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Vilma Stanovnik

Kranj – Že do sedaj prilju-
bljen sistem KRsKOLE-
SOM je pred kratkim postal 
največji elektrificiran sis-
tem za izposojo koles v Slo-
veniji. Kolesarski samopo-
strežni sistem namreč po 
novem vključuje skupno 
šestnajst elektrificiranih 
postaj z 32 električnimi in 
49 navadnimi mestnimi 
kolesi, cena uporabe elek-
tričnih koles pa, kot zagota-
vlja župan Boštjan Trilar, 
ostaja v prehodnem obdo-
bju – kar pomeni do izteka 
letošnje obratovalne sezone 
– nespremenjena. 
"Obstoječim enajstim po-
stajam sistema smo dodali 
še pet postaj, od tega je eno 
doniralo podjetje Elektro 
Gorenjska, za kar se jim is-
kreno zahvaljujem. Istoča-
sno smo sistem nadgradili 
oziroma elektrificirali," je 
ob priložnostni avgusto-
vski prireditvi ob novi po-
staji na parkirišču pri Elek-
tru Gorenjska povedal 
kranjski župan Boštjan 
Trilar in dodal, da naj bi 
Kranj v naslednjem letu 
imel že sedemindvajset po-
staj, povečali pa naj bi tudi 
število koles. 
"Zavedamo se, da mora ob-
čina poskrbeti tudi za kole-
sarsko infrastrukturo, zato 
imamo pripravljene vloge 

za evropska sredstva za širi-
tev kolesarskih stez in poti 
v skupni dolžini šestnajst 
kilometrov. Skupna vre-
dnost projekta je okoli tri 
milijone in pol, od tega pri-
čakujemo, da bi pridobili 
dva milijona in pol evrop-
skih sredstev. Izgradnja bo 
zaradi počasnosti pri prido-
bivanju zemljišč trajala od 
tri do pet let," je tudi pove-
dal župan Trilar. Naložbe 
nadgradnje sistema KR-

sKOLESOM sofinancirajo 
tudi Republika Slovenija in 
Evropski strukturni in inve-
sticijski skladi.
"Elektro Gorenjska je močno 
in pomembno podjetje, ki je 
vpeto v lokalno okolje. Naše 
temeljno poslanstvo je zane-
sljiva in kakovostna oskrba 
odjemalcev, zavedamo pa se 
tudi pomena trajnostnega ra-
zvoja okolja in strategij, ki 
smo jim zavezani," je ob 
novi pridobitvi poudaril 

predsednik uprave Elektra 
Gorenjska Ivan Šmon.
Kranjska mestna uprava je v 
želji po zadovoljnih uporab-
nikih sistema v zadnjih dneh 
preverila izkušnjo vseh na-
ročnikov na sistem s poseb-
no anketo. Ta je pokazala, da 
bi več kot 85 odstotkov upo-
rabnikov uporabo sistema 
priporočilo prijatelju, med-
tem ko je več kot 65 odstot-
kov vprašanih sistem ocenilo 
z oceno osem ali več.

Tudi električna kolesa
Sistem KRsKOLESOM ima pet novih postaj, Kranj pa ima po novem tudi največji elektrificiran sistem 
za izposojo koles v državi. Več kot 85 odstotkov uporabnikov bi uporabo sistema priporočilo prijatelju.

Kranjski župan Boštjan Trilar in predsednik uprave Elektra Gorenjska Ivan Šmon sta ob 
priložnostni slovesnosti pospremila na pot nove postaje in elektrificiran sistem za izposojo 
koles v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Gorenjska je v za-
dnjih dneh središče tekmo-
vanj športnikov veteranov. 
Prvič v zgodovini veteran-
skih tekmovanj so namreč 
združene plavalne discipli-
ne plavanje, skoki v vodo, 
daljinsko in sinhrono plava-
nje ter vaterpolo. Tekmova-
nje v vaterpolu v Kranju se 
je minulo nedeljo že začelo 
in se bo zaključilo danes, 
sledilo pa mu bo tekmova-
nje v plavanju, ki se bo zače-
lo v nedeljo in zaključilo 7. 
septembra. »Tako vaterpolo 
kot plavanje imata v Kranju 
že dolgo tradicijo, prav tako 
je Kranj dobil prvi pokriti 
olimpijski bazen v Sloveniji. 
Športniki in ekipe se lahko 
pohvalijo s številnimi tek-
movalnimi dosežki, s čimer 
so se postavili na športni ze-
mljevid Slovenije in Evro-
pe,« je ob začetku prvenstva 
poudaril kranjski župan in 
predsednik častnega odbora 
prvenstva Boštjan Trilar ter 

dodal, da bo prvenstvo ime-
lo tudi izjemen učinek za 
kranjsko gospodarstvo, saj 
je prijavljenih kar 4714 tek-
movalcev in tekmovalk. 
"Pričakujemo, da bosta 
Kranj in Gorenjska imela 35 
tisoč nočitev, od tega Kranj 
okoli 12 tisoč," je povedal 
župan Boštjan Trilar.
V imenu organizatorjev, 
podjetja Si Sport, je general-
ni sekretar organizacijskega 
odbora Tim Farčnik pove-
dal, da ima pri pripravi in 
izvedbi tekmovanj na različ-
nih lokacijah več kot 470 
sodelavcev in sodelavk.
Tekmovanje v skokih v vodo 
na Jesenicah se je začelo v 
sredo in bo trajalo do nede-
lje, tekmovanje v sinhronem 
plavanju pa bo med 4. in 8. 
septembrom potekalo v Ka-
mniku. Prav tako se bodo 
športniki veterani in vete-
ranke pomerili v daljinskem 
plavanju, ki bo na Bledu 8. 
in 9. septembra. Ogled vseh 
tekmovanj je vse dni prven-
stva brezplačen.

Tekmovanja veteranov
V Kranju se je minulo nedeljo začelo evropsko 
veteransko prvenstvo v plavalnih disciplinah, ki 
je privabilo številne športnice in športnike.

V Kranju že poteka tekmovanje v vaterpolu. / Foto: Tina Dokl

Novo gasilsko 
vozilo v 
Podblici
V Prostovoljnem gasilskem 
društvu Podblica so sredi 
tega meseca prevzeli novo 
gasilsko vozilo za prevoz 
moštva. 
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Prebrisana 
porcelanasta 
skleda
Kranjčanka Nina Malovrh 
je industrijska oblikovalka, 
ki najbolj uživa, ko 
običajnim predmetom riše 
neobičajne zgodbe. 
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OBČINSKE NOVICE

Novosti v Struževem
Z novo tablo je poskrbljeno 
za lažje jutranje vključevanje 
Struževčanov na državno ce-
sto, opravljena pa je tudi že 
najnujnejša sanacija proble-
matičnega mostu čez žele-
zniško progo.
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ZANIMIVOSTI

Restavrirali gotski kip
Gotski kip Marije z detetom 
je najstarejši predmet v cer-
kvi svetega Štefana na Suhi. 
V letošnjem letu so ga v 
sklopu 730. obletnice prve 
omembe vasi restavrirali.
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AKTUALNO

Poučno in kdaj tudi 
okusno
Center za trajnostni razvoj 
podeželja Kranj deluje na 
novi lokaciji na Cankarjevi 3 v 
mestnem jedru Kranja. Za je-
sen napovedujejo brezplačne 
delavnice o zeliščih, pripravi 
zdrave ozimnice ...
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ŠPORT IN REKREACIJA

