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Vilma Stanovnik

Britof pri Kranju – Mestna 
občina Kranj je še pred poči-
tnicami poskrbela, da je re-
kreacijsko ponudbo tako za 
najmlajše kot tudi izkušene 
posameznike popestrila z 
osemsto kvadratnih metrov 
velikim asfaltnim grbinastim 
poligonom, ki so ga zgradili v 
športnem parku v Britofu. 
Vrednost investicije, ki jo je 
izvedel Zavod Aliansa iz Lju-
bljane, je nekaj manj kot štiri 
tisoč evrov.
Poligon je krožna pot, sesta-
vljena iz grbin in zavojev, pri 
kateri za vožnjo ne potrebuje-
mo posebnih pripomočkov, 
le običajno kolo, pri čemer 
tudi vrtenje pedalov ni po-
trebno. Pomembno je le 
usklajeno ritmično gibanje 
telesa in rok, podobno kot bi s 
tlačilko polnili prazno zračni-
co. Od tod tudi angleško poi-
menovanje pumptrack. 

»Gre za prvi asfaltni grbina-
sti poligon v Kranju in okoli-
ci, primeren pa je za vse vr-
ste koles, rolk in skirojev. 
Vadba je namenjena uporab-
nikom vseh starosti, in sicer 
za krepitev moči in kondici-
je, predvsem pa za izboljša-
nje koordinacije na kolesu. 
Prav tako je primeren za vse, 
ne glede na njihovo predzna-
nje, in za vse velikosti koles, 
tako za učenje vožnje s kole-
som kot tudi za vadbo vrhun-
skih kolesarjev, saj je hitro 
gibanje po poligonu fizično 
intenzivno. Lahko zatrdim, 
da glede na dosedanje odzive 
Kranj s to progo zagotovo 
pridobiva pomemben del 
športne infrastrukture. Ob 
tem naj opozorim tudi na 
varno uporabo poligona, 
predvsem uporabo varovalne 
opreme, tudi čelad,« je ob 
uradnem odprtju poligona 
povedal župan Boštjan Tri-
lar.

Asfaltni grbinasti 
poligon že vabi

Prvi uporabniki so se po novem poligonu  
v Britofu spustili že prejšnji teden.

V športnem parku so minulo soboto pripravili Britofest, 
dan športa in zabave v Britofu, obiskovalci pa so lahko 
preizkusili tudi poligon. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – »Prek javno-zasebne-
ga partnerstva smo zbrali 6,2 
milijona evrov, s čimer bomo 
prenovili 22 stavb v občinski 
lasti. To pomeni, da nam 
zelo dobro uspeva poleg 
sredstev proračuna pridobiti 
tudi dodatna sredstva v obliki 
evropskih sredstev, državnih 
investicij, koncesij energet-
skega podjetništva. Uporab-
niki teh stavb bodo dobili 
boljše okolje, boljšo kakovost 
zgradb, prihranimo pa tudi 
pri okolju, ker bo manj ško-
dljivih izpustov. Tu je tudi 
finančni prihranek okoli šti-
risto tisoč evrov letno, ki jih 
bomo po izteku pogodbe lah-
ko uporabili za druge investi-
cije,« je ob podpisu pogodb 
med Mestno občino Kranj in 
konzorcijem družb Petrol, d. 
d., Ljubljana, Domplan, d. d., 
Kranj in Gorenjske elektrar-
ne, d. o. o., Kranj, prejšnji 
torek poudaril župan Boštjan 
Trilar.
Objekti, ki jih bodo celovito 
energetsko sanirali, so: ob-
činska stavba v Kranju, Pre-
šernovo gledališče Kranj, 
OŠ France Prešeren – POŠ 
Kokrica, OŠ Helene Puhar, 
OŠ Jakoba Aljaža s športno 
dvorano, OŠ Matije Čopa, 
OŠ Simona Jenka – PŠ Tr-
stenik, OŠ Staneta Žagarja, 
VVZ Janina, VVZ Najdihoj-

ca. Objekti, ki se bodo delno 
energetsko sanirali, so: OŠ 
Orehek, OŠ Simona Jenka 
– Primskovo, VVZ Mojca, 
VVZ Živ Žav, ZZŠK Pokriti 
olimpijski bazen, OŠ Straž-
išče – PŠ Žabnica. Energet-
sko upravljanje bodo uvedli 
v Mestni knjižnici Kranj, 
gradu Khislstein, OŠ Predo-
slje, OŠ Simona Jenka – PŠ 
Goriče, OŠ Mavčiče in OŠ 
Stražišče – PŠ Besnica. 
Skupna ogrevana površina 
objektov, ki so zajeti v pro-
jektu, je več kot 68 tisoč 
kvadratnih metrov. 

Kot je ob podpisu pogodbe 
poudaril član uprave družbe 
Petrol Rok Vodnik, so zelo 
veseli podpisa pogodbe v 
Kranju, saj imajo dobre izku-
šnje sodelovanja. Kranjska 
občina je bila namreč leta 
2001 pionirka na področju 
energetskega pogodbeništva 
v Sloveniji. Tedaj je s Petro-
lom sklenila 15-letno konce-
sijsko pogodbo, ki je prinesla 
še višje prihranke od oblju-
bljenih. Na devetih objektih 
so v petnajstih letih prihrani-
li toplote za kar triletno ogre-
vanje.

»Projekt energetskega po-
godbeništva za Gorenjske 
elektrarne predstavlja nada-
ljevanje strategije podjetja, v 
okviru katere želimo razširiti 
svoje delovanje izven okvirov 
proizvodnje energije,« je po-
vedal direktor Gorenjskih 
elektrarn Aleš Ažman, direk-
torica družbe Domplan Kranj 
Vera Zevnik pa je povedala, da 
so se za sodelovanje v projektu 
odločili, ker ga ocenjujejo kot 
dobrega za lokalno skupnost 
in okolje, za njihovo družbo 
pa pomeni tudi poslovno pri-
ložnost.

Za zdravje in prihranek
V sodelovanju s konzorcijem družb Petrol, Domplan in Gorenjske elektrarne bo Mestna občina  
Kranj izboljšala energetsko učinkovitost v kar dvaindvajsetih javnih objektih, sanacija pa se bo  
začela že naslednji mesec.

Projekt energetskega pogodbeništva so podprli številni, ki so se zbrali ob podpisu 
pogodbe. / Foto: Tina Dokl
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Redarji tudi na kolesih
Medobčinski redarji sodelu-
jejo pri preventivnih akcijah, 
v urbanih okoljih občin, 
predvsem na površinah za 
pešce in kolesarje, pa svoje 
naloge opravljajo na kolesih.

Stran 4

AKTUALNO

Priznanja za inovacije
Med letošnjimi prejemniki 
najvišjih regijskih priznanj za 
inovacije je tudi pet podjetij 
iz kranjske občine: Iskraeme-
co, Iskratel, TAB Systems, 
Šubidu in SRC Infonet.

Stran 6

ZANIMIVOSTI

Pestri počitniški dnevi
Tudi to poletje so v Kranju 
otrokom na voljo različne 
brezplačne počitniške aktiv-
nosti. 

Stran 14

DRUŠTVA IN KLUBI

Proslavili so jubilej
Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Kranj že se-
demdeset let izvaja progra-
me za boljše vključevanje 
svojih članov v življenje. 

Stran 19

Vaterpolisti 
Triglava so 
prvaki
Prejšnji teden so se 
vaterpolisti Triglava razveselili 
naslova najboljših v državi. 

Stran 16

Mesto  
in klavir
Več kot štirideset pianistov 
je dva dni sredi junija iz 
črno-belih tipk na ulicah 
starega mestnega jedra 
izvabljalo čudovito klavirsko 
glasbo.  

Stran 15

PRILOGA OD 9. DO 12. STRANI
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Maja Bertoncelj, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, 
Urša Petrenel, Vilma Stanovnik, Ana Šubic

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Kranj – Že prejšnji mesec se 
je začela prenova Maistrove-
ga trga v središču mesta. Z 
namenom izboljšanja pro-
metne varnosti vseh udele-
žencev v prometu ter ureje-
nega videza starega mestne-
ga jedra Komunala Kranj 
zamenjuje poškodovane 
plošče. Rok za dokončanje 
prenove je 19. avgust.

Krožno obračališče  
na Orehku
Za izboljšanje prometne 
varnosti predvsem otrok in 
tudi ostalih udeležencev v 
prometu se urejata avtobus-
no obračališče in postajališ-
če. Po izgradnji obračališča 
avtobusom in osebnim vozi-
lom tako ne bo več treba 
voziti vzvratno, saj bo izve-
dena krožna pot. Dela v vre-
dnosti nekaj manj kot sto 
tisoč evrov bo izvajalo podje-
tje Inkaing iz Ljubljane in se 
bodo začela v prvem tednu 
julija. Rok za dokončanje je 
15. avgust.

Obračališče  
pri OŠ Matije Čopa 
Za izvedbo krožišča, ki bo 
urejeno v poletnem času, 
vsekakor pa do začetka 
novega šolskega leta, je že 
izveden geodetski posnetek 
obstoječega stanja. V nasle-
dnjem tednu MO Kranj pri-
čakuje načrt izvedbe obrača-
lišča, katerega ureditvena 
dela so ocenjena na 15 tisoč 
evrov. 

Preplastitev  
Koroške ceste 
Na odseku od krožišča Bexel 
do križišča s Kidričevo cesto 
bodo z asfaltom preplaščene 
granitne kocke. Na obeh 
straneh ceste bo izvajalec 
Gorenjska gradbena družba 
položil tudi robnike in ure-
dil odvodnjavanje meteorne 
vode. Z investicijo se bo 

zmanjšal hrup, ki ga povzro-
ča vožnja po granitnih koc-
kah, saj je moteč za okoliške 
prebivalce. Izboljšale se 
bodo tudi vozne razmere. 
Dela so ocenjena na nekaj 
manj kot 250 tisoč evrov, 
začela se bodo v drugi polo-
vici julija. Rok za dokonča-
nje del je konec avgusta.

Pri Čebelici lepši vstop  
v mesto 
Kranjska občina že ima 
izdelano projektno doku-
mentacijo in v pripravi je 
razpis za izbiro izvajalca. 
Vrednost del, s katerimi se 
bo uredil vstop v mestno 
jedro z namestitvijo urbane 
opreme in ureditvijo javne 
razsvetljave, je ocenjena na 
160 tisoč evrov.

Krožišče v Bitnjah
Več kot pol milijona evrov je 
vreden projekt izgradnje 
krožišča, ki bo v Bitnjah 
omogočilo lažje vključevan-
je vozil iz smeri Stražišča na 
regionalno cesto Kranj–Ško-
fja Loka, hkrati pa bo tudi 
zmanjšalo hitrost vozil na 
regionalni cesti. Po preure-
ditvi sedanjega križišča v 
novo krožišče se bodo bis-
tveno zmanjšali prometni 

zastoji predvsem iz smeri 
Stražišča in v času promet-
nih konic. Zunanji premer 
krožišča, ki bo osvetljeno, 
bo okrog trideset metrov, 
kar je dovolj tudi za največje 
tovornjake s priklopniki, 
urejeni bodo tudi prehodi za 
pešce. Izvedba je načrtovana 
za poletni čas, in bo zaklju-
čena v dveh mesecih, pro-
jektna dokumentacija je že 
izdelana in tudi recenzira-
na, trenutno pa je MO Kranj 
v fazi podpisa sofinancerske 
pogodbe z ministrstvom za 
infrastrukturo. 

Preplastitve cestišč
V okviru pogodbe s Komu-
nalo Kranj se je že izvedla 
preplastitev dveh odsekov 
cest na Zlatem polju, in 
sicer na Ulici Franca Roz-
mana - Staneta in Levstikovi 
ulici. Na obeh lokacijah so 
odstranili star in dotrajan 
asfalt, uredili so se jaški 
komunalnih vodov in polo-
žen je bil nov asfalt. Obnova 
omenjenih odsekov cest je 
del obnove več cestnih odse-
kov v MO Kranj, ki so načr-
tovani za leto 2018, in dela 
vodovodnega ter hidrantne-
ga omrežja na Ješetovi ulici, 
za katera MO Kranj v letu 
2018 namenja nekaj več kot 

219 tisoč evrov. V poletni 
mesecih sledi še preplastitev 
odseka Kidričeve ceste 
mimo objektov št. 12, 14 in 
16 in preplastitev dela 
Begunjske ulice. Preostali 
del Kidričeve ceste je v pris-
tojnosti države, in bo prepla-
ščen v delu od odseka pri 
Osnovni šoli Franceta Pre-
šerna pa do križišča proti 
Naklemu. Ko bo MO Kranj 
postavila temeljni kamen za 
novo avtobusno postajo, pa 
bo dokončan tudi projekt 
celostne ureditve z rekons-
trukcijo treh križišč.

Most čez železniško 
progo v Struževem 
Vrednost del, ki jih bo izva-
jala Komunala Kranj, znaša 
nekaj več kot 12 tisoč evrov. 
Obsegajo nujna vzdrževalna 
dela, sanacijo robnih ven-
cev, odstranitev odstopljene-
ga betona in betoniranje 
manjkajočih delov venca, 
odstranitev obstoječe neu-
porabne vodovodne cevi in 
betonske poličke. Dela, ki se 
bodo predvidoma začela v 
začetku julija, bodo končana 
v mesecu dni, izvajala pa se 
bodo pod polovično zaporo 
mostu, tako da bo v času 
izvajanja del veljala polovič-
na zapora ceste. 

Investicije v ceste
V kranjski občini te dni že potekajo ali pa so v pripravi prenove več cest, ki jih bodo zaključili  
prek poletja.

Na Ulici Franca Rozmana - Staneta so položili nov asfalt in uredili komunalne jaške.

Stražišče – Urejanje poplav-
nega območja v Stražišču je 
razdeljeno v tri faze. V prvi 
fazi je bilo zgrajeno zadrže-
valno-ponikovalno polje Ban-
tale skupaj s črpališčem, tre-
nutno poteka ureditev struge 
Trenče, ki pa se bo zaključila 
z ureditvijo kanalizacije na 
območju Stražišča. 
Prva faza je v postopku pri-
dobivanja uporabnega dovo-
ljenja, druga je trenutno v 
izvedbi, tretja sledi v nasled-
njih letih glede na proračun-
ska sredstva. Projekt uredit-
ve struge zajema odprti 
meteorni odvodnik s tremi 

prepusti, zacevitev ali kakrš-
nokoli drugo zaprtje struge 
na tem območju ni dovolje-
no. Precej vmesnih delov je 
že narejenih, manjka še 
končni del z navezavo na 
zadrževalno-ponikovalno 
polje Bantale in začetni del, 
do koder sega projekt, ter 
dva od treh prepustov. Pred-
viden zaključek gradnje je v 
jesenskih mesecih, odvisno 
predvsem od vremena. Za 
izvajalca del vrednosti nekaj 
manj kot 350 tisoč evrov je 
bilo na podlagi javnega raz-
pisa izbrano podjetje Rafael 
iz Sevnice. 

Urejanje struge potoka Trenča

Urejanje struge Trenče je druga faza urejanja poplavnega 
območja v Stražišču.

Kranj – Mestna občina Kranj 
je 8. junija na svojih spletnih 
straneh objavila ponovljen 
javni razpis za sofinanciran-
je najemnin poslovnih pros-
torov v starem Kranju v letih 
2018 in 2019. 
Občina bo sofinancirala 
najemnine izbranim najem-
nikom na razpisu za obdobje 
od dneva začetka opravljanja 
poslovne dejavnosti (poslov-
ni prostor je odprt za potroš-
nike in uporabnike storitev) 
do 31. decembra. 2019. Viši-
na dodeljene pomoči na pod-
lagi tega razpisa ne bo prese-
gala petdeset odstotkov upra-
vičenih stroškov. Upravičen 
strošek je neto najemnina, 
pri čemer se sofinancira naj-
več štiri evre na kvadratni 
meter na mesec in skupno 
največ šest tisoč evrov za 
posamezni poslovni prostor. 
Višina razpisanih sredstev je 
31.469 evrov v letu 2018 in 
30.594 evrov v letu 2019.
Na javni razpis se lahko pri-
javijo samostojni podjetniki 
posamezniki in mikro, mala 
in srednje velika podjetja, ki 
so organizirana kot gospo-
darske družbe, ter zavodi, ki 
bodo na podlagi sklenjene 

najemne pogodbe izvajali 
dejavnost v poslovnih prosto-
rih na ožjem območju stare-
ga Kranja. Prijavijo se lahko 
prihodnji najemniki poslov-
nih prostorov   na ožjem 
območju starega Kranja, ki 
bodo v do sedaj praznih pos-
lovnih prostorih (na dan 
objave razpisa je prostor pra-
zen) opravljali gospodarsko 
dejavnost in imajo sklenjeno 
najemno pogodbo ali jo bodo 
sklenili v letu 2018. Prednost 
do sofinanciranja bodo imeli 
ponudniki s področja malo-
prodaje. Prejemniki subven-
cije se zavežejo, da bodo po 
končanem obdobju prejema-
nja subvencije (po 31. decem-
bru 2019) v poslovnem pro-
storu izvajali dejavnost vsaj 
še 12 mesecev.
Podrobnejše informacije so 
navedene v razpisni doku-
mentaciji, ki je dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine 
Kranj www.kranj.si (javni 
razpisi, naročila) ali pa jo v 
tem roku zainteresirani dvig-
nejo na naslovu Mestna obči-
na Kranj – sprejemna pisar-
na, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj. Rok za prijavo na raz-
pis je 14. september 2018.

Ponovni razpis za 
sofinanciranje najemnin

Vilma Stanovnik

Kranj – Varuhinja človeko-
vih pravic Vlasta Nussdorfer 
bo s sodelavci v sredo, 4. 
julija, poslovala v mestni 
občini Kranj. S poslovanjem 
zunaj sedeža se skuša pribli-
žati tistim, ki jo potrebujejo. 
Tako enkrat na mesec s 
sodelavci obišče določen 
predel Slovenije in se pogo-
vori z vsemi, ki pri uveljav-
ljanju svojih pravic potrebu-
jejo njeno pomoč. Vsakdo, 
ki ocenjuje, da so mu kršene 

pravice in bi mu lahko varu-
hinja s sodelavci pomagala, 
naj pokliče na telefonsko 
številko 030 720 225 najka-
sneje do ponedeljka, 2. juli-
ja, do 15. ure. Pogovori bodo 
potekali v prostorih občine 
na Slovenskem trgu 1 v Kra-
nju. 
Varuhinja se bo ob tej prilo-
žnosti srečala tudi z župa-
nom Boštjanom Trilarjem 
in njegovimi sodelavci ter se 
pogovorila o prizadevanjih 
občine za spoštovanje pravic 
občanov. 

Varuhinja človekovih 
pravic v Kranju 
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Vilma Stanovnik

Nove tribune ob nogome-
tnem stadionu in atletska 
dvorana sta dolgoletna želja 
vseh, ki uporabljajo kranjski 
stadion. Sprejem odloka o 
javno-zasebnem partnerstvu 
za gradnjo tako imenovane-
ga Regijskega večnamenske-
ga športno-vadbenega centra 
pomeni, da gradnja morda 
ni več daleč. Kako kaže?
»Sprejetje odloka je podlaga 
za to, da je projekt tribun in 
športne dvorane vendarle do-
bil realno osnovo. Odlok 
smo lahko pripravili zato, ker 
se je po dveh letih iskanja ja-
vil ponudnik, ki je izkazal 
interes za gradnjo ter pripra-
vil finančno konstrukcijo. 
Naredili smo ekonomsko 
analizo in na osnovi te je me-
stni svet potrdil odlok o jav-
no-zasebnem partnerstvu. S 
tem je občinski upravi dal 
zeleno luč, da lahko začne 
iskati ponudnike za izbor za-
sebnega partnerja. Računa-
mo, da bo ponudbo dal naj-
manj ta, ki je izkazal interes. 
Ko bomo imeli ponudbe, 
bomo pripravili osnutek po-
godbe, ki ga bo zopet potrdil 
mestni svet. Postopek nava-
dno traja okoli tri mesece, 
končno pogodbo pa bo znova 
potrjeval mestni svet.«

Koliko časa naj bi gradnja 
trajala in kaj vse bo v špor-
tnem parku novega?
»Računam, da bi do objekta 
prišli v relativno kratkem 
času, saj je projekt od rušitve 
do zagona delovanja in obra-
tovanja možno realizirati v 
dveh letih. Predviden Regij-
ski večnamenski športno-
-vadbeni center predstavlja 
atletsko dvorano s tekališčem 
s tartanom in spremljajočimi 
prostori ter tribuno ob obsto-
ječem nogometnem stadio-
nu s štirimi dostopnimi sto-
pnišči, ki sprejme več kot 

2600 gledalcev. Predvideni 
sta odstranitev obstoječih 
objektov, tribune in poslovne 
stavbe ter gradnja novega 
objekta. Poleg tega bo zago-
tovljenih 634 parkirnih 
mest, od tega 29 za funkcio-
nalno ovirane osebe in deset 
za avtobuse. Mestna uprava 
je že pripravila tudi idejno 
zasnovo za gradnjo ledene 
dvorane na tem območju in 
jo bomo skušali financirati 
na podoben način.«

Po zadnji seji mestnega sveta 
je jasno, da občina ne bo ku-
pila dvorane nekdanjega kina 
Storžič, kjer ste nameravali 
urediti koncertno dvorano?
»Občina ima predkupno 
pravico za vse objekte, ki so 
v vplivnem območju centra 
starega Kranja, zato nam je 
sedanji lastnik ponudil pro-
store nekdanjega kina Stor-
žič. Nam se je zdela to odlič-
na priložnost, da Kranj dobi 
koncertno dvorano v bližini 
mestnega jedra. To smo za-
pisali tudi v trajnostni urba-
ni strategiji, ki smo jo spre-
jeli leta 2015 in jo je mestni 
svet potrdil. V občinski 
upravi smo zato priložnost 
pograbili, na hitro naredili 
tudi idejno zasnovo in oce-
no stroškov. Dvorana bi 
imela okoli dvesto sedežev, 
predviden je bil tudi večna-
menski prostor, pred dvora-
no pa je tudi primeren pro-
stor za sprejeme. Tako so 
bili vsi pogoji izpolnjeni in 
pripravili smo tudi preraz-
poreditev sredstev v prora-
čunu. Na seji mestnega sve-
ta je bila nato dolga razprava 
s pomisleki o velikosti dvo-
rane in stroških, svetniki pa 
so nato žal odločili, da obči-
na prostora ne kupi. Zdaj se 
bojim, da bomo o takšni 
dvorani v mestu naslednjih 
deset let zgolj govorili, saj 
smo priložnost zamudili. 
Upam samo, da bo novi la-

stnik te dvorane poskrbel za 
primerno dejavnost.«

Velik izziv za Kranj je gradnja 
nove tako imenovane soseske 
Ob Savi. Svetniki so potrdili 
osnutek odloka, kar pomeni, 
da se projekt premika naprej. 
Kaj vse je treba storiti, da se 
bo gradnja res začela?
»Najpomembnejši pomislek 
pred začetkom gradnje, kate-
re investitor je Stanovanjski 
sklad RS, in ga je bilo večkrat 
slišati, je, kako bomo zagoto-
vili cestno in komunalno in-
frastrukturo. Dejstvo je, da je 
področje degradirano, da se 
tam osem desetletij ni skoraj-
da nič vlagalo in da je treba za 
naselje z 250 stanovanji, od 
tega šestdeset oskrbovanih, 
zagotoviti ustrezno infra-
strukturo. Predvidena investi-
cija v infrastrukturo je 6,3 
milijona evrov. Od tega na-
meravamo pridobiti nekaj več 
kot štiri milijone sredstev iz 
naslova evropskih sredstev in 
sredstev komunalnega pri-
spevka, tako da bi bila investi-
cija za kranjsko občino v ne-
kaj letih nekaj več kot 1,5 mili-
jona. S tem bi dobili široko 
dvopasovno cesto s kolesar-
sko stezo in pločnikom ter 
dvignjen nov most čez Savo 
ter protipoplavno zaščito. To 
pomeni, da bi za novo sose-
sko občina prispevala zgolj tri 
odstotke. Celotno naselje je 
namreč vredno okoli petdeset 
milijonov evrov, poleg tega pa 
je še 6,3 milijona vredna ko-
munalna infrastruktura. Ra-
čunam, da se bodo prva dela 
začela drugo leto, saj je treba 
porušiti most in začeti z gra-
dnjo kanalizacije.«

