bogato tradicijo – in na to smo lahko zelo 
ponosni!

Če niste na smučišču, kam greste najra-
je v Kranju? 
V Kranj! (smeh) Sem ponosen Kranjčan 
– in to povem vsakič znova. Ne gre za ni-
kakršno patetiko, mesto je dejansko ume-
ščeno v izjemno naravno okolje, ki skupaj z 
geografsko pozicijo, arhitekturo, predvsem 
pa kulturno-športnimi vsebinami predsta-
vlja svojevrstni unikum.

KRANJSKE ZGODBE
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GREGORJEVO
Predvečer godu sv. Gregorja bomo obeležili s tradicionalnim spustom gregorčkov po reki Kokri. S tem običajem se bomo poslovili od 
kratkih zimskih dni in pozdravili pomlad, ki s seboj prinaša vedno daljši dan ter toplejše vreme. Svoje gregorčke bodo otroci lahko izdelali 
v torek 6. marca s Krančkom v mestu ali na predvečer Gregorjeva ob 17. uri v Kranjski hiši. Ob 18. uri bomo prižgali luči, odšli v kanjon in 
jih s pomočjo kranjskih gasilcev spustili po reki. Opazujte jih, glasnike pomladi v kanjonu, kjer so v Kranju najhitreje vidne sledi novega 
življenjskega cikla narave.
6. marca,  izdelovanje gregorčkov s Krančkom v mestu, 11. marca, izdelovanje gregorčkov v Kranjski hiši in spuščanje v kanjonu reke Kokre

OČISTIMO KRANJ – KRANJ NI VEČ USRAN! 
Kranjski taborniki bodo tudi letos poskrbeli, da bo naše mesto čisto. Čistili bomo področja mestne občine Kranj, kanjona reke 
Kokre in Save. Tradicionalni čistilni akciji se lahko pridružite tudi vi. Svojo udeležbo potrdite do torka, 6. marca 2018, na ocisti-
mokranj@gmail.com. Ob pravočasni prijavi bodo taborniki poskrbeli za zaščitna sredstva, vrečke za smeti in malico. Z udeležbo 
boste pripomogli k čistejšemu okolju, v katerem živimo. Več nas bo, čistejše bo naše mesto! 
24. marca od 9. ure dalje, Glavni trg in Mestna občina Kranj z okolico.

48. TEDEN SLOVENSKE DRAME
Teden slovenske drame je osrednji festival uprizoritev slovenskih dramskih besedil, ki ga vsako leto s podporo ministrstva 
za kulturo in Mestne občine Kranj organizira Prešernovo gledališče. Spodbuja uprizarjanje nacionalne dramatike, njeno 
ustvarjanje in promocijo ter uprizarjanje v tujini. Letos si bodo obiskovalci v sklopu festivala lahko ogledali 18 uprizoritev. 
V tekmovalnem delu se bodo med seboj pomerile predstave Človek, ki je gledal svet, Stenica, Ljudožerci, Hlapci, Zid, jezero 
in Pod snegom.
Od 27. marca do 7. aprila, Prešernovo gledališče Kranj

SPREJEM ŠPORTNIKOV KRANJA
Skupaj praznujmo dosežke kranjskih športnikov! Na sprejemu jim bomo podelili 19 velikih plaket, 19 malih plaket, 42 in-
dividualnih športnih znakov in tri ekipne športne znake Mestne občine Kranj. V osrednje dogajanje na Glavnem trgu nas 
bo popeljal eden najbolj znanih športno komentatorskih glasov v Sloveniji, Gregor Janežič - Gojdo. Z nami bo tudi Toni 
Cahunek, kranjska ikona, ki ga poznamo po njegovem glasu in stasu. Za zabavni program bodo poskrbeli glasbena skupina 
BQL, pevka Jana Šušteršič, plesna šola Urška in zanimive igre. 
29. marca ob 17. uri, Glavni trg 

MUZEJSKI VEČER: KDO JE BILA BARBARA CELJSKA? 
Barbara Celjska je bila članica ambiciozne plemiške rodbine s sedežem v Celju, ki je v prvi polovici 15. stoletja obvladovala 
današnji slovenski in srednjeevropski prostor. Moški člani rodbine so se po letu 1436 povzpeli do naslova državnih knezov, 
a Barbara je segla še dlje. Ob poroki s Sigismundom Luksemburškim so ji nadeli ogrsko krono, kasneje je bila okronana še z 
nemško in češko krono. Barbara Celjska je bila po mnenju zgodovinarjev ena najvplivnejših kraljic svojega časa. Gostja večera 
bo mag. Rolanda Fugger Germadnik, muzejska svetnica v Pokrajinskem muzeju Celje.
8. marca ob 18. uri, Vojnomirova dvorana Ullrichove hiše

 
KONCERTNI NAPOVEDNIK
Trainstation SubArt bo v mesecu marcu gostil kopico koncertov, ki jih ne gre zamuditi. Koncertno dogajanje bodo odprli s projektom 
Prismojenih Profesorjev Bluesa z naslovom Midnight Lightning (2. 3.) in ga nadaljevali s SVEŽnjem, na katerem bodo nastopili Ne-
sesari Kukalulu, Fat Butlers, Seven Days in May (9. 3.). Za reggae navdušence bo poskrbel koncert skupine Brain Holidays (10. 3.). 
Ljubitelji metala pa bodo uživali v glasbi skupin Eruption, Amalgam in Morana (16. 3.). Manjkalo ne bo niti elektronske glasbe (23. 
3.), pridiha 90. let s skupino Lipstick Stain (30. 3.) in nastopa mednarodne zasedbe. Iz ZDA na Trainstation namreč prihaja skupina 
Dennis Jones Blues Band (27. 3.). Na odru KluBarja se bodo tudi ta mesec zvrstila poznana imena kot so Lab Doctors (2. 3.), Rudi 
Bučar & Istrabend (3. 3.), Hamo & Tribute 2 Love (10. 3.) in Pero Lovšin (17. 3.). 
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NEKEGA POPOLDNEVA S TANIO MENDILLO
Grad Khislstein 
Ker je moj najljubši kotiček mesta. 
Tam sem odraščala, se vsak dan 
igrala, plezala   čez obzidje na obe 
strani (smeh). Na podstrehi gra-
du sem skrivala psa, ker ga nisem 
smela pripeljati domov. Bilo je moje 
otroško igrišče. Danes vsak dan 
hodim tja na sprehod,  posedim in 
uživam...

Prešernovo gledališče
Ker sem največji »fan« gledališča, 
tako profesionalno kot privatno. 
Rada obiskujem predstave, veli-
ko pa mi pomenijo tudi posebni 
dogodki, kot sta Teden Slovenske 
drame in gostovanje Prešernovih 
nagrajencev.

Layerjeva hiša 
Ker so tam zanimivi raznoliki do-
godki, od koncertov do raznih raz-
stav in ker je njihov vrt oz. terasa 
čudovita ob sončnem zahodu. Tam 
se počutim zelo domače, se družim 
s prijatelji,  imajo dobro vino in tudi 
olive se izboljšujejo...

Kavka
Ker je super lokal za druženje, po-
sebno v poletnem času. Njihovi 
koncerti in konceptualni pristop v 
zadnjem času, so dodana vrednost 
mestu.

Kranjčanka Tania Mendillo, portretna 
fotografinja, stilistka in vizažistka, ki 
ima svoj fotoatelje na Tavčarjevi ulici 
16, nam je zaupala, kam najraje zahaja 
v mestu.

 www.tania-mendillo.com

 @taniamendillo

 https://www.facebook.com/  
 tania.mendillo

Kanjon Kokre
Ker je košček čudovite narave sredi 
mesta in si ga lahko privoščim vsak 
dan, brez izgube časa. Samo po sto-
pnicah se spustim in sem ob vodi...
božansko.

Mitnica
Ker sem ves čas v pogonu in po-
manjkanju časa, za svoje poslovne 
sestanke izbiram Mitnico, ker je 
najbližje mojemu ateljeju. Všeč mi 
je prijazno osebje, ki si vedno za-
pomni, kateri čaj in vino sta mi naj-
ljubša, saj jaz vedno znova pozabim 
imena svojih najljubših napitkov.

Mercator, Mesarija Šavs
in Sobotna tržnica
Ker so veliki nakupovalni centri 
zame nočna mora, nakupujem vsak 
dan sproti in samo v eni in edini tr-
govini v mestu, pri enem in istem 
mesarju in pri istem kmetu na so-
botni tržnici.  Prodajalke mi rezer-

virajo Ajdov kruhek in zame naro-
čijo tisto, česar običajno v trgovini 
nimajo, mesar ve, kako mi mora 
narezati meso in Ciril na tržnici ve, 
katera solata mi je najljubša.

portret Vesne Slapar - foto Tania Mendillo
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 Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe 
programa. Organizatorje prosimo, da informacije o 

aprilskih dogodkih oddate do 10. marca na
www.visitkranj.com ali pa se obrnite na koordinatorko 

kulturnih dogodkov
pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

ODPRTJE RAZSTAV

STALNI DOGODKI
VSAK DAN

7.30 Jutranja telovadba 1000 gibov   
 Prešernov gaj

VSAK PONEDELJEK 
17.00 Skicirka: trening risbe   
 Trainstation SubArt
18.00 Tečaj hrvaškega jezika za odrasle  
 Hiška idej, Prešernova ulica 2

VSAK TOREK 
18.00 Tečaj nemškega jezika za odrasle  
 Hiška idej, Prešernova ulica 2

VSAKO SREDO 
18.00 Tečaj francoskega jezika za odrasle  
 Hiška idej, Prešernova ulica 2

VSAK ČETRTEK 
16.00 Ekološka tržnica na Glavnem trgu   
 Glavni trg

VSAK PETEK
17.00 Podzemna pot, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
8.00 Sobotni sejem, Glavni trg
10.00 Podzemna pot, Kranjska hiša

VSAKO NEDELJO
10.00  Podzemna pot, Kranjska hiša

KAM V MESECU MARCU?
ČETRTEK, 1. MAREC

18.00 Predavanje: Naš častiti starina   
 Davorin Jenko
 Mestna knjižnica Kranj
19.00 Jazz@Wine, Panorama Stara pošta

Prisluhnite jazz ritmom zasedbe DeluxeMen in 
poizkusite posebno vinsko ponudbo. Vstopnine 
ni. Rezervacije: janez@staraposta.si
19.00 Predavanje: Iz takšne smo snovi   
 kot sanje, Stolp Škrlovec

PETEK, 2. MAREC
20.00 Midnight Lightning - projekt   
 Prismojenih Profesorjev Bluesa
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Lab Doctors, KluBar

SOBOTA, 3. MAREC
17.00 Tečaj tibetanskih vaj PromoVita   
 (potrebna predprijava) ProMontana
 & Jogaline hiša ob kanjonu

Spodbudite življenjsko energijo, upočasnite sta-
ranje in vrnite telesu vitalnost in dobro počutje! 
Vsak udeleženec osvoji znanje, ki je potrebno, da 
lahko takoj začne pravilno in varno izvajati tibe-
tanske vaje samostojno.
20.00 Predstava: Prizemljena, Neve   
 Tzedek Theater in Halfa Theater
 Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: Rudi Bučar & Istrabend
 KluBar

NEDELJA, 4. MAREC
16.00 Henganje: družabne igre
 Trainstation SubArt
20.00 Predstava: Olive, Haifa Theater
 Stolp Škrlovec

TOREK, 6. MAREC
19.00 Brejkula- breakdance razmigavanje
 Trainstation SubArt
20.00 Standup komedija BRADE: Pižama,  
 Perica Jerković & Gašper Bergant
 Bazen Kranj

SREDA, 7. MAREC
12.30 Predavanje: Krasni novi svet 
 Mestna knjižnica Kranj

Z mag. Markom Ogrisem boste spregovorili o da-
našnji vsesplošni tehnologizaciji življenja in dela 
ter obujali spomine kako je bilo nekoč.

ČETRTEK, 8. MAREC
18.00 Muzejski večer Kdo je bila Barbara   
 Celjska  (okrog 1392-1451) ?
 Ullrichova hiša
20.00 Predstava: Kalipso, Layerjeva hiša

PETEK, 9. MAREC
20.00 Koncert: Jelena Soro & Balkan   
 Experience, Stolp Škrlovec
21.00 Sveženj: Nesesari Kukalulu, Fat   
 Butlers, Seven Days in May
 Trainstation SubArt
Na odru Trainstationa se mesečno predstavljajo 
novi obrazi slovenske glasbene scene, v upanju 
da postanejo stalnica glasbenih odrov in radijskih 
postaj ter se uvrstijo med vaše najljubše skupine.

SOBOTA, 10. MAREC
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
21.00 Reggae night: Brain Holidays
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Hamo & Tribute 2 Love
 KluBar

NEDELJA, 11. MAREC
17.00 Gregorjevo, Kranjska hiša
19.00 Brejkula: breakdance razmigavanje
 Trainstation SubArt

TOREK, 13. MAREC
17.30 Predavanje: Samozavestno v javni   
 nastop!, Trainstation SubArt
19.00 Brejkula: breakdance razmigavanje
 Trainstation SubArt

SREDA, 14. MAREC
17.30 Predavanje: Samozavestno v javni   
 nastop! Trainstation SubArt

ČETRTEK, 15. MAREC
19.00 Veganska kuhna
 Trainstation SubArt

Veganska kuhna ni namenjena le dobri hrani, am-
pak tudi predavanjem in filmom na temo zdrave 
prehrane, živali in onesnaževanja planeta.