Vabijo na zabavo  
s športom
Septembra bo v Kranju pote-
kal četrti Festival športa, ki 
ga Športna zveza Kranj pri-
pravlja v sodelovanju z Me-
stno občino Kranj, Zavodom 
za šport Kranj in Zavodom 
za turizem Kranj. 
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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
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Maša Likosar, 
Manca Perdan, 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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Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko sre-
dišče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
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prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
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je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 36.M
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Kranj – Mestna občina Kranj 
je julija začela energetske 
sanacije Prešernovega gleda-
lišča, vrtcev Janina in Najdi-
hojca ter Podružnične šole 
Trstenik. Na POŠ Trstenik 
so že opravili izolacijo ostre-
šja, namestili izolacijo na 
fasado šole in telovadnice, 
zamenjali stavbno pohištvo 
in izolirali strop v računalni-
ški učilnici. Trenutno izvaja-
jo gradbena dela za toplovo-
dno povezavo toplotne črpal-
ke in toplotne postaje, zak-
ljučni sloj na fasadi objekta 
in prenovo kotlovnice. 
Na Vrtcu Janina so že izoli-
rali strope in stene proti 
neogrevanim delom objekta 
in namestili izolacijo na 
fasadi objekta. Trenutno 
izvajajo gradbena dela za 
toplovodno povezavo toplot-
ne črpalke in toplotne posta-
je, zaključni sloj na fasadi in 
vzporedna spremljajoča 
dela. Sanacija se bo nadalje-
vala z izolacijo ravnega dela 
strehe in prenovo toplotne 
postaje. Omenjena dela ne 
bodo ovirala otrok in zapos-
lenih pri njihovem delu.
V Prešernovem gledališču 
izvajajo dela v kotlovnici in 
spremljajoča dela za monta-

žo prezračevalne naprave. 
Po montaži se bo začela 
izdelava prezračevanja v gle-
dališču, izoliranje ravnega 
dela strehe in izoliranje ovo-
ja stavbe, ki bo skladen s 
kulturnovarstvenimi pogoji 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Kranj. Izdelavo 

izolacije ostrešja in menjavo 
kritine bodo začeli v drugi 
polovici septembra.
Energetska sanacija VVZ 
Najdihojca zajema sanacijo 
ovoja, poleg izolacije pa bo 
izvedena tudi sanacija balko-
nov z novimi, višjimi ograja-
mi. Sanacija zajema tudi izo-

lacijo podstrešja, zamenjavo 
neustreznih svetil in celovito 
sanacijo toplotne podposta-
je, zamenjavo neustreznih 
termostatskih ventilov ter 
vzpostavitev energetskega 
monitoringa. Gradbena dela 
bodo predvidoma zaključena 
do konca novembra.

Energetske sanacije
V kranjski občini trenutno poteka več energetskih sanacij stavb, ki so se začele v minulih tednih.

Energetske sanacije stavb v Kranju so se že začele.

Kranj – Drevesa so nepogre-
šljiva sestavina mesta in nji-
hova vloga se z razvojem 
mesta stopnjuje. Struktur-
no, estetsko, oblikovno in 
ekološko prispevajo k podo-
bi in kakovosti mestnega 
okolja. V mestnem okolju so 
drevesa dragocena, saj blaži-
jo temperaturne ekstreme, 
nam dajejo senco, izboljšu-
jejo kakovost zraka, ga čisti-
jo, filtrirajo, zmanjšujejo 
količino ogljikovega dioksi-
da, proizvajajo kisik, dušijo 
hrup, ustvarjajo prijetne 
ambiente v prostoru in 
dokazano pozitivno vplivajo 
na ljudi.

Na Mestni občini Kranj se 
trudijo, da bi ohranili vsako 
drevo in da je nega dreves 
strokovno izvedena. V prete-
klosti so se mnoga drevesa 
nepravilno obrezovala, zato 
sedaj skušajo z redno in 
strokovno nego to popraviti.  
Pri obrezovanju upoštevajo 
pravila arboristične stroke 
(EAC – Evropska navodila za 
obžagovanje dreves). Krajša-
nje vrhov in odstranjevanje 
večine večjih vej ni dopust-
no. Pri obrezovanju dreves 
se lahko odstrani največ 15 
odstotkov listne površine. 
Premer veje, ki ostane, mora 
biti vsaj tretjina premera 

odstranjenega dela. Premer 
odžagane veje ne sme prese-
gati pet oziroma deset centi-
metrov (odvisno do dreves-
ne vrste).
Pri poseganju v drevesa 
pogosto opažajo, da gre za 
"obglavljanje" zdravih odras-
lih dreves, čemur na občini 
močno nasprotujejo. "Obgla-
vljanje" drevesa povzroči še 
bolj bujno rast stranskih 
poganjkov, hkrati pa je zara-
di velikih odprtih poškodb 
omogočen vdor patogenih 
organizmov in s tem večja 
možnost hitrejšega propada 
drevesa. Dolgoročno je tak-
šno drevo dražje za vzdrževa-

nje, nevarnejše, količina list-
ne mase pa je še večja. 
Odstranjujemo le suha, poš-
kodovana ali kako drugače 
nevarna drevesa. Zaradi sen-
ce, obilice listja, semen, zakri-
vanja pogledov ali drugih 
nevšečnosti dreves ne odstra-
njujemo ali drastično obrezu-
jemo. Odstranjevanje dreves 
zaradi strahu pred morebit-
nim podrtjem v ekstremnih 
razmerah tudi ni dopustno. 
Velikost dreves samih po sebi 
ne pomeni nevarnosti.
Če želijo meščani drevesa na 
površinah v lasti Mestne 
občine Kranj, ki niso oprede-
ljene kot javne površine in 
niso v planu vzdrževanja jav-
nih zelenih površin, obreza-
ti, lahko to storijo le v skladu 
s stroko na svoje stroške ozi-
roma na stroške naročnika. 
Če pri obrezovanju ne bodo 
upoštevali strokovnih smer-
nic, bo sledila prijava inšpek-
cijskim službam.

Drevesa so naše 
naravno bogastvo 

Kranj – Čeprav je Kranj tret-
ja največja mestna občina v 
Sloveniji, se pogosto pri 
posameznih področjih znaj-
de na prvem mestu. Tako je 
tudi na področju informacij-
ske tehnologije.
Kranj je trenutno tudi edino 
mesto v Sloveniji, ki svojim 
prebivalcem ponuja aplika-
cijo za pametne telefone 
iKranj, ki uporabnikom pri-

naša novice in zanimive 
informacije iz mesta in oko-
lice. Poleg tega ima Kranj 
enega izmed najbolj enosta-
vnih in najhitrejših brezžič-
nih omrežij KranjOpen. Za 
njegovo uporabo ne potre-
bujete uporabniškega ime-
na in ni vam treba v strežni-
kih puščati kontaktnih 
podatkov, kar je prej izjema 
kot pravilo v svetovnem 

merilu. Za dostop do spleta 
je tako dovolj le izbira omre-
žja KranjOpen ter en klik, ki 
vas poveže v sistem. 
Poleg vsega našteta pa 
Kranj skupaj z nekaterimi 
mestnimi občinami v Slo-
veniji uvaja tudi pametno 
kartico, ki bo združevala 
vse doslej ločene kartice 
Mestne knjižnice Kranj, 
sistema KRsKOLESOM, 

plačevanje parkirnine in 
drugih mestnih storitev 
Mestne občine Kranj in 
njenih zavodov. Kot je 
pojasnil župan Boštjan Tri-
lar, bo več informacij o kar-
tici, ki bo ponujala enostav-
no poslovanje v mestu in 
okolici, na voljo v mesecu 
septembru, ko v mestni 
upravi načrtujejo tudi več-
jo predstavitev za javnost. 