Gradnja kanalizacije se ven-
darle obeta tudi v industrij-
ski coni Laze. Kako bo pote-
kala?
»V industrijski coni Laze se že 
tri leta trudimo, da bi naredili 
prvi korak, to je kanalizacijo za 

vse objekte, s čimer bi se odpa-
dne vode prenehale spuščati v 
potok. Problem je bil, ker ni-
smo mogli pridobiti zemljišč, 
zato bo projekt potekal v dveh 
fazah. Prva se bo začela in 
končala že letos, to pa bo izgra-
dnja kanalizacije, kanalizacij-
skega kanala in črpališča. V 
drugi fazi bo nato treba nare-
diti priključek na glavno kana-
lizacijsko cev. Prav tako je na 
tem področju treba urediti 
nekdanje smetišče.«

Že nekaj časa prenavljate 
športni park v Stražišču. Kaj 
je še v načrtu?
»Športni park se res že nekaj 
časa prenavlja. Zgrajena so 
bila odbojkarska igrišča in 
manjše tribune, zdaj pa je 
treba prenoviti še stavbo z 
garderobami in tudi streho.«

Precej pobud je bilo, da bi 
Kranj moral imeti svoje za-
vetišče za živali. Kdaj na bi 
se to zgodilo?
»Kranjska občina ima z zave-
tiščem Perun z Blejske Do-
brave sklenjeno pogodbo za 

opravljanje storitev oskrbe in 
pomoči, vezanih na zapušče-
ne domače živali. To je edino 
zavetišče na Gorenjskem z 
dovoljenjem opravljanja teh 
storitev, zato na občino ves 
čas dobivamo pobude, da bi 
moral Kranj imeti zavetišče 
za živali. To smo zapisali tudi 
v trajnostno urbano strategi-
jo. Hkrati smo se odločili, da 
to ne bo zgolj zavetišče za ži-
vali, ampak bo zraven tudi 
veterinarski center in hotel za 
živali. Z modernim objektom 
na Kokrici bodo uporabniki 
imeli ustrezne prostore za 
delo, obiskovalci pa več pove-
zanosti z naravo ter sprošče-
no spoznavanje živali v zaveti-
šču. Poskrbljeno bo tudi za 
terapijo s pomočjo živali. Pro-
jekt je ocenjen na 1,6 milijona 
evrov, mestni svet pa je na 
junijski seji potrdil prerazpo-
reditev sredstev za pripravo 
projekta, kar znaša 48 tisoč 
evrov. Trenutno se pogovarja-
mo tudi o medobčinskem 
sporazumu, h katerem naj bi 
pristopili občini Škofja Loka 
in Medvode, verjamem pa, da 

bo pristopila še kakšna obči-
na. Za projekt bomo iskali 
možnost sofinanciranja z ne-
povratnimi evropskimi sred-
stvi. Takoj ko bo denar, pa se 
bo gradnja tudi začela.«

Začelo se je poletje in tudi 
letos se v Kranju obeta vrsta 
prireditev. Katere dogodke 
bi posebej omenili?
»Poleg tradicionalnih priredi-
tev, kot je Kranfest, je veliko 
aktivnosti pripravljenih zlasti 
za otroke. Pripravljajo jih šte-
vilna društva in klubi, pose-
ben poletni program pa imajo 
otroško igrišče Gibi Gib, 
Medgeneracijski center, Me-
stna knjižnica Kranj, Otroški 
stolp Pungert in center Škrlo-
vec. Tudi čez poletje bodo s 
privlačno ponudbo vabili tor-
ki s projektom S Krančkom v 
mestu in Četrtki ob vodnjaku. 
Ob sredah in tudi ostale dni 
pa vabljeni na kavo v stari 
Kranj. Natančen program pri-
reditev pa si lahko ogledate na 
spletni strani Visit Kranj, apli-
kaciji iKRANJ in občinski 
strani na Facebooku.«

Zelena luč za tribune in dvorano
Na junijski seji so kranjski mestni svetniki sprejeli predlog odloka o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo Regijskega večnamenskega  
športno-vadbenega centra in s tem prižgali zeleno luč za dolgo pričakovano gradnjo novih tribun, atletske dvorane s tekališčem ter spremljajočih 
prostorov. O tem in drugih naložbah, ki se obetajo v občini, sva se pogovarjala z županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Gradnja novega Regijskega večnamenskega športno-vadbenega centra se bliža. V soseski Ob Savi je načrtovanih dvesto petdeset stanovanj, od tega šestdeset oskrbovanih.
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Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Kranj (MIK), čigar 
enota je od letošnjega junija 
še bolj trajnostno naravna-
na, je skupaj s policijo letos 
prvič sodeloval pri opravlja-
nju kolesarskega izpita 
učencev, in sicer pri praktič-
nem delu na OŠ Matije 
Čopa v Kranju. Kranjska 
medobčinska redarja sta 
skupaj s policistom preveri-
la kolesarsko opremo in 
ustreznost kolesa ter sodelo-
vala pri praktičnem delu 
kolesarskega izpita, svoje 
delo in aktivnosti pa so 
kranjski medobčinski redar-
ji predstavili tudi v okviru 
dneva prometne varnosti 
SPV Kranj, ki se ga je udele-
žilo šeststo otrok in mlados-
tnikov.

Pomen preventive
»Po navedbah Agencije RS 
za varnost prometa je prav 
kolesarski izpit prvi izpit, ki 
ga lahko opravi otrok. Je prvi 
pravi dokument, ki otroku 
daje določeno samostojnost, 
pravico, da gre sam na cesto, 
ter hkrati odgovornost za 
varno sodelovanje v prome-
tu. Zato je za otroka na nje-
govi poti razvoja izredno 
pomemben. V MIK se na 
različne načine in tudi s 
tovrstnim sodelovanjem tru-
dimo, da bi nas okolica, v 
kateri delujemo in vzdržuje-

mo javni red, čim bolje, 
predvsem pa pozitivno spre-
jela. Zato veliko delujemo 
preventivno v izobraževal-
nem smislu. Sodelujemo na 
primer tudi v okviru Dneva 
prometne varnosti, ki ga 
vsako leto organizirata SPV 
Kranj in Mestna občina 
Kranj, in izkušnja z medob-
činskim redarjem, ki so jo 
pridobili učenci OŠ Matije 
Čopa pri opravljanju izpita, 
jim bo na njihovi kolesarski 
poti še kako koristila,« je 

povedal Mitja Herak, vodja 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva Kranj.

Prvi dve električni kolesi 
tudi za redarje
Od junija pa kranjski redarji 
v urbanih okoljih občin, v 
katerih delujejo, predvsem 
na površinah za pešce in 
kolesarje svoje naloge oprav-
ljajo na kolesih. »Opravljanje 
dela s službenimi kolesi je 
eden od ukrepov, s katerim 

tudi Medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo Kranj pripo-
more k zmanjšanju motor-
nega prometa in zmanjšanju 
emisij izpušnih plinov, poleg 
tega pa sta nakup koles in 
njihovo vzdrževanje bistveno 
cenejša od nakupa avtomobi-
lov. Ti dve kolesi omogočata 
tudi boljšo mobilnost redar-
jev, dostopnost in komuni-
kacijo z meščani ter hitrejše 
odzivanje na prometno-var-
nostno problematiko,« je 
povedal Mitja Herak.

Redarji tudi na kolesih
Medobčinski redarji sodelujejo pri preventivnih akcijah, v urbanih okoljih občin, predvsem na 
površinah za pešce in kolesarje, pa svoje naloge opravljajo na kolesih.

Medobčinski redarji svoje delo pogosto opravljajo na kolesih, skrbijo pa tudi za 
preventivne dejavnosti.

Predoslje – Osnovna šola 
Predoslje Kranj se je letos že 
šestič vključila v mednarod-
ni raziskovalno-izobraževal-
ni program in tekmovanje s 
poudarkom na robotiki – 
FIRST® LEGO® League 
(FLL). Program FLL je bil 
zasnovan z namenom, da 
otroke navduši za znanost 
in tehnologijo, jih nauči 
koristne uporabe znanja in 
življenjskih spretnosti. 
V okviru letošnjega izziva 
Živa voda je vsaka ekipa ses-
tavila ter programirala svoje-
ga robota za reševanje zada-
nih nalog in ob pomoči stro-
kovnjakov poskusila poiska-
ti kar najbolj izvirno rešitev 
za njihov problem.
»Z izvirnim projektom in 
odličnim programiranjem 
robota smo zasedli drugo 
mesto na državnem tekmo-
vanju in smo bili povabljeni 
na odprto evropsko prvens-
tvo v Talin v Estonijo. Tek-
movanje je potekalo od 6. do 
8. junija v prekrasni ledeni 
dvorani – Tondiraba Ice 
Hall. Na tekmovanju so 
sodelovale najboljše ekipe ne 
le iz Evrope, temveč s celega 
sveta,« je povedal vodja ekipe 

in profesor računalništva 
magister Boštjan Orehar. 
Ime ekipe [ne:]PREDvidljivi 
so sestavili iz imena šole 
PREDoslje, za ne spredaj in 
vidljivi zadaj je poskrbel 
robot s svojim obnašanjem. 
Letos so ekipo sestavljali 
učenci iz 7. in 9. razreda: 
Lea Gašperin, Jakob Ceh-
ner, Tim Gašperin, Ožbej 
Balantič, Tjan Borovnica, 
Tilen Žibert in Jure Kotar, 
mentorja pa sta bila srednje-

šolca Anamari Orehar in 
Dominik Bratina.
»Pri projektu smo morali 
poiskati strokovnjake in se z 
njimi pogovoriti o težavah 
ter predlagati rešitev. Projek-
tno delo na to temo smo obli-
kovali s pomočjo Andreje 
Palatinus iz Direkcije RS za 
vode ter direktorjem podjetja 
Whatsupcams Iztokom 
Prinčičem. Pri raziskovanju 
smo prišli do šokantnih spo-
znanj, saj je več kot 85 odsto-

tkov odpadkov po svetu plas-
tičnih. Plastika se lahko znaj-
de celo na naših mizah, saj je 
mikroplastika lahko prisotna 
v zraku, vodi in hrani, pri 
čemer še ne poznamo njene-
ga učinka na naše zdravje. 
Po pogovoru s strokovnjaki, 
ki že vrsto let raziskujejo in 
iščejo ustrezno rešitev, smo 
prišli na idejo, da pristopimo 
k temu problemu z uporabo 
sodobne tehnologije. Podjet-
je Whatsupcams je namesti-
lo kamere, ki poleg štetja 
odpadkov na vodni gladini 
lahko prepoznava tudi vrsto 
odpadkov – z uporabo pro-
gramske opreme, ki deluje 
na osnovi umetne inteligen-
ce,« je projekt predstavil 
Orehar in dodal: »Radi bi se 
zahvalili vsem sponzorjem 
in donatorjem, ki so naši eki-
pi omogočili udeležbo na 
tekmovanju v Estoniji. V pri-
hodnosti upamo, da bi ekipe, 
ki se ukvarjajo s tako vrsto 
raziskovalnih projektov, 
finančno podprle tudi držav-
ne institucije in jim s tem 
omogočile udeležbo na 
evropskih tekmovanjih, saj 
gre za inovacije, ki bodo 
vsem izboljšale prihodnost.«

Iščejo rešitve problemov

Ekipa [ne:]PREDvidljivi iz OŠ Predoslje Kranj

Vprašanje:
Sprehod po Ulici Staneta 
Žagarja z otrokom ali psom je 
neizvedljiv, saj je treba hoditi 
v koloni, ker se vzporedno po 
pol metra zarisanem pločni-
ku ne da hoditi. Kolesarjem 
se je na pločniku treba umi-
kati. Na nasprotni strani pa 
pločnika sploh ni. Stalno 
popuščate pritiskom kolesar-
jev po kolesarskih stezah in 
edino rešitev najdete, da vza-
mete več kot pol pločnika 
pešcem. Ista zadeva se pojavi 
na pločniku mimo doma 
upokojencev. Prosim, da pro-
blematiko kolesarjev na ploč-
nikih nemudoma rešite.

Odgovor Mestne  
uprave Kranj:
V Mestni upravi Kranj nika-
kor ne popuščamo pritiskom 
kolesarjev, kot ste navedli v 
svojem sporočilu. Leta in leta 
se je prometna infrastruktura 
v mestu urejala tako, da so 

prednost imela osebna vozi-
la. Posledice tega čutimo 
danes. Začrtana kolesarska 
steza na pločniku (oba pri-
mera) je v skladu s predpisi, 
ki pa se ravno zdaj spremin-
jajo na državnem nivoju (pra-
vilnik o kolesarskih površi-
nah) in bodo takšne »neskla-
dnosti« odpravljene. Naj pa 
vas obvestimo, da bodo v 
okviru navedene povezave, v 
sklopu projekta Kolesarske 
povezave v Kranju 1-6, pred-
vidoma dograjeni manjkajoči 
odseki na tej povezavi. Trasa 
povezave je prikazana na sli-
ki. Tako je predvideno, da se 
bo izvedla mešana površina 
za pešce in kolesarje na 
območju od križišča pri Liko-
zarjevi cesti do bencinskega 
servisa Petrol. Prav tako se bo 
uredil manjkajoči odsek 
mimo Surovine in trgovske-
ga centra Dolnov. Vse udele-
žence v prometu pozivamo k 
strpnosti in spoštovanju cest-
noprometnih predpisov.

Kotiček KrPovej

Kolesarska povezava

Kranj – Delavnice na festiva-
lu so namenjene osnovno-
šolcem in srednješolcem, ki 
jih zanima področje tehnike. 
Izkušnje iz prejšnjih let potr-
jujejo, da so udeleženci nav-
dušeni. FIT 2018 bo potekal 
v sodobno opremljenih labo-
ratorijih Šolskega centra 
Kranj na Kidričevi cesti 55 od 
20. do 24. avgusta med 9. in 
15. uro. Prijavite se lahko na 
spletni strani http://fit.sckr.
si. Število mest na delavni-
cah je omejeno, zato prijave 
sprejemajo do zapolnitve 
mest. Mladi bodo na delavni-
cah z odličnimi mentorji 
spoznavali najnovejše tehno-
logije. Delavnice temeljijo na 
praktičnem delu in končne 
izdelke bodo udeleženci 
odnesli domov. 
Udeleženci se lahko odločijo 
za delavnico programiranja, 
kjer se bodo naučili izdelo-
vati aplikacije Android za 
pametne telefone ali progra-
mirati v programskem jezi-
ku C#. Druga možnost je 
izdelava robota Otta. Ohišje 
robota se natisne na 3D-tis-
kalniku, vanj se vgradijo 
motorji za premikanje in 
krmilni sistem na osnovi 
Arduina. Na koncu se naloži 
ustrezen program in robot 

se bo premikal ter tudi 
zaplesal. Namesto robota, ki 
hodi, se udeleženci lahko 
odločijo za robota na kole-
sih, ki ga bodo upravljali s 
svojim pametnim telefo-
nom. Tudi srce tega robota 
je krmilnik Arduino. Za tis-
te, ki želijo sami sestaviti 
elektronsko vezje, je na voljo 
delavnica elektronike. Na tej 
delavnici udeleženci s 
pomočjo ustrezne program-
ske opreme narišejo vezje, 
izdelajo tiskano ploščico in 
spajkajo elemente. Na ta 
način naredijo zanimivo in 
uporabno elektronsko vezje. 
Najmlajši so navdušeni nad 
možnostmi, ki jih ponuja 
programirljiva napravica 
CodeBUG. S pomočjo prija-
znega spletnega uporabniš-
kega vmesnika bodo napra-
vico programirali in naredili 
igro, plavajoče napise in še 
mnogo drugega. Za tiste, ki 
jih zanimata snemanje in 
montaža filmov, je delavni-
ca multimedije. Udeleženci 
bodo snemali tudi z dro-
nom. Izdelane in montirane 
filme bodo tudi objavili na 
spletu. 
Mlade ustvarjalke in ustvar-
jalci se torej tudi v letošnjem 
poletju ne bodo dolgočasili.

Avgusta vabljeni na FIT 

V Šolskem centru Kranj tudi letošnje leto 
pripravljajo tradicionalni Festival inovativnih 
tehnologij – FIT 2018.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Mestna občina (MO) 
Kranj je skupaj z aktivnimi 
stanovalci soseske Planina 
– krajevnih skupnosti (KS) 
Planina, Huje, Bratov 
Smuk, Primskovo – in sku-
pino za prenovo soseske 
Planina razvila devet projek-
tov na področju trajnostne 
mobilnosti in revitalizacije 
javnega prostora, s katerimi 
bo MO Kranj kandidirala za 
evropska sredstva. Razstavo 
so odprli konec maja na-
sproti vodnjaka na Glavnem 
trgu v Kranju in bo na ogled 
do konca junija. Kot je pove-
dala Mateja Debeljak, sode-
lavka Pisarne prenove sose-
ske Planina, jim je uspelo 
pripraviti projektno doku-
mentacijo, ki bo omogočila 
črpanje evropskih sredstev. 
Projekt poteka zadnji dve 
leti in pol, poleg imenova-
nih KS in stanovalcev je bilo 
vanj vpetih pet oddelkov 
MO Kranj, dvajset različnih 
društev in zavodov ... Na do-
godkih, ki so jih do zdaj iz-
vedli v okviru prenove, so 
zabeležili okrog 1500 obi-

skov. Tako zahteven projekt 
potrebuje za pripravo tudi 
veliko časa, je pojasnil kranj-
ski podžupan Boris Veho-
vec. Infrastrukturo-povezo-
valno pot, urbano opremo, 
kolesarski poligon, adaptaci-

jo podhodov pod Cesto tal-
cev in pod Cesto Rudija Šeli-
ga, urbani center, center 
trajnostne mobilnosti, sku-
pnostni prostor in center za 
družine naj bi postopoma 
začeli graditi prihodnje leto. 
»Ves čas so bili poleg prebi-
valcev aktivno vključeni tudi 
različni strokovnjaki. Tak 
način dela, skupnostno iska-
nje rešitev za prostorsko 
urejanje, je pri nas pionirski 
projekt. Izjemnost vključe-
vanja prebivalcev v procese 
odločanja je bila opažena 
tudi izven državnih meja. 
MO Kranj je namreč v lan-
skem letu prejela certifikat 
Mesto z dobro prakso v okvi-
ru evropskega programa Ur-
bact, ki spodbuja celostni 
urbani razvoj,« je poudarila 
Debeljakova. Predsednik 
sveta KS Planina Janez Ko-
vačič je dejal, da je bila Pla-
nina grajena kot spalno na-
selje, da so v teh prvih kora-
kih uspešno rešili nekaj 

vsebin v smislu oživljanja, 
izzivi pa še ostajajo, na pri-
mer parkirišča. Predsednica 
sveta KS Bratov Smuk Tina 
Centa je prepričana, da gre 
za projekt, ki prihaja naproti 
ljudem vseh generacij. 
Omenila je med drugim 
tudi adaptacijo podhodov, ki 
bodo dobili zanimive vsebi-
ne, predvsem pa bodo var-
nejši. Aktivna udeleženka 
prenove stanovalka Sara 
Aranel vidi na Planini veliko 
lepega, kar bodo s projekti 
samo še osmislili, predvsem 
pa si želi med ljudmi pove-
zanosti. Vodja občinskega 
urada za okolje in prostor 
Janez Ziherl je poudaril, da 
bo pripravljene projekte tre-
ba spraviti v dejansko stanje, 
še naprej pa bo povezovalni 
člen Pisarna prenove sose-
ske Planina. Razstavo sta 
postavila Srđan Nađi in Ur-
ška Podlogar Kos, ki sta že-
lela prikazati, kako se je pro-
ces prenove soseske razvijal.

Soseska na razstavi 
Spoznati je moč devet projektov, ki bodo po načrtih kranjske občine in zunanjih sodelavcev  
v naslednjih letih pripomogli k celostni prenovi in oživitvi soseske Planina.

Od leve Janez Kovačič, Sara Aranel in Tina Centa, vsi aktivno vpeti v projekt oživitve  
in prenove soseske Planina / Foto: Tina Dokl

Kaj bo novega na Planini? Razvili so devet projektov na 
področju trajnostne mobilnosti in revitalizacije javnega 
prostora, s katerimi bo Mestna občina Kranj kandidirala za 
evropska sredstva. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – »Ponosni smo, da se 
je lanskoletnega Teka za 
Kranj udeležilo veliko števi-
lo kranjskih klubov, in hkra-
ti upamo, da bo letos zopet 
tako,« pravijo organizatorji. 
Izvedbo dogodka bo tudi le-
tos na svoja pleča prevzel 
Atletski klub Triglav Kranj v 
soorganizaciji z Mestno ob-
čino Kranj, Zavodom za 
šport Kranj in Zavodom za 
turizem in kulturo Kranj. 
Vmes je sicer še poletje, a 
prijave so odprte že sedaj. In 
13. oktobra se bo res mnogo 
dogajalo. 
Prijave so mogoče na spletni 
strani www.tekzakranj.si, 
kjer so na voljo tudi infor-
macije o programu dogodka 
ter zanimivosti za tekače. S 
prijavo ne odlašajte do za-
dnjega. Če boste pohiteli in 
se prijavili do konca junija, 
boste prihranili pri startnini. 
»Trasa bo pretežno ravnin-
ska in mestna. Start bo v 
mestnem jedru, tekli bomo 
mimo Prešernovega gaja, 
čez kanjon Kokre in zopet 
po kranjskih ulicah do cilja. 
Po teku bo organiziran tudi 
pester družabni program. 
Poskrbljeno bo tudi za vse 

tiste, ki so v skrbeh za svojo 
tekaško kondicijo. S pomo-
čjo poklicnega atletskega 
trenerja Blaža Čadeža bodo 
tekači spoznali pravilni teka-
ški korak ter postopno iz-
boljšali svojo pripravljenost. 
Skupine se bodo oblikovale 
v prvih septembrskih dneh, 
samostojne priprave pa lah-
ko začnete že danes,« pravi-
jo organizatorji in dodajajo, 
da bodo tekači svojo vzdr-
žljivost ter hitrost preizkusi-
li na 3,3- in desetkilometrski 
progi. Organiziran bo tudi 
otroški tek, ki bo za najmlaj-
še brezplačen. Poskrbljeno 
bo za animacijo, otroci bodo 
prejeli priznanja ter majice.
Letošnje leto prinaša tudi 
novost, to je poslovni štafe-
tni tek, ki predstavlja odlič-
no priložnost za skupinsko 
dinamiko (team building) 
ter promocijo podjetij. »Ker 
se zavedamo svoje družbene 
odgovornosti in si želimo 
podpreti mlade športne upe, 
bo dogodek namenjen pred-
vsem njim. S sodelovanjem 
v štafeti bo namreč vsako 
podjetje prispevalo k razvo-
ju in uresničevanju ciljev 
Atletskega kluba Triglav 
Kranj,« še sporočajo organi-
zatorji. 

Kranj v znamenju teka 

Prihaja drugi Tek za Kranj, ki bo popestril 
dogajanje v mestu. 