PETEK, 16. MAREC
20.00 Joga nidra s PromoVito: globinska   
 sprostitev telesa, čustev in uma
 (potrebna predprijava)
 ProMontana & Jogaline hiša
 ob kanjonu
20.00 Koncert: All Strings Detached
 Stolp Škrlovec
21.00 Metal koncert: Eruption, Amalgam,  
 Morana, Trainstation SubArt

SOBOTA, 17. MAREC
20.00 Stand up: Bazenov Odprti   
 mikrofon #2, Bazen Kranj
21.00 Koncret: Pero Lovšin, KluBar

NEDELJA, 18. MAREC
16.00 Henganje: družabne igre
 Trainstation SubArt

TOREK, 20. MAREC
17.00 Photoshop delavnica
 Trainstation SubArt

SREDA, 21. MAREC
19.00 Potopis: 5.000 kilometrov peš s   
 parterko brez denarja
 Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 22.MAREC
18.00 Muzejski večer ob 65. letnici   
 Gorenjskega muzeja, predstavitev   
 etnološkega oddelka, Ullrichova hiša

Spoznali boste zgodovino etnološkega oddelka 
Gorenjskega muzeja, njegov razvoj, kdo ga je 
sooblikoval in kakšne so smernice za naprej. 
Oddelek bo predstavila mag. Tatjana Dolžan 
Eržen.

PETEK, 23. MAREC
22.00 Fršlus: večer elektronske glasbe
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 24. MAREC
9.00 Očistimo Kranj 2018 - Kranj ni več   
 usran, Glavni trg
9.00 MM Pingvinček 
 Pokrit olimpijski bazen

Tradicionalno tekmovanje MM Pingvinček letos 
poteka že 6. leto. Tekmovanje bo organizirano 
na visokem mednarodnem nivoju, saj se ga bodo 
udeležili najboljši plavalci evropskega in svetov-
nega kova.
9.30 Območno srečanje lutkovnih   
 skupin Saše Kumpa, Stolp Škrlovec

NEDELJA, 25. MAREC
9.00 MM Pingvinček 
 Pokrit olimpijski bazen
19.00 Brejkula- breakdance razmigavanje
 Trainstation SubArt

PONEDELJEK, 26. MAREC
18.00 Predstavitev knjige Jasmina   
 imamovića, Slana Zemlja
 Prešernovo gledališče
19.30 Predstava: Zrno soli ali Vse   
 najboljše, Marina!
 Prešernovo gledališče

TOREK, 27. MAREC
20.00 48. TSD: Slovesno odprtje 48. TSD   
 in podelitev nagrad ZDUS
 Prešernovo gledališče 
21.00 Dennis Jones Blues Band, ZDA
 Trainstation SubArt

21.45 48. TSD: Afterparty z glasbeno   
 spremljavo
 Prešernovo gledališče

SREDA, 28. MAREC
19.00 Pogovor: Svetlana Slapšak, fantom   
 svobode, Mestna knjižnica Kranj

Doktorica antičnih študij, antropologinja in plo-
dovita publicistka, ki je objavila že 50 knjig. Je an-
gažirana, široko izobražena in brezkompromisna 
intelektualka, ki premore družbeno odgovornost 
in visoko etično zavest.
21.00 48. TSD: Akvarij, Theater im Keller,  
 Graz, Avstrija, Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 29. MAREC
17.00 48. TSD: Pod snegom 
 Stolp Škrlovec
17.00 Sprejem športnikov Kranja
 Glavni trg
18.00 48. TSD: Predstavitev nove knjige   
 izbranih dram Vesne Furlanič   
 Valentinčič, Prešernovo gledališče
18.00 Muzejski večer: V roki puškica,   
 doma pa ljubica, Ullrichova hiša
19.00 Veganska kuhna
 Trainstation SubArt
20.00 48. TSD: Razglednice ali Strah je   
 znotraj votel od zunaj pa ga nič ni
 Prešenovo gledališče

PETEK, 30. MAREC
18.00 48. TSD: Okrogla miza Društva   
 gledaliških kritikov in teatrologov   
 Slovenije: Slovensko gledališče   
 na robu in ob robu
 (Porušena regionalna razmerja   
 gledališke kulturne politike) 
 Stolp Škrlovec
20.00 48. TSD: Stenica, PGK in Mestno   
 gledališče Ptuj, Prešernovo gledališče 
21.00 Smells Like The 90’s + koncert:   
 Lipstick Stain, Trainstation SubArt

SOBOTA, 31. MAREC
17.00 48. TSD: Trojno življenje Antigone
 Prešernovo gledališče
21.00 Tribal Bizzare: Ceremonia
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 3. MAREC
11.00 Maruša Štibelj: The dictionary of   
 obscure sorrows, Layerjeva hiša

PONEDELJEK, 5. MAREC
18.00 Odprtje razstave: 120 let    
 kranjskega godbeništva
 Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 6. MAREC
18.00 Odprtje razstave del Franca Vozla  
 Mestna hiša
18.00 Odprtje razstave: Gordol
 Mala galerija

SREDA, 7. MAREC
18.00 Odprtje fotografske razstave Mie   
 Mihelich z naslovom Oda svetlobi
 Galerija Kranjske hiše

ČETRTEK, 8. MAREC
18.00 Fotografsko društvo Janez Puhar:   
 Pogled skozi žensko oko 2018  
 Layerjeva hiša
19.00 Odprtje razstave slikarja Janeza   
 Štrosa Avla Mestne občine Kranj

SOBOTA, 10. MAREC
18.00 Odprtje razstave grafik    
 akademskega umetnika
 Admira Ganića, Galerija    
 Makedonskega kulturnega društa sv.   
 Ciril in Metod

TOREK, 13. MAREC
19.00 Razstava: Pilot epizoda,
 Stolp Škrlovec

SREDA, 14. MAREC
18.00 Maria Trovato Se non è vero, è ben   
 trovato, Layerjeva hiša
19.00 Odprtje razstave: Turbo galerija- 3   
 platna, Irena Orel 
 Trainstation SubArt

ČETRTEK, 15. MAREC
18.00 Odprtje razstave del Kaje Urh  
 Mestna hiša
18.00 Otvoritev: Galerija Stara pošta
  Galerija Stara pošta
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ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
V mesecu marcu nas čakajo številne vragolije, ki kar kličejo po tem, da se 
odpravimo v mesto. Torek je moj dan - dan za zabavo! Pridruži se mi 
na Glavnem trgu, kjer se igramo, zabavamo ob družabnih igrah, skače-
mo in vriskamo od veselja. Vsak torek te od 16. dalje čakam v mestnem 
jedru. Poišči me in me pocukaj za rokav, da se skupaj pozabavamo. 
Prihaja pa tudi Gregorjevo - dan, ko se po ljudskem izročilu ženijo 
ptički. Ob prazniku zaljubljenih ptičkov tudi pri nas ohranjamo običaj 
spuščanja barčic in hišic. Otroci in starši ste vabljeni, da si sami izdelate 
čarobne barčice in jih nato skupaj spustimo po reki Kokri. Lahko pa jih 
naredimo skupaj, v torek 6. marca od 16. ure dalje v mestu ali na pred-
večer Gregorjevega, 11. marca ob 17. uri v Kranjski hiši. S čarobnimi 
gregorčki bomo skupaj odšli v kanjon, prižgali svečke in opazovali osve-
tljeno reko. 
Ker se bliža pomlad in s tem pomladansko čiščenje, kranjski taborniki 
združijo moči in organizirajo čistilno akcijo – Kran ni več usran. Pote-
kala bo v soboto, 24. marca, s pričetkom ob 9 uri. Zelo so veseli, če se 
jim pridružijo kakšne pridne roke. Tudi jaz zelo rad prispevam k urejeni 
in čisti okolici, pridruži se nam tudi ti. Sodelujoče po čiščenju čakajo sla-
stne palačinke. Jaz že komaj čakam, da se zopet posladkamo! 
Že naslednji dan prihaja praznik, na katerega ne smeš pozabiti. To je dan 
posvečen našim mamicam. Spomnimo se na ljudi, ki jih imamo radi, 
zato ne pozabi tudi na svoje bratce, sestrice, očke, stare starše in prijate-
lje. Že majhna pozornost ali objem jim bo ogrela srce. 
Le nekaj dni kasneje pa bo mesto zopet pozdravilo športne junake 
Kranja. 29. marca bo na Glavnem trgu praznovanje samo za njih! Kopica 
navijačev bo počastila naše športne heroje, zabava in veselje pa sta zago-
tovljena. Se vidimo! 

S Krančkom v mestu vsak torek od 16. ure dalje

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

ZA OTROKE
PETEK, 2. MAREC

16.00 Filmsko popoldne na DC Škrlovec  
 DC Škrlovec
17.30 Predstava: Začarni Čajnik,   
 Gledališče gdč. Bazilike 
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 3. MAREC
10.00 Otroška matineja: Janko in Metka,  
 Lutkovno gledališče Maribor  
 Prešernovo gledališče
10.00 Otroška delavnica z Muzejčico  
 Grad Khislstein
11.00 Pravljična urica: Angleška pravljica  
 za otroke, Mestna knjižnica Kranj

PONEDELJEK, 5. MAREC
16.00 Kuharska delavnica na DC Škrlovec  
 DC Škrlovec

TOREK, 6. MAREC
17.00 Delavnica: Tačkova urica
 Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 8. MAREC
16.00 Delavnica za ''Dan žena''
 Otroški stolp Pungert

PETEK, 9. MAREC
16.00  Turnir v ročnem nogometu na DC   
 Škrlovec, DC Škrlovec
17.30 Predstava: Diči Diča, Lutkovno   
 gledališče Fru fru, OKC Krice Krace

SOBOTA, 10. MAREC
10.00 Otroška matineja: Ba Bu, Lutkovno  
 gledališče Pupilla
 Prešernovo gledališče

PONEDELJEK, 12. MAREC
16.00 Filmsko popoldne na DC Škrlovec  
 DC Škrlovec

SREDA, 14. MAREC
16.00 Mali mestni detektiv - Mala   
 arhitektura velikega sveta
 Otroški stolp Pungert

PETEK, 16. MAREC
16.00 Taborniki na obisku na DC Škrlovec 
 DC Škrlovec
17.30 Predstava: Lev in miška, Lutkovno   
 gledališče Tri in Bobek
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 17. MAREC
10.00 Otroška matineja - Žogica   
 Marogica, GUD Kranjski
 komedijanti, Prešernovo gledališče

SREDA, 21. MAREC
16.00 Ku-ku pomlad je tu
 Otroški stolp Pungert

PETEK, 23. MAREC
16.00 Filmsko popoldne na DC Škrlovec  
 DC Škrlovec
17.30 Predstava: Polžkov domek in Kit   
 Arne, Uliana Dorofeeva
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 24. MAREC
10.00 Otroška matineja - Lepotica in   
 zver, Lutkovna skupina Danica,   
 Šentprimož, Prešernovo gledališče
17.00 Stolpove pripovedovalnice  
 Otroški stolp Pungert

PONEDELJEK, 26. MAREC 
16.00 Kuharska delavnica na DC Škrlovec  
 DC Škrlovec

TOREK, 27. MAREC 
17.30 Predstava: Take ljudske
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 28. MAREC 
17.00 Delavnica: Beremo s Tačkami
ali 17.30 Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 30. MAREC 
16.00 Turnir v ročnem nogometu na DC   
 Škrlovec, DC Škrlovec
17.00 Delavnica: Gibanje s pravljicami  
 Mestna knjižnica Kranj
17.30 Predstava: Mojca Pokrajculja,   
 Kaličopkovo gledališče
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 31. MAREC
10.00 48. TSD: Otroška matineja -   
 Vijolašola, Lutkovno gledališče Fru  
 Fru, Prešernovo gledališče
 Mestna knjižnica Kranj

RAZSTAVE

VSAK PONEDELJEK 
16.00 Ponedeljkove delavnice Plastičnega  
 maketarstva, Otroški stolp Pungert
16.30 Igralne urice v hrvaščini za otroke   
 6-7 let (zaključek 7.5.2018)
 Hiška idej, Prešernova ulica 2
17.00 Delavnica: Zabavna urica z Modrim  
 psom, Mestna knjižnica Kranj

VSAK TOREK
11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace
16.00 Kreativna delavnica na DC Škrlovec 
 DC Škrlovec
16.00 Torkove ustvarjalnice s teto   
 Jadrnico, Otroški stolp Pungert
16.30 Igralne urice v nemščini za otroke   
 6-7 let (zaključek 24.4.2018)  
 Hiška idej, Prešernova ulica 2
17.00 Miselne in družabne igre: Družimo   
 se ob družabnih igrah
 Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SREDO
10.00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami
 Mestna knjižnica Kranj
16.00 Družabne igre na DC Škrlovec  
 DC Škrlovec

16.00 Sredine risarije in igrarije Malo po   
 svoje , Otroški stolp Pungert
16.30 Igralne urice v francoščini za   
 otroke 6-7 let (zaključek 25.4.2018)  
 Hiška idej, Prešernova ulica 2
17.30 Pravljična urica: Pravljična sredica  
 Mestna knjižnica Kranj

VSAK ČETRTEK
10.00 Delavnica: Igrajmo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj
16.00 Športna delavnica z DC Škrlovec  
 DC Škrlovec
16.00 Četrtkovi spretni prstki
 Otroški stolp Pungert
17.00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj

VSAK PETEK
10.00 Delavnica: Igrajmo se z lesenimi   
 igračami
 Mestna knjižnica Kranj
16.00 Petkove glasbene igrarije
 Otroški stolp Pungert