Kranj vse pametnejše mesto

Kranj – Počitnice so čas, ko lahko lastnik osnovnih šol pos-
krbi za nujna vzdrževalna dela ali potrebne investicije. Mes-
tna občina Kranj je tako julija in avgusta poskrbela za uredi-
tev meteorne kanalizacije na Osnovni šoli Staneta Žagarja. 
Nedaleč stran so na Osnovni šoli Matije Čopa prenovili 
sanitarije. Na podružnični šoli na Kokrici so zamenjali talne 
obloge, medtem ko so na podružnični šoli v Besnici uredili 
učilnice, sanitarije ter garderobe za učence prvega razreda. 

Tudi letos brez investicij ni šlo

Kranj – Za pripravo vsebin za portal, namenjen otrokom in 
mladini, Mestna uprava Kranj poziva kavarne, restavracije na 
območju mestne občine Kranj, da se pridružijo projektu pri 
oblikovanju zemljevida Prijazno za otroke. Namen zemljevi-
da na posebnem portalu, ki bo dostopen tako prek spletne 
strani kot prek aplikacije za pametne telefone iKranj, je, da so 
na enem mestu zbrani vsi otroški objekti ter kavarne in resta-
vracije, ki imajo otroška igrala. Kavarne in restavracije, ki 
ponujajo otroška igrala v uporabo svojim gostom, prosijo, da 
to sporočijo Krančku na elektronski naslov krancek@kranj.si.

V Kranju kmalu portal za otroke in mladino 

Kranj – Na vzhodni strani je telovadnica v Stražišču že zas-
tekljena, pričenja pa se izvedba fasade. Prav tako se zaklju-
čuje izvedba ravnih streh objekta nad strojnico in hodnikom 
kleti, streha nad dvorano pa je že zaključena. V kletnih pro-
storih (garderobe, kabinet, hodnik, strojnica) so na vrsti 
betonski tlaki, prav tako pa se ureja povezovalna pot med 
obstoječima telovadnicama in novim objektom, kjer poteka 
zasipavanje ob objektu. Temelji povezovalnega hodnika 
med šolo in telovadnico so narejeni.

Nova telovadnica v Stražišču že tudi zastekljena

Kranj, Senta – Mestna občina Kranj tudi letos s pobratenim 
srbskim mestom Senta nadaljuje projekt, ki ga financira 
Evropska unija in se ukvarja s temo, kako Evropska unija 
vpliva na vsakdanje življenje. Mestna občina Kranj vabi meš-
čanke in meščane, ki bi radi sodelovali na delavnicah v Kra-
nju in Senti, da se s svojimi osebnimi podatki prijavijo po 
elektronski pošti na e-naslov international@kranj.si.

Kaj mi pomeni Evropska unija? 
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Vilma Stanovnik

V zadnjem času je tako v 
Kranju kot v okolici videti 
velik premik pri urejanju ce-
stne infrastrukture. Vsega 
seveda čez noč ni mogoče 
narediti, pa vendar – kaj 
čaka Kranj na tem področju 
še do zime, ko se nekako 
konča gradbena sezona? 
"Kot vsako leto se tudi letos 
poleti intenzivno posveča-
mo izboljšanju cestne infra-
strukture. O tem smo že ve-
liko predstavili tudi v zgi-
bankah, ki so jih kranjska 
gospodinjstva dobila na 
dom. Če omenim le eno, pa 
sem še posebno vesel, da 
smo uspeli pred začetkom 
novega šolskega leta urediti 
še eno obračališče, tokrat na 
Orehku. Potem ko smo lani 
uredili obračališče pri 
Osnovni šoli Predoslje, je 

odslej poskrbljeno za varnej-
ši prihod v šolo in odhod iz 
nje tudi pri Osnovni šoli 
Orehek. Veliko je narejene-
ga, zagotovo pa bodo ostale 
želje po dodatnih izboljša-
vah. Kljub temu da si vse 
želimo čim več in še bolje, 
pa se v mestni upravi ukvar-
jamo predvsem z realizacijo 
v okvirih zmožnosti sred-
stev. Tako se bodo dobrih 
novic o novih, urejenih par-
kiriščih ob cesti na Sv. Jošt 
razveselili predvsem obisko-
valci kranjskega ''hišnega'' 
hriba. Tam bo namreč v pri-
hodnjih letih kar 67 novih 
parkirnih mest na petih lo-
kacijah. Že letos bo urejenih 
32 parkirnih mest na dveh 

lokacijah. Dela bomo začeli 
na začetku septembra, za-
ključek del pa je načrtovan 
za konec oktobra. Ob ce-
stnih gradnjah ne morem 
mimo sedaj že legendarnih 
kranjskih granitnih kock, ki 
so vrsto let krasile Koroško 
cesto. Preplastitev je v za-
dnji fazi, kot smo obljubili, 
pa bo poskrbljeno, da bodo 
najbolj znane kocke dobile 
novo življenje oziroma svoje 
častno mesto v delu kolesar-
ske steze, ki pride na vrsto v 
prvih mesecih naslednjega 
leta. Vključena je namreč v 
obsežen del novih kolesar-
skih povezav, za katere 
bomo pridobili evropska 
sredstva. S Komunalo Kranj 
smo uredili tudi že nasle-
dnje odseke cest: na Skalici 
pri Osnovni šoli Staneta Ža-
garja, Ulica Franca Rozma-
na - Staneta, Levstikova uli-

ca, del Kidričeve ceste, sana-
cija mostu v soseski Struže-
vo ter obnova dela vodovo-
dnega in hidrantnega 
omrežja na Ješetovi ulici v 
stanovanjski soseski Straži-
šče, sledi še ureditev dela 
Begunjske ulice."

Težko pričakovano je tudi 
krožišče v Bitnjah pa tudi 
pločnik med Goričami in 
Golnikom?
"Že prejšnji mesec smo 
podpisali dogovor o sofinan-
ciranju gradnje krožišča v 
Bitnjah, ta bo premera do-
brih 38 metrov, na vseh pri-
ključnih krakih pa bodo 
zgrajeni tudi ločilni otoki. 
Spremljamo tudi sanacijo 

na državnih cestah, in sedaj 
že lahko napovem, da smo 
začeli izboljševati prometno 
varnosti tudi na odseku dr-
žavne ceste Goriče–Golnik. 
Odkupili smo vsa potrebna 
zemljišča, projekt pa zaradi 
svojega obsega, gre za sku-
pno 820 metrov pločnika, in 
velikega finančnega zaloga-
ja razdelili v več faz. Z la-
stnimi sredstvi bomo lahko 
že letos izvedli pločnik zno-
traj naselij Goriče in Golnik, 
dela bomo začeli v septem-
bru in jih tudi zaključil do 
konca letošnjega novembra. 
Za nadaljevanje projekta 
bomo tudi v proračunu za 
leto 2019 zagotovili sred-
stva, se pa zavedamo, da 
bomo za izvedbo preostale-
ga pomembnega dela odse-
ka potrebovali sredstva drža-
ve. Ne pozabimo tudi na ši-
ritev parkirišča Huje. Dela 
so se začela pred nekaj dne-
vi, zaključena pa bodo do 
konca novembra."