Z lanskega Teka za Kranj

Kranj – Kovačnica je dogaja-
nje v prvi polovici leta skle-
nila s piknikom oziroma 
Kovaškim pozdravom pole-
tju. Piknik so organizirali z 
namenom promocije Ko-
vačnice, njenih »kovačev« 
in njihovih aktivnosti ter za 
druženje in mreženje. Kljub 
temu da je dogajanje preki-
nil dež in so aktivnosti pote-
kale v notranjih prostorih, 
so se udeleženci zelo zaba-
vali. Kovači so jim namreč 
pripravili zanimiv program. 
Predstavljeno je bilo vzdrže-
vanje kolesa v domači delav-
nici, da sedaj kolesa tečejo 
kot urice. Organizirano je 
bilo druženje s podjetniko-
ma Srđanom Nađem iz ar-

hitekturnega podjetja Gru-
po H, nedavnim zmagoval-
cem natečaja standardizira-
ne gradnje v Rusiji, in Nino 
Malovrh, industrijsko obli-
kovalko, ustvarjalko skodele 
OM NOM. Prikazane so 
bile dihalne vaje in napotki, 
kako se s pravilnim diha-
njem prebiti skozi stres. 
Vaje je izvajala Brigita, ki 
trenutno na slovenski plat-
formi množičnega zbiranja 
sredstev zbira denar, da bi 
izdala knjigo, zgoščenko in 
aplikacijo z dihalnimi vaja-
mi, da bi si vsak lahko po-
magal sam. Delavnico Hude 
fotke s telefonom – družin-
ska in poročna fotografija je 
izvajala Polona. Predsta-

vljen je bil kviz o želodcu, s 
katerim so opozorili na za-
nimiva dejstva o želodcu, ki 
jih malokdo ve, morali pa bi 
jih vsi. Delavnico Kako tržiti 
svoje sposobnosti (How to 
sell your talent?) je izvajala 
kovaška iskalka talentov Pe-
tra. Prisluhnili so potopi-
snemu predavanju o Filipi-
nih, na katerem nam je 
Maja predstavila svoje tri-
mesečno potepanje. Seveda 
hamburgerji, pivo in koktaj-
li niso manjkali. Kljub izo-
braževalni noti je bil to 
predvsem dogodek druže-
nja. 
S tem so v Kovačnici zaklju-
čili nadvse uspešno prvo po-
lovico leta in jo sedaj pošilja-

jo na počitnice. Čez poletje 
ne bo dogodkov, vas pa vabi-
jo, da jim sporočite, kaj se 
želite naučiti v jeseni. Z je-
senskim delom dogajanja 
bodo predvidoma začeli ko-
nec septembra.
Seveda Kovačnica ostaja od-
prta vsak delovnik med 9. in 
19. uro, ob petkih pa zaklju-
čujejo ob 16. uri. Za vse ti-
ste, ki potrebujete podjetni-
ški nasvet, informacije o 
programu Erasmus za mla-
de podjetnike ali kakršnoko-
li drugo informacijo, so vam 
na voljo tudi čez poletje. Ko-
vači vam želijo lepe počitni-
ce in ne pozabite: Kovačnica 
#kul plac, kjer so #kul lju-
dje, ki počnejo #kul stvari.

Kovaški pozdrav poletju

Kranj – Projekt prenove soseske Planina je dobra praksa, ki 
pritegne zanimanje. Prejšnji teden sta se v Kranju na delov-
nem obisku mudila župana Nove Gorice in Rogaške Slatine, 
Matej Arčon in Branko Kodrič, da sta si ogledala dosedanje 
delo pri prenovi največje kranjske soseske. Na Mestni obči-
ni Kranj so gostom predstavili zasnovo urbane prenove so-
seske, pisarne, ki bo pokrivala to področje, in okvir centra 
trajnostne mobilnosti. V starem Kranju so pogledali razsta-
vo vizualizacije prenove soseske in se nato sprehodili še na 
Planino. Zadovoljni so bili vsi, saj so izmenjali koristne in-
formacije in praktičen vpogled v možnosti urbanih prenov 
ob sodelovanju prebivalcev pri uvajanju sodobnih vsebin.

Dobra praksa pri prenovi Planine

Oba župana z vodjo Urada za okolje in prostor MOK 
Janezom Ziherlom na mostu čez Kokro proti Planini
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Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o pros-
torskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO 
in 61/17 – ZUreP-2), 22. člena Statuta Mestna občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 30/2017, UPB-1) ter Sklepa o začetku pripra-
ve občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev 
kmetijskega gospodarstva Logar (Uradni list RS, št. 40/17) 
župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM  
PROSTORSKEM NAČRTU ZA PRESELITEV KMETIJSKEGA 

GOSPODARSTVA LOGAR

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načr-
tu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar, ki ga je v 
mesecu avgustu 2017 izdelala družba Domplan, d. d., Bleiwe-
isova cesta 14, Kranj, pod št. projekta UD/478-82/16.

II.

Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar 
bo javno razgrnjen od 9. julija 2018 do 10. avgusta 2018 v 
času uradnih ur, v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za 
okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in 
na spletni strani občine http://www.kranj.si.

III.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetij-
skega gospodarstva Logar bo potekala v sredo, 18. julija 
2018, ob 16. uri v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 
1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.

IV.

Ureditveno območje dopolnjenega osnutka Odloka o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijske-
ga gospodarstva Logar se nahaja v odprtem prostoru, ki ga 
sestavljajo kmetijske in gozdne površine med vasema Letenice 
in Zgornje Tenetiše. Območje OPPN obsega zemljišči s parc. št. 
347/2 in 347/1-del, obe k. o. Goriče, v velikosti 1,3 ha.

Predvidena lokacija nove kmetije je umeščena ob gozdni rob, 
ki meji na regionalno cesto R2 1134410 Tržič–Kokrica in med 
javno pot JP 685691 Letenice-jug in se nahaja 2 km južno od 
Gorič proti Tenetišam. Gozdni rob ob regionalni cesti deluje 
kot vizualna pregrada in zapira neposreden pogled na predvi-
deno lokacijo. Ta se prostorsko navezuje in s pogledom odpi-
ra proti Letenicam. Območje OPPN je na SV strani omejeno z 
gozdom ter na zahodni strani s travniki.

V.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pri-
pombe in predloge k dopolnjenem osnutku Odloka o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetij-
skega gospodarstva Logar. Pripombe in predlogi se lahko do 
vključno 10. avgusta 2018 podajo pisno ali ustno na mestu 
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lah-
ko pa se pošljejo na naslov: Mestna občina Kranj, Urad za oko-
lje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj s pripisom »Pripom-
be na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev 
kmetijskega gospodarstva Logar« oz. na elektronski nas-
lov mok@kranj.si.

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi 
zavzel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do 
pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani 
www.kranj.si.

Številka: 350-68/2017-30
Kranj, 21. 6. 2018 
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Gospodarska zbornica Slo-
venije – Območna zbornica 
za Gorenjsko je podelila 
priznanja najboljšim inova-
cijam v regiji. Med prejem-
niki priznanj je tudi pet 
podjetij iz kranjske občine. 
Najvišje, zlato priznanje za 
inovacijo, sta prejeli podjetji 
Iskraemeco in Iskratel.
V Iskraemecu je skupina 
inovatorjev izdelala Pravični 
števec, v projektu pa so sledi-
li načelom trajnostnega raz-
voja in krožnega gospodars-
tva. Avtorji inovacije so Moj-
ca Markizeti, Nives Gregorc, 
Janez Bitenc, Primož Košir, 
Jan Cvek, Luka Šparovec, 
Damir Zajec, Janez Okorn, 
Aleksander Jerman, Boštjan 
Kerbev, Nikolina Vidovič, 
Katja Lipič, Nika Černivc, 
Simon Balanč, Nataša Har-
tman in Nina Merše. 
V Iskraemecu je nastala še 
ena z zlatom nagrajena ino-
vacija, in sicer z imenom 
Komunikacijska platforma 
za pametna omrežja. Njeni 
avtorji so Matjaž Thaler, 
Boštjan Polanc, Aleš Petri-
šič, mag. Jernej Turnšek, 
Jure Germovšek, Vito Arh, 
mag. Leopold Filipič, Filip 
Komar, mag. Matic Uršič, 
Bojan Arzenšek, Simon 
Boštar, Damijan Rozonič-
nik, Damijan Jeruc, Boštjan 
Arh, Roy Aviram, Andrej 
Jugovic, Dejan Marko in 
Klemen Belec. Gre za odpr-
tokodno inovativno komuni-
kacijsko ter aplikacijsko 
platformo z najsodobnejšo 
modularno strojno opremo 
in programsko opremo. 
Zlato priznanje je prejelo 
tudi podjetje Iskratel za ino-
vacijo z imenom Iskratel 
širokopasovni domski pre-
hod Innbox V70-U in 
Innbox G69. Avtorja sta dr. 
Mitja Golja in Uroš Habič, 
ki sta razvila unikatno in 

patentirano rešitev zaključe-
vanja optičnih vlaken v naj-
novejši generaciji optičnih 
produktov. 
Srebrno priznanje je prejelo 
podjetja TAB Systems za ino-
vacijo z imenom Pametna 
LED ulična razsvetljava. 
Avtorji so Aleš Šolar, Tilen 
Bergant in Tomaž Bergant. 
Serijo cestnih svetilk odliku-
jejo najnovejša tehnologija, 

prihranki električne energije, 
prilagajanje okolici in zmanj-
šani stroški vzdrževanja.
S srebrom se je ovenčalo 
tudi podjetje Iskratel za ino-
vacijo Avtomatsko merilno 
mesto za testiranje rešitev s 
terminalno opremo. Avtorji 
so Igor Lah, Simon Grašič 
in Aleš Gerkman, ki so raz-
vili unikatni avtomatski test-
ni sistem, ki jim omogoča 
ustvarjanje velikega števila 

zvez med dvema ali več ter-
minalnimi napravami in 
hkratni preizkus slišnosti v 
teh zvezah.
Bronasto priznanje je preje-
lo podjetje Šubidu oziroma 
Nina Malovrh za inovativno 
skledo OM NOM. Skleda je 
velika prav toliko kot poln, 
neraztegnjen želodec. Tako 
uporabnik vedno ve, koliko 
hrane naložiti, da bo zagoto-

vo sit in da bo želodec ostal 
zdravih dimenzij. 
Bronasto priznanje so pode-
lili tudi inovaciji Preprosta 
meritev kasnitve avdia in 
videa pri videotelefoniji pod-
jetja Iskratel. Avtorja Igor 
Lah in Simon Grašič sta 
izdelala merilni adapter ozi-
roma računalniški program, 
s katerim merijo kasnitev 
govora in videa na poti od 
govorca do poslušalca.

Bronasto priznanje pa je za 
dve inovaciji prejelo tudi 
podjetje SRC Infonet. Avtor-
ji inovacije z imenom doZ-
dravnika.si so Lado Modic, 
Aleš Kalan, Matevž Zupan, 
Joshua Sango, Roman 
Naglič in Simon Torkar. 
Aplikacija na inovativen 
način rešuje težavo naroča-
nja bolnikov. Omogoča avto-
matski prejem spletnih 
naročil bolnikov na proste 
termine neposredno v infor-
macijski sistem zdravstve-
nega doma. Druga nagraje-
na inovacija pa nosi ime 
Vrstomat 2.0, pod njo so se 
podpisali Miha Kaufman, 
Matjaž Jerman, Aleš Kalan, 
Marija Povirk, Roman 
Naglič in Aleš Mali. Vrsto-
mat je naprava za avtomat-
sko evidentiranje pacientov 
v čakalnici; pacient ob pri-
hodu v čakalnico vstavi 
zdravstveno kartico v čital-
nik in že je samodejno pri-
javljen. Naprava ga napoti v 
ambulanto, kjer je naročen, 
prejme natisnjen listek z 
navodili, na zaslonih pa lah-
ko ves čas spremlja svoje 
mesto v čakalni vrsti.

Priznanja za inovacije
Med letošnjimi prejemniki najvišjih regijskih priznanj za inovacije je tudi pet podjetij iz kranjske 
občine: Iskraemeco, Iskratel, TAB Systems, Šubidu in SRC Infonet.

Skupina inovatorjev iz podjetja Iskraemeco je za inovacijo Pravični števec prejela zlato 
priznanje. / Foto: Gorazd Kavčič

Na nacionalni nivo tekmovanja sta se uvrstili 
inovaciji Pravični števec podjetja Iskraemeco in 
Iskratel širokopasovni domski prehod Innbox 
V70-U in Innbox G69 podjetja Iskratel.

Vilma Stanovnik

Kranj – Sredi tega meseca so 
s piknikom, glasbo in prilo-
žnostno slovesnostjo na vrtu 
Doma upokojencev Kranj 
slovesno odprli novo prido-
bitev, prizidek z novim zim-
skim vrtom za stanovalce na 
varovanih oddelkih. 
»Namen investicije je pred-
vsem razširitev prostorov za 
stanovalce z demenco. To je 
velika pridobitev, kajti sta-
novalci z demenco so nemir-
ni in potrebujejo veliko 
gibanja. Še posebno smo 
veseli, ker bo to možno tudi 
pozimi. Zimski vrt je ogre-
van in bo sodobno oprem-
ljen, kar pomeni, da bo jese-

ni za stanovalce z demenco 
pri nas bivanje še lepše,« je 
ob slovesnem dogodku 
povedala direktorica Doma 
upokojencev Kranj Zvonka 
Hočevar in povedala, da je 
bila investicija vredna 310 
tisoč evrov. Večino denarja 
so privarčevali sami, vsako 
leto pa pri investicijah pris-
peva tudi kranjska občina. 
»Kljub temu da je dom upo-
kojencev v domeni države, 
Mestna občina Kranj vedno 
pomaga s finančnimi sreds-
tvi – in tako smo pomagali 
tudi pri najnovejši pridobit-
vi. Seveda pa pomagamo 
tudi pri domski oskrbi,« je 
ob novi pridobitvi povedal 
župan Boštjan Trilar.

Zimski vrt za lepše bivanje

Nove prostore so predali namenu predstavnik stanovalcev 
Marjan Černivec, direktorica Zvonka Hočevar in župan 
Boštjan Trilar. / Foto: Tina Dokl
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Po osebni izkušnji 
delovanja v Komisiji 
za finance mi je post-
alo jasno, da država 
s skopo odmerjeno 
povprečnino zavira 
razvoj občin in jih 
sili v zadolževanje. S 
prejeto povprečnino 
občine ne morejo kriti 
niti tekoče porabe. 
Sredstva za inves-

ticije so namenjena 
manjšim obnovam obstoječe infrastrukture ali 
pa so rezervirana za obvezna lastna sredstva pri 
koriščenju kohezijskih sredstev.
Vsi vemo, da so investicije brez zadolževanja 
najcenejše, a občina Kranj je v tem mandatu 
prisiljena v sklepanje javno zasebnih partnerstev 
za nove investicije, kar je občino bistveno dražje. 
Ker pa lastnih sredstev ni, je to edina možna pot 
razvoja občine.
Druga težava občin je predolgo čakanje na kohe-
zijska sredstva. Kljub pripravljenim projektom in 
rezerviranim sredstvom lastne udeležbe občine 
ne morejo do teh sredstev, saj razpisi zamujajo, 
država pa dodaja nove birokratske ovire. Naloga 
države bi morala biti nudenje pomoči lokalnim 
skupnostim za uspešno koriščenje kohezijskih in 
drugih sredstev.
Vse občine čutimo, da je potrebna decentral-
izacija Slovenije. Občine zagotovo znamo same 
določiti prioritete investicijam. Pri tem pa občina 

Kranj ne sme pozabiti, da vse investicije ne smejo 
biti usmerjene le v mestno jedro, ampak morajo 
biti investicijska sredstva na daljši rok pravično 
porazdeljena med vse krajevne skupnosti. 
Regijski projekt Gorenjske, ki ga lahko izpelje le 
država, pa je lahko gradnja moderne regijske 
bolnišnice v centru Gorenjske ter nujna izgrad-
nja drugega tira železnice, da Kranjčani, ki so za-
posleni v Ljubljani, ne bodo vsak dan izgubljali 
časa v cestnem prometu. Izgradnja drugega tira 
na Gorenjskem bi tudi pomenila trajnostni razvoj, 
ki bistveno zmanjša ogljični odtis v naše okolje.
Če pa se ozrem še na posameznika, pa moram 
priznati, da država ne spodbuja zaposlovanja, saj 
se delo za minimalno plačo ne splača. Vsak za-
posleni bi moral za svoje delo prejeti tako plačilo, 
da ne bi bil prisiljen prositi za socialno pomoč 
in se zatekati po pomoč na Karitas in Rdeči križ. 
Podpiram dvig splošne olajšave na tak nivo, da 
bo zagotovljeno normalno preživetje vsakega 
zaposlenega. Naj država preneha pobirati visoko 
dohodnino in jo potem milostno deliti preko 
socialnih transferjev. Če človek dela, naj dobi 
pravično plačilo.
Nismo posamezniki zaradi države in niti nismo 
občine zaradi države. Država mora biti v službi 
državljanov. Država mora kot mati poskrbeti za 
vse občine. Država naj posamezniku zagotavlja 
pravičnost in varnost, ustrezna zakonodaja pa naj 
zagotovi dobre pogoje za razvoj gospodarstva.

Irena Dolenc, Svetniška skupina N.Si – 
krščanski demokrati

IZVOLJENI POSLANCI NAJ  
BODO GLAS OBČIN
»Če država prenese na občine naloge iz svoje pristojnosti, jim mora  
zagotoviti tudi potrebna finančna sredstva.«

Irena Dolenc
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Vilma Stanovnik

Kranj – Poletje je čas, ko se 
zgodi največ prometnih ne-
sreč, največ tudi s hudimi 
posledicami. »Vzrok za več 
nesreč je več prometa poleti, 
saj večina odhaja na dopuste 
in izlete. Zato želim opozo-
riti, da se je za pot treba pri-
praviti. Večinoma delamo 
do zadnjega dne pred poči-
tnicami, nato v vročini paki-
ramo in se čim prej v petek 
popoldne odpravimo na pot. 
Sledi gneča in slaba volja v 
kolonah. Zato je pametno, 

da se pred odhodom spočije-
mo in se skušamo izogniti 
prometnim konicam. Ko na-
črtujemo pot, pogledamo, 
kje so dela na cesti, kje so 
zastoji in kje obvozi. To je 
danes dostopno na interne-
tu,« pravi direktor Javne 
agencije RS za varnost pro-
meta Kranjčan Igor Velov in 
opozarja, da je za pot treba 
pripraviti tudi vozilo. »Vozi-
lo mora biti tehnično brez-
hibno, gume morajo biti 
dobre in pravilno napolnje-
ne. Marsikdo na poti, ko 
začne deževati ali padati 

toča, ugotovi, da so brisalci 
slabi, zato je treba preveriti 
tudi te. Prav tako je treba na 
pot z zadostno količino gori-
va,« tudi pravi Igor Velov.
»Pomembno je poskrbeti 
tudi za nas oziroma potnike 
v avtomobilu. Treba je imeti 
zadosti osvežilne pijače, 
prav tako pa je v avtu treba 
pravilno sedeti in tako po-
skrbeti, da ob morebitnem 
trku ne pride do hujše po-
škodbe. Prtljaga mora biti 
pravilno zložena, sicer nam 
ali komu drugemu v avtu v 
glavo prileti oster predmet. 
Žal se je mnogokrat zgodilo, 
da je prišlo do manjših tr-
kov, vendar je v potnika pri-
letel težak in oster predmet 
in posledice so bile zelo 
hude,« pravi Velov, ki v tem 
času opozarja tudi na naj-
bolj ranljive skupine udele-
žencev.
»Žal je pri motoristih pogo-
sto vzrok za nesreče še ve-
dno hitrost. Zlasti v naseljih 
je nepredvidljivih situacij 
veliko, zato je upoštevanje 
omejitev še toliko pomemb-
nejše. Pomembno je tudi, 
da poskrbijo za svojo vi-
dnost. Ta je pomembna tudi 
pri pešcih in kolesarjih, dej-
stvo pa je, da kar sedemde-
set odstotkov kolesarjev sa-
mih povzroči prometno ne-
srečo,« dodaja Velov in opo-
zarja, da tudi za kolesarje 
veljajo prometna pravila.

Varno na počitnice
»Poletni meseci, od junija do septembra, so v prometu najbolj rizični, zato 
se je za pot treba pripraviti,« pravi direktor Javne agencije RS za varnost 
prometa Igor Velov.

Igor Velov / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Srečanje so začeli s 
strokovnim predavanjem 
o pomenu gibanja za dvig 
kakovosti življenja invali-
dov in predstavitvijo dobrih 
praks na tem področju. Ena 
od njih je tudi Ljudska uni-
verza Kranj, ki v projektu 
Večgeneracijski center Go-
renjske z različnimi aktiv-
nostmi skrbi za vključevanje 
ranljivih skupin ljudi v lokal-
no okolje in je tudi ob tem 
srečanju izvedla več delav-
nic. »Pripravili smo ustvar-
jalne in športne delavnice. V 

ustvarjalnih udeleženci iz-
delujejo pikapolonice iz ka-
mnov, zavijajo sladka dari-
la, povabimo jih v krog zna-
nja in spretnosti, v športnih 
igrah brez meja pa se meri-
jo v metu žogice,« je poveda-
la Urša Gantar, strokovna so-
delavka v projektu Večgene-
racijskega centra Gorenjske.
Srečanja so se udeležili varo-
vanci in uporabniki več 
kranjskih institucij, name-
njenih invalidnim osebam: 
Varstveno delovnega centra 
Kranj, Centra Korak, Centra 
Sonček, Društva Sožitje ter 
vrtca in šole za otroke s po-
sebnimi potrebami. Branka 

Perne, predsednica Medob-
činskega društva Sožitje 
Kranj, je pohvalila lepo pote-
zo občine, ki je že lani pova-
bila na takšno srečanje, z le-
tošnjim pa obeta, da bo po-
stalo tradicionalno. »Naše 
društvo veliko pozornost na-
menja gibanju, organizira-
mo pohodništvo, bovling, 
plavanje, balinanje ... in člani 
se teh aktivnosti udeležujejo 
po svojih zmožnostih. Na-
men teh aktivnosti ni špor-
tna tekmovalnost, pač pa 
druženje in spoznavanje, če-
mur je v največji meri name-
njeno tudi današnje sreča-
nje,« pravi predsednica 
kranjskega Sožitja in opozar-
ja tudi na dobre programe, ki 
jih ima za invalidne osebe 
izdelane Ljudska univerza, le 
udeleževati se jih je treba. Da 
je gibanje za ljudi s posebni-
mi potrebami nemara še bolj 
pomembno kot za druge, 
zato jih k temu še posebej 
spodbujajo, pa razmišlja 
Pajo Cakiči, sicer trener spe-

cialnih olimpijcev. Delo s to 
populacijo terja veliko truda, 
a je z njihovim zadovolj-
stvom v celoti poplačano, 

pravi Cakiči. Janez Kuralt, 
uporabnik VDC Kranj, ki 
živi v škofjeloški bivalni 
enoti, pa je o srečanju dejal: 

»Bil sem že na lanskem sre-
čanju in takrat smo ustvarja-
li z glino. Letos se družimo 
ob različnih igrah.«

Družili so se ob igrah in gibanju
Mestna občina Kranj je na vrtu gradu Khislstein že drugo leto zapored priredila srečanje z invalidnimi osebami, njihovimi spremljevalci in tistimi, ki delajo 
z njimi. Poudarek na gibanju kot pomembnem delu kakovosti življenja.

Srečanje ob ustvarjanju in gibanju / Foto: Gorazd Kavčič

 »Pametno je, da se pred odhodom na pot 
spočijemo in se skušamo izogniti prometnim 
konicam,« pravi Igor Velov.

Ljudska univerza Kranj, ki v projektu 
Večgeneracijski center Gorenjske z različnimi 
aktivnostmi skrbi za vključevanje ranljivih 
skupin ljudi v lokalno okolje, je tudi na srečanju 
na dvorišču gradu Khislstein izvedla več 
športnih in ustvarjalnih delavnic.
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Vilma Stanovnik

Kranj – »Ponosni smo, da so 
kranjski odličnjaki za petino 
presegli lanskoletni uspeh 
svojih predhodnikov. Prav 
tako z navdušenjem delim 
tudi podatek, da so osnovno-
šolski in srednješolski talen-
ti, tako imenovani prebojni-
ki, tekmovali na izredno 
širokem naboru tekmovanj, 
saj so se udeležili več kot šti-
ridesetih različnih tekmova-
njih, ki poleg klasičnih tek-
movanj iz znanj osnovno-
šolskih in srednješolskih 
predmetov vedno bolj spod-
bujajo raznovrstnost talen-
tov. Predvsem si želim, da 
mladi svoja znanja in vešči-
ne prenesete tudi na razvoj 
Kranja,« je ob srečanju z 
mladimi poudaril župan 
Boštjan Trilar in dodal, da je 
navdušen tako nad uspehi 
osnovnošolcev kot srednje-
šolcev. 
"Všeč mi je tudi, ker so 
današnji dogodek organizi-
rali sami. Sami so izbrali 
lokacijo prireditve, program 
in ostalo in to je tisto, kar pri 
odličnjakih in prebojnikih 
najbolj cenim. Stvari nam-
reč znajo vzeti v svoje roke 
in se odločijo na kakšen 
način bodo živeli," je pove-
dal župan Trilar in dodal, da 
so si tudi priložnostna darila 
ob druženju zbrali sami. 