VSAKO SOBOTO
10.30 Stolpove sobotne ustvarjalnice
in 17.00 Otroški stolp Pungert
   

www.zgodovinska-mesta.si

ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

Kranj je ponosen član ZZMS

SOBOTA, 3. MAREC
22.30 Mega koncert MI2  
 Slovenske Konjice

ČETRTEK, 8. MAREC
18.00 Komedija: Visoka napetost 
 Slovenske Konjice

NEDELJA, 11. MAREC
16.00 Gregorjevo, Tržič

ČETRTEK, 15. MAREC
19.00 Komedija: Ti nori tenorji  
 Slovenske Konjice

SOBOTA, 17. MAREC
19.00 An’fletn večer, Tržič

SREDA, 28. MAREC
18.00 Čajanka: Pravljice za odrasle  
 Slovenske Konjice

ČETRTEK, 29. MAREC    
Velikonočni sejem, Slovenske Konjice

GALERIJA KRANJSKE HIŠE
• Prešeren, revolucionar? (na ogled do 5. 

marca 2018)

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
• Samotni brin sredi morja rase (na ogled 

do 4. aprila 2018)
• Razstava: Portreti Prešernovih 

nagrajencev 2018 (na ogled do 4. aprila 
2018) 

GRAD KHISLSTEIN
• Stalna razstava Prelepa Gorenjska
• Stalna razstava doniranih del Poldeta 

Oblaka
• Razstava V blesku kovinske opreme - 

poznoantična lamelna oklepa iz Kranja 
• Razstava V roki puškica, doma pa ljubica 

- Leto 1917 na soški fronti in v zadelju 
Gorenjske (na ogled do septembra 2018)

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
• Razstava: Lojze Spacal (na ogled do 16. 

aprila 2018)

STOLP PUNGERT
• Razstava ilustracij z naslovom ‘’Voščenke 

se uprejo’’, avtorice Petre Korenjak 
Marčun

• Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino in 
stolp Pungert

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
• Razstava: Zlatko Kaučič - 40 let 

ustvarjanja
• Razstava: Ko lutke oživijo
• Razstava: 100 let slovenske sikanice
• Razstava: Likovni zapisi Lojzeta Kalinška
• Razstava: V objemu navdiha (na ogled do 

28.3.2018)
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KRANJ SE PRIDRUŽUJE ZELENIM DESTINACIJAM
Kranj se je prijavil na nacionalni poziv 
Slovenske turistične organizacije in se 
bo pridružil Zeleni shemi slovenske-
ga turizma - Slovenia Green, ki do 
danes združuje že 23 destinacij, 20 
ponudnikov in 3 parke. Z znakom Slo-
venia Green Destination se bomo na 
slovenskem, evropskem in globalnem 
trgu pozicionirali kot okolju in družbi 
prijazna destinacija. Zelena shema slo-
venskega turizma je celovito zasnovan 
nacionalni sistem za pospeševanje ra-
zvoja trajnostnega turizma v Sloveniji 

KRANJ NA SEJMU
NATOUR ALPE ADRIA

Med 31. januarjem in 3. februarjem se je na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani odvijala osrednja turistična sejemska prireditev v Sloveniji – 
29. sejem Natour Alpe Adria. Zavod za turizem in kulturo Kranj je to 
priložnost izkoristil za promocijo turistične ponudbe mesta Kranj in za 
promocijo dogodka Prešernov smenj, obiskovalcem pa približal utrip ro-
mantike in kulinarična doživetja ob blagovnih znamkah Kranjska klobasa 
in Kranjski štruklji, slednjih narejenih po receptu Magdalene Pleiweis iz 
19. stoletja. 

Tudi letos je sejem kot osrednja in edina tovrstna prireditev pri nas po-
menil svetlo točko promocije slovenskega turizma in drugih destinacij do-
mačemu gostu z več kot dvesto sodelujočimi turističnimi akterji pa tudi z 
izmenjavo dobrih praks ter razprav, ki spodbujajo razvoj slovenskega tu-
rizma. 

Na dan odprtja smo pripravili kulturno-kulinarične klepete, na katerih se 
je ob degustaciji najboljše Kranjske klobase in Kranjskih štrukljev ustavil 
in s samimi Francetom Prešernom poklepetal tudi predsednik vlade dr. 
Miro Cerar. Sejem je obiskalo okoli dvanajst tisoč ljudi, kranjska stojnica je 
prvi dan zabeležila rekordni obisk, ki se je v naslednjih dneh, tako kot tudi 
splošen obisk sejma, zmanjšal zaradi preobilice zapadlega snega.

17.00 Animacija za najmlajše / 18.00 Zabavala vas bo glasbena 
skupina BQL in Jana Šušteršič ter plesna skupina Urška iz Kranja. 

29
MAREC

18.00
Glavni trg

www.visitkranj.com

11
MAREC

www.visitkranj.com

GREGORJEVO
v kanjonu Kokre

 17.00      Izdelovanje gregorčkov v Kranjski hiši 
 18.00       Spust gregorčkov v kanjonu Kokre

 6.3. ob 16.00     Izdelovanje gregorčkov na Glavnem trgu 

na vseh stebrih trajnostnega razvoja, 
okoljskem, družbenem in ekonom-
skem. 

Trajnostno poslovanje na področju 
turizma presojajo z mednarodnimi 
orodji Green Destinations Standard 
in ETIS, kar nam bo omogočilo naci-
onalno in mednarodno primerljivost. 
Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo 
predvidoma trajala do konca letošnje-
ga leta, bomo z različnimi aktivnostmi 
zbirali podatke o trajnosti našega turi-

stičnega razvoja ter osveščali lokalno 
prebivalstvo, gospodarstvo, obisko-
valce in preostale deležnike o pomenu 
trajnostnega turizma.

V tem postopku bomo pridobili natan-
čen vpogled v trajnost naše destinacije 
na področju turizma in znak Slovenia 
Green Destination zlate, srebrne ali 
bronaste barve. V prvi polovici priho-
dnjega leta pa bomo pripravili še ak-
cijski načrt ukrepov, s katerimi bomo 
trajnostno poslovanje v destinaciji 

nadaljnje izboljševali. Zelena destina-
cija pa ni odgovornost zgolj turistične 
organizacije. Je nekaj, kar lahko dose-
žemo samo vsi skupaj – tako v javnem, 
nevladnem kot zasebnem sektorju na 
vseh področjih delovanja.
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PREŠEREN – REVOLUCIONAR?

Na predvečer godu sv. Gregorja že tradicionalno »vržemo luč 
v vodo« in s tem pozdravimo pomlad. 
Običaj izvira iz predkrščanskih časov, vendar se je med ljudmi uveljavil kot prazno-
vanje prihoda pomladi in daljšanja dneva, ko rokodelcem ne bo več treba delati ob 
umetni svetlobi sveč ali petrolejk. Otroci tako še danes po reki spustijo gregorčke, 
ročno izdelane barčice z lučjo. Gregorjevo je med ljudmi veljalo za prvi pomladni 
dan, ko se ženijo ptički. Za njihovo svatbo so jim v grmovja nastavljali različne do-
brote, ki so jih na koncu pojedli presrečni otroci. Zato ni čudno, da se je gregorjevo 
med Slovenci uveljavilo tudi kot praznik zaljubljencev. Kako lepše praznovati lju-
bezen, kot da se z ljubljeno osebo na predvečer odpravite do kanjona reke Kokre in 
v večernem mraku opazujete osvetljene barčice, ki mirno plujejo po rečnem toku? 
Praznovanja pa tukaj še ni konec! Leto 2018 je namreč Evropsko leto kulturne 
dediščine. S spustom gregorčkov bomo počastili in hkrati tudi ohranjali spomin na 
naše prednike, njihovo tradicijo in običaje, ki nas oblikujejo še danes. 

SVETI GREGOR LUČ V VODO VRŽE

POSTANITE KRANJSKI TURISTIČNI 
VODNIK ALI VODNICA!

V galeriji Kranjske hiše je do 5. marca na ogled 
dokumentarna razstava Prešeren – revoluci-
onar? Prešeren je bil »mož, ki ga ni bilo mogo-
če uvrstiti v nobeno kategorijo tedanje gospo-
de«. Imel je dolge lase, ki so v tistem času veljali 
za znamenje svobodomiselnosti, nosil čepico s 
»šildom«, ki se jo je prijelo ime barikadna čepi-
ca, zavzemal se je za človekove pravice, sodelo-
val pri peticiji kranjskih meščanov in z vsem 
svojim življenjem in pesnjenjem zagovarjal 
vizijo mirnega, enakopravnega, bratskega 
sožitja Slovencev z drugimi narodi. 
V Prešernovem času je bil Kranj majhno 
mesto z okoli dva tisoč prebivalci in 280 hi-
šnimi številkami. Slovel je po svojih sejmih 
in postajal gospodarsko vse živahnejše me-
sto. Meščani so se zanimali za slovenski jezik 
in narodno napredne ideje ter brali Kmetijske 
in rokodelske novice. V Kazini so prebirali 
tuje časopise, ki so pisali o revolucionarnih 
idejah meščanstva po Evropi.
Marca 1848 je meščanska revolucija iz-
bruhnila tudi v slovenskih deželah. Kra-
njčani so po vzoru drugih mest ustanovili 
narodno stražo, preganjali so mestno oblast, 
pisali peticije. Pri vsem tem je zavzeto sodelo-
val dr. France Prešeren, ki mu je t. i. pomlad 
narodov prinesla tudi prvo objavo Zdravljice. 
Njegov svobodni duh pa je bil mnogo več od 
revolucionarja.

Novo generacijo kranjskih turističnih 
vodnikov bo izobraževal dolgoletni 
turistični vodnik, svobodni fotograf 
in fotoreporter, profesor umetno-
stne zgodovine, potapljač, astronom 
in popotnik Iztok Bončina. Je eden 
od ustanoviteljev in dolga leta pred-
sednik Društva turističnih vodnikov 
Slovenije, sedaj je že 14 let predsednik 
Društva popotnih fotografov in foto-

reporterjev, večletni član izpitne komi-
sije za pridobitev licence turističnega 
vodnika ali spremljevalca pri GZS ter 
urednik fotografije pri slovenski izdaji 
revije National Geographic Popotnik. 
Zadnja leta predava na tečajih popotne 
fotografije in v različnih revijah in ča-
sopisih objavlja številne fotoreportaže 
z vseh koncev sveta. 

Vas zanima nastopanje v javnosti? Ima-
te radi Kranj? Si želite deliti svoje zgod-
be z obiskovalci, ki pridejo v naše me-
sto? Do 21. februarja imate čas, da se 
prijavite na tečaj za turističnega vodni-
ka! Za več informacij pišite na kristina.
sever@visitkranj.si.

Iztok Bončina
fotograf
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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 na Info točki Kranjske hiše osebno in zaupajte svoje mnenje našim 
informatorkam.

Utrip Kranja prihaja brezplačno na vsa gospodinjstva v 
kranjski občini. Če k vam ne prihaja, se obrnite na Gorenjski 
glas - pišite na info@g-glas.si ali pokličite na: 
+386 04 201 42 00.
Če Utrip Kranja ne prihaja na vaš naslov skupaj s Kranjskimi 
novicami, si svežo izdajo lahko priskrbite v kavarnah in ba-
rih starega mesta, v Kranjski hiši in v Mestni knjižnici Kranj.

EKIPA UTRIPA KRANJA
Besedila: Urša Erjavc, Katja Kavčič, Ana Lapanja, Tamara 
Maržič, Tania Mendillo, Eva Pirnat, Kristina Sever
Oblikovanje: Aljaž Primožič
Koordinacija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar,
Tamara Maržič
Fotografije: Eva Pirnat, arhiv ZTKK, organizatorji prireditev, 
Tania Mendillo, Sandi Murovec, Suzana Semič, Jaka Thaler, 
Jože Trobec, Katja Kavčič, Nejc Balantič, Ksaver Šinkar
Zahvala: kranjski ponudniki in prireditelji, Gorenjski Glas
Naklada: 38.000
Mesec: februar 2018
Izdaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj, zanj direktor
mag. Tomaž Štefe

DOŽIVITE ZIMO! 
Hladnim temperaturam navkljub zima 
ponuja raznolik nabor aktivnosti v na-
ravi. Kranj kot prestolnica slovenskih 
Alp predstavlja odlično izhodišče za ka-
kovostno preživljanje prostega časa.

Ljubitelji smučanja, deskanja, drsanja 
in teka na smučeh se boste razveselili 
aktivnosti, ki vam jih ponuja Kranj s 
svojo okolico. Vas mika spust po belih 
strminah? V okolici Kranja smučarji in 
deskarji lahko najdete okoli 15 smučišč, 
med katerimi kot najbližji zagotovo iz-
stopa Krvavec. Do konca februarja na 
Slovenskem trgu izkoristite drsanje na 
prostem.

Do cerkvice sv. Lovrenca, priljubljene 
izletniške točke, se največkrat povzpne-
mo iz kamnoloma nad Bašljem, za spre-
membo pa raziščite označeno krožno 
sprehajalno učno pot Pot pod Storži-
čem. Pot pričnite na parkirišču pribli-
žno šeststo metrov nad vasjo Povlje in 
sledite gozdni cesti.

Pot kmalu zavije na gozdno pešpot in 
vlake, mino mlinčkov in kaskadnih 
slapov Brinca, ki ležijo višje ob potoku 
Milka in vas pripeljejo do sedla za Goro 
sv. Lovrenca, kjer se vam odpre pre-
čudovit razgled. Od tu markirana pot 

pelje do cerkvice sv. Lovrenca, ki je ena 
najstarejših na tem območju in s svojo 
okolico ponuja ležerni oddih v kralje-
stvu Storžiča. Pot se spusti do Doma 
na Lovrencu, ker se lahko ustavite na 
svežih krofih in drugih domačih dobro-
tah. Za spust v dolino se držite gozdne 
ceste in pod počitniškimi hišami zavijte 
poti vasi Babni Vrt, ki je dobil ime po 
grofičinem vrtu, na katerem so ženske, 
t. i. babe, imele svoj vrt in ga skrbno ob-
delovale. Grofica je dala vrt ograditi in 
od takrat se vas tako imenuje. Po nekaj 
metrih asfalta zavijte levo na gozdno 
pot, ki vas pripelje nazaj na Povlje.