KRsKOLESOM je ta mesec 
postal največji elektrificiran 
sistem za izposojo koles v 
državi. Nedavno ste v me-
stni upravi izvedli tudi anke-
to med naročniki. Kaj je po-
kazala? 
"Zagotovo sem najbolj vesel 
podatka, da je več kot polovi-
ca naročnikov sistem ocenila 
kot odličen, več kot 85 od-
stotkov vprašanih pa bi sis-
tem priporočilo svojim prija-
teljem ali sorodnikom. Še 
večji odstotek je zadovoljnih 
uporabnikov električnih ko-
les. Ta je kot odlično uporab-
niško izkušnjo ocenilo sko-
raj sedemdeset odstotkov 
naročnikov. Čeprav je prav 
pri električnih kolesih goto-
vo potrebnih še veliko izbolj-
šav. Predvsem je to pri bate-
rijah, saj je izposoj koles ve-
liko več, kot smo sprva načr-
tovali, zato bo potrebnega 
več polnjenja oziroma neka-
ko drugače preoblikovati sis-
tem, da se ne bo dogajalo, da 
uporabnik dobi električno 
kolo s prazno baterijo. Upo-
rabniki so pohvalili tudi hi-
trost širjenja sistema ter se-
veda predlagali nove postaje. 
Kot je znano, bomo še letos 
v sistem dodali štiri nove po-
staje, v prihodnji sezoni pa 
bo teh skupaj že kar 27."

Ko smo že pri mobilnosti, 
tudi letos se bo Kranj pri-
družil Tednu evropske mo-
bilnosti. Kaj vse načrtujete v 
tem tednu? 
"Predvsem je pomembno 
to, da ukrepe, ki jih predvi-
deva Evropski teden mobil-
nosti, izvajamo vse leto. Kot 
je opaziti v Kranju, ves čas 
urejamo kolesarske poti. Pri 
tem smo namreč imeli v 
Kranju pred štirimi leti res 
veliko pomanjkljivosti. Pri 
novih investicijah je bil po-
treben premik v razmišlja-
nju, da se ceste ne gradijo 

samo za osebna vozila, pač 
pa tudi za kolesarje in druge 
oblike prevoza. Predvsem te 
miselnosti je Kranju v prete-
klosti manjkalo, zato je sta-
nje povezav takšno, kot je. 
Vendar stvari urejamo in 
mislim, da bo Kranj v priho-
dnosti prijetno mesto, ki bo 
ponujalo številne načine pri-
jazne mobilnosti. Glede 
Evropskega tedna mobilno-

sti, ki bo letos potekal med 
16. in 22. septembrom, pa 
lahko povem, da bo mestna 
uprava skupaj s komisijo za 
varno kolesarjenje in drugi-
mi organizatorji priredila 
številne dogodke na temo 
bolj ekološke mobilnosti. 
Cilj tedna še vedno ostaja, 
da javnost prepričamo, da 
čim bolj uporablja okolju 
prijazna mobilna sredstva 
ali javni prevoz. Naj pa pova-
bim, da se 22. septembra 
občani priključijo evropski 
akciji Dan brez avtomobila 
ter se v službo namesto z av-
tomobilom odpravijo s KR-
sKOLESOM ali javnim pre-
vozom."

Poleg novega kolesarskega 
pasu na Koroški cesti se 
Kranju obeta tudi nova ur-
bana oprema za kolesarje. 
Kakšna?
"Drži. Gre za osem osvetlje-
nih kolesarskih parkirišč z 
nadstrešnico in stojali za ko-
lesa, na vsakem kolesar-

skem parkirišču bo servisni 
stebriček s potrebnim orod-
jem za hitro popravilo koles 
in možnostjo polnjenja e-
-koles. Glede izbora lokacij 
lahko povem, da smo želeli 
spodbuditi vsakodnevno ko-
lesarjenje, zato smo izbrali 
lokacije ob treh osnovnih in 
eni srednji šoli, kjer beleži-
mo večje število otrok in 
mladostnikov, ki v šolo pri-
hajajo s kolesom. Obenem 
pa so parkirišča dostopna 
tudi vsem drugim, saj bodo 
postavljena v bližini javnih 
ustanov oziroma tam, ka-
mor prihaja in odhaja veliko 
ljudi."

Poletje v Kranju se še ne po-
slavlja. Kar nekaj prireditev 
na prostem se nam v nasle-
dnjih tednih še obeta. Katere 
od njih bi posebej omenili?
"Res je, čaka nas še nekaj 
sončnih dni, v katerih bomo 
lahko uživali tudi na pro-
stem. Že sedaj v Kranju po-
teka evropsko veteransko 
prvenstvo. V Kranju že pote-
kajo tekmovanja v vaterpolu, 
plavalci pa bodo tekmovanja 
začeli čez nekaj dni. Kranj je 
samo v teh dneh obiskalo 
okoli sedem tisoč ljudi, ki so 
neposredno povezani s pr-
venstvom. Gre za tekmoval-
ce in organizatorje. Na špor-

tnem področju ne smemo 
spregledati še Festivala 
športa, ki bo potekal na raz-
ličnih lokacijah v Kranju z 
namenom promocije kranj-
skega športa. Na kulturnem 
področju so tu še festival 
Pianopolis in številni do-
godki, ki jih ob sofinancira-
nju Mestne občine Kranj 
prirejajo kranjska kulturna 
društva. Ne smemo pa spre-
gledati stalnih prireditev, ki 
jih pripravljamo v mestnem 
jedru. Še lahko ob torkih 
obiščete Krančka na najve-
čjem otroškem igrišču na 
Gorenjskem. Ob sredah si 
lahko z bonom privoščite 
brezplačni napitek v števil-
nih mestnih lokalih. Tu so 
Četrtki ob vodnjaku, ki po-
nujajo vse bogatejšo in pe-
strejšo ponudbo lokalnih 
proizvajalcev na stojnicah. 
Ob petkih pa si še vedno 
lahko z nakupom nad deset 
evrov v mestnem središču 
zagotovite sodelovanje v na-
gradni igri Srečni petek."

Na cestah je precej novosti
Tudi letos v poletnem času na kranjskih cestah in kolesarskih poteh potekajo različna dela, kot poudarja kranjski podžupan Boris Vehovec, pa bo tudi 
jeseni na deloviščih še živahno. Prav tako bo živahno na prireditvah, saj v Kranju trenutno poteka evropsko veteransko prvenstvo v vodnih športih, 
septembra se obeta Festival športa, potekali bodo različni dogodki ob Tednu evropske mobilnosti ter kulturne prireditve in sedaj že uveljavljeni Torki  
s škratom Krančkom, Četrtki ob vodnjaku in Srečni petki.