"To so nogavice, steklenička, 
vrečka za zabavo in podob-
no," je povedal župan Boš-
tjan Trilar, ki je z zaniman-
jem prisluhnil programu. 
Po uvodnem nastopu dijaka 
Gimnazije Kranj Lovra Kriš-
lja so namreč v Vovkovem 
vrtu učenci in dijaki iskali 
svoj slikarski navdih ter na 
slikarskih platnih pustili 
svoj umetniški pečat. Spo-
mine so ustvarjali v foto 
kotičku. Želodčke so razva-
jali s šmornom in šabeso, 
jezike in boke pa razgibali z 
najbolj popularnima glasbe-
nikoma med mladimi Nip-
kejem in Trkajem. Sprejem 
sta s svojim glasbenim nas-
topom sklenila Ana Skum-
vač in Tilen Lotrič z Gimna-
zije Franceta Prešerna. 

Kar 133 odličnjakov
Ob zaključku letošnjega šol-
skega leta je bilo na osmih 
kranjskih osnovnih šolar kar 
133 odličnjakov. Na Osnovni 
šoli Franceta Prešerna je bilo 
dvanajst učencev z odličnim 
povprečjem, na Osnovni šoli 
Simona Jenka enaintrideset, 
na Osnovni šoli Jakoba Aljaža 
dva, na Osnovni šoli Matije 
Čopa in Staneta Žagarja po 
pet, na Osnovni šoli Stražišče 
štirinajst, na Osnovni šoli 
Orehek osemnajst, na Osnov-
ni šoli Predoslje pa trinajst. 

To so: Ademaj Fjolla, Aida 
Kocić, Ajda Likar, Ajda Poga-
čnik, Ajda Rekar, Aleksander 
Kočoski, Aljaž Drinovec, Ana 
Eržen, Ana Križaj, Ana Potoč-
nik, Ana Zajec, Ana Zvršen 
Sever, Anara Nemanič, Ben-
jamin Bajd, Benjamin Štan-
gar, Bine Kovačič, Brina 
Đerković, Brina Erznožnik, 
Brina Nemanič, Brina Sara 
Kalan, Črt Perme Modrijačič, 
Domen Kos, Domen Sajovic, 
Ema Grašič, Ema Rezar, Era-
zem Žgajnar, Eva Bitežnik, 
Eva Kocbek, Eva Lončar, Eva 
Valenčič, Filip Ošlaj, Gaja 
Bumbar, Gaja Kolander, 
Hana Marzidovšek, Ira 
Kopač, Jaka Pelko, Jakob Per-
ko, Jakob Žibert, Jan Lukan, 
Janja Šinkovec, Jože Gašper-
lin, Julija Lejla Mulej, Julija 
Podvratnik, Jure Povšin, 
Katarina Jeram, Katarina 
Pikec, Katja Konc, Katja 
Kurent, Klara Brence, Klara 
Kržišnik, Lana Druškovič, 
Lana Klemenčič, Lara Kozina 
Bubnič, Lara Lukančič, Lara 
Srakar, Lea Ažbe, Lea Gašpe-
rin, Lenart Grmek, Lina 
Košir, Luka Grašič, Luka 
Jerič, Luka Perić, Maj Moho-
rič, Maja Novak, Maja Veter-
nik, Manca Studen, Manca 
Tršan, Mark Breznik, Mark 
Gazvoda, Mark Porenta, Mar-
tin Frelon Koselj, Martin Gra-
šič, Martin Vogelnik, Martina 
Šipec, Maša Bohinc Penček, 

Maša Debelak, Matic Meglič, 
Mavricij Majce Baškard, Meta 
Frelih, Meta Peneš, Miha 
Rus, Mirjam Tepina, Mirko 
Marjanović, Mirna Broder, 
Monika Sunesko, Nace 
Komovec, Neja Mavrič, Neja 
Zupan, Nejc Skok Jekovec, 
Nejc Urh, Neža Kejžar, Neža 
Kovačič, Neža Kristan, Neža 
Kržišnik, Neža Pogačar, Neža 
Sodnik, Nika Arzenšek, Nika 
Brajer, Nika Zdravković, Nina 
Žumer, Nuša Bajželj, Pia 
Kravanja, Renato Podvratnik, 
Reneja Marn, Rihard Turk, 
Rok Smolej, Sabrina Žibert, 
Sonja Debevc, Špela Kukovič, 
Tara Tofaj, Teja Bohinec, 
Teja Rebernik, Tia Vita 
Ćurčić, Tilen Jelenc, Tilen 
Maček, Tilen Strajnar, Tim 
Gašperin, Tim Nograšek, 
Tim Oštir, Tine Bohinc, Tjaša 
Gaberc, Tonja Oman Sušnik, 
Ula Simonič, Urša Ahčin, 
Urša Šilar, Uršula Mulej, 
Valentina Vremec, Vid Lipa-
vic, Zala Logar, Žan Luka Vir-
nik, Živa Juvan, Živa Mesec 
in Živa Zupan.

Več kot 150 talentov
Osnovnošolci in srednješol-
ci, ki so pridobili naziv pre-
bojnikov, so: Aleš Globočnik, 
Aleš Šlibar, Alex Cisar, Aljaž 
Medič, Aljoša Žižmund, 
Amadej Gruškovnjak, 
Ambrož Perovšek, Ana Šarić, 

Ana Zajec, Anara Nemanič, 
Andraž Adamič, Andraž Str-
gar, Andraž Stružnik, Anej 
Hervol, Anže Jarc, Anže 
Krničar, Anže Praprotnik, 
Anže Žnidarič, Anže Žvo-
kelj, Armid Kokulari, Blaž 
Peklaj, Blaž Pernuš, Blaž 
Šimunkovič, Blaž Tavčar, 
Brina Erznožnik, Brina 
Nemanič, Brina Skaza, David 
Golob, Dejan Kalajdžić, 
Domen Blaznik, Domen Pre-
vc, Elmar Beqiri, Erazem 
Baškovec, Erazem Stanonik, 
Eva Bitežnik, Gaber Avsec, 
Gal Bizjak, Gal Črnilogar, Gal 
Pečnik, Gašper Dobrovoljc, 
Gašper Košir, Gašper Lotrič, 
Gregor Globevnik, Gregor 
Grilc, Helena Potočnik, Ile 
Dimitrov, Jaka Benedik, Jaka 
Mardin, Jakob Cehner Kudu-
zović, Jakob Čeferin, Jakob 
Žibert, Jakša Biševac, Jan 
Bombek, Jan Bukovec, Jan 
Krajnik, Jan Sekne, Jernej 
Hribar, Jernej Mišic, Job Sto-
par, Jože Gašperlin, Julija 
Podvrartnik, Jure Abram, 
Jure Kobal, Jure Kotar, Jure 
Zupanc, Kaja Kurent, Kar-
men Jošt, Katarina Kunčič, 
Katarina Rozman, Klara 
Grilc, Klara Zavašnik, Kris-
tjan Cuznar, Lan Sajovic, 
Lana Klemenčič, Lara Bur-
jek, Lara Lukančič, Lara 
Potočnik, Lara Pungerčar, 
Lara Stoilov Spasova, Lea 
Gašperin, Lovro Lotrič, Luka 

Gašperlin, Luka Jelovčan, 
Luka Potočar, Luka Rudović, 
Maj Pelko, Maj Tavčar, Maja 
Zupančič, Manca Bukovec, 
Marcel Malovrh, Mark 
Porenta, Mark Urbančič, 
Martej Breskvar, Martin 
Grmek, Martin Prelog, Maša 
Debelak, Maša Subotič, Matej 
Kotnik, Matic Fajfar, Matic 
Gregorčič, Matic Likar, Matic 
Meglič, Matic Štalec, Melvis 
Feratović, Meta Peneš, Mia 
Lola Živković, Miha Osojnik, 
Mihela Hudobivnik, Monika 
Rozman, Monika Sunesko, 
Neli Mrkun, Neja Zupan, 
Nejc Urh, Nemanja Radulji-
ca, Neža Kržišnik, Neža Pet-
ernel, Neža Strojan Šporar, 
Nik Perne, Nika Meško, Nika 
Roblek, Nika Šimnovec, Nika 
Zavašnik, Nina Zogović, 
Ožbej Balantič, Ronja Čefe-
rin, Sebastjan Lokatelj, Sven 
Jensterle Prešern, Tadej Hro-
vat, Tadej Jeršin, Tara Oster-
man, Tevž Lotrič, Tilen Lot-
rič, Tilen Žibert, Tim Gašpe-
rin, Tina Čpajakovič, Tjan 
Borovnica, Tjaša Sušnik, 
Urban Tišler, Urh Berton-
celj, Uršula Mulej, Val Wal-
dner, Van Vizovišek, Vesna 
Gačnik, Vili Grdič, Zala Blaz-
nik, Zala Urh, Žak Bitenc, 
Žak Lukšič, Žan Keršič 
Ahlin, Žan Ribnikar, Žan 
Žnidar, Žana Štirn in Mla-
dinski pevski zbor OŠ Ore-
hek Kranj.

Kranjski odličnjaki in talenti
Tudi ob zaključku letošnjega šolskega leta je župan Boštjan Trilar povabil na sprejem odličnjake in talente kranjskih osnovnih in srednjih šol, druženje  
pa še malo ni bilo tradicionalno, saj so ga pripravili po željah mladih, ki so se zbrali na vrtu gradu Khislstein in Vovkovem vrtu ter ustvarjali, se sladkali, 
prepevali in se zabavali.

Odličnjaki in talenti kranjskih osnovnih in srednjih šol so se ob zaključku letošnjega šolskega leta družili na vrtu gradu Khislstein ter Vovkovem vrtu, kjer jim je čestital župan Mestne 
občine Kranj Boštjan Trilar, ob dobrem razpoloženju pa so se za spomin skupaj tudi slikali. / Foto: Tina Dokl



Kranj, julij 2018

Manca Pogačar 
in Aljoša Korenčan – 
srce Kavka bara

Poletje na Maistrovem 
trgu sta letos odprla ne-
verjetna Janez Škof in 
Marjan Stanič,  naprej pa 
vse sosede, Kranjčane in 
obiskovalce od drugod va-

bimo na preostale večere pred Kavko. Z D Brincl 
Bendom prirejamo dobrodelni koncert za Rožle-
ta, dečka, ki je pred leti zbolel za rakom, in mu 
tako pomagamo pri predragih operacijah v tuji-
ni. Na dražbi bo tudi košarkarska žoga Gorana 

Dragiča (3. julija ob 19. uri). Glasbenik Iwanouz 
prihaja iz Indonezije, z otoka Papua, od koder 
črpa svoje avtohtone glasbene primesi in jih vliva 
v svoj solo nastop v reggae slogu s klaviaturami, 
melodiko in tolkali. Cold Sweat Trio je zasedba 
štirih mladih študentov džeza. Vsak na svojem 
področju so aktivni nastopajoči glasbeniki, to po-
letje pa bodo ritem ter igrivo razpoloženje delili 
tudi z vami. Izvajali bodo priredbe izvajalcev, kot 
so James Brown in The Meters. Obeta se prepo-
ten večer. Smokes & Shuffles je dvojec, v kate-
rem ustvarjalne moči združujeta Luka Ropret in 
DJ Danaja. Prvi je vsestranski kitarist, drugi pa 
DJ in producent elektronske glasbe, prisoten že 
od samih začetkov predvsem na drum and bass 
sceni. Po nekaj letih premora se dvojec na glas-
beno prizorišče vrača prav to poletje na Maistrov 
trg! Mishka Adams in Beto Caletti iz Argenti-
ne bosta  na svoji evropski turneji obiskala tudi 
Kranj in nam predstavila svojo ljubezen do juž-
noameriške glasbe v ritmih džeza, sambe in bos-
sa nove. Konec avgusta gostimo Primoža Turka 
in Skrajneže, kantavtorja iz Kočevja. Njegove 
pesmi so predvsem naravovarstvene, družbe-
nokritične, ljubezenske in nasploh življenjske, v 
njih pa ne »špara« jezika. Plata špila je projekt, 
v katerem se že četrtič pred Kavko zvrsti nekaj 
ustvarjalcev in DJ-ev elektronske glasbe. Nato 
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gostimo Daniela Vezojo, glasbenika iz Brežic, 
ki zase pravi, da bi svojo glasbo uvrstil v žanr 
americane, sicer pa še nekam med folk in kan-
tavtorstvo. Koncerti se začnejo točno ob 21. uri 
in končajo malo čez deseto, zato »priletite« in ne 
zamudite. Skupaj vedno ustvarimo intimen večer 
na trgu. Pridružil pa se nam tudi sam Franz in 
Jožef s svojimi kulinaričnimi priboljški.

Darči Kruševac – 
programski vodja 
SubArt festivala

SubArt festival bo ob 
praznovanju desete oble-
tnice tudi letos od 28. 
junija do 7. julija z razno-
likim glasbenim progra-
mom povezal aktivna kul-

turna prizorišča Kranja v vedno prepoznavnejši 
mestni festival, ki že nekaj let presega lokalne 
interese in privablja tudi obiskovalce iz tujine. 
Obljublja zanimivo dogajanje za vse okuse. Na 
dvorišču Letnega gledališča Khislstein se bosta 
odvila dva dogodka. Upor, strpnost in svobodo 
bo s projektom Nosil bom rdečo zvezdo ope-
vala Svetlana Makarovič z gosti, med drugimi 
tudi tržaškim partizanskim pevskim zborom. 
Avstralski beat boxer Dub FX s predskupino do-
mačih Raggalution bo poskrbel za ljubitelje ele-
ktronskih in vokalnih beatov. Legendarni srbski 
rokerji Partibrejkers, ikone balkanske glasbene 
scene, bodo ogreli publiko pred KluBarom. V pro-
storih Trainstation SubArta bo poskrbljeno za 
trše zvrsti glasbe. Nastopile bodo skupine, ki so 
v širši kulturni sferi večkrat spregledane, v alter-

nativi pa tudi mednarodno prepoznavne: Within 
Destruction, The Canyon Observer, Bolesno Gri-
nje, Aktivna propaganda, Mist in Black Reaper. 
Po koncertu Dub FX bodo za zabavo do jutranjih 
ur skrbeli Roots in Session. Na terasi Layerjeve 
hiše bo program namenjen predvsem ljubiteljem 
etna, džeza in fusiona. V goste pridejo Katalena, 

Vasil Hadžimanov band, Boris Cavazza kvin-
tet ter mednarodni projekt New Beatz Trio. V 
mednarodni izmenjavi grafitarjev bo ekipa za-
grebškega Attacka priskočila na pomoč domači 
ekipi pri grafitiranju Trainstation SubArta, ki se 
bo tako do konca festivala lahko pohvalil z novi-
mi poslikavami.

Klemen Malovrh – 
vodja koncertnega 
programa KluBar

KluBar na terasi pripravlja 
poletni koktajl dogod-
kov, namenjen vsem ge-
neracijam! Glede progra-
ma smo zelo fleksibilni. 
Pri nas lahko ujamete na-

stop pevskega zbora, elektronko, rock 'n' roll, oku-
sen koncert ali pa le prijetno večerno druženje. 
Vse programske zvrsti so seveda skrbno izbrane 
in kvalitetno izpeljane in res se trudimo, da vas 
ne pustimo ravnodušnih. Ob četrtkih običajno 
poteka program z DJ-em Gregom in prijatelji. Na-
bor glasbe je raznolik, zato se za vsakogar, ki ve, 
kaj je dobra glasba, najde glasbena želja. Petki so 
zMešani. Takrat ponujamo karaoke, elektronske 
večere, Videomix, dogodke zunanjih organizator-
jev itn. Ob sobotah pa že tradicionalno potekajo 

Večeri z okusom oziroma koncerti skrbno izbra-
nih izvajalcev. Skupina Generator bo nastopila na 
zaključni zabavi svetovnega prvenstva v mounta-
inboardingu in prinesla večer balkanske, džezo-
vske in rokovske fuzije. V gorenjsko metropolo 
prihaja zasedba  Partibrejkers, ki jo mnogi ozna-
čujejo za začetnico jugoslovanskega garažnega 
rocka. Čez poletje pa se bodo v KluBaru zvrstili 
še  Grunge show Matic Ajdič & Peter Hudnik, 
Kranfest - Smooth house & sax live, Popolnoč-
ni špil!, Popgaraž,  Ajd Čao,  Renata Mohorič 
(I.C.E.), King Foo, Latino Live,  Hamo & Rudi 
Bučar ter na zadnjem terasa žuru Joške Vn. Če 
vas še kar nismo prepričali, pa vabljeni ob sredah 
od 12. ure dalje na okusen burger. Od takrat pa 

do 21. ure ponujamo Sredine burger piknike 
na terasi lokala! Preživite vsaj eno poletno noč z 
nami. Ne bo vam žal!

Matjaž in Maša 
Zevnik  - glavna 
organizatorja dirk za 
Veliko nagrado Kranja

Kolesarstvo je v Kranju 
doma, zato v gorenjski 
prestolnici tudi letos ne 
manjka kolesarskih pri-
reditev za vse kolesarske 

navdušence, za kar gre zasluga predvsem doma-
čemu kolesarskemu klubu. Kranjski kolesarski 
klub vse ljubitelje kolesarstva in druženja zadnji 
konec tedna v juliju vabi na Kolesarski praznik 
v Kranju. V soboto, 28. julija, bodo tekmovalni 
program začeli že v popoldanskih urah s kriteri-
jem, ki bo hkrati tudi državno prvenstvo. Vmes 
bodo na svoj račun prišli tudi otroci, ki še ne tre-
nirajo kolesarstva, in amaterji. Sledil bo nočni kri-
terij za člansko kategorijo, ki bo pravi kolesarski 
spektakel za gledalce. Po lanski šestdesetletnici 
delovanja kluba pa bodo kolesarji tudi letos pra-
znovali – petdeseto izvedbo dirke za Veliko na-
grado Kranja, ki jo bodo obeležili s sobotnim ve-
černim koncertom skupine Pop Design. 
V nedeljo, 29. julija, pa ob 13.30 sledi naj-
starejša slovenska mednarodna kolesarska 
dirka, že petdeseta Velika nagrada Kranja – 
Memorial Filipa Majcna. Trasa poteka po okoli-
ci Kranja, zato bo zelo zanimiva tudi za gledalce, 
organizatorji pa obljubljajo močno mednarodno 
konkurenco. Še posebej zanimiv pa bo vzpon 
na Jelenov klanec, po katerem so dirke v Kranju 
znane – kolesarji ga bodo prevozili kar 13-krat. 
Zadnji julijski konec tedna ste torej vabljeni, da 
pridete navijat za kolesarje ali pa se zabavat na 
koncert skupine Pop Design v soboto ob 20. uri. 
Več na kklub-sava.si/organizacija-dirk/vn-kra-
nja-2/.

KRANJSKA POLETNA DOŽIVETJA

Letos praznujemo evropsko leto kulturne 
dediščine! V ta namen smo na Instagramu 

pripravili natečaj #KranjForCulture, 
kjer skupaj z vami odkrivamo kulturno 

dediščino Kranja. Je to arhitektura, 
kulinarika, morda dogodki, prazniki, 

običaji? Svoje fotografije označite z značko 
#KranjForCulture in nam pokažite kaj za 

vas predstavlja kulturno dediščino našega 
mesta.

Več o natečaju si lahko preberete na 
www.visitkranj.com

instagram

foto: Sevad Rošić foto: Anja Hrnčič
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KAM V MESECU JULIJU?
20:00 Koncert: The Canyon Observer
 Trainstation SubArt
21:00 Poletje na Maistrovem trgu: 
 Iwanouz, Indonezija, Kavka bar
21:00 Koncert: Boris Cavazza Kvintet
 Layerjeva hiša

PETEK, 6. julij
10:00 Igramo se z lesenimi igračami
	 Mestna	knjižnica	Kranj

SOBOTA, 7. julij
8:00 Košarka 3 x 3, Slovenski trg
Turnir	državnega	prvenstva	v	ulični	košarki	3	x	3.

10:00 Počitniška delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein
11:00 Brezplačno vodenje: Klasičen voden  
 ogled Kranja, Kranjska hiša

Spoznajte	očarljivo	mestno	jedro	skozi	pripovedi	
izkušenih	vodnikov,	ki	vas	bodo	popeljali	po	me-
stu,	kjer	sta	doma	tradicija	in	kultura.

18:00 Celinski pokal v smučarskih skokih   
 Kranj 2018,	Smučarski	skakalni
	 center	Gorenja	Sava
19:00 Vodstvo po razstavi What if …
 Layerjeva hiša
19:00 Gasilska veselica,	Stražišče
21:00 Koncert: Partibrejkers, Klubar
21:00 Koncert: Aktivna Propaganda, 
 Bolesno Grinje, Trainstation SubArt

NEDELJA, 8. julij
9:00 Celinski pokal v smučarskih skokih   
 Kranj 2018,	Smučarski	skakalni
	 center	Gorenja	Sava

PONEDELJEK, 9. julij
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj

TOREK, 10. julij
17:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Dvodnevna delavnica za otroke s   
 Petro Cerar, Layerjeva hiša
19:00 Odprtje razstave Antični nakit
 Mestna hiša

Na	ogled	bodo	postavljene	povsem	nove,	še	ni-
koli	videne	prestižne	najdbe	s	kranjskega	Lajha.

SREDA, 11. julij
10:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Dvodnevna delavnica za otroke s   
 Petro Cerar, Layerjeva hiša
19:00 Odprtje fotografske razstave
 Gorenjskih fotografov: FK TNP Bled,  
 FK Jesenice, FK Tržič in FD Janez   
 Puhar Kranj, Kranjska hiša

ČETRTEK, 12. julij
10:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Delavnica: Barbara Demšar: 
 Življenje v morju, Layerjeva hiša
19:00 Odprtje razstave del Borisa Jesiha
 Mestna hiša
19:00 Predstava: Dosjeji KIKS
	 Mestna	knjižnica	Kranj

V	predstavi	bodo	posebni	agenti	iz	agencije	SOVA	
raziskovali	nepojasnjene	in	umbegajoče	primere,	
znane	tudi	kot	dosjeji	KIKS	(The	KIKS-files).
20:30	 Večeri pod grajsko lipo: Vokalna   
 skupina VOX Arsana z Nino Strnad 
 in instrumentalnim triom
 Vrt gradu Khislstein
21:00 Film: Vztrajanje, Vovkov vrt
21:00 Poletje na Maistrovem trgu: Cold   
 sweat trio, Kavka bar

PETEK, 13. julij
10:00 Igramo se z lesenimi igračami
	 Mestna	knjižnica	Kranj

SOBOTA, 14. julij
8:00 Bolšji sejem, Glavni trg

NEDELJA, 15. julij
21:00 Koncert: Marko Škugor & Klapa 
 Maslina,	Letno	gledališče	Khislstein

PONEDELJEK, 16. julij
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj

TOREK, 17. julij
17:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19:00 Urbani sprehod po kulturni četrti   
 Kranja in razstavi What if …
 Layerjeva hiša

SREDA, 18. julij
10:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20:30	 Večeri pod grajsko lipo: Marina 
 Martensson kvartet
 Vrt gradu Khislstein

ČETRTEK, 19. julij
10.00	-	 Kranfest 2018, Staro	mestno	jedro 
24.00	 program	na	strani	4
10:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00	 Šiviljska delavnica
 Medgeneracijski	center

Šivalni	 stroj	 si	 je	 možno	 tudi	 izposoditi.	 Zaradi	
omejenega	števila	so	obvezne	predhodne	prijave	
na	041	724	134	ali	na	mck-prijava@luniverza.si.
18:00 Urška Mazej: Transformacija ulice
 Layerjeva hiša
19:00  Meditacija zdravi, odpira vse poti 
 in vrača življenje življenju, 
	 Zavod	za	varstvo	naravne	
	 in	kulturne	dediščine

21:00 Poletje na Maistrovem trgu: Luka   
 Ropret live set, Kavka bar
21:00 Film: Ivan, Vovkov vrt
21:00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Pogovor z Markom Brdarjem
 Layerjeva hiša

PETEK, 20. julij
10.00	-	 Kranfest 2018, Staro	mestno	jedro 
24.00	 program	na	strani	4
10:00 Igramo se z lesenimi igračami
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00					 Koncert: Tantadruj: Pevcu - Če bi   
 se srečali Prešeren, Jenko in Puhar
               Prešernov gaj

SOBOTA, 21. julij
08.00	-	 Kranfest 2018, Staro	mestno	jedro 
24.00	 program	na	strani	4

PONEDELJEK, 23. julij
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj

TOREK, 24. julij
17:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
21.00	 Ruska noč: Manca Izmajlova
	 Letno	gledališče	Khislstein

SREDA, 25. julij
10:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20:30	 Večeri pod grajsko lipo: Maja Keuc   
 Amaya z glasbeniki
 Vrt gradu Khislstein

Maja	 Keuc	 je	 izdala	 prvi	 internacionalni	 mini	
album	 z	 naslovom	 Fairytales,	 pod	 umetniškim	
imenom	Amaya,	katerega	pesmi	bo	predstavila	
v	živo	z	uveljavljenimi	glasbeniki.	Repertoar	zaje-
ma	opus	Majinih	lastnih	skladb,	skupine	Papir	in	
nekatere	priredbe	znanih	pop/soul	pesmi.