Pot je čudovita v vseh letnih časih in 
primerna za vse generacije. 

Dolžina poti: 6,4 km
Čas poti: 2-3 ure
Višinska razlika: 300 m

NASVET ZA IZLET
Pot pod Storžičem INSTAGRAM

Jaka Thaler

Sledite nam na @visitkranj in ne pozabite svojih fotografij, ki ste jih posneli 
v Kranju in njegovi okolici označiti z značko #visitkranj! 

V Ledeni dvorani pa ob koncih tedna 
lahko drsate vse leto. Kilometri ure-
jenih tekaških poti okoli Kranja kar 
kličejo vse ljubitelje teka na smučeh, 
da razgibajo svoje telo. Prav posebno 
doživetje je tudi vzpon na zasnežene 
vrhove, kjer vas pričaka prava zimska 
idila. Odpravite se na Šmarjetno goro, 
Sv. Jošt, Javorjev vrh, sv. Lovrenc pod 
Storžičem ali kateri drugi hrib, ki sesta-
vlja gorsko kuliso Kranja. 
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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/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Na Gimnaziji Fran-
ceta Prešerna (GFP) se radi 
spominjajo Sočija, kjer so 
njihovi nekdanji dijaki osvo-
jili kar pet od osmih sloven-
skih medalj. Zanje so bili 
zaslužni Peter Prevc, Žan 
Košir in Vesna Fabjan. Tako 
uspešni sicer tokrat v Pjong-
čangu niso, kljub temu pa te 
dni stiskajo pesti zanje.
Najbolj zavzeto so dijaki in 
zaposleni spremljali tekmo 
v ženskih skokih, saj je bila 
med kandidatkami za vr-
hunski rezultat tretješolka 
Nika Križnar. In ni razoča-
rala, saj je dosegla sedmo 
mesto in bila najboljša Slo-
venka. Nika je tudi prva Slo-
venka, ki je postala mladin-
ska svetovna prvakinja. Sku-
paj z Jernejo Brecl in Katro 
Komar, ki sta prav tako dija-
kinji Gimnazije Franceta 
Prešerna, ter Emo Klinec je 
na letošnjem mladinskem 
svetovnem prvenstvu osvoji-
la tudi naslov ekipnih prva-
kinj. 

"Ob dobrih rezultatih, ki jih 
dosegajo naše smučarske 
skakalke, samo upamo lah-
ko, da bodo tudi dekleta v 
prihodnosti na zimskih 
olimpijskih igrah lahko tek-
movala na več kot eni tek-
mi," pravijo sošolci in profe-
sorji, ki so zelo ponosni tudi 
na nekdanje dijake in dijaki-
nje šole, ki nastopajo na 
olimpijskih igrah.

Najboljši slovenski rezultat, 
sedmo mesto,  je v smučar-
skem teku v sprintu v klasič-
ni tehniki namreč dosegla 
nekdanja dijakinja Anama-
rija Lampič. Izvrstno je tekla 
tudi v ženski štafeti, ki je 
osvojila odlično osmo me-
sto. V ekipi je svojo nalogo 
dobro opravila tudi nosilka 
bronaste medalje iz Sočija, 

letošnja zastavonoša in nek-
danja dijakinja Prešernove 
gimnazije smučarska tekači-
ca Vesna Fabjan.
Med nordijskimi kombina-
torci je dobro nastopil ko-
maj 18-letni Vid Vrhovnik, 
prav tako dijak Gimnazije 
Franceta Prešerna. Tudi 
drugi slovenski predstavnik 
v tem športu Marjan Jelenko 
je pred leti zaključil šolanje 

v športnem oddelku eko-
nomske gimnazije na GFP.
Smučarske skakalce, ki obi-
skujejo Gimnazijo Franceta 
Prešerna, pozna velik del jav-
nosti. Prav v sodelovanju s to 
šolo deluje Državni nordijski 
panožni center (DPNC). 
Nekdanja dijaka Peter Prevc 
in Anže Semenič sta obisko-
vala športni oddelek eko-
nomske gimnazije in bila 
vključena v DPNC. Petrove 
uspehe pozna vsa športna 
javnost in GFP-jevci so nanj 
zelo ponosni. Njegovi skoki 
v Pjongčangu sicer niso segli 
do medalj, a uvrstitev med 
deseterico je odličen rezul-
tat. Za Anžeta Semeniča so 
bile to prve olimpijske igre. 
Mesto v reprezentanci si je 
zagotovil z odličnimi skoki 
na tekmah svetovnega poka-
la, saj je zmagal v Zakopa-
nih, na isti tekmi je bil odli-
čen tudi Peter z osvojenim 
bronom. Na svetovnem pr-
venstvu v Oberstdorfu sta 
skupaj z Jernejem Damja-
nom in letošnjim maturan-
tom splošnega gimnazijske-
ga oddelka Domnom Prev-
cem osvojila srebro.

Slovenske barve so v Pjong-
čangu zastopali nekdanji in 
sedanji dijaki GFP tudi v 
smučanju, in sicer Miha 
Hrobat,  mladinski svetovni 
prvak v superveleslalomu, 
ter Štefan Hadalin, mladin-
ski svetovni prvak v kombi-
naciji. Štefan Hadalin in 
Miha Hrobat sta bila na gi-
mnaziji sošolca. 
Na nastop deskarja Žana 
Koširja, nekdanjega dijaka 
GFP, ki nas je v preteklosti 
že razveseljeval z olimpijski-
mi medaljami, bo treba na 
letošnjih ZOI čakati najdlje. 
Čeprav so ga v preteklih se-
zonah pri treningih močno 
ovirale poškodbe, na Prešer-
novi gimnaziji verjamejo, da 
bo Žan tekmoval po svojih 
najboljših močeh.
Ob nastopih naših športni-
kov na GFP ne pozabijo 
omeniti tudi nekdanje dija-
kinje Barbare Jezeršek, ki jo 
je, kot sama pravi, življenje 
odpeljalo na drugo stran 
sveta – in je na tokratnih 
ZOI nastopala za Avstralijo. 
V Južni Koreji je tudi Miha 
Podgornik, ki je v Pjong-
čang odšel v ekipi trenerjev 
Jakova Faka. 
"Biti predstavnik Slovenije 
na zimskih olimpijskih 
igrah je velika čast in hkrati 
odgovornost. Biti GFP-jevec 
pa je na poti do uspeha po-
membna odločitev za mla-
de športnike, ki se odločajo 
za srednješolsko izobraže-
vanje. V novem šolskem 
letu bomo vpisovali v tri gi-
mnazijske programe: gim-
nazijo, ekonomsko gimna-
zijo in športni oddelek eko-
nomske gimnazije. Ker so 
interesi in potrebe športni-
kov zelo različni, se vpisuje-
jo v vse tri programe," poja-
snjuje profesorica Tanja 
Ahčin, pomočnica ravnate-
ljice.

Stiskajo pesti  
za sošolce olimpijce
Na Gimnaziji Franceta Prešerna so te dni zelo ponosni na kar enajst svojih nekdanjih in sedanjih 
dijakov, ki zastopajo slovenske barve na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. 

Sošolci in profesorji na Gimnaziji Franceta Prešerna 
stiskajo pesti za vse svoje dijake in dijakinje, s sedmim 
mestom pa jih je razveselila smučarska skakalka, 
tretješolka Nika Križnar. / Foto: Gorazd Kavčič

Sedanji in nekdanji dijaki Gimnazije Franceta 
Prešerna na olimpijskih igrah v Pjongčangu: 
Peter Prevc, Anže Semenič, Nika Križnar, 
Štefan Hadalin, Miha Hrobat, Vesna Fabjan, 
Anamarija Lampič, Barbara Jezeršek, Vid 
Vrhovnik, Marjan Jelenko in Žan Košir

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjska Kovačnica 
je živahno vstopila novo leto, 
saj so v prvih dveh mesecih 
pripravili že pet dogodkov. V 
marcu Kovačnica, v sodelo-
vanju z Zavodom O in Zavo-
dom za grajeno okolje, ra-
zvoj in politike, pripravlja 
"boot kamp" v okviru pro-
jekta Služba je družba. Na-
men projekta je spodbujanje 
zaposlovanja mladih do 29 
let na območju gorenjske re-
gije. V enem tednu se bodo 
koncentrirano zvrstile raz-
lične zanimive delavnice, 
vse od pisanja življenjepisa, 
nastopanja, kako se obnašati 
na razgovorih ob neprije-
tnih vprašanjih do tega, 
kako reševati konflikte in se 
spopasti s psihološkimi te-
sti.
Z novim letom je Kovačnica 
na Župančičevi 22 dobila 
nove sosede, in sicer točko 
SPOT svetovanje Gorenjska 
(Slovensko poslovno točko) 

oziroma bivšo točko VEM. 
Po novem tako v Kovačnici 
vsi potencialni in obstoječi 
podjetniki lahko dobite brez-
plačno svetovanje glede usta-
navljanja in vodenja podjetja, 
informacije o zanimivih na-
cionalnih in evropskih razpi-
sih, poleg tega pa lahko tudi 
registrirate novo ali spremi-
njate že obstoječe podjetje.
Z 19. februarjem so se v Ko-
vačnico vrnile tudi Kolegice. 
Da se jim pridružijo, vabijo 
dekleta iskalke prve zaposli-
tve ali študentke višjih letni-
kov, tiste, ki si želijo men-
torskega sodelovanja z uspe-
šno žensko, in tiste, ki bi 
rade bolj suvereno vstopile 
na trg dela. Dekleta se bodo 
srečevala ob ponedeljkih ob 
18. uri.
Da boste na tekočem z doga-
janjem v Kovačnici, vas vabi-
jo, da se prijavite na njihove 
elektronske novice, jim sle-
dite preko Facebooka, po 
novem pa lahko tudi preko 
Instagrama in LinkedIna.

Živahno v Kovačnici

SVETOVNA TURNEJA PO SLOVENIJI

INFO: WWW.SMEJMO.SE / 051 606 220

BORŠTNIKOV HRAM

CERKLJE
Č E T R T E K  
8.  MAREC 
O B  2 0 . 0 0

VSTOPNICE: WWW.MOJEKARTE.SI ,  PETROL
POPUST ZA SKUPINE NAD 20 GLEDALCEV!

K O M E D I J A

B E R G A N T  •  P I ŽAMA  •  P E R I C A
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRN-2004/18 Čisto je lepo.

OSTANKI TOPIL, BARV IN RAZREDČIL 

STRANIŠČNA ŠKOLJKA IN ODTOK NISTA  
ZABOJNIKA ZA ODPADKE

Vsi uporabniki kanalizacije lahko pripomoremo h kvalitetnemu 
delovanju kanalizacijskega sistema in učinkovitemu čiščenju 
odpadnih voda. V kanalizacijske odtoke ne odlagamo stvari, ki 
tja ne sodijo, saj zaradi tega prihaja do okvar, strupene snovi pa 
zavirajo proces čiščenja in nerazgrajene končajo v reki. Četudi 
voda odplakne vse, lahko s tem, ko nepravilno vržemo odpadke v 
straniščno školjko, povzročimo velike težave v kanalizacijskem 
sistemu in zmanjšujemo učinkovitost čiščenja na čistilni napravi:  
oviramo pretok, povzročimo zamašitve kanala in predvsem 
zamašitev črpalk v črpališčih ter ustvarimo pogoje za pojav smradu 
in glodavcev, strupene snovi pa odtekajo naprej v vodotoke.

ORGANSKI ODPADKI – OSTANKI HRANE, KOSTI, PLEVELA

KAJ NE SODI V KANALIZACIJSKE ODTOKE?

VATIRANE PALČKE ZA UŠESA, DAMSKI VLOŽKI, PLENICE

Vilma Stanovnik

Kranj – Leta 1991 je bil na 
Mestnem pokopališču Kranj 
dozidan prostor za potrebe 
čakajočih svojcev umrlih, 
urejen in prekrit pa je bil 
tudi prostor za poslovilni 

obred na zahodnem delu 
objekta mrliških vežic. V 
letu 2016 so sledila večja 
popravila in obnove, obnov-
ljene so bile tri mrliške veži-
ce (obnovljen je bil tlak, 
zamenjana so bila steklena 
vrata, vse vežice so bile pre-
pleskane, stoli so bili zame-
njani in montirano novo 
ogrevanje z IR-paneli). Leta 
2000 urejen prostor za raz-
tros pepela je bil lani dokon-

čno urejen in nadgrajen s 
spominskim obeležjem, 
kjer se lahko gravirajo napi-
si pokojnikov. Prav tako so 
bile na nekaterih delih poko-
pališča zamenjane klopi, pri 
poslovilnem objektu pa 
dodani dve novi. Že v letu 

2016 je bil obnovljen tudi 
del strehe. Zamenjano je 
bilo približno 500 kvadrat-
nih metrov pločevinaste 
strehe, približno tretjina 
strehe je bila tudi že dodat-
no izolirana. V februarju 
2017 so se dela na strehi 
poslovilnega objekta s šesti-
mi mrliškimi vežicami 
nadaljevala, obnovljene so 
bile ostale tri vežice in pa 
zid. 