Podžupan Mestne občine Kranj Boris Vehovec / Foto: Gorazd Kavčič

Gradbena dela, ki so se začela v zadnjem tednu julija, obsegajo preplastitev granitnih kock 
z asfaltom na odseku od krožišča Bexel do križišča s Kidričevo cesto. Na obeh straneh 
ceste bodo položeni robniki, poskrbljeno bo tudi za odvodnjavanje meteorne vode.

Potem ko smo lani uredili obračališče pri 
Osnovni šoli Predoslje, je odslej poskrbljeno za 
varnejši prihod v šolo in odhod iz nje tudi pri 
Osnovni šoli Orehek.

Zagotovo sem najbolj vesel podatka, da je več 
kot polovica naročnikov sistem KRsKOLESOM 
ocenila kot odličen, več kot 85 odstotkov 
vprašanih pa bi sistem priporočilo svojim 
prijateljem ali sorodnikom. Še večji odstotek je 
zadovoljnih uporabnikov električnih koles. Ta je 
kot odlično uporabniško izkušnjo ocenilo skoraj 
sedemdeset odstotkov naročnikov.
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Kranjčanke in Kranjčane 
želimo vključiti v ustvarja-
nje in zagotavljanje ureje-
nega in lepega Kranja, v 
katerega bomo z veseljem 
povabili svoje sorodnike, 
prijatelje, poslovne partner-
je, znance ... S storitvijo 
KrPovej! želimo povečati 
preglednost in delovanje 
mestne uprave, javnih zavo-
dov, koncesionarjev in dru-
gih izvajalcev del. Če ste v 
Kranju opazili nekaj, kar 
vas moti, imate ideje, pobu-
de, predloge …, potem vas 
vabimo, da nam to sporoči-
te prek nove spletne storit-
ve KrPovej!

Vprašanje: Semaforji v 
Žabnici 
Med pobudami občanov 
sem prebral, da je bilo vpra-
šanje postavitve semaforja v 
Žabnici pri OŠ Žabnica že 
postavljeno in da ste pobudo 
posredovali pristojni Direk-
ciji za ceste, ki nanjo (še 
vedno) ni odgovorila, na 
MOK pa štejete zadevo za 
zaključeno. Glede na to, da 
je varnost naših otrok, ki 
hodijo v to OŠ, še vedno 
ogrožena, saj semaforja še 
vedno ni, težko razumem, 
kako lahko štejte zadevo za 
zaključeno. Kot dodaten 
argument, da je varnost 
otrok, ki prečkajo cesto 
Kranj–Škofja Loka pri OŠ 
Žabnica dejansko ogrožena, 
navajam statistiko občinske-
ga redarstva, ki največ pre-
koračitev hitrosti v letu 2017 
beleži ravno v naselju Žab-
nica. Ponovno prosimo in 
pozivamo, da skupaj z Dire-
kcijo za ceste aktivno pristo-
pite k ukrepom za izboljša-
nje varnosti otrok, ki obisku-
jejo OŠ Žabnica. 

Odgovor Mestne uprave: 
Pozdravljeni, reševanje 
izpostavljene pobude je tudi 
v interesu Mestne občine 
Kranj, zato zadeva za nas še 
ni zaključena. Z Direkcijo 
RS za infrastrukturo smo v 
stalnem stiku glede reševa-
nja problematik na državnih 
cestah v MO Kranj, med 
katere spada tudi umirjanje 
prometa in zagotavljanje 
varnosti pešcem pri OŠ Žab-
nica. Tudi v nadaljevanju 
bomo z DRSI iskali rešitev 
za postavitev želenega sema-
forja in promet umirjali z že 
postavljenim stacionarnim 
radarjem.

Vprašanje: Plevel v 
Kranju 
Kdaj se bo začelo kaj urejati 
na prej omenjeni lokaciji, 
saj ko se voziš po Ljubljan-
ski cesti v Kranj, imaš obču-
tek, kot da si prišel v neraz-
vito mesto. Nič ni pokošeno, 
drevesa visijo že na cesto, 
telefonski kabel je že popol-
noma objet z vejami in se 
lahko ob malo večjem vetru 
verjetno strga, hribček proti 
Stražišču ni bil nikoli poko-
šen višje od 1 metra. Če ima 
kdo od pristojnih čas, naj se 
zapelje po Ljubljanski cesti 
in oceni stanje.

Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Pozdravljeni, Gorenjska 
gradbena družba, d. d., ki 
skrbi za vzdrževanje držav-
nih cest na območju Mestne 
občine Kranj, je s pobudo 
seznanjena (že v preteklosti 
smo posredovali vašo pobu-
do). Vse tovrstne ceste se 
vzdržujejo po programu 
vzdrževanja državnih cest in 
na način, da je zagotovljen 
varen potek prometa.

Vprašanje: Visoke rastline 
ob robnikih 
V veliko veselje mi je, da 
naša občina ne uporablja 
strupov za zatiranje pleve-
lov. Moti pa nas, da je v 
letošnjem letu ogromno 
visokega rastlinja ob robni-
kih, cestiščih ... Npr. od 
Stražišča proti Bitnjam, kri-
žišča ob Delavskem mostu, 
ceste v okolici Kranja. Tako 
so zaraščeni robniki!!!! Pre-
dlagam, da vzdrževalec 
nabavi stroj, ki s pomočjo 
ognja požge rastlinje in 
potem samo pometač 
pomete odmrle rastline. 
Seveda je tu še ročno ods-
tranjevanje. Mogoče bi 
zaposlili nekaj dijakov in 
študentov, ki bi v času poči-
tnic odstranjevali plevel, a 
mislim, da je večji efekt z 
zaposlenimi in strojem. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Pozdravljeni, kot sami ugo-
tavljate, so ekološki načini 
zatiranja plevelov dolgotraj-
nejši in dražji. Komunala 
Kranj, d. o. o., ki skrbi za 
vzdrževanje občinskih cest v 
MO Kranj, plevele zatira v 
skladu s tehničnimi in kad-
rovskimi možnostmi.

Vprašanje: Ureditev 
parkirišča 
Podal bi predlog za ureditev 
parkirišč v Šorlijevem nase-
lju oz. na cesti – kot da bi se 
peljal proti Bertoncljevi ulici 
na levo in desno. Na levi 
strani so odlično urejena 
parkirišča, na desni strani 
pa ljudje avtomobile puščajo 
parkirane ali na travniku ali 
pa tako, da avto z večjim 
zadnjim delom gleda na 
cesto, kar ovira promet. 
Poleg tega se nasproti voze-
čemu avtomobilu ne moreš 
niti umakniti, ker je prema-
lo prostora. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Pozdravljeni, način parkira-
nja vozil, kot ga opisujete in 
je za vas moteč, omogoča 
parkiranje večjemu številu 
vozil, kar blaži pomanjkanje 
parkirnih mest v soseski. 
Ker je cesta maloprometna, 
je tak način parkiranja 
mogoč. Kljub navedenemu 
vašo pobudo posredujemo 
na Krajevno skupnost Vodo-
vodni stolp in prosimo za 
njihovo mnenje. V kolikor 
se bo razlikovalo od našega, 
bomo prometno signalizaci-
jo ustrezno dopolnili. 