ČETRTEK, 26. julij
10:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Delavnica: Brut Carniollus:
 Napredne kompozitne tehnike
 v Photoshopu, Layerjeva hiša
21:00 Film: Kavarniška gospoda, Vovkov vrt

PETEK, 27. julij
10:00 Igramo se z lesenimi igračami
	 Mestna	knjižnica	Kranj

SOBOTA, 28. julij
14.30				 Kolesarski praznik v Kranju: Kriterij  
 in nočni kriterij (DP), Slovenski trg
20.00		 Koncert: Pop Design, Slovenski trg

NEDELJA, 29. julij
13:30		 Mednarodna kolesarska dirka: 
 Velika nagrada Kranja – Memorial   
 Filipa Majcna, Slovenski trg

PONEDELJEK, 30. julij
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj

TOREK, 31. julij
17:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj

VSAK PONEDELJEK
16.00	 Delavnica: Ponedeljkove Tekstilnice
	 Otroški	stolp	Pungert

VSAK TOREK
16.00	 S Kančkom v mestu: otroški zabavni  
 program, Glavni trg

16.00	 Torkove risarije in igrarije Malo po   
 svoje,	Otroški	stolp	Pungert
17.00	 Vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša

VSAKO SREDO
 Sreda brez evra,	Izbrani	lokali

	 v	Starem	mestnem	jedru
13.00	 Sredin burger piknik na KluBar terasi
 KluBar
16.00	 Sredine Ustvarjalnice s teto
 Jadrnico, Otroški	stolp	Pungert

VSAK ČETRTEK
16.00	 Četrtki ob vodnjaku: ekološka   
 tržnica, glasbeni progra
  in poslikava s kano, Glavni trg

16.00	 Četrtkovi spretni prstki
	 Otroški	stolp	Pungert

VSAK PETEK
 Srečni petek,	Izbrane	trgovine
	 v	Starem	mestnem	jedru

16.00	 Petkove Glasbene igrarije
	 Otroški	stolp	Pungert
17.00	 Vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
10.00	 Vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša
10:30	 Stolpove sobotne Ustvarjalnice
	 Otroški	stolp	Pungert

VSAKO NEDELJO
10.00	 Vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša

NEDELJA, 1. julij
18:00 Delavnica: Lane Collage: Kdo je 
 Plato? Layerjeva hiša
21:00 Pleska, likovno-glasbeni festival
 Bordo in Maruša Štibelj
 Layerjeva hiša

PONEDELJEK, 2. julij
16:00 Predavanje: Adijo blokade, čas je
 za boljše življenje!
	 Humana	-	Združenje	svojcev	pri	
	 skrbi	za	mentalno	zdravje
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Predavanje: Kai Holland: Avtorske   
 pravice v kolažu, Layerjeva hiša
18:00 Brezplačni pregledi atlasa
	 Humana	-	Združenje	svojcev	pri	
	 skrbi	za	mentalno	zdravje
19:00 Razstava: Subdukcijska cona
 Mestna hiša
21:00 Koncert: New Beatz Trio
 Layerjeva hiša

TOREK, 3. julij
17:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Delavnica: Claudio Beorchia: 
 Skupinski kolaž, Layerjeva hiša
19:00 Razstava v Mali galeriji Likovnega   
 društva Kranj, LD Kranj, Mala galerija
19:00 Dobrodelni koncert za Rožleta
 Kavka bar
Moči	sta	združila	D	Brincl	Bend	in	Kavka	bar	ter	
pripravila	 dobrodelni	 koncert	 za	 Rožleta,	 ki	 se	
bori	z	rakom.	

19:00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:  
 Marko Pogačnik predstavitev nove  
 knjige Slovenija čudežna
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev

Marko	Pogačnik	na	povsem	nov	način	predstavi	
Slovenijo	kot	živ	organizem,	zgrajen	vzdolž	 treh	
osi,	ki	izvirajo	iz	jedra	Triglava.	
21:00 Koncert: Katalena
 Layerjeva hiša

SREDA, 4. julij
10:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Simone Karl: Hiše spomina, Za 
 plastmi, Layerjeva hiša
20:30	 Večeri pod grajsko lipo: Teo Collori   
 in Momento Cigano
 Vrt gradu Khislstein
21:00 Koncert: Vasil Hadžimanov Band
 Layerjeva hiša

ČETRTEK, 5. julij
10:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Razstava: What if ..
 Layerjeva hiša
19:00 Kviz znanja
	 Mestna	knjižnica	Kranj
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Kaos – Festival 
sodobnega 
kolaža
V	kulturni	četrti	Kranja	se	bo	to	poletje	težko	
izogniti	 ustvarjalnemu	 kaosu!	 Sklop	 umetni-
ških	dogodkov	staro	mestno	jedro	spreminja	v	
preplasten	konglomerat	barv,	idej	in	raznolikih	
izrazov.	 Poleg	 osrednje	 razstave	 rezidenčnih	
umetnikov,	 ki	 jo	 najdete	 v	 galeriji	 Layerjeve	
hiše,	 festival	prinaša	brezplačne	delavnice	za	
odrasle,	 mlade	 in	 otroke,	 spoznavanje	 pova-
bljenih	 umetnikov	 kolaža	 in	 sveže	 pristope	 k	
združevanju	različnih	žanrov,	tako	vizualnih	kot	
glasbenih.	

Layerjeva hiša, Stolp Škrlovec, 
Mergentalerjeva, kulturna četrt Kranja, 
29. 6.–14. 8. 2018

NE ZAMUDITE!

Koncert skupine 
Katalena
Skupina	 se	 ukvarja	 predvsem	 z	 ljudsko	 glas-
beno	 zapuščino	 slovenskega	 prostora,	 ki	 jo	
prireja	in	izvaja	na	sebi	lasten	način.	Že	vrsto	
let	sodi	med	bolj	prepoznavne	etno	bende,	ki	
se	sprehaja	med	popularno	in	ljudsko	glasbo,	
med	tradicionalnim	in	urbanim.	Zadnji,	sedmi	
album	Človek	ni	 zver,	 ki	ga	bo	skupina	pred-
stavila	 na	 koncertu,	 se	 napaja	 pri	 dediščini	
slovenskih	ljudskih	pesmi	z	vojaško	tematiko,	
bistveno	 pa	 jo	 sooblikujejo	 uglasbitve	 poezije	
Iva	Brnčića	ter	avtorske	skladbe,	ki	vsebinsko	
in	oblikovno	sledijo	tradiciji.

Layerjeva hiša,
3. 7. 2018 ob 21.00

50. Velika nagrada 
Kranja – Memorial 
Filipa Majcna
V	 nedeljo,	 29.	 julija,	 ob	 13.30	 ne	 zamudite	
najstarejše	slovenske	mednarodne	kolesarske	
dirke,	ki	poteka	pod	okriljem	mednarodne	kole-
sarske	zveze	UCI,	že petdesete Velike nagrade 
Kranje – Memorial Filipa Majcna.	Trasa	pote-
ka	po	okolici	Kranja,	zato	bo	zelo	zanimiva	tudi	
za	gledalce,	organizatorji	pa	obljubljajo	močno	
mednarodno	konkurenco.	Še	posebej	zanimiv	
pa	bo	vzpon	na	Jelenov	klanec,	po	katerem	so	
dirke	v	Kranju	znane	–	kolesarji	ga	bodo	prevo-
zili	kar	13-krat.

Zadnji	julijski	konec	tedna	ste	torej	vabljeni,	da	
pridete	navijat	za	kolesarje	ali	pa	se	zabavat	na	
koncert	skupine	Pop	Design.	

Slovenski trg in ulice Kranja, 
29. 7. 2018 ob 13.30

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo 
V	 objemu	 srednjeveškega	 obzidja	 gradu	 Khi-
slstein,	 na	 mirnem	 in	 očarljivem	 grajskem	
dvorišču,	 se	 v	 poletnih	 mesecih	 pod	 staro	
lipo	 odvijajo	 nepozabna	 večerna	 doživetja,	
obarvana	z	dobro	glasbo,	vrhunskimi	izvajalci,	
kakovostnim	vinom,	odlično	kulinariko	in	spro-
ščenim	druženjem.	Pod	grajsko	lipo	vas	to	se-
zono	vabijo	Teo	Collori	in	Momento	Cigano	(4.	
7.),	Vox	Arsana	in	Nina	Strnad	(11.	7.),	Marina	
Martensson	(18.	7.),	Maja	Keuc	-	Amaya	(25.	
7.),	Marko	Črnčec	(1.	8.)	ter	Klemen	Slakonja	
in	All	Star	Orchestra	(8.	8.).

Dvorišče ob gradu Khislstein, 
4. 7.–8. 8. 2018 ob 20.30

Koncerti bodo potekali v vsakem vremenu.

Državno 
prvenstvo v 
odbojki na mivki 
Odbojkarski	klub	Triglav	Kranj	 že	vrsto	 let	 za-
pored	 organizira	 turnir	 v	 odbojki	 na	mivki,	 ki	
poteka	v	okviru	Kranfesta.	Turnir	 je	z	 leti	pre-
rasel	v	državno	prvenstvo	v	odbojki	na	mivki,	
na	 katerem	 se	 pomerijo	 najboljše	 ženske	 in	
moške	dvojice	v	državi.	Prizorišče	se	letos	seli	
na	Slovenski	 trg.	Dogodek	se	bo	začel	v	četr-
tek s kvalifikacijami za državno prvenstvo in 
rekreativnim turnirjem ter nadaljeval v petek 
z izločilnimi boji. V soboto bodo polfinalni in 
finalni obračuni. Na	turnirju	bo	sodelovalo	po	
12	 ženskih	 in	moških	 dvojic.	 Letos	 bo	 imelo	
državno	prvenstvo	še	dodaten	naboj,	saj	bo	to	
zadnja	preizkušnja	za	najboljše	slovenske	pare.

Četrtek:  15:00 turnir rekreativnih ekip 
Petek:  10:00 izločilni boji po skupinah 
              18:00 četrtfinalni obračuni 
Sobota:  10:00 Body zorbing na mivki
 15:00 polfinale ženske in moški
 19:00 tekmi za 3. mesto
 21:00 finale ženske in moški

Slovenski trg, 19. 7.–21. 7. 2018

Filmi na 
Vovkovem vrtu
Vovkov	 vrtu	 se	 poleti	 ob	 četrtkih	 spremeni	 v	
kino	 pod	 zvezdami.	 Ogledate	 si	 lahko	 izbra-
ne	filme,	ki	sledijo	najboljši	evropski	in	svetovni	
produkciji.	 Prvi	 v	 vrsti	 bo	 film	Vztrajanje	 (12.	
7.),	 skozi	 poletje	 pa	mu	 bodo	 sledili	 še	 Ivan	
(19.	7.),	Kavarniška	gospoda	(26.	7.),	Služki-
nja	(2.	8.),	Stalinova	smrt	(9.	8.),	Foxtrot	(16.	
8.),	 Popolni	 tujci	 (23.	 8.)	 in	 Projekt	 Florida	
(30.	8.).	Filme	na	Vovkovem	vrtu	bo	zaključil	
film	Tonija	Cahuneka	z	naslovom	Kranj,	mesto	
na	skali	(6.	9.).	

Vovkov vrt,
12. 7.–6. 9. 2018, ob 21. uri 

V primeru dežja bodo vsi filmi prikazani v 
Stolpu Škrlovec!

PEVCU / Če bi se 
srečali Prešeren, 
Jenko in Puhar
Koncert	skupine	Tantadruj	 z	gosti,	uglasbene	
poezije	treh	kranjskih	pesnikov	in	Cankarja,	je	
posvečen	trem	»Gajevcem«	-	Francetu	Prešer-
nu,	Simonu	Jenku	in	Janezu	Puharju.	Ker	smo	
v	Cankarjevem	letu,	se	jim	bo	na	koncertu	pri-
družil	Ivan	Cankar,	z	uglasbeno	poezijo	in	s	svo-
jimi	brezčasno	aktualnimi	nagovori.	Inovativna	
premierna	uprizoritev	v	Prešernovem	gaju	bo	
literarni,	 glasbeni	 in	 scenski	 dogodek,	 ki	 bo	
prvi	tovrstni	performans	v	parku,	kjer	ležijo	trije	
veliki	ustvarjalci,	in	je	prispevek	h	kulturnemu	
oživljanju	gaja.	Dogodek	»Če	bi	se	srečali	...«	
je	nadaljevanje	že	uveljavljenih	dogodkov,	izva-
janih	od	l.	2009,	zasnovanih	kot	predstavitev	
umetnikov	iz	lokalnega	okolja.

Prešernov gaj, 20. julij ob 20. uri
 

Kranfest
Osrednji gorenjski festival kulture, športa in 
kulinarike.	Mestne	ulice	Kranja	bodo	za	tri	dni	
postale	oder	 kulturnih	dogodkov,	 kulinaričnih	
doživetij,	umetniških	tržnic	in	športnih	iger	za	
vse	generacije.	Slovenski	trg	se	bo	spremenil	
v	odbojkarsko	igrišče,	kjer	bo	potekalo	državno	
prvenstvo	 v	 odbojki	 na	 mivki	 ter	 športno-za-
bavne	 igre	 na	 mivki.	 Osrednji	 glasbeni	 oder	
na	Glavnem	trgu	bo	gostil	zveneča	slovenska	
imena	 pop	 in	 rock	 glasbenih	 skupin,	 pred	
Prešernovim	gledališčem	in	na	Pungertu	bodo	
potekali	 koncerti	 v	bolj	 intimnem	vzdušju.	Ži-
vahen	 ulični	 utrip	 bodo	 ustvarili	 mednarodni	
festival	 lajnarjev,	ulično	gledališče,	Art	tržnica	
ter	sejem	domače	in	umetnostne	obrti.	Manj-
kali	 ne	 bodo	 niti	 Kranska	 kuhna,	 Kino	 pod	
zvezdami,	Chill	out	večer	s	koktajli	in	ognjenim	
performansom,	ter	še	in	še.	

Različne lokacije mestnega jedra,
19. 7.–21. 7. 2018
 

   
Organizatorji	si	pridružujejo	pravico	do	

spremembe	programa.	Organizatorje	prosimo,	
da	informacije	o	avgustovskih	dogodkih	oddate	
do	10.	julija	na	www.visitkranj.com	ali	pa	se	

obrnite	na	koordinatorko	kulturnih	dogodkov	pri	
Zavodu	za	turizem	in	kulturo	Kranj.

PROGRAM
ZDRUŽENJA 
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

Stalne razstave, stalne dogodke in dnevna
otroška dogajanja spremljajte na

www.zgodovinska-mesta.si
www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov

Največje otroško igrišče na Gorenjskem - s Krančkom v mestu vsak torek od 16. ure dalje

Škrat Kranček vas 1x 

mesečno pozdravlja na 

youtube kanalu visitkranj 

in na FB visitkranj
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KAM V MESECU JULIJU?
20:00 Koncert: The Canyon Observer
 Trainstation SubArt
21:00 Poletje na Maistrovem trgu: 
 Iwanouz, Indonezija, Kavka bar
21:00 Koncert: Boris Cavazza Kvintet
 Layerjeva hiša

PETEK, 6. julij
10:00 Igramo se z lesenimi igračami
	 Mestna	knjižnica	Kranj

SOBOTA, 7. julij
8:00 Košarka 3 x 3, Slovenski trg
Turnir	državnega	prvenstva	v	ulični	košarki	3	x	3.

10:00 Počitniška delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein
11:00 Brezplačno vodenje: Klasičen voden  
 ogled Kranja, Kranjska hiša

Spoznajte	očarljivo	mestno	jedro	skozi	pripovedi	
izkušenih	vodnikov,	ki	vas	bodo	popeljali	po	me-
stu,	kjer	sta	doma	tradicija	in	kultura.

18:00 Celinski pokal v smučarskih skokih   
 Kranj 2018,	Smučarski	skakalni
	 center	Gorenja	Sava
19:00 Vodstvo po razstavi What if …
 Layerjeva hiša
19:00 Gasilska veselica,	Stražišče
21:00 Koncert: Partibrejkers, Klubar
21:00 Koncert: Aktivna Propaganda, 
 Bolesno Grinje, Trainstation SubArt

NEDELJA, 8. julij
9:00 Celinski pokal v smučarskih skokih   
 Kranj 2018,	Smučarski	skakalni
	 center	Gorenja	Sava

PONEDELJEK, 9. julij
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj

TOREK, 10. julij
17:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Dvodnevna delavnica za otroke s   
 Petro Cerar, Layerjeva hiša
19:00 Odprtje razstave Antični nakit
 Mestna hiša

Na	ogled	bodo	postavljene	povsem	nove,	še	ni-
koli	videne	prestižne	najdbe	s	kranjskega	Lajha.

SREDA, 11. julij
10:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Dvodnevna delavnica za otroke s   
 Petro Cerar, Layerjeva hiša
19:00 Odprtje fotografske razstave
 Gorenjskih fotografov: FK TNP Bled,  
 FK Jesenice, FK Tržič in FD Janez   
 Puhar Kranj, Kranjska hiša

ČETRTEK, 12. julij
10:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Delavnica: Barbara Demšar: 
 Življenje v morju, Layerjeva hiša
19:00 Odprtje razstave del Borisa Jesiha
 Mestna hiša
19:00 Predstava: Dosjeji KIKS
	 Mestna	knjižnica	Kranj

V	predstavi	bodo	posebni	agenti	iz	agencije	SOVA	
raziskovali	nepojasnjene	in	umbegajoče	primere,	
znane	tudi	kot	dosjeji	KIKS	(The	KIKS-files).
20:30	 Večeri pod grajsko lipo: Vokalna   
 skupina VOX Arsana z Nino Strnad 
 in instrumentalnim triom
 Vrt gradu Khislstein
21:00 Film: Vztrajanje, Vovkov vrt
21:00 Poletje na Maistrovem trgu: Cold   
 sweat trio, Kavka bar

PETEK, 13. julij
10:00 Igramo se z lesenimi igračami
	 Mestna	knjižnica	Kranj

SOBOTA, 14. julij
8:00 Bolšji sejem, Glavni trg

NEDELJA, 15. julij
21:00 Koncert: Marko Škugor & Klapa 
 Maslina,	Letno	gledališče	Khislstein

PONEDELJEK, 16. julij
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj

TOREK, 17. julij
17:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19:00 Urbani sprehod po kulturni četrti   
 Kranja in razstavi What if …
 Layerjeva hiša

SREDA, 18. julij
10:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20:30	 Večeri pod grajsko lipo: Marina 
 Martensson kvartet
 Vrt gradu Khislstein

ČETRTEK, 19. julij
10.00	-	 Kranfest 2018, Staro	mestno	jedro 
24.00	 program	na	strani	4
10:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00	 Šiviljska delavnica
 Medgeneracijski	center

Šivalni	 stroj	 si	 je	 možno	 tudi	 izposoditi.	 Zaradi	
omejenega	števila	so	obvezne	predhodne	prijave	
na	041	724	134	ali	na	mck-prijava@luniverza.si.
18:00 Urška Mazej: Transformacija ulice
 Layerjeva hiša
19:00  Meditacija zdravi, odpira vse poti 
 in vrača življenje življenju, 
	 Zavod	za	varstvo	naravne	
	 in	kulturne	dediščine

21:00 Poletje na Maistrovem trgu: Luka   
 Ropret live set, Kavka bar
21:00 Film: Ivan, Vovkov vrt
21:00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:   
 Pogovor z Markom Brdarjem
 Layerjeva hiša

PETEK, 20. julij
10.00	-	 Kranfest 2018, Staro	mestno	jedro 
24.00	 program	na	strani	4
10:00 Igramo se z lesenimi igračami
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00					 Koncert: Tantadruj: Pevcu - Če bi   
 se srečali Prešeren, Jenko in Puhar
               Prešernov gaj

SOBOTA, 21. julij
08.00	-	 Kranfest 2018, Staro	mestno	jedro 
24.00	 program	na	strani	4

PONEDELJEK, 23. julij
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj

TOREK, 24. julij
17:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
21.00	 Ruska noč: Manca Izmajlova
	 Letno	gledališče	Khislstein

SREDA, 25. julij
10:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20:30	 Večeri pod grajsko lipo: Maja Keuc   
 Amaya z glasbeniki
 Vrt gradu Khislstein

Maja	 Keuc	 je	 izdala	 prvi	 internacionalni	 mini	
album	 z	 naslovom	 Fairytales,	 pod	 umetniškim	
imenom	Amaya,	katerega	pesmi	bo	predstavila	
v	živo	z	uveljavljenimi	glasbeniki.	Repertoar	zaje-
ma	opus	Majinih	lastnih	skladb,	skupine	Papir	in	
nekatere	priredbe	znanih	pop/soul	pesmi.

ČETRTEK, 26. julij
10:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Delavnica: Brut Carniollus:
 Napredne kompozitne tehnike
 v Photoshopu, Layerjeva hiša
21:00 Film: Kavarniška gospoda, Vovkov vrt

PETEK, 27. julij
10:00 Igramo se z lesenimi igračami
	 Mestna	knjižnica	Kranj

SOBOTA, 28. julij
14.30				 Kolesarski praznik v Kranju: Kriterij  
 in nočni kriterij (DP), Slovenski trg
20.00		 Koncert: Pop Design, Slovenski trg

NEDELJA, 29. julij
13:30		 Mednarodna kolesarska dirka: 
 Velika nagrada Kranja – Memorial   
 Filipa Majcna, Slovenski trg

PONEDELJEK, 30. julij
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj

TOREK, 31. julij
17:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj

VSAK PONEDELJEK
16.00	 Delavnica: Ponedeljkove Tekstilnice
	 Otroški	stolp	Pungert

VSAK TOREK
16.00	 S Kančkom v mestu: otroški zabavni  
 program, Glavni trg

16.00	 Torkove risarije in igrarije Malo po   
 svoje,	Otroški	stolp	Pungert
17.00	 Vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša

VSAKO SREDO
 Sreda brez evra,	Izbrani	lokali

	 v	Starem	mestnem	jedru
13.00	 Sredin burger piknik na KluBar terasi
 KluBar
16.00	 Sredine Ustvarjalnice s teto
 Jadrnico, Otroški	stolp	Pungert

VSAK ČETRTEK
16.00	 Četrtki ob vodnjaku: ekološka   
 tržnica, glasbeni progra
  in poslikava s kano, Glavni trg

16.00	 Četrtkovi spretni prstki
	 Otroški	stolp	Pungert

VSAK PETEK
 Srečni petek,	Izbrane	trgovine
	 v	Starem	mestnem	jedru

16.00	 Petkove Glasbene igrarije
	 Otroški	stolp	Pungert
17.00	 Vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
10.00	 Vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša
10:30	 Stolpove sobotne Ustvarjalnice
	 Otroški	stolp	Pungert

VSAKO NEDELJO
10.00	 Vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša

NEDELJA, 1. julij
18:00 Delavnica: Lane Collage: Kdo je 
 Plato? Layerjeva hiša
21:00 Pleska, likovno-glasbeni festival
 Bordo in Maruša Štibelj
 Layerjeva hiša

PONEDELJEK, 2. julij
16:00 Predavanje: Adijo blokade, čas je
 za boljše življenje!
	 Humana	-	Združenje	svojcev	pri	
	 skrbi	za	mentalno	zdravje
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Predavanje: Kai Holland: Avtorske   
 pravice v kolažu, Layerjeva hiša
18:00 Brezplačni pregledi atlasa
	 Humana	-	Združenje	svojcev	pri	
	 skrbi	za	mentalno	zdravje
19:00 Razstava: Subdukcijska cona
 Mestna hiša
21:00 Koncert: New Beatz Trio
 Layerjeva hiša

TOREK, 3. julij
17:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Delavnica: Claudio Beorchia: 
 Skupinski kolaž, Layerjeva hiša
19:00 Razstava v Mali galeriji Likovnega   
 društva Kranj, LD Kranj, Mala galerija
19:00 Dobrodelni koncert za Rožleta
 Kavka bar
Moči	sta	združila	D	Brincl	Bend	in	Kavka	bar	ter	
pripravila	 dobrodelni	 koncert	 za	 Rožleta,	 ki	 se	
bori	z	rakom.	