V zadnji fazi obnove, ki bo 
predvidoma zaključena še ta 
mesec, so zamenjali kritino 
na ravnem delu strehe vežic, 
izvedla pa se je tudi dodatna 
toplotna izolacija strehe. Ko 
se bo vreme izboljšalo, se 
bodo izvedli še nekateri 

manjši popravki, ki pa ne 
bodo več bistveno vplivali na 
izvajanje pogrebne dejavno-
sti na pokopališču.
Obnova ravnega dela strehe 
vežic, ki je na nekaterih 
delih zamakala, bo izboljšala 
energetsko učinkovitost 
stavbe Mestnega pokopališ-
ča Kranj. V evidenčnem pos-
topku izbire izvajalca je bilo 
izbrano podjetje iz Šenčurja, 
in sicer Streha Kuhar, d. o. 

o., ki bo izvedlo dela v vred-
nosti slabih 35 tisoč evrov. 

Primer dobre prakse 
V letu 2016 so bile na Mest-
no pokopališče Kranj monti-
rane solarne luči za razsvet-
ljavo pokopaliških poti pono-
či. Ne le, da solarne luči – te 
so slovenski proizvod – obču-
tno zmanjšajo porabo elektri-
ke in tudi izpustov CO2 v 
okolje, pač pa je tudi sama 
namestitev teh luči predstav-
ljala minimalne posege v 
okolje – ni bilo treba kopati 
kanalov za električno napelja-
vo, stroški vzdrževanja pa so 
zanemarljivi. 
S tako oblikovanimi solarni-
mi lučmi, brez porabe elek-
trične energije in usmerje-
no svetlobo, je Mestno poko-
pališče Kranj primer dobre 
prakse, kako se pravilno 
osvetljujejo javne površine.
  

Mesto spomina
Pokopališča so znana kot tih 
opomnik, priča nekdanjega 
življenja, ki s svojo arhitek-
turo, kipi, grobovi in napisi 
pripovedujejo zgodbo nek-
danjega časa, kulture in lju-
di, ki so živeli v bližini, v 
določenem obdobju. V tuji-
ni jih kot potencial za razis-
kovanje določenega obdobja 
že prepoznavajo, saj pred-
stavljajo pomemben del 
tako kulturne kot tudi arhi-
tekturne dediščine, zato so 
prepoznana tudi med turis-
ti, ki z obiskom dodatno 
potrdijo zgodovinski pomen 
določenega kraja. 

Obnova strehe vežic
Na Mestnem pokopališču Kranj se zaključuje obnova kritine na ravnem delu strehe mrliških vežic.

Večina del na Mestnem pokopališču Kranj je zaključena, zaključuje se tudi obnova  
strehe vežic. / Foto: Gorazd Kavčič

"Pred akcijo vse prosimo, da 
nam čim prej sporočite, če 
imate ideje ali predloge za 
dodatne aktivnosti oziroma 
čiščenje kakšnih posebnih 
področij oziroma nesnage," 
še pravi Markelj in dodaja, da 
udeležbo na akciji na zgornji 
elektronski naslov potrdite 
do torka, 6. marca. Ob pravo-
časni prijavi bodo taborniki 
poskrbeli za zaščitna sreds-
tva, vrečke za smeti in mali-
co. "Vabimo vas, da se udele-
žite akcije in s tem pripomo-
rete k čistejšemu okolju, v 
katerem živite," dodajajo 
taborniki. Tudi letos bo čistil-
no akcijo sofinancirala Mest-
na občina Kranj, zato poziva-

jo vsa registrirana društva ter 
lovske in ribiške družine, da 
pošljejo pisne vloge za sofi-
nanciranje na naslov Mestna 
občina Kranj, Urad za gospo-
darstvo in gospodarske javne 
službe, Slovenski trg 1, 
Kranj. Vloge je treba oddati 
do torka, 13. marca, vsebujejo 
pa naj kratek opis območja 
čiščenja, navedbo približne 
površine območja, predvide-
no število udeležencev ter 
časa trajanja akcije. Obrazec 
vloge lahko dobite na Uradu 
za gospodarstvo in gospodar-
ske javne službe. Za več 
informacij o prijavi za sofi-
nanciranje se obrnite na 
Martino Jaklič (martina.
jaklic@kranj.si, telefon 
04/2373 122).

Marca čistilna akcija
31. stran

V Kranju je pred dnevi začela obratovati prva samopostrež-
na pralnica in sušilnica perila. Žehto na žeton je v pritličju 
nebotičnika odprl Kranjčan Tadej Dolenc. Kot je pojasnil, je 
dolgo iskal primerno lokacijo: "V Kranju je težko dobiti pri-
tlični poslovni prostor, razen v centru mesta, kar pa za pral-
nico ni primerno." Ideja zanjo se mu je utrnila na lanskem 
družinskem potovanju na Sardiniji, kjer so potrebovali pral-
nico za pranje oblačil tedaj trimesečnega dojenčka. Pričaku-
je, da bodo njegovo uporabljali tako turisti kot tudi občani 
in podjetniki. Odprta je vse dni med 6. in 22. uro, perilo pa 
lahko v njej operete in posušite v manj kot uri.

Žehta na žeton

Tadej Dolenc je v pritličju nebotičnika odprl prvo pralnico 
in sušilnico v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič
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Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič

Kranj – Aktualni Prešernovi 
nagrajenci so letos že devetič 
po vrsti na Prešernov dan go-
stovali v Kranju. Sprehodili 
so se skozi staro mestno je-
dro do Galerije Prešernovih 
nagrajencev, si ogledali tradi-
cionalno razstavo svojih por-
tretov fotografa Toneta Stojka 
in večer zaključili na pogo-
vornem srečanju v Prešerno-
vem gledališču. 
Zamisel, da v Kranju na 
enem mestu zberejo najpo-
membnejše stvaritve (pred-
vsem nagrajencev z likovne-
ga področja), se je porodila 
pred dobrimi dvajsetimi leti 
v ozkem krogu kranjskih za-
ljubljencev v umetnost, z 
leti pa je delovanje Galerije 
Prešernovih nagrajencev, ki 

jo uspešno vodi Marko Ar-
než, preraslo v vsakoletno 
druženje z nagrajenci pod 
naslovom Shod muz na 
kranjskem Parnasi. 
Vselej so v galeriji na ogled 
portreti nagrajencev, ki jih 
je od leta 1996 za Upravni 
odbor Prešernovega sklada v 

fotografsko oko ujel Tone 
Stojko, sprva na panojih, za-
dnja leta v originalu. Galeri-
ja je namreč k svoji izjemni 
stalni zbirki 750 likovnih del 
z lanskim letom dodala še 
176 Stojkovih portretnih fo-
tografij nagrajencev. Vsem, 
ki ste zamudili druženje z 
nagrajenci, pa je na voljo 
njihova predstavitev v sliki 
in besedi, s portretom in 
utemeljitvijo k nagradi, na 
panojih pred enim naših 
najpomembnejših hramov 
kulture, Mestno knjižnico 
Kranj. 
Predstavljena sta prejemni-
ka Prešernove nagrade – pe-
snik, dramatik, prevajalec in 
publicist Boris A. Novak in 
baletni solist, koreograf in 
režiser Janez Mejač – ter 
prejemniki nagrad Prešer-

novega sklada: akademski 
snemalec Marko Brdar, 
igralec Matej Puc, dramati-
čarka in performerka Simo-
na Semenič, koreografinja 
in baletna solistka Valentina 
Turcu, fotograf Boris Gaber-
ščik in intermedijska ume-
tnica Maja Smrekar.

Prešernovi nagrajenci  
v Prešernovem mestu

S portreti letošnjih Prešernovih nagrajencev 
fotografa Toneta Stojka se v teh dneh srečujemo 
tudi na panojih pred Mestno knjižnico Kranj.

Igor Kavčič

Kranj – Le še slab mesec nas 
loči od letošnje izvedbe Te-
dna slovenske drame, na ka-
terem se bodo predstavile 
najboljše uprizoritve sloven-
skih dramskih besedil v pre-
teklem letu po izboru selek-
torice festivala Tee Rogelj. 
Izbrala je šest predstav v 
tekmovalni, pet v spremlje-
valni in eno v dodatni pro-
gram, medtem ko je v med-
narodnem programu potrje-
nih šest gostovanj gledališč 
iz Indije, Japonske, Rusije, 
Albanije in Izraela, premier-
no pa bo uprizorjena tudi 
predstava Zrno soli avtorice 
in režiserke Nede R. Bric, ki 
nastaja v koprodukciji Pre-
šernovega gledališča in Na-
rodnega gledališča Tuzla.
Slovenski ustvarjalci so na 
letošnji festival prijavili 37 
predstav, poleg tega pa si je 
selektorica Tea Rogelj ogle-
dala še 25 produkcij, torej 
skupno 62. Med prijavljeni-
mi predstavami je šest upri-
zoritev amaterskih gledali-
ških skupin, ob njih pa še 
sedem projektov zunajinsti-
tucionalnih skupin. Med 
prijavljenimi uprizoritvami 
so štiri namenjene otrokom 
oziroma mladini. Po bese-
dah Rogljeve od tega dobra 
polovica predstav temelji na 
klasični dramski formi, kar 
je opazno več kot lani. Pri 
tem prednjači SNG Drama 
Ljubljana, ki je slovesno se-
zono ob 150. obletnici usta-
novitve Dramatičnega dru-
štva zaznamovala z reperto-
arjem, v celoti sestavljenim 
iz slovenskih dramskih be-
sedil. Med slovenskimi in-
stitucionalnimi gledališči po 
številu uprizoritev sloven-

skih dramskih del v letu 
2017 izstopajo še Prešerno-
vo gledališče, Mestno gleda-
lišče ljubljansko in Sloven-
sko mladinsko gledališče. 
V tekmovalnem programu 
tako sledi šest uprizoritev: 
Človek, ki je gledal svet (av-
torji besedil so ustvarjalci 
predstave), režiser Žiga Div-
jak, Slovensko mladinsko 
gledališče; avtorski projekt 
Stenica, režiser Jernej Lo-
renci, Prešernovo gledališče 
Kranj in Mestno gledališče 
Ptuj, Gregor Strniša: Ljudo-
žerci, režiser Ivica Buljan, 
Drama SNG Maribor; Ivan 
Cankar: Hlapci, režiser Ja-
nez Pipan, SNG Drama Lju-
bljana; Dušan Jovanović: 
Zid, jezero, režiser Miloš 
Lolić, SNG Drama Ljublja-
na, in Saša Pavček: Pod sne-
gom, režiserka Barbara Ze-
mljič, Mini teater Ljubljana. 
V spremljevalnem progra-
mu, ki je prav tako pester in 
zanimiv, bomo videli pet 

predstav: tu sta dve v prete-
klih letih z Grumovo nagra-
do nagrajeni deli: Rok Vilč-
nik rokgre: Ljudski demo-
kratični cirkus Sakešvili, re-
žiser Luka Martin Škof, 
SNG Drama Ljubljana, in 
Simona Hamer: Razgledni-
ce ali Strah je od znotraj vo-
tel, od zunaj pa ga nič ni, 
režiserka Ajda Valcl, SNG 
Drama Ljubljana; sledijo pa 
še predstave: Slavoj Žižek: 
Trojno življenje Antigone, 
etično-politična vaja, režiser 
Matjaž Berger, Anton Pod-
bevšek Teater Novo mesto; 
Pia Brezavšček, Barbara 
Krajnc Avdić, Saška Rakef: 
Idealna, režiserka Saška Ra-
kef, producent ŠKUC gleda-
lišče, koproducent Mesto 
žensk; Slovenska popevka, 
gledališki koncert po besedi-
lih Gregorja Strniše, režiser 
Matjaž Pograjc, Slovensko 
mladinsko gledališče in 
CUDV Draga. Na letošnjem 
festivalu bo v dodatnem pro-

gramu na ogled še predstava 
avtorjev Zale Dobovšek, 
Nine Šorak, Tina Grabnarja 
in Asje Kahrimanović Bab-
nik: Nekje drugje, režiser 
Tin Grabnar, Lutkovno gle-
dališče Ljubljana. Vsa ome-
njena dela so bila uprizorje-
na prvič. V izboru za Gru-
movo nagrado je 35 del, upo-
števana bodo tudi nominira-
na besedila iz preteklega 
leta. Za nagrado mladega 
dramatika je v branju 14 be-
sedil. 
Tudi letos bodo na sporedu 
dramske delavnice, vodil pa 
jih bo sloviti poljski drama-
tik Tadeusz Slobodzianek, 
katerega delo Naš razred 
bodo v Prešernovem gledali-
šču premierno uprizorili ne-
kaj dni pred začetkom festi-
vala. Natančnejši razpored 
uprizoritev, ki se bodo zvr-
stile med 27. marcem in 7. 
aprilom, bo znan na začetku 
marca, ko bodo tudi že v 
prodaji vstopnice.

Leto slovenskih besedil
Tradicionalno se bo na svetovni dan gledališča, 27. marca, začel letošnji 48. Teden slovenske drame. 
V tekmovalnem, spremljevalnem in mednarodnem programu se obeta osemnajst predstav.

V izboru selektorice Tee Rogelj je tudi predstava Stenica v koprodukciji Prešernovega 
gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj. /Foto: Nada Žgank

Letošnji Prešernovi lavreati v podobi in besedi 
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Večgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si 

»Ko se življenje spremeni in postane težje, spremeni  
sebe in postani močnejši.« (neznan)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE

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

	Četrtek, 1. 3. 2018, 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja. 

	Četrtek, 1. 3. 2018, 14.00–17.30 
  Brezplačno osebno svetovanje za izbiro Bachove cvetne esence 

Svetovanje vodi Tannja Yrska. Prijave so obvezne.

	Četrtek, 1. 3. 2018, 16.00–18.00 
  Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo videnja. 