Kotiček KrPovej 

Kranj – Most v stanovanjski 
soseski Struževo v Kranju, 
ki poteka čez železniško 
progo in je bil zgrajen leta 
1947, je zagotovo eden od 
najbolj perečih cestnih pro-
blemov, na katere so opozar-
jali krajani v Struževem. Po 
opravljenem pregledu so v 
prvih za sanacijo dopustnih 
mesecih letošnjega leta že 
izvedli sanacijo najbolj kri-
tičnih elementov mostu, 
robnega venca in ograje, s 
čimer je zagotovljena večja, 
predvsem pa ustrezna var-
nost mostu.
Druga dobra novica se doti-
ka vključevanja z regionalne 
na državno cesto. Krajani 
namreč že vrsto let tarnajo 
glede vključevanja ob jutra-
njih prometnih konicah. 
Potem ko je lani mestna 
uprava pred priključkom v 

Struževo namestila merilnik 
hitrosti, katerega namen je 
bil prvenstveno zmanjšati 
hitrost na regionalni cesti in 
s tem omogočiti čim lažje 
vključevanje v prometnih 
konicah, je letos v prvih 
dneh avgusta sledil drugi 
ukrep. Gre sicer za začasno 
rešitev za tamkajšnje prebi-
valce, ki se predvsem v pro-
metnih konicah težko vklju-
čujejo na državno cesto Poli-
ca–Kranj. Dokončna rešitev 
bo po napovedih mestne 
uprave vsebovala semafor. 
Trenutno je namreč mestna 
uprava v postopku naročan-
ja za tako imenovani Idejni 
projekt za ureditev priključ-
ka, katerega ustreznost izve-
dbe mora, saj gre za držav-
no cesto, nato potrditi še 
recenzija. S trenutno rešit-
vijo z novo dopolnilno tablo 

"Razen za osebna vozila 
med 6. in 8. uro" je promet 
odslej mogoč tudi na pove-

zovalni javni poti med sta-
novanjskima soseskama 
Zlato polje in Struževo. 

Novosti v Struževem
Z novo tablo je poskrbljeno za lažje jutranje vključevanje Struževčanov na državno cesto, opravljena 
pa je tudi že najnujnejša sanacija problematičnega mostu čez železniško progo.

Most, ki je bil zgrajen pred več kot sedemdesetimi leti, je 
potreben temeljite obnove.

Na najbolj kritičnih mestih je most že obnovljen in s tem 
tudi bolj varen. 

Z novo dopolnilno tablo je promet odslej mogoč tudi na 
povezovalni javni poti med stanovanjskima soseskama 
Zlato polje in Struževo. / Foto: Tina Dokl

Čeprav smo Slovenci vedno 
čutili potrebo po učenju 
tujih jezikov in spoznavanju 
drugih kultur, to v zadnjem 
času ni več zgolj eden izmed 
ciljev uspešnega študija, 
temveč pogoj za uspeh. Tis-
tim, ki ne obvladajo niti ene-
ga svetovnega jezika, so 
mnoga vrata zaprta. 
V Jezikovni šoli Tales, ki 
ima že 27-letno tradicijo, so 
veseli, da se njihovi tečajni-
ki, ki so obiskovali tečaje 
kot otroci, čez nekaj let vpi-
šejo v jezikovni tečaj svoje 
otroke, širijo svoje jezikov-
no znanje z novimi jezi-
ki ali poiščejo tečaj za svoje 
sodelavce v podjetju. Imajo 
izkušnje in dokazano uspe-

šnost ter ugodne plačilne 
pogoje.
Koordinatorica tečajev Špela 
Rakovec, ki je tudi profesori-
ca nemškega jezika, je pove-
dala, da se v Talesu vedno 
prilagodijo vašim potrebam. 
Za odrasle razvijajo inovati-
vne skupinske in individual-
ne tečaje, primerne za razli-
čne ravni znanja. Za dosega-
nje res dobrih rezultatov in 
samozavestno nastopanje v 
tujem jeziku je zelo pomem-
bna tudi velikost skupine, 
tečaj z naravnim govorcem 
pa je vedno dobra izbira. 
Tečaji za podjetja so vse 
pogostejša izbira, saj podje-
tju zagotavljajo celovito sto-
ritev. Skupaj s podjetjem 

pripravijo izobraževalni 
načrt glede na potrebe pod-
jetja in učna gradiva ali iz 
tujine naročijo učbenike. 
Šele na podlagi tega izvede-
jo tečaj na sedežu podjetja 
ali jezikovne šole, ki je v 
Podjetniškem centru v Kra-
nju. Ob zaključku tečaja 
sledi še analiza usvojenega 
znanja, je pojasnila Rakov-
čeva. Organizirajo tudi 
časovno krajše tečaje za 
podjetnike, ki že imajo 
osnovno znanje tujega jezi-
ka, želijo pa izboljšati pos-
lovno komunikacijo, pisan-
je e-pošte, predstavitve pod-
jetja in dejavnosti ... Pouda-
rila je, da so z izvajanjem 
programov pri Jezikovni 

šoli Tales terminsko zelo 
prilagodljivi, kar npr. pome-
ni, da učno uro lahko izve-
dejo zgodaj zjutraj, če tako 
tečajniku najbolj ustreza.
Sicer pa učenje poteka v 
majhnih skupinah v stimu-
lativnem okolju. Ves stroko-
vni kader sestavljajo profe-
sorice ali magistri tujih jezi-
kov in naravni govorci, ki 
imajo mnogokrat tudi dolo-
čena posebna strokovna 
znanja (npr. poslovno-eko-
nomska). 
Vse več tujih podjetij deluje 
pri nas, vse več priložnosti 
za poslovni uspeh ali zapos-
litev je tudi v delu od doma 
za tuja podjetja. Internet je 
svet naredil res majhen. In 
da bi bili v tem svetu uspeš-
ni, je dobro oziroma odlično 
aktivno znanje npr. angleš-
čine, nemščine, ruščine, 
francoščine … morda celo 
švedščine velika prednost in 
priložnost. 
Nelson Mandela je nekoč 
rekel: "Če govoriš z nekom v 
jeziku, ki ga razume, osta-
neš v njegovih mislih. Če 
govoriš z njim v njegovem 
lastnem jeziku, mu sežeš do 
srca." Tudi pri poslu. 

Učenje tujih jezikov 
je pomembno
Že dolgo dobro vemo, da je za vse bolj povezan in globaliziran svet znanje 
tujih jezikov postalo že nuja, ne samo prednost. 
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Kranj – Kar 218 tisoč evrov 
je po projektantski oceni 
vreden projekt, s katerim je 
MO Kranj uspešno kandidi-
rala za evropska sredstva, in 
sicer v okviru ukrepov na 
področju trajnostne mobil-
nosti Kohezijskega sklada, 
pri čemer lahko mestna 
uprava pričakuje povrnitev 
upravičenih stroškov v vre-
dnosti do 143 tisoč evrov.
Mestna uprava bo na osmih 
lokacijah v mestnem obmo-
čju postavila osvetljeno kole-
sarsko parkirišče z nadstre-
šnico in stojali za kolesa, na 
vsakem kolesarskem parki-
rišču bo postavila servisni 
stebriček s potrebnim orod-
jem za hitro popravilo koles 
in možnostjo polnjenja e-
-koles ter izvedla promocij-
ske akcije ob zaključku del s 
ciljem ozaveščanja občanov 
o prednostih uporabe koles. 
"S privlačnejšimi parkirišči 
za kolesa uresničujemo za-
veze, dane v Celostni pro-