19:00 Poletje s Prešernovimi nagrajenci:  
 Marko Pogačnik predstavitev nove  
 knjige Slovenija čudežna
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev

Marko	Pogačnik	na	povsem	nov	način	predstavi	
Slovenijo	kot	živ	organizem,	zgrajen	vzdolž	 treh	
osi,	ki	izvirajo	iz	jedra	Triglava.	
21:00 Koncert: Katalena
 Layerjeva hiša

SREDA, 4. julij
10:00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Simone Karl: Hiše spomina, Za 
 plastmi, Layerjeva hiša
20:30	 Večeri pod grajsko lipo: Teo Collori   
 in Momento Cigano
 Vrt gradu Khislstein
21:00 Koncert: Vasil Hadžimanov Band
 Layerjeva hiša

ČETRTEK, 5. julij
10:00 Družimo se ob družabnih igrah
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Razstava: What if ..
 Layerjeva hiša
19:00 Kviz znanja
	 Mestna	knjižnica	Kranj
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Kaos – Festival 
sodobnega 
kolaža
V	kulturni	četrti	Kranja	se	bo	to	poletje	težko	
izogniti	 ustvarjalnemu	 kaosu!	 Sklop	 umetni-
ških	dogodkov	staro	mestno	jedro	spreminja	v	
preplasten	konglomerat	barv,	idej	in	raznolikih	
izrazov.	 Poleg	 osrednje	 razstave	 rezidenčnih	
umetnikov,	 ki	 jo	 najdete	 v	 galeriji	 Layerjeve	
hiše,	 festival	prinaša	brezplačne	delavnice	za	
odrasle,	 mlade	 in	 otroke,	 spoznavanje	 pova-
bljenih	 umetnikov	 kolaža	 in	 sveže	 pristope	 k	
združevanju	različnih	žanrov,	tako	vizualnih	kot	
glasbenih.	

Layerjeva hiša, Stolp Škrlovec, 
Mergentalerjeva, kulturna četrt Kranja, 
29. 6.–14. 8. 2018

NE ZAMUDITE!

Koncert skupine 
Katalena
Skupina	 se	 ukvarja	 predvsem	 z	 ljudsko	 glas-
beno	 zapuščino	 slovenskega	 prostora,	 ki	 jo	
prireja	in	izvaja	na	sebi	lasten	način.	Že	vrsto	
let	sodi	med	bolj	prepoznavne	etno	bende,	ki	
se	sprehaja	med	popularno	in	ljudsko	glasbo,	
med	tradicionalnim	in	urbanim.	Zadnji,	sedmi	
album	Človek	ni	 zver,	 ki	ga	bo	skupina	pred-
stavila	 na	 koncertu,	 se	 napaja	 pri	 dediščini	
slovenskih	ljudskih	pesmi	z	vojaško	tematiko,	
bistveno	 pa	 jo	 sooblikujejo	 uglasbitve	 poezije	
Iva	Brnčića	ter	avtorske	skladbe,	ki	vsebinsko	
in	oblikovno	sledijo	tradiciji.

Layerjeva hiša,
3. 7. 2018 ob 21.00

50. Velika nagrada 
Kranja – Memorial 
Filipa Majcna
V	 nedeljo,	 29.	 julija,	 ob	 13.30	 ne	 zamudite	
najstarejše	slovenske	mednarodne	kolesarske	
dirke,	ki	poteka	pod	okriljem	mednarodne	kole-
sarske	zveze	UCI,	že petdesete Velike nagrade 
Kranje – Memorial Filipa Majcna.	Trasa	pote-
ka	po	okolici	Kranja,	zato	bo	zelo	zanimiva	tudi	
za	gledalce,	organizatorji	pa	obljubljajo	močno	
mednarodno	konkurenco.	Še	posebej	zanimiv	
pa	bo	vzpon	na	Jelenov	klanec,	po	katerem	so	
dirke	v	Kranju	znane	–	kolesarji	ga	bodo	prevo-
zili	kar	13-krat.

Zadnji	julijski	konec	tedna	ste	torej	vabljeni,	da	
pridete	navijat	za	kolesarje	ali	pa	se	zabavat	na	
koncert	skupine	Pop	Design.	

Slovenski trg in ulice Kranja, 
29. 7. 2018 ob 13.30

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo 
V	 objemu	 srednjeveškega	 obzidja	 gradu	 Khi-
slstein,	 na	 mirnem	 in	 očarljivem	 grajskem	
dvorišču,	 se	 v	 poletnih	 mesecih	 pod	 staro	
lipo	 odvijajo	 nepozabna	 večerna	 doživetja,	
obarvana	z	dobro	glasbo,	vrhunskimi	izvajalci,	
kakovostnim	vinom,	odlično	kulinariko	in	spro-
ščenim	druženjem.	Pod	grajsko	lipo	vas	to	se-
zono	vabijo	Teo	Collori	in	Momento	Cigano	(4.	
7.),	Vox	Arsana	in	Nina	Strnad	(11.	7.),	Marina	
Martensson	(18.	7.),	Maja	Keuc	-	Amaya	(25.	
7.),	Marko	Črnčec	(1.	8.)	ter	Klemen	Slakonja	
in	All	Star	Orchestra	(8.	8.).

Dvorišče ob gradu Khislstein, 
4. 7.–8. 8. 2018 ob 20.30

Koncerti bodo potekali v vsakem vremenu.

Državno 
prvenstvo v 
odbojki na mivki 
Odbojkarski	klub	Triglav	Kranj	 že	vrsto	 let	 za-
pored	 organizira	 turnir	 v	 odbojki	 na	mivki,	 ki	
poteka	v	okviru	Kranfesta.	Turnir	 je	z	 leti	pre-
rasel	v	državno	prvenstvo	v	odbojki	na	mivki,	
na	 katerem	 se	 pomerijo	 najboljše	 ženske	 in	
moške	dvojice	v	državi.	Prizorišče	se	letos	seli	
na	Slovenski	 trg.	Dogodek	se	bo	začel	v	četr-
tek s kvalifikacijami za državno prvenstvo in 
rekreativnim turnirjem ter nadaljeval v petek 
z izločilnimi boji. V soboto bodo polfinalni in 
finalni obračuni. Na	turnirju	bo	sodelovalo	po	
12	 ženskih	 in	moških	 dvojic.	 Letos	 bo	 imelo	
državno	prvenstvo	še	dodaten	naboj,	saj	bo	to	
zadnja	preizkušnja	za	najboljše	slovenske	pare.

Četrtek:  15:00 turnir rekreativnih ekip 
Petek:  10:00 izločilni boji po skupinah 
              18:00 četrtfinalni obračuni 
Sobota:  10:00 Body zorbing na mivki
 15:00 polfinale ženske in moški
 19:00 tekmi za 3. mesto
 21:00 finale ženske in moški

Slovenski trg, 19. 7.–21. 7. 2018

Filmi na 
Vovkovem vrtu
Vovkov	 vrtu	 se	 poleti	 ob	 četrtkih	 spremeni	 v	
kino	 pod	 zvezdami.	 Ogledate	 si	 lahko	 izbra-
ne	filme,	ki	sledijo	najboljši	evropski	in	svetovni	
produkciji.	 Prvi	 v	 vrsti	 bo	 film	Vztrajanje	 (12.	
7.),	 skozi	 poletje	 pa	mu	 bodo	 sledili	 še	 Ivan	
(19.	7.),	Kavarniška	gospoda	(26.	7.),	Služki-
nja	(2.	8.),	Stalinova	smrt	(9.	8.),	Foxtrot	(16.	
8.),	 Popolni	 tujci	 (23.	 8.)	 in	 Projekt	 Florida	
(30.	8.).	Filme	na	Vovkovem	vrtu	bo	zaključil	
film	Tonija	Cahuneka	z	naslovom	Kranj,	mesto	
na	skali	(6.	9.).	

Vovkov vrt,
12. 7.–6. 9. 2018, ob 21. uri 

V primeru dežja bodo vsi filmi prikazani v 
Stolpu Škrlovec!

PEVCU / Če bi se 
srečali Prešeren, 
Jenko in Puhar
Koncert	skupine	Tantadruj	 z	gosti,	uglasbene	
poezije	treh	kranjskih	pesnikov	in	Cankarja,	je	
posvečen	trem	»Gajevcem«	-	Francetu	Prešer-
nu,	Simonu	Jenku	in	Janezu	Puharju.	Ker	smo	
v	Cankarjevem	letu,	se	jim	bo	na	koncertu	pri-
družil	Ivan	Cankar,	z	uglasbeno	poezijo	in	s	svo-
jimi	brezčasno	aktualnimi	nagovori.	Inovativna	
premierna	uprizoritev	v	Prešernovem	gaju	bo	
literarni,	 glasbeni	 in	 scenski	 dogodek,	 ki	 bo	
prvi	tovrstni	performans	v	parku,	kjer	ležijo	trije	
veliki	ustvarjalci,	in	je	prispevek	h	kulturnemu	
oživljanju	gaja.	Dogodek	»Če	bi	se	srečali	...«	
je	nadaljevanje	že	uveljavljenih	dogodkov,	izva-
janih	od	l.	2009,	zasnovanih	kot	predstavitev	
umetnikov	iz	lokalnega	okolja.

Prešernov gaj, 20. julij ob 20. uri
 

Kranfest
Osrednji gorenjski festival kulture, športa in 
kulinarike.	Mestne	ulice	Kranja	bodo	za	tri	dni	
postale	oder	 kulturnih	dogodkov,	 kulinaričnih	
doživetij,	umetniških	tržnic	in	športnih	iger	za	
vse	generacije.	Slovenski	trg	se	bo	spremenil	
v	odbojkarsko	igrišče,	kjer	bo	potekalo	državno	
prvenstvo	 v	 odbojki	 na	 mivki	 ter	 športno-za-
bavne	 igre	 na	 mivki.	 Osrednji	 glasbeni	 oder	
na	Glavnem	trgu	bo	gostil	zveneča	slovenska	
imena	 pop	 in	 rock	 glasbenih	 skupin,	 pred	
Prešernovim	gledališčem	in	na	Pungertu	bodo	
potekali	 koncerti	 v	bolj	 intimnem	vzdušju.	Ži-
vahen	 ulični	 utrip	 bodo	 ustvarili	 mednarodni	
festival	 lajnarjev,	ulično	gledališče,	Art	tržnica	
ter	sejem	domače	in	umetnostne	obrti.	Manj-
kali	 ne	 bodo	 niti	 Kranska	 kuhna,	 Kino	 pod	
zvezdami,	Chill	out	večer	s	koktajli	in	ognjenim	
performansom,	ter	še	in	še.	

Različne lokacije mestnega jedra,
19. 7.–21. 7. 2018
 

   
Organizatorji	si	pridružujejo	pravico	do	

spremembe	programa.	Organizatorje	prosimo,	
da	informacije	o	avgustovskih	dogodkih	oddate	
do	10.	julija	na	www.visitkranj.com	ali	pa	se	

obrnite	na	koordinatorko	kulturnih	dogodkov	pri	
Zavodu	za	turizem	in	kulturo	Kranj.

PROGRAM
ZDRUŽENJA 
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

Stalne razstave, stalne dogodke in dnevna
otroška dogajanja spremljajte na

www.zgodovinska-mesta.si
www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov

Največje otroško igrišče na Gorenjskem - s Krančkom v mestu vsak torek od 16. ure dalje

Škrat Kranček vas 1x 

mesečno pozdravlja na 

youtube kanalu visitkranj 

in na FB visitkranj
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ORGANIZATOR IN IZDAJATELJ: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ,	Glavni	trg	2,	4000	KRANJ,	zanj	direktor	mag.	Tomaž	Štefe,	tel:	04	2380	450;	e:	info@visitkranj.si;	www.visitkranj.com;	instragram:	visitkranj;	facebook:	visitkranj.	Uredništvo časopisa in organizacijski odbor:	Petra	Žibert,	
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ČETRTEK, 19. JULIJ 

10.00	–	22.00		 Razstave v Gradu Khislstein, Mestni hiši in Prešernovi hiši
15.00	–	23.00		 Odbojka - turnir rekreativnih ekip, Slovenski trg
17.00	–	19.30	 4. Mednarodni festival lajnarjev, Mestno jedro  
17.00	–	23.00	 Kranska kuhna, Pred	Prešernovim	gledališčem	Kranj
17.00	–	23.00	 Sejem domače in umetnostne obrti, Mestno jedro

Na	ulicah	Kranja	se	bodo	predstavili	številni	rokodelski	mojstri	domače	in	umetnostne	
obrti.	Obiščite	njihove	razstavne	stojnice,	zagotovo	boste	našli	kaj	vznemirljivega.	
19.00	–	21.00		 Ulično gledališče,	Vrt	gradu	Khislstein,	Maistrov	trg,	pred		
	 	 cerkvijo	sv.	Kancijana
21.00	 	 Filmski večer: Ivan, Janez Burger, 2017, 94’, Vovkov vrt
21.00	–	23.00	 Koncert: Luka Ropret, Kavka bar, Maistrov trg
21.00	–	23.00	 Koncert: Eroika Aromatika z orkestrom, Glavni trg

Eroika	Aromatika	je	glasbeni	projekt,	idejno	in	izvedbeno	zasnovan	s	strani	producentov	
Eroike,	Patrika	Grebla	in	Urše	Mravlje.	Eroika	kot	sinonim	za	glasbeno	zvrst	»pop	–	ope-
ra«	v	Sloveniji	ima	že	dve	dejanji,	Eroika	in	Eroika	Aromatika.	Gre	za	priredbe	že	poznanih	
skladb,	hitov	iz	različnih	obdobij,	različnih	zvrsti	in	tudi	področij.	Ne	zamudite	glasbenega	
spektakla	treh	slovenskih	tenorjev!

PETEK, 20. JULIJ 
10.00	–	24.00		 Državno prvenstvo v odbojki na mivki, Slovenski trg
10.00	–	22.00		 Razstave v Gradu Khislstein, Mestni hiši in Prešernovi hiši
17.00	–	21.00	 4. Mednarodni festival lajnarjev, Mestno jedro  

Kranj	je	vpisan	na	svetovni	zemljevid	lajnarskih	festivalov!	Štirideset	slikovitih	in	hudomu-
šnih	lajnarjev	iz	osmih	evropskih	držav	bo	mestno	jedro	napolnilo	z	zvoki	melodij,	ki	jih	
mojstrsko	izvabljajo	iz	umetelno	poslikanih	inštrumentov.
17.00	-	22.00					 Scott-ov krožni poligon (pumptrack), Za	Globusom
17.00	 	 Vodeni ogled Rovov pod starim Kranjem	(3	EUR/osebo)
  Kranjska hiša, Glavni trg 
17.00	–	24.00	 Kranska kuhna, Pred	Prešernovim	gledališčem	Kranj
17.00	–	24.00	 Art tržnica,	Plečnikovo	stopnišče	
17.00	–	24.00	 Sejem domače in umetnostne obrti, Mestno jedro  
20.00	-	21.00	 Stand-up komedija: Duva Svva	(Sašo	Stare	in	Rok	Bohinc)
	 	 Pred	Prešernovim	gledališčem	Kranj
20.00	–	24.00	 Koncert Hamo & Tribute 2 Love, Tabu, Glavni trg 

Najbolj	cvetoči	in	prodorni	blues	rockerji	Hamo	&	Tribute	2	love	uspešno	predstavljajo	
svoj	zadnji	album	3P.	Koncerti	polni	iskrenosti,	dinamičosti,	preigravanja	in	bluesovske	
improvizacije	so	že	dobrih	deset	let	ključni	atributi	skupine.	Za	seboj	imajo	tri	studijske	
albume	–	Dve	(2013),	PolS	(2015)	in	3P	(2017),	slednjega	pa	so	kritiki	izpostavili	kot	
enega	najbolj	iskrenih	glasbenih	izdelkov	zadnjih	let.

Skupina	Tabu	letos	praznuje	svojih	20	let	delovanja,	kar	bodo	obeležili	z	veliko	turnejo,	
polno	srčnih	koncertov,	akustičnih	in	tistih	ta	glasnih.	Ob	tej	veličastni	številki	20	bodo	
izdali	tudi	“The	best	of”	album,	kot	se	za	“ta	velike”	spodobi.	Vsa	leta	delovanja	so	ostali	
zvesti	sami	sebi	-	delali	glasbo,	ki	jim	je	bila	všeč	in	več	kot	očitno,	je	bila	všeč	tudi	njihovi	
publiki.	
21.00	–	24.00	 DJ CHILL OUT (barman	in	koktajli,	ognjena	predstava)	
  Vrt Gradu Khislstein
21.00	–	24.00	 Koncert: Počeni škafi, Café	galerija	Pungert
22.00	–	24.00	 Akustični koncert Tinkare Kovač 
	 	 Pred	Prešernovim	gledališčem	Kranj	

Tinkara	Kovač	je	glasbenica,	pevka,	diplomirana	flavtistka,	producentka	in	avtorica	glas-
be	ter	besedil,	ki	prihaja	iz	Primorske.	Za	črnimi	lasmi	sije	topla	in	pisana	osebnost,	ki	vas	
bo	navdušila	z	izvrstnim	petjem	ter	virtuoznim	igranjem	flavte.

SOBOTA, 21. JULIJ 
8.00	–	13.00	 Sejem domače in umetnostne obrti, Mestno jedro  
9.00	–	10.00	 Vadba joge, Vovkov vrt
9.00	–	13.00	 4. Mednarodni festival lajnarjev, Mestno jedro
10.00	–	22.00		 Razstave v Gradu Khislstein, Mestni hiši in Prešernovi hiši
10.00	–	20.00		 Otroški Kranfest, Pungert 

10.00	 -	12.00	Eko ustvarjalne delavnice, Poslikava obrazov, Pravljice in igre, Peka 
palačink,	17.00	-	20.00:		 Glasbene minutke, Art ustvarjalne delavnice, Zabavno o preži-
vetju v naravi, Pravljice za lahko noč (Kamišibaj)
10.00	–	12.00	 Koncert pihalnega orkestra Mestne občine Kranj
  in Dobrova, Glavni trg 
10.00	–	20.00		 Vodne igre, nogomet na milnici, Za	Globusom
10.00	 	 Vodeni ogled Rovov pod starim Kranjem	(3	EUR/oseba)
  Kranjska hiša, Glavni trg
10.00	 	 Body zorbing na mivki, Slovenski trg
15.00	–	24.00		 Državno prvenstvo v odbojki na mivki, Slovenski trg 
11.00	 	 Vodeni ogled kanjona Kokre (3	EUR/oseba)
  Kranjska hiša, Glavni trg 
17.00	–	21.00	 4. Mednarodni festival lajnarjev, Mestno jedro  
17.00	–	24.00	 Kranska kuhna, Pred	Prešernovim	gledališčem	Kranj
17.00	–	24.00	 Art tržnica, Plečnikovo	stopnišče
17.00	–	24.00	 Sejem domače in umetnostne obrti, Mestno jedro
18.00	 	 Vodeni ogled kanjona Kokre	(3	EUR/oseba)
  Kranjska hiša, Glavni trg 
19.00	–	21.00	 Ulično gledališče,	Maistrov	trg,	pred	cerkvijo	sv.	Kancijana		
20.00	–	21.00	 Stand-up komedija: Mark Džamastagić, Rok Bohinc, Žan  
  Papič,	Pred	Prešernovim	gledališčem	Kranj	
20.00	–	24.00	 Koncert: HELP! Beatles Tribute, Abba Mia, Glavni trg 

HELP!	A	Beatles	Tribute	je	skupina,	ki	s	svojim	energičnim	vzdušjem	ter	veliko	natančno-
stjo	izvaja	glasbo	legendarnih	The	Beatles.

Z	 odličnim	 nastopom	 ter	 bleščečo	 kostumografijo	 vas	 bodo	 vrnili	 v	 čas	 disko	 krogel,	
svetlečih	oblačil	in	predvsem	zlatega	obdobja	odlične	disko	glasbe.	
21.00	–	24.00	 Koncert: Jazz Ladies,	Café	galerija	Pungert
22.00	–	24.00	 Akustični koncert: Slavko Ivančič 
	 	 Pred	Prešernovim	gledališčem	Kranj 

Slavko	Ivančič,	poznan	kot	odličen	pevec,	je	v	svoji	dolgi	in	uspešni	glasbeni	karieri	nani-
zal	številne	zimzelene	uspešnice	kot	so	Ne	bom	pozabil	na	stare	čase,	Sem	takšen	–	ker	
sem	živ,	Poišči	me,	Dober	dan,	Tina,	Si	še	jezna	name	in	številne	druge.
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Poclain Hydraulics, razvoj, proizvodnja in prodaja hidravličnih sestavin in sistemov, d.o.o.
Industrijska ulica 2, 4226 Žiri, T: 04/ 515 91 53, E: zaposlitev@poclain.com

V podjetju Poclain Hydraulics iščemo nove sodelavce za delo v proizvodnji, 
razvoju in kakovosti. Priložnosti za zaposlitev odpiramo za tiste, ki imate 
znanja s področja strojništva,  mehatronike in drugih tehničnih smeri. 
Pokličite nas ali se nam oglasite preko e-pošte!