Izmenjavali bomo izkušnje, delili misli in čustva. Podporna skupina je 
prostor spoštovanja in varnosti. 

	Četrtek, 1. 3. 2018, 17.00–19.30 
  Predavanje: Sam svoj najboljši prijatelj – V. del. Na predavanju se 

učimo, kako postati sam sebi boljši prijatelj in kako izboljšati svoj 
odnos do sebe. 

	Četrtek, 1. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Delavnica: Izobraževanje za mir – NOTRANJA MOČ  

Namen delavnice je pomagati udeležencem, da lahko raziskujejo 
možnost osebnega miru in odkrijejo notranje vire kot oporo.

	Četrtek, 1. 3. 2018, 19.30–21.30 
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti na 

področju osebnostne rasti. Potekajo v zaključeni skupini. Prijave 
sprejemamo na e-naslov: mck-prijava@luniverza. 

	Petek, 2. 3. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za  

osnovno in srednjo šolo. Prijave so obvezne.

	Petek, 2. 3. 2018, 17.00–20.30 
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – dr. Kristina Knific  
Prijave sprejemamo na e-naslov: resitve@luniverza.si. 

	Petek, 2. 3. 2018, 17.30–20.00 
  Delavnica: Vaš ključ do uspeha. Ponujamo vam "free trial"  

v izobraževanju na temo, kako iz sebe narediti več, kako nadaljevati 
niz zmag, ki smo jih doživljali prvi dve leti svojega življenja. 

	Petek, 2. 3. 2018, 18.00–19.30 
  Meditacija s šamanskim bobnom. Lahko meditirate na stolu ali v 

ležečem položaju na tleh (podloga). Vzemite s seboj vodo in odejo. 
Prijave so obvezne. 

	Ponedeljek, 5. 3. 2018, 10.00–11.00 
  Vesele urice – FRANCOŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice 

FRANCOŠČINE. 

	Ponedeljek, 5. 3. 2018, 15.00–18.00 
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo. Prijave so obvezne. 

	Ponedeljek, 5. 3. 2018, 16.30–18.00 
  Mamice za mamice. Delavnica za mamice. Povezani v različnosti. 

Izvaja društvo MAMICE ZA MAMICE. 

	Ponedeljek, 5. 3. 2018, 18.00–19.30 
 Kvačkanje za vse generacije. Vabljeni. 

	Ponedeljek, 5. 3. 2018, 18.00–20.00 
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let.  

Obetajo se ustvarjalne delavnice, zanimive debate, prijetno druženje 
z vrstniki.

	Torek, 6. 3. 2018, 9.30–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. 

	Torek, 6. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim  

slovenščina ni materni jezik.

	Torek, 6. 3. 2018, 18.00–19.00 
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. 

	Torek, 6. 3. 2018, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju težav z  uporabo računalnikov in telefonov.

	Torek, 6. 3. 2018, 10.30–12.00 
 Vesele urice. Vabimo na konverzacijske urice NEMŠČINE. 

	Sreda, 7. 3. 2018, 10.00–11.00 
 Vesele urice – RUŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice RUŠČINE. 

	Sreda, 7. 3. 2018, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Sreda, 7. 3. 2018, 18.00–19.30 
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

	Četrtek, 8. 3. 2018, 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja. 

	Četrtek, 8. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Delavnica: Izobraževanje za mir – SAMOZAVEDANJE  

Namen delavnice je pomagati udeležencem, da lahko raziskujejo 
možnost osebnega miru in odkrijejo notranje vire kot oporo. 

	Četrtek, 8. 3. 2018, 17.30–19.00 
  Planinarjene po Hvaru. Potopisno predavanje geografinje  

Renate Mavri. 

	Četrtek, 8. 3. 2018, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite  

s seboj. 

	Petek, 9. 3. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika  

za osnovno in srednjo šolo. Prijave so obvezne. 

	Petek, 9. 3. 2018, 18.00–20.00 
 Nastop ruskih otrok za dan žena - koncert

	Petek, 9. 3. 2018, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

	Ponedeljek, 12. 3. 2018, 15.00–18.00 
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo. Prijave so obvezne. 

	Ponedeljek, 12. 3. 2018, 17.00–19.00 
  Hiša čez cesto, Milje 11. Ogled jaslic, maket tehnične dediščine, 

otroških lutk, starega ordja in še več. Zbor pred MCK ob 17. uri.  
Vodi Janko Zupan. 

	Ponedeljek, 12. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Numerologija – izračun za leto 2018. Napoved za 2018 na podlagi 

vaših osebnih rojstnih podatkih. Prijave so obvezne. 

	Torek, 13. 3. 2018, 8.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor.  

	Torek, 13. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. 

	Torek, 13. 3. 2018, 18.00–19.00 
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. 

	Torek, 13. 3. 2018, 9.00–10.30 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresa in se sprostimo. 

	Torek, 13. 3. 2018, 10.30–11.30 
  Vesele urice – ANGLEŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice 

ANGLEŠČINE. 

	Torek, 13. 3. 2018, 16.00–20.00 
  Kulinarična delavnica: Domače testenine v omaki  

Prijave so obvezne. 

	Torek, 13. 3. 17.00–18.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju težav z  uporabo računalnikov in telefonov. 

	Sreda, 14. 3. 2018, 10.00–11.30 
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

	Sreda, 14. 3. 2018, 16.30–17.30 
 Bownova terapija. Predstavitev manualne tehnike Bownove terapije. 

	Sreda, 14. 3. 2018, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Sreda, 14. 3. 2018, 18.00–19.30 
  Človek kot večdimenzionalno bitje. Ezoterični pogled na nevidne 

dele našega celotnega bitja. Kaj se skriva na ravneh, ki so očem  
nevidne, in kaj se dogaja na njih v toku življenja in po njem.  
Predava Zoran Železnikar. 

	Četrtek, 15. 3. 2018, 16.00–18.00 
  Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo videnja. 

Izmenjavali bomo izkušnje, delili misli in čustva. Podporna skupina je 
prostor spoštovanja in varnosti. 

	Četrtek, 15. 3. 2018, 17.00–18.30 
  Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Lahko prinesete tudi 

svoj stroj. Prijave so obvezne.

	Četrtek, 15. 3. 2018, 17.00–20.00 
  Kuhajmo z Matejo Reš: Žita v kulinariki. Preleteli bomo vse vrste 

žit in tistih semen, ki jih uporabljamo kot žita, ter izpostavili žita brez 
glutena. Prijave so obvezne. 

	Četrtek, 15. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Delavnica: Izobraževanje za mir – JASNOST. Namen delavnice je 

pomagati udeležencem, da lahko raziskujejo možnost osebnega 
miru in odkrijejo notranje vire kot oporo. 

	Četrtek, 15. 3. 2018, 17.00–18.00 
  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, 15. 3. 2018, 17.00–19.00 
  Turnir v namiznem tenisu. Turnir v namiznem tenisu za vse generacije. 

	Četrtek, 15. 3. 2018, 18.00–19.30 
  Berimo s srcem. V sproščenem vzdušju bomo ženske vseh generacij 

delile vtise o kratkih zgodbah, ki jih ni dovolj brati le z glavo. 

	Četrtek, 15. 3. 2018, 18.00–19.30 
  Predstavitev knjige Marjete Mavri: Rdeča. Predstavitev knjige 

najstniške pisateljice. 

	Petek, 16. 3. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za  

osnovno in srednjo šolo. Prijave so obvezne.

	Petek, 16. 3. 2018, 18.00–20.00 
 Petje ljudskih pesmi. Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite. 

	Petek, 16. 3. 2018, 18.00–19.00 
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju Bruna 

Gröninga. Predavanje izvaja Krog prijateljev Bruna Gröninga. 

	Ponedeljek, 19. 3. 2018, 15.00–18.00 
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo. Prijave so obvezne. 

	Ponedeljek, 19. 3. 2018, 16.30–18.00 
  Mamice za mamice. Delavnica za mamice. Izvaja društvo MAMICE 

ZA MAMICE. 

	Ponedeljek, 19. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Vesele urice – FRANCOŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice 

FRANCOŠČINE. 

	Ponedeljek, 19. 3. 2018, 18.00–19.30 
 Kvačkanje za vse generacije. Vabljeni. 

	Torek, 20. 3. 2018, 9.30–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. 

	Torek, 20. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. 

	Torek, 20. 3. 2018, 18.00–19.00 
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 20. 3. 2018, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju težav z  uporabo računalnikov in telefonov. 

	Torek, 20. 3. 2018, 2018, 16.00–17.15 
  Kulinarično popoldne. Mesili, valjali, sekljali, kuhali in oblikovali 

bomo dobrote. 

	Torek, 20. 3. 2018, 17.00–18.30 
 Vesele urice. Vabimo na konverzacijske urice NEMŠČINE. 

	Torek, 20. 3. 2018, 19.00–20.30 
  Pet torkov za ženske 50+. Namen delavnice je osvetliti posamezne 

delčke in poiskati male praktične resnice, ki nam bodo polepšale naš 
vsakdan. Zbiramo predhodne prijave za zaključeno skupino. 

	Sreda, 21. 3. 2018, 16.30–18.00 
  Predavanje: Naravni ritmi in delovanje le-teh v človeku  

Dotaknili se bomo pomena samooskrbe, zdrave prehrane,  
ohranjanja vitalnosti, odprte komunikacije, zdravih odnosov, smisla 
skupnosti in medgeneracijskega sodelovanja. 

	Sreda, 21. 3. 2018, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Sreda, 21. 3. 2018, 18.00–19.30 
 Gobe in gobarjenje. Predava Bojan Arzenšek. 

	Sreda, 21. 3. 2018, 18.00–20.00 
  Odprta skupina za samopomoč. Skupina, ki jo organizira Slovensko 

društvo hospic, bo namenjena druženju, medsebojni podpori in 
izmenjavi izkušenj. 

	Četrtek, 22. 3. 2018, 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja. 

	Četrtek, 22. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Delavnica: Izobraževanje za mir – RAZUMEVANJE.  

Namen delavnice je pomagati udeležencem, da lahko raziskujejo 
možnost osebnega miru in odkrijejo notranje vire kot oporo. 

	Četrtek, 22. 3. 2018, 17.30–19.30 
  Dednopravne pogodbe. Spoznali boste pravno dopustne  

ded nopravne pogodbe: pogodbe o dosmrtnem preživljanju, darilo  
za primer smrti in druge. 

	Četrtek, 22. 3. 2018, 18.00–20.00 
 Maketarska delavnica. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

	Petek, 23. 3. 2018, 14.00–17.30 
  Brezplačno osebno svetovanje za izbiro Bachove cvetne esence. 

Svetovanje vodi Tannja Yrska. Prijave so obvezne.

	Petek, 23. 3. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za  

osnovno in srednjo šolo. Prijave so obvezne.

	Petek, 23. 3. 2018, 17.00–18.30 
  Predavanje: Miselni in duhovni svet starih kultur. Uganka zavesti. 

Predava Marko Ogris, filozof in sociolog kulture. 

	Petek, 23. 3. 2018, 18.00–19.30 
 Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. 

	Ponedeljek, 26. 3. 2018, 15.00–18.00 
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo. Prijave so obvezne. 

	Torek, 27. 3. 2018, 8.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. 

	Torek, 27. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim  

slovenščina ni materni jezik. 

	Torek, 27. 3. 2018, 18.00–19.00 
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. 

	Torek, 27. 3. 2018, 18.00–19.30 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresov in se sprostimo. 

	Torek, 27. 3. 2018, 17.00–18.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju težav z uporabo računalnikov in telefonov. 

	Torek, 27. 3. 2018, 17.30–19.30 
  Starševstvo – ni panike! Pomoč in podpora staršem pri vzgoji.  

Hkrati bodo potekale družabne, ustvarjalne igre za otroke. 

	Sreda, 28. 3. 2018, 10.00–11.00 
 Vesele urice – RUŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice RUŠČINE. 

	Sreda, 28. 3. 2018, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Četrtek, 29. 3. 2018, 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja. 

	Četrtek, 29. 3. 2018, 16.00–18.00 
  Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo videnja. 

Izmenjavali bomo izkušnje, delili misli in čustva. Podporna skupina je 
prostor spoštovanja in varnost. 

	Četrtek, 29. 3. 2018, 17.00–18.00 
  Delavnica: Izobraževanje za mir – DOSTOJANSTVO 

Namen delavnice je pomagati udeležencem, da lahko raziskujejo 
možnost osebnega miru in odkrijejo notranje vire kot oporo. 

	Petek, 30. 3. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika za  

osnovno in srednjo šolo. Potrebne so prijave.

	Petek, 30. 3. 2018, 18.00–20.00 
 Petje ljudskih pesmi. Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite. 

	Petek, 30. 3. 2018, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka.  
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# ČasZaTriglav

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

20. krog 

TRIGLAV KRANJ : MARIBOR
sobota, 3. 3., ob 15. uri

22. krog

 TRIGLAV KRANJ : OLIMPIJA
nedelja, 11. 3., ob 15. uri

24. krog

TRIGLAV KRANJ: GORICA
sobota, 17. 3.