metni strategiji (CPS) MO 
Kranj, kjer smo v okviru pe-
tih stebrov uspešne priho-

dnosti v tretjem stebru, tj. 
danosti za kolesarje, predvi-
deli oblikovanje razmer za 

izkoriščanje možnosti kole-
sarjenja, med ukrepi pa 
predvideli postavitev parki-
rišč za parkiranje koles, kot 
so kolesarnice, nadstrešni-
ce, stojala za kolesa. V juliju 
smo od posredniškega orga-
na MZI prejeli sklep o dode-
litvi sredstev in dober mesec 
kasneje smo pogodbi po jav-
nem naročilu za novo urba-
no opremo za kolesarje mi 
že podpisali,« je današnji 
podpis komentiral župan ter 
dodal: »S projekti ne želimo 
čakati na novo sezono, kar 
bomo lahko, želimo speljati 
že letos.«
Nove lokacije nadstrešnic za 
kolesarje so ob OŠ Staneta 
Žagarja, OŠ Franceta Pre-
šerna, OŠ Franceta Prešerna 
– Podružnici Kokrica, Gim-
naziji Franceta Prešerna, 
Zdravstvenem domu Kranj, 
na Avtobusni postaji Kranj, 
v  Športnem centru Planina 
in pri vhodu v Mestno poko-
pališče Kranj.

Osem novih nadstrešnic
Osem novih kolesarnic je dodaten ukrep k že dosedanjim, s katerimi želi kranjska mestna uprava 
približati kolesarjenje kot bolj trajnostno možnost prevoza in spodbuditi tudi k intermodalni uporabi 
kolesa in avtobusa. Ena od lokacij je tudi sedanja Avtobusna postaja Kranj.

Narejenih bo osem novih nadstrešnic za kolesarje.

Kranj – Komunala Kranj po-
gosto opozarjala na smeti, ki 
jih brezvestno odlagamo 
tudi oziroma predvsem po-
leg košev za odpadke, kot bi 
nekdo slabo ciljal ali se poi-
graval z vsemi tistimi, ki jim 
je čisto, predvsem pa zdravo 
okolje vrednota. Kupi smeti 
in odpadkov na Primsko-
vem, na katere je v avgustu 
opozoril uporabnik družbe-
nega omrežja Facebook, so 
bili v eni uri sicer odstranje-
ni, pustili pa so slab priokus 
in polno negodovanja ter 
kazanja s prstom na druge. 
Primer ponovno opozarja tudi 
na to, da kljub zagroženim vi-
sokim kaznim nismo pravi 
zgled drugim. Po nepotreb-
nem smetimo in delamo stro-
ške, onesnažujemo naravo in 
neposredno okolico, v kateri 
živimo in delujemo. 
Poleg nenapovedanih in-
špekcijskih pregledov Med-

občinski inšpektorat Kranj 
(MIK) opravlja tudi pregle-
de na podlagi prejetih pri-
jav. Primer s Primskovega, 

kot poročajo iz MIK, ni osa-
mljen, in prav je, da na to-
vrstno nedopustno ravna-
nje nepravilnega odlaganja 

odpadkov vedno znova opo-
zorimo. Inšpekcijske služ-
be zaznajo največ nepravil-
nosti pri ločevanju in odla-
ganju odpadkov v večstano-
vanjskih stavbah, kršitelje 
pa največkrat identificirajo 
na podlagi odrezkov, polo-
žnic in pisem z osebnim 
imenom. 
V Mestni občini Kranj rav-
nanje s komunalnimi od-
padki ureja poseben odlok, 
po katerem so kršiteljem 
lahko izrečene globe. Ta je 
1.500 evrov za pravno osebo, 
osemsto evrov za odgovorno 
osebo pravne osebe, tisoč 
evrov za samostojnega pod-
jetnika posameznika ali po-
sameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, in petsto 
evrov za posameznika. 
Na Primskovem sta bila pre-
poznana dva kršitelja, ki sta 
bila kaznovana s petsto evri 
globe. 

Za seboj pusti sled, ne smeti 
Marsikdo kljub opozorilom po nepotrebnem smeti in dela stroške, onesnažuje naravo in neposredno 
okolico, v kateri živimo in delujemo.

Kupi smeti in odpadkov na Primskovem, na katere je v 
avgustu opozoril uporabnik družbenega omrežja Facebook

Kranj – Evropski teden mo-
bilnosti je tradicionalna 
evropska pobuda, ki lokalne 
skupnosti spodbuja k uved-
bi in promociji trajnostnih 
prometnih ukrepov. Aktiv-
nosti potekajo vse leto, vrhu-
nec dogajanja pa je med 16. 
in 22. septembrom, ko se 
Evropski teden mobilnosti 

zaključi z Dnevom brez av-
tomobila. 
Evropski dan brez avtomo-
bila je bil prvič organiziran v 
Franciji leta 1998, z leti pa 
je prerasel v Evropski teden 
mobilnosti. Ta vsako leto 
ponudi mestom ter tudi 
združenjem in organizaci-
jam prostor za promocijo 

pobud za trajnostno mobil-
nost v mestih ter za dvig 
ozaveščenosti prebivalcev. 
Zavzete lokalne skupnosti 
lahko ta čas izkoristijo za 
vzpostavitev partnerstev z 
zainteresiranimi skupina-
mi, za sodelovanje in pove-
zovanje med mesti ter uved-
bo novih dolgoročnejših po-

litik in trajnih ukrepov glede 
mobilnosti.
Mestna uprava Kranj bo sku-
paj s komisijo Varno kolesa-
rim organizirala številne do-
godke na temo večje in okolju 
bolj prijazne mobilnosti. Obe-
nem meščanke in meščane že 
sedaj pozivajo, da se 22. sep-
tembra priključijo evropski 
akciji Dan brez avtomobila ter 
se v službo namesto z avtomo-
bilom odpravijo s KRsKOLE-
SOM ali javnim prevozom. 

Evropski teden mobilnosti 

Kranj – Na obstoječem parkirišču pri Zdravstvenem domu 
Kranj se je pred vhodom v urgenco poškodoval zaključni sloj 
asfalta, položen na armirano betonsko ploščo, ki je hkrati 
strop podzemne garaže, zato prihaja do zamakanja v podze-
mni del parkirišča. Nujno je treba preprečiti širjenje omenje-
ne poškodbe, ki povzroča škodo na zdravih delih hidroizola-
cije na parkirišču, zato je Mestna uprava Kranj že pristopila k 
izvedbi ustrezne sanacije poškodovane površine. Obiskoval-
ce Zdravstvenega doma Kranj prosijo za razumevanje, saj bo 
kratek čas parkiranje na tem območju nekoliko oteženo. 

Sanacija parkirišča pri zdravstvenem domu 

Kranj – Kotlovnica na Zlatem polju, ki že nekaj časa velja za 
nelegalno domovanje oseb, ki uživajo razne prepovedane 
substance, je nared za rušitev. Zaključek rušenja nepotreb-
ne kotlovnice, ki je že vrsto let prepuščena propadanju in 
kazi tamkajšnjo okolico, bo opravljeno do konca septembra. 
Najpomembnejše pri tem je varovanje okolice, predvsem na 
mestu, kjer so v neposredni bližini tako osnovne kot tudi 
srednje šole, kar predstavlja dodatno nevarnost obiskoval-
cem tamkajšnjega območja.  