Idrija Škofja Loka, Kranj Cerkno Ljubljana, Tolmin
15 km 25 km 30 km 50 km

Suzana P. Kovačič

Kranj – Prostovoljstvo ima 
na Osnovni šoli (OŠ) Simo-
na Jenka Kranj dolgoletno 
tradicijo. »Zavedamo se, da 
ima prostovoljstvo velik po-
men za razvoj in prihodnost 
otrok. Poudarjamo področja 
sociale, humanitarnosti in 
pomoči drugim. Zavzema-
mo se za enakopravnost 
med učenci, poskušamo 
razvijati socialne veščine in 
občutek za sočloveka. Vse te 
naštete vrednote skušamo 
udejanjiti prek krožka Rde-
čega križa OŠ Simona Jenka 
Kranj, ki vključuje poleg šol-
skih otrok tudi vrtčevske. 
Starejši učenci na predme-
tni stopnji imajo možnost 
medvrstniške pomoči v obli-
ki učenja. Že več let šola so-
deluje z raznimi aktivnost-
mi tudi na vseslovenskem 
Dnevu za spremembe,« sta 
povedali mentorici krožka 
Irena Hudobivnik in Bogda-
na Mikša.
V lanskem šolskem letu je 
šola pridobila certifikat Juna-
ki našega časa, ki ga podelju-
je Slovenska filantropija – 
Združenje za promocijo pro-
stovoljstva, letos pa so naziv 
dodatno potrdili z aktivnost-
mi na področju prve pomoči. 
Prejeli so zastavo Junaki na-
šega časa, ki krasi šolo. Naziv 
so v šolskem letu 2017/18 
pridobili učenci Miha Rus, 
Trina Ogrizek, Rafaela Bran-

kovič, Hana Rooss, Nastja 
Boncelj, Hana Kocič, Tit 
Ogrizek in Arne Ogrizek.
Kot je še povedala Hudobiv-
nikova, je bilo delo krožka 
Rdečega križa vse leto ra-
znoliko: »Učenci so dobili 
priznanje za aktivno spod-
bujanje učencev k prosto-
voljstvu, razširjali so znanje 
o prvi pomoči prek torbice 
prve pomoči za razredno 
stopnjo, udeležili so se hu-
manitarne akcije Drobtinica 
za zbiranje prispevkov za 
hrano otrok iz šibkejših dru-
žin. Sodelovali so s prosto-
voljci prve pomoči Rdečega 
križa Slovenije, Območnega 
združenja Kranj pri simula-
cijah nesreč in oživljanju na 
delavnicah v Mestni knjižni-
ci Kranj, večkrat so prišli 
med vrtčevske otroke in jim 
povijali namišljene rane, s 
predstavo Križem Kapica pa 
na šoli zaključili Teden Rde-
čega križa v maju ... Kot 
»poškodovanci« so sodelo-
vali na regijskem tekmova-
nju za odrasle iz znanja o 
prvi pomoči v sodelovanju 
Rdečega križa Slovenije in 
Civilne zaščite v juniju.« 
Krožkarji (Miha Rus, Hana 
Rooss, Rafaela Brankovič, 
Nastja Boncelj, Trina Ogri-
zek, Hana Kocič, Tit Ogri-
zek in Arne Ogrizek) so tudi 
aktualni gorenjski prvaki v 
znanju o prvi pomoči med 
osnovnošolci in sedmi v dr-
žavi na tem področju.

Predani so 
prostovoljstvu
Osnovna šola Simona Jenka Kranj je prejela 
zastavo Junaki našega časa, ki simbolizira 
številne aktivnosti in predanost prostovoljstvu.

Srčni prostovoljci iz Osnovne šole Simona Jenka Kranj

Maša Likosar

Od nekdaj sta bila Zalina 
osrednja predmeta zanima-
nja kemija in biologija, zato 
je študij biokemije odlično 
združil oba njena interesa. 
»Biokemija je relativno mla-
da znanost, zato sem se od-
ločila za izobraževanje v tu-
jini, kjer je to področje bolj 
razvito. Tudi v Sloveniji hi-
tro napreduje, vendar v in-
frastrukturi in laboratorijih 
še vedno prednjačijo univer-
ze v tujini,« pravi Zala, ki se 
je odločila za univerzo v Ox-
fordu: »Imajo poseben sis-
tem tutorialov, ki je študen-
tom zelo prijazen. Tutorji se 
trudijo, da vsak doseže svoj 
potencial, obenem pa podpi-
rajo zdrav razvoj študenta.« 
Pravi tudi, da Oxford pou-
darja napredek in opozarja 
na vsa nova odkritja. »Učni 
program se posodablja vsa-
ko leto in imamo čast, da 
gostimo predavatelje z vsega 
sveta, kar predstavlja veliko 
prednost za pridobivanje 
znanja,« razmišlja Zala.
Njeno izobraževanje v An-
gliji se močno razlikuje od 
slovenskega. »Študenti se-
stavljamo skupnost posame-
znega kolidža, ki skozi štu-
dij postane zelo povezana.«
Zalin študijski dan se začne 
ob deveti uri. »Imamo dve 
ali tri predavanja po eno 
uro, kar je drugače od slo-

venskih študentov, ki preži-
vijo ves dan v predavalnicah. 
Popoldan imamo tutoriale 
ali razrede, kar pomeni, da 
dnevno porabim šest do 
osem ur za študij,« razlaga. 
Zaradi manjšega števila 
kontaktnih ur s profesorji 
mora Zala veliko literature 

predelati sama. »To je po 
mojem mnenju glavna razli-
ka našega sistema v primer-
javi z drugimi, saj je velik 
poudarek na samostojnem 
delu. Poleg tega imamo tri 
semestre, ki so dolgi po 
osem tednov, za razliko od 
slovenskih, ki trajajo po ne-

kaj mesecev ter se zaključijo 
z izpitnim obdobjem. Naši 
izpiti so samo na koncu vsa-
kega akademskega leta, so 
celoletni in vedno eden za 
drugim v roku desetih dni,« 
o študiju pravi Zala Sekne.
Kljub zahtevnemu študiju 
najde čas za sproščanje, 
šport in zdravo zabavo. »Ži-
vljenje v Angliji je zelo ži-
vahno, tudi v manjšem me-
stu, kot je Oxford. Pogosto 
je sicer odvisno od vremena, 
s katerim pa imamo tu sre-
čo, saj je večinoma sončno. 
Udeležim se številnih prire-
ditev, dogodkov in večerij, ki 
so organizirane na kolidžih 
ali jih pripravijo športni klu-
bi,« našteva Zala, ki se ji še 
vedno zdi zelo zanimivo, da 
je večerja Angležem glavni 
obrok. »V dveh letih se še 
nisem navadila na te zelo 
obilne pozne obroke,« še 
doda Zala.
Kot pravi, bo po študiju prvo 
službo najverjetneje iskala v 
tujini. »Anglija in ZDA nu-
dita največ možnosti za za-
poslitev na področju bioke-
mije. Želim si pridobiti iz-
kušnje in kvalifikacije, ki bi 
jih potem lahko prinesla in 
uporabila v Sloveniji. Ven-
dar pa vse to za zdaj še osta-
ja nedoločeno, saj bi si pred 
tem rada pridobila tudi dok-
torat, do takrat pa se lahko 
še veliko spremeni,« razmi-
šlja Zala Sekne.

Študira v Oxfordu
Enaindvajsetletna Zala Sekne je pred dvema letoma zaključila šolanje na mednarodnem oddelku 
Gimnazije Kranj. Trenutno zaključuje drugi letnik svojega štiriletnega magistrskega programa na 
univerzi Oxford, smer molekularna in celična biokemija.

Zala Sekne na oxfordskem tradicionalnem sprejemu novih 
študentov na univerzo / Foto: osebni arhiv

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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»Biokemija je relativno mlada znanost, zato sem 
se odločila za izobraževanje v tujini, kjer je to 
področje bolj razvito. Tudi v Sloveniji hitro 
napreduje, vendar v infrastrukturi in 
laboratorijih še vedno prednjačijo univerze v 
tujini,« pravi Zala.
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Večgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si 

»Življenje je vrsta presenečenj .« (Ralph Emerson)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE 

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

	Ponedeljek, 2. 7. 2018, 8.00–16.00 
  Počitnice 2. 7. - 31. 7. 2018. Delavnice za otroke od 6. do 

12. leta starosti v Medgeneracijskem centru Kranj.  
Dopoldanska delavnica poteka od 8. do 12. ure, popoldan-
ska pa od 13. do 16. ure. Med 12. in 13. uro je tudi možnost 
toplega obroka. Kosilo pripelje Sodexo d.o.o. in stane 3,00 €. 
Otroci naj zjutraj zajtrkujejo, s seboj imajo lahko malico.  
Primerno naj bodo oblečeni in obuti za zunanje aktivnosti.  
V času poletnih počitnic otroci niso nezgodno zavarovani. 
Prijave so obvezne na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si  
(do zasedbe prostih mest). 

	Ponedeljek, 2. 7. 2018, 10.00–11.00  
  Vesele urice - FRANCOŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem 

jeziku na sproščen in neformalen način? Vabimo na  
konverzacijske urice FRANCOŠČINE. 

	Ponedeljek, 2. 7. 2018, 18.00–20.00 
  Pungart s stolpom. Ogledali si bomo stolp, v katerem sedaj 

domujejo otroške zgodbe. V stolpu na stenah stopnišča je 
razstava o kranjskem obzidju, stolpih in 6000 letni zgodovini. 
Po ogledu bomo orisali bogato zgodovino tega območja ter 
se sprehodili do razgledne ploščadi. Zbor je na Pungertu. 
Vodi Janko Zupan. 

	Četrtek, 5. 7. 2018, 16.00–18.00 
   Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo 

videnja, .... V skupini bomo izmenjevali izkušnje, se  
pogovarjali o izzivih s katerimi se soočamo ter delili svoje 
misli in čustva. Podporna skupina je prostor spoštovanja in 
varnosti, kjer je vsakdo lahko to, kar je. 

	Petek, 6. 7. 2018, 18.00–20.00 
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in 

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

	Petek, 6. 7. 2018, 18.00–19.30 
 Družabni večer - Tarok. Druženje ob igri taroka. 

	Torek, 10. 7. 2018, 18.00–19.00 
  Kubanska salsa. Popolni začetniki boste spoznali osnovne 

korake kubanske salse. Dobrodošli ste v paru ali sami.  
Prijave so obvezne. 

	Torek, 10. 7. 2018, 19.00–20.00 
  Kubanska salsa. Tisti, ki so vam ritmi salse že domači, boste 

obnovili svoje znanje in zaplesali tudi Ruedo de casino.  
Dobrodošli ste v paru ali sami. Prijave so obvezne. 

	Četrtek, 12. 7. 2018, 17.00–18.30 
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno med-

sebojni podpori, deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov pri 
preprečevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco. 
Svojci lahko s seboj pripeljejo osebe z demenco. 

	Četrtek, 12. 7. 2018, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

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

	Četrtek, 12. 7. 2018, 18.30–19.30 
  Meditacija. "Jaz sem". Meditacija v tišini s pozornostjo na 

svojem izvoru. Prinesite podlogo za sedenje. 

	Ponedeljek, 16. 7. 2018, 18.00–19.30 
  Miselne igre. Različne igre in vaje za razvoj in ohranjanje 

kognitivnih sposobnosti 

	Sreda, 18. 7. 2018, 14.00–17.30 
  Brezplačno osebno svetovanje za izbiro Bachove cvetne 

esence. Svetovanje vodi Tannja Yrska. Prijave so obvezne. 

	Četrtek, 19. 7. 2018, 17.00–18.30 
  Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Šivalne stroje 

priskrbimo mi. Zaradi omejenega števila so obvezne  
predhodne prijave na tel. 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si. 

	Petek, 20. 7. 2018, 18.00–19.00 
   Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju 

Bruna Gröninga. Uvodno informativno predavanje -  
Pomoči in izcelitve po duhovni poti s pomočjo učenja Bruna 
Gröninga. Predavanje izvaja Krog prijateljev Bruna Gröninga. 

	Petek, 20. 7. 2018, 18.00–20.00 
   Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in 

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

	Petek, 20. 7. 2018, 18.00–19.30 
 Družabni večer - Tarok. Druženje ob igri taroka. 

	Četrtek, 26. 7. 2018, 17.00–19.00 
 Namizni tenis - turnir. Igranje namiznega tenisa. 

	Četrtek, 26. 7. 2018, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

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

	Ponedeljek, 30. 7. 2018, 18.00–19.30 
  Šah. Obvladate kraljevsko igro? Želite obnoviti svoje znanje 

ali pa začeti od začetka? Šah za vse. Vabljeni. 

 

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

 

Kranj – Da z lepim vremenom oživijo tudi ulice, dokazujejo 
člani Likovnega društva Mengeš, ki so ob zaprtju razstave 
slik v Galeriji Bala te razstavili tudi na velik stol pred galerijo. 
Ta čas je v galeriji na ogled razstava del z otroške likovne 
delavnice in študijskega risanja pri OI JSKD Kranj.

Slikarski stol na ulici
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Ana Šubic

V Medgeneracijskem centru 
v Kranju tako kot vsake poči-
tnice izvajajo brezplačne 
počitniške aktivnosti za 
otroke, starejše od šest let. 
Potekajo vsak delovni dan 
med 8. in 16. uro, se je pa 
možno udeležiti tudi zgolj 
dopoldanskega ali popol-
danskega programa. Na dan 
sprejmejo največ trideset 
udeležencev, sicer pa je 
otroka možno prijaviti na 
največ dvajset počitniških 
dni. Prijave sprejemajo na 
e-naslovu mck-prijava@
luniverza.si. Program aktiv-
nosti je dostopen na spletni 
strani Ljudske univerze 
Kranj www.luniverza.si. V 
prihodnjih dneh bodo otroci 
denimo izdelovali sladoled-
ne lučke, oblikovali glino, 
odkrivali znamenitosti Kra-
nja, se odpravili na kranjski 
bazen in v knjižnico ...
Pestro je tudi že v Škrlovcu, 
dnevnem centru za mlade 
in družine. Prvi del počitni-
ških aktivnosti izvajajo v 
tem in prihodnjem tednu, 
ko otroke čakajo vodni užit-
ki na kranjskem bazenu, 
kulinarična delavnica, ribo-
lov v Žejah, pohod po poti 
pastirskih škratov na Krvav-

cu ... Otrokom in mladostni-
kom bodo nato z različnimi 
dejavnostmi popestrili še 
zadnja dva tedna v avgustu, 
sicer pa zanje pripravljajo 
tudi poletni tabor v Barbari-
gi. Več na http://skrlovec.
weebly.com/.
V Mestni knjižnici Kranj bo 
prvi teden v juliju in zadnji 
teden avgusta potekala pole-
tna računalniška šola: za 
učence prve triade delavnica 
izdelovanja risank, medtem 
ko bodo starejši šolarji 
ustvarili kratek film. Med 
počitnicami pripravljajo še 
vrsto drugih dejavnosti: 
reševanje kvizov Modrega 
psa in ugank, druženja ob 
družabnih igrah in lesenih 
igračah, ustvarjalne delavni-
ce ... Podrobnejši program 
je na spletni strani www.
mkk.si. Na igrišču Gibi Gib 
se lahko otroci ob ponedelj-
kih med 17. in 19. uro udele-
žijo športnih uric, ob sredah 
v tem času ter ob sobotah in 
nedeljah ob 18. uri pa ustvar-
jalnih delavnic. V Otroškem 
stolpu Pungert pa bodo 
poleg rednega programa 
pripravili še subvencionira-
ni počitniški delavnici: pole-
tno malo likovno akademijo 
in delavnico Mali mestni 
detektiv kot arhitekt. 

Pestri počitniški dnevi

Tudi to poletje so v Kranju otrokom na voljo 
različne brezplačne počitniške aktivnosti. 

Kranj – Koncert skupine Teo 
Collori in Momento Cigano 
bo v sredo, 4. julija, ob 
20.30 na vrtu gradu Khisl-
stein, odprl letošnje Glasbe-
ne večere pod grajsko lipo. 
Skupina igra mešanico rom-
ske glasbe in plesnega swin-
ga. Akademsko izobraženi 
glasbeniki v svoji pop razli-
čici nastopajo kot spremlje-
valna zasedba Magnifica. V 
nadaljevanju bo ob sredah 
sledilo še pet koncertov, že 
11. julija vokalna skupina 
Vox Arsana z Nino Strnad in 
instrumentalnim triom.

Glasbeni večeri pod 
grajsko lipo

Igor Kavčič

Kranj – V Galeriji Mestne 
občine Kranj je na ogled raz-
stava del Vojka Gašperuta - 

Gašperja iz sv. Antona nad 
Koprom. Slikar, ki že več kot 
štiri desetletja slika z usti, se 
predstavlja z okrog trideseti-
mi platni s tematiko, pove-

zano s Krasom in slovensko 
obalo. Nagovarjajo nas 
čudoviti motivi kraške kraji-
ne z rujem v ospredju, slike 
solin in morske obale. 
Umetnostni zgodovinar 
ddr. Damir Globočnik je 
zapisal, da Vojka Gašperuta 

zanima iskanje harmonije v 
izbrani motiviki, postopek 
premišljene gradnje pa je 
prisoten na vseh delih kom-
pozicij, zato se ta dvogovor 
nikoli ne spremeni v kon-
flikt. Razstava bo na ogled 
do konca julija.

Na Kras in obalo
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

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. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

 

                        + poštnina

21 90
EUR

Jogijski priročnik 
je namenjen 
vsem, ki želite 
poskrbeti za svoje 
srce. Priročnik 
je delo avtorice 
in mednarodno 
priznane 
jogistke, plesalke, 
inštruktorice 
pilatesa in aerobike 
– Ane Kersnik Žvab.

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

123 strani, 170 x 240 mm, trda vezava 
                                                      Cena knjige je

Igor Kavčič

Kranj – Petkovo popoldne in 
sobota pred natanko 14 dne-
vi, sta bila v kranjskem sta-
rem mestnem jedru drugač-
na. Obiskovalci mesta so 
namreč klavirski glasbi v 
okviru akcije z duhovitim 
naslovom Koncert za mesto 
in klavir lahko prisluhnili v 
živo. Več kot štirideset na-
stopajočih mladih, nadarje-

nih pianistov se je menjava-
lo za klavirjem ali pianinom 
na verjetno največjem ulič-
nem klavirskem koncertu 
pri nas. »Vrhunski mladi 
glasbeniki, ki igrajo klavir, 
imajo premalo možnosti 
predstaviti se širši publiki. 
Zato smo se odločili tovr-
stno glasbo popularizirati in 
približati publiki tudi tako, 
da se pianisti predstavijo na 
ulici. Na več lokacijah lahko 

slišite različne glasbene ža-
nre, od džeza do klasične 
glasbe različnih obdobij in 
nove avtorske glasbe,« je po-
vedal Mitja Petrovič iz Pia-
noRooma, ki je skupaj z La-
yerjevo hišo osrednji organi-
zator projekta, h kateremu 
je pristopila tudi Mestna 
občina Kranj.
Mladi pianisti, od najboljših 
učencev iz Glasbene šole 
Kranj do že izdelanih kon-
certnih pianistov, so iz črno-
-belih tipk izvabljali glasbo 
različnih žanrov pred Pre-
šernovo hišo, na Glavnem 
trgu pred vodnjakom, na 
Poštni ulici, pred cerkvijo … 
Kot je povedal Petrovič, so 
se pianisti zelo pozitivno od-
zvali predlogu za sodelova-
nje v tem projektu, ob učen-
cih klavirja tudi starejši, že 
uveljavljeni glasbeniki, kar 
je bil zagotovo dodatek h ka-
kovosti glasbe, ki smo jo po-
slušali na prostem.
Dogodka zagotovo ne bi 
bilo, če v njem ne bi sodelo-
vala ekipa iz Layerjeve hiše. 
»Naš neskončni entuzia-
zem je pri organizaciji tovr-
stnih dogodkov vselej naša 
največja prednost,« je pove-

dal Selman Čorović iz La-
yerjeve hiše in dodal, da je 
tokratno igranje na prostem 
napoved pestrega klavirske-
ga dogajanja v septembru, 
ko bodo v galeriji in dvorani 
Stolpa Škrlovec pripravili 
Festival klavirske glasbe, na 
katerem bo nastopilo šest 
vrhunskih domačih in tujih 
pianistov. »Dobra izkušnja 
nas tudi spodbuja, da bi 
vsako leto ob tem času kla-
virsko muziko spravili na 
ulice.«
»Projekt je odličen, zato 
smo ga na občini z veseljem 
podprli. Layerjeva hiša je po-
stala pravi center kulture v 
Kranju, saj svoje delovanje 
širi na celotno mesto. Prav 
tako sem vesel, da v projek-
tu sodeluje Mitja Petrovič iz 
PianoRooma, vrhunski stro-
kovnjak oglaševalske stroke 
in tudi dober poznavalec 
klavirske glasbe,« je povedal 
župan Boštjan Trilar in do-
dal, da je prireditev še en 
dokaz več, da v Kranju zna-
mo v mesto privabiti ljudi 
na različne načine, če gre za 
pianiste in glasbo, pa to le še 
potrjuje, da je Kranj tudi 
mesto s posluhom.

Mesto in klavir
Več kot štirideset pianistov je dva dni sredi junija iz črno-belih tipk na ulicah starega mestnega jedra 
izvabljalo čudovito klavirsko glasbo. Vabilo na septembrski Festival klavirske glasbe.

Klavirska glasba ob vodnjaku na Glavnem trgu – 
nevsakdanje in čudovito hkrati / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Prvo junijsko sredo 
so v Mestni knjižnici Kranj 
praznovali dan knjižnice, 
zato so obiskovalce povabili, 
naj postanejo knjižničarji za 
en dan. Na ta način so knji-
žničarji »dokazovali«, da 
niso le, kot gre o njih pogo-
sto stereotip, »sive arhivske 
miši« z nosom globoko v 
zaprašenih knjigah, ki razi-
skujejo svetove, ki večine 
sploh ne zanimajo. Dana-
šnji knjižničar gre v korak s 
časom, pozna in razume 
nove tehnologije, družbene 
spremembe in vam priskoči 
na pomoč v različnih ži-
vljenjskih situacijah.
Po knjižnici so tako razpore-
dili deset postaj, ob katerih 
so obiskovalci lahko spozna-
vali njihovo delo. V pritličju 
je bila začetna točka, kjer so 
obiskovalci dobili kartončke 
za žige, in končna točka, kjer 

so dobili potrdila o opravlje-
nih postajah. »Od tega, koli-
ko nalog so opravili, je bila 
odvisna dosežena stopnja 
knjižničarja za en dan. Pod 
navdihom čebeljega dneva 
smo jih poimenovali: knji-
žnični trot (štiri postaje), 
knjižnična čebelica (šest po-
staj), knjižnična matica 
(osem postaj),« je povedala 
Nina Svetelj iz knjižnice. 
Obiskovalci so spoznavali, 
kako se »popravlja« knjige, 
kako se plete vezi med njimi, 
dostavlja knjige z določenih 
področij, sestavlja didaktične 
igrače, ugotavlja glasbene ža-
nre na oddelku za glasbo in 
film in kako morajo knjižni-
čarji poznati Facebook, Twit-
ter, Instagram ... Obiskovalci 
so bili zadovoljni, v MKK pa 
obljubljajo, da bodo enak 
koncept knjižničarja za en 
dan z izboljšavami ponovili 
20. novembra ob Dnevu 
splošnih knjižnic.

Knjižničar za en dan

V »popravljalnici« so stare knjige spet usposobili za branje. 
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Igor Kavčič

Kranj – Likovno srečanje Ja-
sna ima dolgoletno tradicijo, 
saj letos obrača že svoj 13. 
list. Zadnji majski konec te-
dna je sedem likovnikov 
ustvarjalo v Olimju v Podče-
trtku, kjer so bivali v hišicah 
v tamkajšnjem kampu Natu-
ra. 
Ob osrednji temi srečanja, 
ki je bila letos seveda vezana 
temo toplic in vode nasploh, 
je slikarje pritegnila tudi bli-
žina državne meje Slovenije 
s Hrvaško, kjer je tudi žična-
ta ograja oziroma tako ime-
novane »žiletke«. Kot je po-
vedal neumorni ustanovitelj 

in organizator srečanja Bo-
leslav Čeru, je slednja mar-
sikoga vzpodbudila tudi v 
ustvarjalnem smislu. Ob 
Čeruju so se tokratnega sre-
čanja udeležili že uveljavlje-
ni ustvarjalci, večinoma vsa-
koletni sopotniki Jasne: 
Vida Soklič, Ivanka Kraše-
vec Prešern, Ivan Prešern - 
Žan, France Bešter, Marta 
Gašperlin in Ivan Žibert. 
Dela nastala na koloniji 
bodo, tako kot v preteklosti, 
že letos jesen in nato tekom 
prihodnjega leta predstavili 
v več razstaviščih, med dru-
gim tudi že tradicionalnih 
lokacijah v Kranju, Škofji 
Loki, Kamni Gorici ... 

Likovniki Jasne  
v Olimju

Udeleženci likovnega srečanja v Olimju / Foto: arhiv Jasne

Igor Kavčič

Kranj – V soboto, 30. junija, 
ob 10. uri, bo v Mestni knji-
žnici Kranj odprtje razstave 
Suha in Sušan' – Življenje 
na vasi skozi čas. Razstava je 
nastala ob 730. obletnici ene 
od omemb Suhe pri Predo-
sljah v pisnih virih. Na raz-
stavi se sprehodimo skozi 
zanimivo preteklost vasi, ki 
so jo zaznamovale kmetije, 
ki živijo še danes. V primer-

javi s slovenskim prostorom 
se Sušani nadpovprečno 
ukvarjajo s kmetijstvom. Z 
vaščani je skozi stoletja žive-
la cerkev sv. Štefana, v kateri 
so Marijin kip in zlati oltarji, 
ki pri nas veljajo za pravi bi-
ser. V vasi so se ohranili tudi 
zanimivi običaji, ki se vpleta-
jo v vsakdanje življenje Suša-
nov. Povezuje jih tudi gasil-
sko društvo. Razstava bo v 
Mestni knjižnici na ogled 
vse poletje do 30. avgusta.