Končujejo se zimske priprave, čas je za nogomet!
Za vse prvoligaške klube v Sloveniji se končuje zimski premor, ki pa je bil vse prej kot to. 
Tudi nogometaši NK Triglav Kranj so se v zimskih mesecih potili v sklopu priprav na 
nadaljevanje sezone, ki bo odločilnega pomena pri realizaciji zastavljenih ciljev. Varovanci 
trenerja Siniše Brkiča so v pogonu vse od začetka januarja, skrbno načrtovane priprave 
na spomladanski del sezone pa so vsebovale ogromno število treningov, praviloma kar 
dva dnevno, in nekaj zelo zanimivih pripravljalnih tekem.
Pozimi so na pripravljalnih tekmah orli med drugim ugnali Gorico, Savo in Šenčur ter 
remizirali s prvoligašem iz BiH, FK Krupa, so pa tovrstni obračuni dali dober vpogled v 
pripravljenost in uigranost moštva. Orli so večji del priprav opravili doma, dvakrat pa so 
se podali tudi v Umag, kjer so najprej preživeli teden dni, ko pa so bile vremenske razmere 
doma slabe, so se v hrvaško Istro vrnili še za štiri dni.

"Evropski" marec v Kranju
Marec bo znova zaznamovan s slovenskim prvoligaškim nogometom, sploh veliko 
pozornosti pa bo usmerjene v gorenjsko prestolnico, kjer bomo v omenjenem mesecu 
videli tri izjemno zanimive in atraktivne tekme. Po vrsti bodo v Kranju gostovali NK Maribor, 
NK Olimpija Ljubljana in ND Gorica, torej trije predstavniki, ki so Slovenijo predstavljali v 
aktualni evropski sezoni.
Tretjega marca pri Triglavu gostuje aktualni prvak NK Maribor, ki se je v prvem delu sezone 
na tem gostovanju že znašel v zaostanku z 0:2, a na koncu uspel priti do zmage s 3:2. V 
nedeljo, 11. marca, bo v Kranju gostovala ljubljanska Olimpija, kar znova obeta razprodan 
stadion, kar smo doživeli že poleti. Takrat sta se tekmeca razšla z remijem brez golov, kar bi 
bil tudi tokrat pozitiven izid za bordo-bele. Nato pa 17. marca sledi še gostovanje Gorice, ko 
se bodo Kranjčani na vsak način želeli Goričanom maščevati za poletni poraz.

Nakup dresa na spletni strani: 
www.nktriglav.si/fan-shop/sportna-oprema

Naročilo dresa po e-pošti: shop@nktriglav.si

VROČA AKCIJA PRED ZAČETKOM SPOMLADANSKEGA 
DELA SEZONE  2017/2018

Postanimo velika #BordoDružina

Z  nakupom novega, originalnega dresa  
NK TRIGLAV si vse domače tekme v 
spomladanskem delu sezone 2017/2018  
lahko ogledate GRATIS*. 

* Ob nakupu novega dresa do 15. 3. 2018  vam 
podarimo sezonsko vstopnico za ogled tekem G.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kljub težavam z vre-
menom, ko je prvi dan na 
Krvavcu močno snežilo, so 
se na praznični četrtek, 8. fe-
bruarja, najboljši telemark 
smučarji na svetu vendarle 
pomerili za točke svetovnega 
pokala. Po tekmi naši repre-
zentanti nad rezultati niso 
bili navdušeni, še najbolj raz-
očaran pa je bil 22-letni Kra-
njčan Jure Aleš, ki je v leto-
šnji sezoni že dvakrat stal na 
najvišji stopnički zmagoval-
nega odra, poleg tega pa ima 
vrsto odličnih rezultatov, kar 
pomeni, da je trenutno tretji 
v skupni uvrstitvi.

So bile priprave na letošnjo 
zimo kaj drugačne od prej-
šnjih?
"Moj cilj je bil biti najboljši in 
pred letošnjo sezono so se 
tudi priprave na snegu začele 
prej kot navadno. Sodeloval 
sem tudi s trenerjem za alp-
sko smučanje Urošem Šemr-
lom. Sam sem vedel za napa-
ko pri levem zavoju, ki je bil 
pri meni nekaj slabši. On je 
opazil, da mi desna roka pred 
zavojem preveč uhaja nazaj 
in to sem nato popravil. Prav 
tako je dobro ocenil še nekaj 
drugih stvari in mi znal po-
magati. Poleg tega smo imeli 
med pripravami dobre pogo-
je na avstrijskih ledenikih. 
Seveda imam vsako leto tudi 
več izkušenj. Tudi tremo, ki 
sem jo imel ob začetku sezo-
ne, sem v nadaljevanju laže 
premagoval in začeli so se 
dobri rezultati. Je pa tudi po-
membno, da letos nimam 
težav z zdravjem."

Prvič ste bili na zmagoval-
nih stopničkah pred dvema 
letoma v Franciji, letos ima-
te že dve zmagi in pet vzpo-
nov na zmagovalni oder. Ste 
s sezono zadovoljni?
"Seveda že sedaj lahko re-
čem, da je moja sezona naj-
boljša do sedaj, s tem pa še 
daleč nisem zadovoljen. Moj 
cilj je biti najboljši, biti šte-
vilka ena. Trenutno sem šte-
vilka tri, saj sem po tekmi 
na Krvavcu za eno mesto 
nazadoval. Za to tekmo lah-
ko rečem, da me je teplo dej-
stvo, da kljub šestim sezo-
nam v telemark smučanju 
še vedno nimam dosti izku-
šenj. Na progi in tudi še v 
cilju sem bil prepričan, da 
sem premagal sotekmovalca 
in napredoval v naslednji 
krog, ura pa je pokazala, da 
sem bil tri stotinke sekunde 
zadaj. Tako se nisem uvrstil 
v naslednji krog. Sledila je 
jeza in žalost in po nastopu 
na Krvavcu sem si vzel ne-
kaj dni odmora, ko nisem 
šel na smuči. Sedaj spet tre-

niram in se pripravljam na 
nove tekme."

Kaj vas še čaka v tej sezoni?
"Po domači tekmi na Krvav-
cu sem se sprijaznil, da so v 
športu vzponi in padci, in 
sedaj sem motiviran kot še 
nikoli. Čaka me še šest po-
samičnih tekem in ena eki-
pna, sezona pa bo trajala še 
do konca marca. Najprej 
gremo na tri tekme na Nor-
veško, nato pa bomo šli še 
na zaključek sezone v Švi-
co."

Naša telemark reprezentan-
ca je majhna, ob vas je uspe-
šen tudi brat Sašo. Kako si 
pomagate med seboj?
"Seveda si pomagamo med 
seboj. Če na primer jaz na-
predujem v polfinale in 
ostali izpadejo, mi nosijo 
smuči od starta do cilja, da 
jih zamenjam. Med seboj si 
dajemo napotke, si pomaga-
mo. To sodelovanje je res 
dobro, saj smo res majhna 
ekipa."

Cilj je biti najboljši
Kranjčan Jure Aleš je v letošnji sezoni tretji najboljši telemark smučar na 
svetu, kot pravi, pa je njegov cilj, da postane najboljši.

Jure Aleš med vožnjo / Foto: arhiv Telemark kluba Kranj, Goran Krošelj

Vilma Stanovnik

Kranj – Končana so državna 
prvenstva, ki so se jih v vseh 
kategorijah udeležili tudi 
plavalci PK Triglav Kranj. 
Dosegali so odlične rezulta-
te, se uvrščali se med dobi-
tnike kolajn, osvajali naslove 
državnih prvakov in plavali 
državne rekorde.
Na absolutnem, mladin-
skem in kadetskem držav-
nem prvenstvu so kot posa-
mezniki medalje osvajali: 
Nace Vovk (pet zlatih, dve 
srebrni, ena bronasta), Tina 
Čelik (štiri zlate v mladinski 
in tri bronaste v absolutni 
konkurenci), Tibor Balek 
Colnar (dve zlati, ena srebr-
na, tri bronaste), Petja Hri-
bar (ena zlata, ena srebrna, 
tri bronaste v mladinski 
konkurenci in ena bronasta 
v absolutni), Aleš Zupanec 
(ena zlata, ena srebrna, ena 

bronasta), Maja Lotrič (dve 
srebrni, ena bronasta), Luka 
Cizelj (ena srebrna, ena bro-
nasta), po enkrat bronasti so 
bili: Sašo Boškan, Tilen Zar-
nik in Nejc Čenčič. 
Triglavani so blesteli tudi v 
štafetnem plavanju, saj so 
poleg več osvojenih stopničk 
odplavali državne rekorde. 
Tibor Balek Colnar, Sašo 
Boškan, Miha Vintar in 
Nace Vovk so odplavali dva 
kadetska državna rekorda – 
v štafetah 4 x 100 metrov 
prosto in 4 x 50 metrov pro-
sto. Tudi mladinke Ana 
Škulj, Maja Lotrič, Tina Če-
lik in Petja Hribar so posta-
vile nova državna rekorda, 
in sicer v štafetah 4 x 50 me-
trov mešano in 4 x 100 me-
trov mešano. Poleg omenje-
nih so v štafetah na zmago-
valnem odru stali še Miha 
Vintar, Eva Špik in Jaka Če-
lik.

Na državnem prvenstvu za 
dečke in deklice so triglava-
ni osvojili 15 medalj. Neža 
Zupan je osvojila dve zlati, 
tri srebrne in eno bronasto, 
Jure Janhuba dve srebrni in 
dve bronasti, Rožle Pajntar 
pa eno bronasto. Poleg že 
omenjenih so v štafetah, ki 
so osvajale medalje, plavali 
še: Ema Wager, Aleš Ivičič 
in Benjamin Ključanin.
Svoje prvenstvo so imeli 
tudi plavalci v kategoriji 
mlajši dečki in deklice. Ser-
geja Hribar je osvojila dve 
četrti in tri peta mesta. V 
mlajšem letniku je bila Bla-
ža Pajntar dvakrat prva, en-
krat druga in dvakrat tretja, 
Tilen Maček pa je bil enkrat 
prvi in dvakrat drugi. 
Odlično so v vseh kategori-
jah plavali in dosegali osebne 
rekorde tudi ostali triglavani. 
Te dni plavalci že pridno tre-
nirajo za poletno sezono.

Triglavani rekordno
Zaključena je zimska plavalna sezona. Plavalci Plavalnega kluba Triglav 
Kranj so jo zaključili odlično – s številnimi medaljami in državnimi rekordi.
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Igor Kavčič

Kranj – Uh, kako primeren 
dan za izid antologije mla-
dih gorenjskih pesnic in 
pesnikov je bil pred dnevi 
slovenski kulturni praznik. 
Če je reka obiskovalcev valo-
vila po prešernih kranjskih 
ulicah od Slovenskega trga 
do Prešernovega gledališča, 
je na vrtu Layerjeve hiše kot 
na jasi sredi gozda kar diša-
lo po poeziji. Od poldneva 
naprej so se namreč za 
mikrofonom izmenjevali 
mladi „verzoklepci“ in na 
licu mesta brali – vsak seve-
da svojo pesem ali dve, obja-
vljene v najnovejši antologiji 
mladih pesnic in pesnikov 
Gorenjske, ki nosi mladosti 
primeren naslov Iskanja.
Za kaj gre? V Layerjevi hiši, 
zadnja leta zagotovo enem od 
pomembnejših kulturnih sti-
čišč s kar se da raznoliko kul-
turno-umetniško ponudbo, 
so lani ustanovili še Layerje-
vo založbo. Razlog je bila 
prav tokrat predstavljena pes-
niška zbirka, z njo pa v zalo-
žbi želijo nakazati tudi svojo 
usmeritev predstavljanja 
književnosti gorenjske regije. 
Tokrat gre za verze, ali kot v 
založbi ubesedujejo najno-
vejšo zbirko – Po gozdovih 
zgornje Kranjske, od Žirov 
do Podljubelja, od Mengša 
do Kranjske Gore se izgublja-
jo misli, besede in ideje. Naš-
le so se v pesniški zbirki, 
antologiji 99 pesmi, ki jih je 
zapisalo 37 mladih pesnic in 
pesnikov. 

Mlada poezija živi
Ker v zbirki raje kot šteje-
mo, pesmi beremo in doživ-

ljamo, sem se o ideji in izbo-
ru pesmi pogovarjal s slove-
nistko in sociologinjo Ano 
Žunič. „Do same ideje za 
zbirko je prišlo na nekoliko 
nevsakdanji način. Ko smo 
lani s kolegicami in kolegi 
na fakulteti čakali na izpit iz 
starejše književnosti, smo se 
pogovarjali o prešernoslov-
cih, teorijah na temo Prešer-
na, pa sem nekako nostalgi-
čno ugotavljala pred kolegi-
cami, dve izmed njih tudi 
sodelujeta v zbirki, kakšen 
genij je bil Prešeren, da ga 
premalo cenimo … Hkrati 
sem se spraševala, ali v 
današnjem času še obstajajo 
mladi ljudje, ki pišejo poezi-
jo, ali pa je ta zgolj še stvar 
preteklosti? Prijateljici Ana-
marija in Bojana sta prvi 
rekli, da to ne drži, saj tudi 

sami pišeta pesmi. Nekaj sta 
mi jih poslali, me z njimi 
navdušili, zato sem šla v 
Layerjevo hišo in navdušila 
še vodjo programa Zalo 
Vidali. Tako se je začelo 
pred slabim letom,“ se spo-
minja Ana Žunič, ki se je 
sama in s pomočjo prijatel-
jev lotila iskanj mladih poe-
tov tako med študenti kot 
dijaki. Svoje pesmi so pošil-
jali pisci poezije od šestnajst 
do trideset let starosti.
Svojih pesmi niste prebirali, 
jo zbodem. „Sama že vrsto 
let prebiram poezijo, z njo se 
ukvarjam pri študiju in jo 
tudi sama pišem. Tokrat sem 
se odločila, da bodo pesmi 
ostale pri meni in bodo v prvi 
zbirki predvsem pesmi dru-
gih. Pri selekciji pesmi 
nisem bila preveč kritična, 

saj menim, da je v sodobnem 
branju literature zelo 
pomemben bralec. Kot smo 
si različni bralci, sem se 
zavedala tudi različnosti pri 
pesnikih. Nekateri raje bere-
jo družbeno kritično poezijo, 
spet drugi ljubezensko, tretji 
opisujejo neke enostavne vti-
se iz življenja, marsikomu je 
blizu razmišljujoča poezija 
… Zato sama nisem želela 
dajati nekih preferenc po 
svoji meri. Pomembneje mi 
je bilo dati priložnost objave 
čim več avtorjem,“ pojasnju-
je Ana. 
V zbirki si pesmi sledijo po 
starosti avtorjev: od šestnajst-
letne Neje Jeraj Sedej do Bla-
ža Žagarja, ki jih šteje tride-
set. Vsak med njimi je zbirko 
obogatil z eno do tremi pes-
mimi, predstavljen pa je tudi 

v kratkem življenjepisu. 
Sicer so se avtorji lani jeseni 
že predstavljali na branjih v 
okviru Pesniških ciklam v 
Layerjevi hiši, kot rečeno pa 
je velika večina brala pesmi 
ob izidu na Prešernov dan.
Pesmi o ljubezni, naravi, 
vesolju, mislih ob vrečki 
čaja, mrtvi kavki, o nazad-
njaštvu, 'plavem' avtobusu 
skozi sivo mesto, Sfingini 
uganki, nadaljevanju Povo-
dnega moža, gorah, ironiji, 
o čemerkoli pišejo: Tilen 
Albreht, Gregor Ambrožič 
Kekec, Erazem Baškovec, B. 
K., Nena Bučinel, Tjaša De 
Reya, Staša Destovnik, Jure 
Grahek, Anja Grmovšek, 
Gal Grobovšek, Jan Hvasti, 
Jernej Jenko, Neja Jeraj 
Sedej, Nada Kavčič, Nik 
Košar, Jernej Kusterle, Anže 

Kutnjak, Sara Maleš, Nika 
Markun, Zehra Mehić, 
Maruša Močnik, Franci 
Novak, Sara Pavlović, Aljaž 
Pestotnik, Urban Pirc, Iza-
bela Potočnik, Liza Praznik, 
Tina Resman, Črt Štrubelj, 
Urška Ušeničnik, Anamaria 
Varga Okorn, Natan Vovk, 
Anamarija Zorč, Neja Zor-
zut, Blaž Žagar, Bojana 
Žakelj in Jure Žavbi. 

Letos bo na vrsti proza
Ana Žunič si želi v letoš-
njem letu projekt nadaljeva-
ti. „Zato smo prvo zbirko 
tudi naslovili s splošnim 
naslovom Iskanja, saj bodo 
letos mogoče svoje ideje 
iskali mladi pisatelji, avtorji 
kratkih zgodb, črtic …,“ je 
povedala Žuničeva. Dodala 
je, da bo takrat sodelovala 
tudi sama, saj se lažje izraža 
v prozi kot v poeziji. Lahko 
si samo želimo še kakšne 
tovrstne pobude. Zbirka, ki 
jo seveda lahko dobite za 
najmanjši bankovec v Layer-
jevi hiši, je lep dokaz mladih 
literarnih moči na Gorenj-
skem. To vsekakor radosti, 
kot je uspešno izpeljan pro-
jekt zadovoljil tudi Ano 
Žunič: „Za vse skupaj se 
moram zahvaliti odlični eki-
pi Layerjeve hiše, ki je vses-
kozi podpirala ta literarni 
projekt. Vesela sem, ker mi 
je uspelo, predvsem pa sem 
ponosna na vse te mlade lju-
di, ki so napisali pesmi in 
jih tokrat tudi prišli javno 
brat.“ In kot je zapisala v 
uvod zbirke: Naj vam branje 
pesmi prinese sveže navdi-
he za nova iskanja v gošča-
vah vaših misli.
Tako se je tudi zgodilo.

Čarnost mlade poezije 
V knjižni izdaji pesniške antologije Iskanja uživamo v mavrici verzov sedemintridesetih mladih gorenjskih poetov. Večina izmed njih je na Prešernov dan 
obiskovalcem vrta Layerjeve hiše svoje mlade upesnjene misli predstavila v živo. Naš veliki pesnik bi bil navdušen – kot smo bili tistega dne poslušalci.

Mlade pesniške moči. Fotografija dela mladih pesnic in pesnikov, ki so na Prešernov dan javno brali svoje pesmi, 
objavljene v pesniški antologiji Iskanja. Urednica zbirke Ana Žunič je tretja z desne. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V Mestni knjižnici Kranj je na ogled zanimiva razsta-
va fotografij ob 40-letnici glasbenega delovanja džezovske-
ga glasbenika in Prešernovega nagrajenca Zlatka Kaučiča. 
Na razstavi so poleg fotografij na ogled tudi zanimivi instru-
menti, na katere je Zlatko igral, izdane zgoščenke, vinilka in 
časopisni članki o glasbeniku. Razstavo je pripravil Iztok 
Zupan iz Založbe Klopotec in bo na ogled še do 2. marca.

O tolkalcu Zlatku Kaučiču
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %

Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105  
številk Gorenjskega glasa. Cena ene številke 
je 1,85 evra, celoletna naročnina brez  
popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  
kar 25-odstotni popust, kar pomeni  
prihranek v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste  v naši avli lahko tudi popili kavico ter 
izbrali eno od petih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4 v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, 
nasproti glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik

kava  
Barcaffe  

250 g
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AC 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

NAŠA IZBIRA
JE HIBRID
NOVA TOYOTA CH-R HIBRID

EKO SUBVENCIJA

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

Suzana P. Kovačič

Kranj – Kot pravijo v Planin-
skem društvu (PD) Iskra 
Kranj, je njihovo osnovno po-
slanstvo ponuditi članom ozi-
roma vsem udeležencem iz-
letov in akcij varen in prijeten 
obisk gora in narave. Pri tem 
skušajo izlete dopolniti z na-
sveti o varnosti pri gibanju in 
z možnostmi varovanja gor-
ske narave. "Pri vodenju izle-
tov je stalno vključenih veliko 
planinskih vodnikov društva 
za vse vrste zahtevnosti izle-
tov in tur; vsi naši vodniki so 
tudi uradno vodniki Planin-
ske zveze Slovenije (PZS)," je 
poudaril Miha Mrak, predse-
dnik PD Iskra Kranj. V PD 
Iskra Kranj deluje več odse-
kov. V planinskem in gorni-
škem odseku skrbijo za orga-
niziranje in izvajanje izletov, 
pohodov, vzponov, odprav, 
turnega smučanja ... V odse-
ku za varstvo narave skrbijo 
za to področje skladno s 
smernicami, ki jih postavlja 
PZS. Vodniški odsek skrbi za 
dejavnost planinskega in gor-
skega vodništva, imajo še od-
seke za informiranje, odsek 
za gospodarjenje in za izobra-
ževanje. "Zelo pomembna je 
skrb za vzgojo in izobraževa-

nje članov na področjih var-
nosti hoje v naravi, nudenja 
prve pomoči. Vzdržujemo vi-
soko pripravljenost vodnikov 
s pogostimi osveževanji zna-
nja," je povedal Mrak. 

Postavitev bivaka je bila 
prva naloga društva
PD Iskra Kranj upravljanja 
dva planinska objekta, Dom 
na Čemšeniku v dolini Ko-
kre, ki je odprt vse leto ob 
koncih tedna, ter bivak Iskra 
v Kočni (1952 m), ki je neo-
skrbovan, a stalno odprt. 
Vse do lani, skoraj trideset 
let, je PD Iskra Kranj upra-
vljalo tudi planinsko kočo 
Iskra na Jakobu, ki jo je 
zgradilo s prostovoljnim de-
lom na pogorišču mežnarije 
leta 1988. Po dolgoletni 
pravdi je bila namreč koča 
Iskra na Jakobu dodeljena 
Občini Preddvor.
V letu 1949, ko je bilo prvič 
ustanovljeno PD Iskra Kranj 
(kmalu zatem so bili nekaj 
let priključeni kranjskemu 
planinskemu društvu), je 
bilo že takoj sklenjeno, da 
bodo postavili bivak za deset 
ljudi, nekje v ostenju Kočne. 
Najkrajša, a zato strma pot 
do bivaka se začne pri kme-

tiji Suhadolnik, domačiji 
pod Kočno. Lastnik kmetije 
je dovolil postavitev na Ple-
sni, kot se lokacija imenuje 
– njihov pastir pa naj bi zato 
moral imeti v bivak vedno 
prost vstop. Dostop do biva-
ka je kar zahteven in vse je 
bilo preneseno na Plesen na 
hrbtih, in če bi prišteli še vse 
prostovoljne ure vseh, ki so 
pomagali ... Kranjski iskraši 
so bivak slovesno predali v 
uporabo 14. septembra 
1952. Leta 2011 je neurje od-
neslo streho bivaka, PD Is-
kra Kranj in PD Kranj sta 
organizirala široko akcijo 
prenove bivaka. Spet se je 
pokazala solidarnost in s so-
delovanjem PZS, požrtvo-
valnih posameznikov in 
kranjskih tako planinskih 
kot ostalih organizacij je bi-
vak spet začel služiti svoje-
mu namenu. 
Dom na Čemšeniku pred-
stavlja z manj zahtevnim 
pristopom prijeten izlet tudi 
v poletnih dneh, saj pot po-
teka po senčnem gozdu.

Društvu diploma  
dr. Angele Piskernik
PD Iskra Kranj je imelo 
prejšnji petek redni letni 

občni zbor. V nagovoru je 
predsednik društva Miha 
Mrak med drugim poudaril: 
"Čeprav smo brez koče na 
Jakobu ostali brez dohod-
kov, moramo v leta naprej 
gledati z optimizmom. Dru-
štvo je lani prejelo diplomo 
dr. Angele Piskernik, ki jo 
podeljuje Komisija za var-
stvo gorske narave pri PZS 
za prizadevno delo pri ohra-
njanju gorske narave, naši 
izleti so dobro obiskani in 
število članov društva nara-
šča. Lani smo jih imeli 180, 
kar nas po članstvu uvršča 
nekje na sredino. Sicer član-
stvo v vseh planinskih dru-
štvih narašča, v zadnjih letih 
za okrog štiri odstotke, pri 
nas pa skoraj za 15 odstot-
kov, kar je med največjim 
prirastkom članstva na Go-
renjskem."
In kot je še poudaril Mrak: 
"Ko berete poročila o nara-
ščanju nesreč v gorah, se 
spomnite, da je do skoraj 
vseh nesreč prišlo izven or-
ganiziranih skupin. Hoja v 
skupini in z izkušenim vo-
dnikom ni samo udobnejša 
zaradi prevoza tja in nazaj, 
ampak tudi varnejša. Celo 
če do nesreče pride, je po-
moč pri roki."

Korak v hrib varnejši z vodnikom
Začetek delovanja Planinskega društva Iskra Kranj sega v leto 1949. Ena prvih odločitev je bila postavitev bivaka v ostenju Kočne, njihovo osnovno 
poslanstvo pa ostaja varen in prijeten obisk gora. Poleg bivaka danes upravljano tudi Dom na Čemšeniku. Število članov društva narašča. 

Planinski pozdrav s Huma / Foto: arhiv PD Iskra Kranj

Planinska pot na Jerebičje; hoja v skupini in z izkušenim 
vodnikom ni samo udobnejša zaradi prevoza tja in nazaj, 
ampak tudi varnejša. / Foto: arhiv PD Iskra Kranj

Planinski izlet na Mirno goro / Foto: arhiv PD Iskra Kranj

VPISUJEMO 
V SPOMLADANSKE TEČAJE
Ponedeljek, 5. 3. 2018, ob 17. uri 
na vadišču KD Naklo (ob nadvozu AC Naklo–Strahinj)
Vabljeni!

Več informacij: 040 476 323 (Božo)
kd.naklo.malasola@gmail.com • www.kd-naklo.si
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kranjske novice
V mestu kultura in zabava
Sredi februarja se je v središču Kranja veliko dogajalo, ulice in trge pa sta povsem napolnila Prešernov smenj, ki je potekal ob kulturnem prazniku,  
in Prešerni karneval, ki je številne obiskovalce od blizu in daleč navdušil na pustno soboto. 

Organizatorji Prešernovega smenja so ob kulturnem prazniku v Kranju našteli okoli 
petindvajset tisoč obiskovalcev, ki so napolnili ulice, trge in kulturne hrame gorenjske 
prestolnice.

V starem Kranju je ob kulturnem prazniku potekal bogat program z več kot šeststo 
nastopajočimi, zavrtele so se folklorne skupine, ulično dogajanje so popestrili lajnarji, 
igrani prizori iz Prešernovega življenja in še marsikaj.

V Prešernovem gaju je venec na grob dr. Franceta Prešerna v družbi župana Boštjana 
Trilarja položil minister za kulturo Anton Peršak, polaganje venca pa sta pospremila častna 
straža gardistov Slovenske vojske in trobilni kvintet Policije. 

Na pustno soboto je v središču Kranja potekal Karneval uličnih norčavosti. Dopoldne so 
najbolj uživali najmlajši, ki so se udeležili otroškega pustnega rajanja s Piko Nogavičko na 
Glavnem trgu. 

Tradicionalna mednarodna pustna povorka vsako leto pritegne več tisoč obiskovalcev, tudi 
letos pa so jih organizatorji iz Zavoda za kulturo in turizem Kranj našteli okoli šest tisoč.

Na sprevodu po kranjskih ulicah so se tudi letos zbrali kurenti, ki pa zime s svojim plesom 
še niso pregnali. / Besedilo: Vilma Stanovnik, Foto: Primož Pičulin