Razstava Suha in Sušan'



16

Šport in rekreacija

Kranjske novice, petek, 29. junija 2018

Kranj – Za odbojkaricami ŽOK Triglav Kranj je izjemna sezo-
na, ki so jo konec maja na finalu državnega prvenstva kronale 
še kadetinje. Finale je potekal prav v Kranju, boljše od doma-
čih odbojkaric pa so letos le kadetinje Zgornje Gorenjske, ki so 
odločilno tekmo za naslov državnih prvakinj dobile z 2 : 0. 

Kadetinje ŽOK Triglav Kranj podprvakinje

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je v 
kranjskem bazenu potekala 
še zadnja tekma finala drža-
vnega članskega prvenstva v 
vaterpolu. Ekipa Triglava je 
s 6 : 5 premagala moštvo 
Slovana ter si z rezultatom 3 
: 1 v zmagah priborila naslov 
prvakov. Ekipo so sestavljali: 
Jure Beton, Martin Mrgole, 
Gregor Kos, Jure Šujica, 
Benjamin Popovič, Urban 
Verbič, Andraž Pušavec, 
Matic Rahne, Luka Sokler, 
Blaž Briški, Rok Bergant, 
Jaka Mikoletič, Dejan Gos-
tič, Marko Gostič, Matej 
Laginja, Andrej Ančimer, 
Andraž Smolej, Jan Justin, 

Aljaž Troppan, Rok Resnik, 
Rok Bečič, Žiga Močnik in 
Juš Vončina. Trener ekipe je 
Aleš Komelj, trener vratar-
jev pa Radivoj Čermelj. 
»Vesel sem, da ste po nekaj 
letih ponovno prinesli nas-
lov državnega prvaka v 
Kranj. S tem ste pokazali, da 
se dobro dela. Nekaj k temu 
pripomore tudi občina, ki 
zagotavlja prostore za tre-
ninge,« je ob čestitkah prva-
kom na priložnostnem spre-
jemu v prostorih kranjske 
občine dejal podžupan Boris 
Vehovec in dodal, da občina 
posveča veliko pozornosti 
pogojem za razvoj športa, 
tako glede objektov kot z 
nekoliko večjim obsegom 

sredstev za sofinanciranje 
športnih programov. 
Trener Aleš Komelj je 
pohvalil kakovost in vzdrže-
vanje bazenov ter potrdil, da 
imajo dobre pogoje za tre-
ninge. Njihove ambicije so, 
da v tekmovalnem smislu 
gredo naprej, recimo v jad-
ransko ligo in za evropske 
pokale, kar pa pogojujejo 
finance.
Kot predstavnik kluba in 
Športne zveze Kranj je ekipi 
čestital tudi Tadej Perano-
vič. "Trudili se bomo, da 
bodo pogoji za šport, ki lah-
ko prinese vrhunske rezul-
tate, čim boljši," je ob spre-
jemu prvakov poudaril Pera-
novič. 

Vaterpolisti Triglava so prvaki

Vaterpolisti so se veselili zmage in naslova prvakov. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Sredi julija bo v rus-
kem Jekaterinburgu poteka-
lo ekipno evropsko prvens-
tvo za člane v judu v meša-
nih ekipah. Mešane ekipe 
pomenijo, da reprezentanco 
zastopajo trije moški in in 
pa tri ženske tako kot bo to 
na olimpijskih igrah v Toki-
ju 2020, ko bo prvič organi-
zirano tekmovanje mešanih 
ekip v judu.
V Rusijo bo potovala tudi 
slovenska reprezentanca, 
izjemno pa je, da bo ženski 
del reprezentance sestavljen 
iz treh Kranjčank. Judo zve-
za Slovenije je namreč dolo-
čila, da v Rusijo potujejo 
Maja Povšnar, Anka Pogač-
nik in Urška Torkar. Maja 
in Urška sta članici Judo 
kluba Triglav Kranj, Anka 
pa je nekdanja članica tega 
kluba.
»V reprezentanco sem bila 
poklicana zaradi uspeha na 
državnem prvenstvu, ko 
sem premagala najboljšo 

slovensko tekmovalko, Kajo 
Kajzer, in pa zaradi naslova 
svetovne prvakinje v brazil-
skem jiujitsuju in zadnjega 
tretjega mesta na evrop-
skem prvenstvu v newazi,« 
pravi Maja Povšnar.
Anka Pogačnik je Kranjčan-
ka, ki sicer tekmuje za celj-
ski klub Sankaku, in je naša 
daleč najboljša tekmovalka v 
kategoriji do sedemdeset 
kilogramov, osvajala pa je že 
medalje na največjih tekmo-
vanjih.
Urška Torkar je letos osvoji-
la naslov državne prvakinje 
v kategoriji nad 78 kilogra-
mov in tretje mesto ta mesec 
na evropskem B-pokalu v 
Beogradu in je bila izbrana 
za tekmovalko v kategoriji 
nad 70 kilogramov.
Uspeh je tudi za trenerja 
kranjskega kluba Judo klub 
Triglav Kranj Braneta Vuz-
ma, ki je bil izbran kot sele-
ktor slovenske reprezentan-
ce v Rusiji ravno zato, ker je 
vsa ženska ekipa del njegove 
šole.

Uspešne judoistke 

Maja Povšnar, Anka Pogačnik in Urška Torkar 
bodo nastopile na evropskem prvenstvu.

Urška Torkar in Maja Povšnar s trenerjem Branetom 
Vuzmo / Foto: Primož Pičulin
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Sezona 2017/2018 je bila za člansko ekipo 
NK Triglav Kranj prva med elito po dolgih 
treh letih. Orli so se dostojno upirali tekme-
cem in na koncu uspeli tudi zadržati prvoli-
gaški status, kar je bil tudi osnovni cilj kranj-
ske ekipe. Ni bilo enostavno, a v težkih tre-
nutkih je do izraza prišel močan karakter. 
"Vsaka šola nekaj stane in tudi mi smo se sko-
zi igranje med elito veliko naučili. V večjem 
delu sezone nismo znali odgovoriti po tem, 
ko smo zaostajali v rezultatskem smislu, na 
zadnjih dveh tekmah pa nam je uspelo prav 
to. Že nekaj časa je bilo vidno, da smo odlo-
čeni, da imamo jasne cilje in vemo, kaj nam 
je bilo storiti. To se je odrazilo predvsem na 
tekmi v Velenju in zadnjih dveh proti Dravi," 
je po uspešno sklenjeni sezoni dejal vratar in 
kapetan ekipe Elvis Džafič.
Hitro se je zgodila tudi pričakovana rošada 
na mestu trenerja, saj se je Siniša Brkič znova 
posvetil delu športnega direktorja, za glav-
nega trenerja pa je postavil Dejana Dončiča. 

"Gre za zelo mlado, talentirano, karakterno 
ekipo, ki ima veliko pozitivne energije, kar so 
pokazali tudi v zadnji polovici prvenstva in 
na obeh kvalifikacijskih tekmah. Zagotovo je 
primarni cilj postati stabilen prvoligaš. Vse-
kakor nameravam kar najbolj vključevati 
mlade talentirane igralce iz vrst mladinske 
šole. Moja vizija je, da bo ekipa igrala hitro, 
agresivno in odgovorno," je ob prevzemu 
dela dejal 45-letni trener, ki je pred tem kar 
13 let deloval v NK Domžale.
Uvodni del poletnih priprav je za bordo-beli-
mi, zdaj pa se bodo začele vrstiti pripravljal-
ne tekme, ki bodo uvod v novo prvoligaško 
sezono. "Vsi se veselimo pripravljalnih te-
kem, saj se na vsaki tekmi lahko dokazujemo. 
Pripravljalne tekme nam bodo pomagale iz-
piliti taktične zamisli in nam bodo v veliko 
pomoč pri uigravanju sistemov in trenerjevih 
zamisli, videli pa bomo, kje so naše prednosti 
in kaj bomo morali še izboljšati," meni bočni 
branilec Ožbej Kuhar.

Maja Bertoncelj

Predoslje – Županov tek je 
letos dočakal 18. izvedbo. 
Potekal je zadnjo majsko so-
boto, udeležilo pa se ga je 
770 tekačic in tekačev, ki so 
na različnih razdaljah tekli 
na območju posestva Brdo. 
To je tekaški dogodek z do-
brodelno noto. Zbrana sred-
stva so v celoti namenjena 
Fundaciji Vincenca Dra-

kslerja, letos za razvoj soci-
alnih programov, zaposlova-
nje ter nakup opreme in 
orodja za delavnice zaposli-
tvenega centra fundacije. 
Zbrali so skoraj 29 tisoč 
evrov. Z dvajset tisoč evri je 
največja donacija gospoda 
Drakslerja, okoli 4500 evrov 
je drugih donacij in pribli-
žno toliko tudi sredstev od 
startnin.
Tekaški del programa so za-
čeli udeleženci rekreacijske-
ga teka na 1400 metrov, na-
daljevali tekači tekmovalne-
ga teka na deset kilometrov, 
za konec pa so tekli še otro-
ci. Najhitrejši na 1400 me-
trov so bili pri ženskah Klara 
Mali, Teja Zadravec in Neža 
Dolenc, pri moških Matic 
Meglič, Denis Guzelj in Tim 
Zadravec, na deset kilome-
trov pa pri ženskah Anja 

Mandeljc, Dominika Ahačič 
in Nina Klemenčič, pri mo-
ških pa Žiga Koprivnik, 
Marko Florjanič in Uroš 
Bertoncelj. Najstarejši ude-
leženec je bil 87-letni Miro-
slav Rant, najmlajša prijav-
ljena udeleženka pa komaj 
trimesečna Zala. Najštevil-
nejša družina z Brega ob 
Savi je štela osem članov, 
najštevilnejša skupina iz Ko-
ronarnega društva Kranj pa 

35 članov. »Sem rekreativec, 
lahko bi rekel zelo priden 
rekreativec. V prvi vrsti sem 
na Županov tek prišel zaradi 
dobrodelnosti, hotel sem 
podpreti fundacijo in nekaj 
dobrega narediti zase. Zma-
ga ni bila v mislih, saj sem 
pred enim tednom tekel ma-
raton v Radencih in bil sku-
pno četrti, drugi najboljši 
Slovenec. Današnji tek je bil 
za regeneracijo. Šlo mi je 
odlično in sem zadovoljen,« 
je povedal Žiga Koprivnik iz 
Sebenj, zmagovalec na deset 
kilometrov. Najhitrejši na 
1400 metrov pa je bil smu-
čarski tekač, član TSK Tri-
glav Kranj Matic Meglič: 
»Cilj je bil tako tekmovalne 
narave – izboljšati dosedanji 
rezultat – kot tudi teči za do-
ber namen. Za zmago se je 
bilo treba kar potruditi.« 

Vincenca Drakslerja letos na 
prireditvi ni bilo, je pa bil 
kot častni gost prof. dr. 
Ralph Blum, predsednik švi-
carske fundacije, in v njego-
vem imenu je povedal: 
»Sredstva gredo za pomoč 
tistim, ki so socialno najbolj 
ogroženi, predvsem mladim 
odvisnikom od drog in alko-
hola, da poskrbimo za njiho-
vo vključitev nazaj v družbo 
prek delovnih procesov. Go-

spod Vincenc Draksler, naš 
dobrotnik, je zadovoljen, da 
bodo sredstva porabljena za 
pravi namen in da fundacija 
zelo uspešno deluje.« 
Zelo zadovoljen je tudi žu-
pan Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar, ki si je letos 
tekaško dogajanje ogledal na 
startno-ciljnem prostoru: 
»Zelo sem vesel in hvaležen, 
ker imamo takšnega dobro-
tnika, gospoda Vincenca 
Drakslerja, ki je doslej za so-
cialne namene Kranju dal že 
okrog dva milijona evrov. To 
je lepo sporočilo ne le za 
Kranj, tudi za Slovenijo, in 
sicer, da lahko z dobrodelno-
stjo zelo veliko naredimo. 
Vesel sem, da je Županov 
tek postal medgeneracijski 
dogodek, da ljudje pridejo, 
razdaljo pretečejo ali preho-
dijo in se družijo.« 

Dobrodelni Županov tek 
Na osemnajstem Županovem teku je bilo 770 udeležencev, za Fundacijo 
Vincenca Drakslerja zbrali skoraj 29 tisoč evrov.

Okrog 280 tekačev se je podalo na desetkilometrsko progo na posestvu Brdo.

Blizu 370 udeležencev je teklo ali se sprehodilo na 1400-metrski progi. Med njimi so bile 
tudi mamice z vozički, invalidi ... 

Orli pogumno v novo  
prvoligaško sezono!

več informacij na
www.nktriglav.si 

V prodaji so
sezonske vstopnice

za sezono 2018/2019      

za naročilo vstopnic pošljite e-pošto na
info@nktriglav.si 

ali pokličite
+386 (0)4 238 00 50
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Emisije CO2: 180−125 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−4,8 l/100 
km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0529−0,0183 g/km. 
Število delcev: 0,00830−0,00117 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Prikazan je model Tiguan R-Line Edition z dodatno 
opremo. Slika je simbolna. *Prihranek je odvisen od izbrane izvedbe.

www.volkswagen.si

Pustite se zapeljati!
Izbirajte med izvedbami Tiguan Trend Edition, 
Tiguan Comfort Edition in Tiguan R-Line 
Edition, ki vas bodo navdušile s svojo bogato 
opremo, in prihranite do 4.500 EUR*.

Tiguan.
Zdaj v novih 
izvedbah 
Edition.

Več informacij o izvedbah Edition 
najdete v našem prodajnem salonu 
Volkswagen ali na www.volkswagen.si.

VWoglasDealer_Tiguan_98x204.indd   1 21/05/2018   11:00

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite 
do petka, 20. julija 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

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

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW TIGUAN, 2. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila VW POLO, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas



Društva in klubi

19Kranjske novice, petek, 29. junija 2018

Prijavite se na:
• e-obvestila, obveščanje o splošnih  

novostih,
• brezplačno obveščanje o moteni  

oskrbi s pitno vodo,
• uredite prejemanje in/ali plačevanje 
računov preko e-pošte, e-računa ali  

direktne obremenitve računa.

Informacije na: 
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si,

www.komunala-kranj.si

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRN-2020/18 Čisto je lepo.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Medobčinsko dru-
štvo slepih in slabovidnih 
Kranj deluje v 18 gorenj-
skih občinah. V njegovem 
programu je nanizanih kar 
17 dejavnosti od izobraže-
vanja, študijskih krožkov, 

socialnih programov, skrbi 
za tehnične pripomočke do 
zdravstvenih programov ter 
športa in rekreacije, vse z 
namenom kakovosti življe-
nja ljudi z okvaro vida in 
čim boljšega vključevanja v 
svet videčih. Delo društva, 
ki zgledno skrbi za boljšo 

vključenost slepih in slabo-
vidnih v vsakdanje življe-
nje, sodi pa med najstarej-
še v občini in eno najaktiv-
nejših na Gorenjskem, je 
pohvalil slavnostni govor-
nik, podžupan Mestne ob-
čine Kranj Boris Vehovec. 
Ob njem sta občinstvo na 

slovesnosti  nagovorila 
predsednik društva Emil 
Muri in predsednik Zveze 
slepih in slabovidnih Slove-
nije Matej Žnuderl. Slednji 
je poudaril, da ljudje sicer 
želijo pomagati slepim in 
slabovidnim, vendar pogo-
sto ne vedo, kako. Zato naj 
slepi in slabovidni povedo, 
predvsem pa naj bodo zra-
ven, ko se odloča o obliko-
vanju našega skupnega 
družbenega okolja.
V kulturnem programu, ki 
ga je povezovala Klementina 
Skumavc Mežek, potekalo 
pa je ob avdiodiskripciji 
(opisom dogajanja na odru), 
so sodelovali člani medob-
činskega društva, nastopili 
pa so še Moški pevski zbor 
Alpina Žiri z zborovodjo 
Andrejem Žakljem, harmo-
nikar Frenk Mlačnik in kan-
tavtor Aleksander Novak. 
Temni oder Prešernovega 
gledališča je krasila silhueta 
drevesa s sedemdesetimi li-

sti, ki ponazarjajo življenje, 
sobivanje in razvoj. Nasto-
pajoči pa so s svojimi točka-
mi prikazali utrinke iz ži-
vljenja slepih in slabovidnih. 
Zgodba slepe deklice, ki si 
vse dobro zapomni in tako 
lepo poje, da je večkrat na-
stopila celo pred kraljem 
Aleksandrom, govori o Mili-
ci Debeljak, ustanoviteljici 
Glasbene šole Tržič, najde-
mo pa jo v uvodu zbornika 
Upam si, zato zmorem. 
Zbornik, ki ga je uredil Luka 
Pavlin, zgodbe pa so nasta-
jale v pogovoru s člani dru-
štva ob študijskem krožku, 
prinaša intervjuje s slepimi 
in slabovidnimi, ki govorijo 
o svojem šolanju, poklic-

nem delu, konjičkih in 
uspehih, ki so jih dosegli 
kljub pomanjkanju tako po-
membnega čuta, kot je vid. 
Društvo je ob jubileju pode-
lilo priznanja posamezni-
kom in ustanovam, s kateri-
mi vrsto let uspešno sodelu-
jejo. Prejemniki so: psiholog 
Brane But, dolgoletna sode-
lavka društva Sonja Poznič, 
Ljudska univerza Jesenice, 
Center slepih, slabovidnih 
in starejših Škofja Loka, 
oftalmologinja Majda Volči-
ni Krumpestar, Gorenjski 
glas, Lions klubi Gorenjske 
(cona 3), Mestna občina 
Kranj, Občina Škofja Loka 
in Zveza slepih in slabovi-
dnih Slovenije.

Proslavili so jubilej
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj že sedemdeset let izvaja programe za boljše 
vključevanje svojih članov v življenje. Jubilej so proslavili s prireditvijo v Prešernovem gledališču in 
izidom zbornika. 

Člani društva so na odru uprizorili utrinke iz svojega 
življenja s slepoto in slabovidnostjo. / Foto: Primož Pičulin

Med deseterico dobitnikov priznanj je tudi Mestna občina Kranj. / Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Kranj – RK Kranj deluje na 
območju Mestne občine 
Kranj in občin Šenčur, Cer-
klje, Preddvor, Naklo in Je-
zersko. Štejejo kar enajst ti-
soč članov, od tega je več kot 
tristo aktivnih prostovoljcev, 
ki obiskujejo starostnike na 
domovih, organizirajo leto-
vanje otrok iz socialno ogro-
ženih družin in nudijo 
usposabljanje za prvo po-
moč. Pohvalijo se lahko s 
3500 krvodajalci, ki darujejo 
kri po načelu prostovoljstva, 
brezplačnosti in anonimno-
sti. Ob sedemdesetletnici so 
se obdarili s tiskanim zbor-
nikom o dosedanjem obse-
žnem delu. 
Kot je ob slavnostni akade-
miji prejšnjo soboto povedal 
predsednik RKS OZ Kranj 
Marjan Gantar, je potreba 
po primarni skrbi za ljudi, 
ki so se znašli pod pragom 
revščine, iz leta v leto nara-
šča. »Z gospodarsko krizo 
se je število prosilcev socila-
ne pomoči povečalo. Leta 
2007 jih je bilo pri RK Kranj 

350, leta 2017 pa 1195 dru-
žin in posameznikov, ki so 
bili socilano ogroženi,« je 
poudaril. Poleg Gantarja so 
bili slavnostni govorniki 
akademije predsednik RK 
Slovenija Dušan Keber, žu-
pan Občine Kranj Boštjan 
Trilar, župan Doberdoba Fa-
bio Vizintin in predsednik 
Združenja krvodajalcev Do-
berdob Aldo Jarc. 
Ob tej priložnosti sta Civilna 

zaščita Mestne občine Kranj, 
predstavnik Sašo Govekar in 
Civilna zaščita Občine Do-
berdob, predstavnik Matej 
Ferfoglia, podpisali listino o 
sodelovanju in se s tem zave-
zali k medsebojni pomoči. 
Ob koncu so podelili tudi pri-
znanja krvodajalcem za naj-
večkrat darovano kri in plaz-
mo. Prejeli so jih Matjaž Bo-
gataj, Viljem Janc, Peter Lon-
čar, Darko Nograšek, ki so kri 
darovali že sedemdesetkrat-
krat, Bojan Kok in Robert De-
vetta stokrat, Mihael Sekavč-
nik 110-krat, Viktor Erzar in 
Zoran Sitar 140-krat ter Sreč-
ko Blagovič, ki je kri daroval 
kar 150-krat. 

Dvojno praznovanje
Rdeči križ Kranj letos praznuje dva jubileja: sedemdesetletnico 
neprekinjenega delovanja in tridesetletnico sodelovanja z Združenjem 
prostovoljnih krvodajalcev Doberdob. Obletnici so obeležili s slavnostno 
akademijo, prikazom vrvnega reševanja v kanjonu Kokre in piknikom.

Matej Ferfoglia in Sašo Govekar sta podpisala listino o 
sodelovanju CZ Mestne občine Kranj in CZ Občine 
Doberdob. / Foto: Tina Dokl

»Z gospodarsko krizo se je število prosilcev 
socialne pomoči povečalo. Leta 2007 jih je bilo 
pri RK Kranj 350, leta 2017 pa 1195 družin in 
posameznikov,« je povedal Marjan Gantar.
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Veselje ob športnih doživetjih
Te dni po svetu vlada nogometna mrzlica, saj se je sredi junija v Rusiji začelo svetovno prvenstvo, ki se bo končalo sredi drugega meseca. Še pred 
začetkom enega največjih športnih spektaklov na svetu so nogometaši Triglava na domači zelenici v dodatnih kvalifikacijah poskrbeli, da bo Kranj tudi v 
novi sezoni imel nogometnega prvoligaša. Za ljubitelje plavanja in poletne rekreacije pa je tudi letos dosti priložnosti na kranjskem letnem kopališču.

Nogometaši Triglava, ki so se po končanem rednem delu sezone borili za obstanek med 
slovensko elito, so ekipo Drave v dodatnih kvalifikacijah najprej premagali na Ptuju, nato 
pa so bili boljši tudi na domači zelenici. / Foto: Tina Dokl

Najpomembnejše zmage v sezoni so se kranjski prvoligaši veselili skupaj s svojimi 
zvestimi navijači in navijačicami, ki so med tekmo napolnili tribune kranjskega stadiona 
ter z glasnim navijanjem podprli ekipo. / Foto: Tina Dokl

Nogometna mrzlica se je preselila tudi na kranjske ulice in trge, v okviru projekta S 
Krančkom v mestu pa so prejšnji torek športne navdušence povabili na tudi na nogometni 
poligon, kjer so lahko preizkusili svoje spretnosti. / Foto: Primož Pičulin

Prijetna torkova in četrtkova druženja v starem Kranju so ob lepem vremenu dobro 
obiskana, ob nogometnem stadionu pa prejšnji teden ni manjkal niti trampolin, zabavati 
pa se je moč tudi ob drugih dejavnostih in v ustvarjalnih delavnicah. / Foto: Primož Pičulin

Letno kopališče v Kranju je namenjeno tako kopanju kot zabavi ob različnih vodenih 
animacijah. Udeležite se lahko zabavnih iger ali se igrate na velikih bazenskih igralih. Te 
dni pa seveda ne gre brez nogometa. / Foto: Tina Dokl

Bazen z vodo ima prijetnih 27 stopinj, veliko veselje pa mladi najdejo v otroških bazenih, 
kjer se je ob sončnem vremenu moč dobro ohladiti in preživeti zanimive počitniške dni s 
starši in vrstniki. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Tina Dokl