Vse nared za rušenje kotlovnice 

Kranj – Ob cesti na Sv. Jošt bo letos do konca oktobra zgra-
jenih 32 novih parkirnih mest na dveh lokacijah, v priho-
dnjem letu pa v skladu s proračunskimi sredstvi še do 35 
dodatnih parkirnih mest na treh lokacijah. V prihodnjih letih 
bo po sprejetju dopolnjenega prostorskega načrta možno 
zgraditi še dodatnih 150 parkirnih mest. Skupaj to pomeni 
več kot dvesto novih parkirnih mest, ki bodo namenjena 
obiskovalcem Sv. Jošta nad Kranjem, ki postaja iz dneva v 
dan vse bolj priljubljena točka za rekreativce.

Več parkirišč za rekreativce pod Sv. Joštom 

Kranj – Evropski projekt Interreg Central Lumat bo v torek, 
25. septembra, v kongresnem centru Brdo organiziral med-
narodno konferenco o prihodnjih izzivih celovitega upravlja-
nja zemljišč. Enodnevna konferenca bo osredotočena na 
vlogo celovitega prostorskega in regionalnega planiranja ter 
na pomen urbane prenove za spopadanje z izzivi širitve ur-
baniziranih območij in zmanjševanja porabe zemljišč. Da bi 
dosegli zastavljene cilje na področju trajnostne rabe tal, 
bodo prihodnje rešitve morale vključevati ukrepe za kom-
penzacijo in okoljska orodja, ki so že bila uvedena v različ-
nih evropskih regijah. Dobre prakse in rešitve bodo predsta-
vili partnerji projekta Lumat in vabljeni govorniki. Konferen-
co organizirajo partnerji projekta Interreg Central Lumat in 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Več 
informacij je na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj.

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

www.gorenjskiglas.si
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KNJIGA O PSIH ZA OTROKE 

Sandra Bruns 

Končno je prišel ta dan in imaš svojega psa, 

ki te bo vedno spremljal! Avtorica Sandra 

Bruns pojasnjuje, kako psi razmišljajo, 

koliko pasem psov poznamo in kako skrbeti 

za psa, da bo hitro postal tvoj najboljši 

prijatelj.

KAKŠNI SO PSI IN KAJ ZMOREJO

Psi izvirajo iz volka. Pričakujejo jasna pravila 

in se sporazumevajo s telesno govorico.  

S tem priročnikom pasja govorica ne bo  

več nerazumljiv jezik.

POD ENO S TREHO – SKUPNO 

ŽIVLJENJE

Hranjenje, krtačenje in skrb za zdravje  

so vsakodnevne naloge, ki jih morajo 

prevzeti lastniki psov.

DOBRO VZGOJEN

V tem poglavju je opisano, kako se psi učijo 

in kako jih naučiti najpomembnejših ukazov, 

kot so SEDI, PROSTOR, POLEG in PRIDI.

ZABAVNE IGRE S PSOM

Se ti zdijo igre z vohanjem, miselne igre in 

smešni triki zabavni? Preizkusi jih!

SANDRA BRUNS

RAZUMEVANJE . VZGOJA . IGRA

NAJBOLJŠI PRIJATELJ

Imeti psa kot hišnega ljubljenčka je nekaj res posebnega. Pes bo postal 

pravi prijatelj in tovariš ob upoštevanju nekaterih pravil. O čem vse lahko 

bereš v tem priročniku:

VOLČJI PREDNIK

Vsakemu psu se po žilah pretaka tudi kapljica volčje krvi. A kakšne so 

posebnosti različnih pasem psov? V knjigi so opisani tudi vzgoja mladiča, 

skrb za zdravje in nega ter vsakdanje sobivanje s psom.

PASJA GOVORICA

Ko spoznaš govorico psov, ne bo težav z medsebojnim razumevanjem. V 

priročniku so pojasnjene situacije, v katerih bo tvoja prva misel verjetno: 

»To tudi moj pes vedno počne!« Razumevanje psa je odločilno in le tako 

se tudi on lahko nauči razumeti lastnika. 

GLAVNA BESEDA

Pravi in dober učitelj veliko časa prebije skupaj s psom, se veliko igra z 

njim, a vedno narekuje pravila igre. Pri tem psa lahko naučiš, da te uboga 

na prvi ukaz.

IGRA IN ZABAVA

V priročniku je opisanih tudi kup iger in zabavnih vaj, da bo pes ustrezno 

zaposlen. Veliko zabave torej pri razumevanju, vzgoji, ljubkovanju, no-

renju in učenju trikov – želim tebi in tvojemu psu!
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KAKŠNI SO PSI IN KAJ ZMOREJO  

Psi izvirajo iz volka. Pričakujejo jasna pravila in se 

sporazumevajo s telesno govorico. S tem priroč-

nikom pasja govorica ne bo več nerazumljiv jezik. 

DOBRO VZGOJEN   

V tem poglavju je opisano, kako se psi učijo in 

kako jih naučiti najpomembnejših ukazov, kot so 

SEDI, PROSTOR, POLEG in PRIDI.

POD ENO STREHO – SKUPNO ŽIVLJENJE  

Hranjenje, krtačenje in skrb za zdravje so vsako-

dnevne naloge, ki jih morajo prevzeti lastniki psov.

ZABAVNE IGRE S PSOM   

Se ti zdijo igre z vohanjem, miselne igre in smešni 

triki zabavni? Preizkusi jih!

Končno je prišel ta dan in imaš svojega psa, ki te bo vedno spremljal! Avtorica 

Sandra Bruns pojasnjuje, kako psi razmišljajo, koliko pasem psov poznamo in 

kako skrbeti za psa, da bo hitro postal tvoj najboljši prijatelj.

DR. SANDRA BRUNS je veterinarka, vedenjska terapevtka in voditeljica pasje šole, v kateri imajo tudi posebne tečaje  za otroke. Ima dva otroka  
in enega psa.
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KNJIGA O MAČKAH ZA OTROKE 

Andrea Böttjer 

Končno je prišel ta dan in imaš svojo mačko! 

Avtorica Andrea Böttjer ti bo pomagala, da 

bo hitro postala tvoja najboljša prijateljica. 

V priročniku pojasnjuje, kako mačke 

razmišljajo, živijo in kako je treba skrbeti 

zanje.

SUPERJUNAKINJA

Mačke imajo odlično razvite čute in so  

za nameček tudi plenilke. V priročniku  

je opisano, kaj vse zmorejo in na kaj je  

treba paziti pri izbiri.

 

DOBRODOŠLA DOMA!

Hranjenje, krtačenje in druga opravila  

so dnevne naloge, ki jih mora prevzeti 

mačji lastnik.
 

PRAVA PRIJATELJICA ZA VSE ŽIVLJENJE

Mačke se sporazumevajo z govorico telesa. 

V priročniku je opisano, kako razumeti 

svojo mačko – in kako mačka razume tebe.

 

IGRA, ZABAVA IN LOV

Te mikajo igre, miselna telovadba,  

učenje s klikerjem in zabavne zvijače? 

Preprosto poskusi!

NAJBOLJŠA PRIJATELJICA

Mačka kot hišna ljubljenka je res nekaj čisto posebnega. Dobro se bosta 

razumela, vendar je treba upoštevati nekaj stvari. Kaj vse najdeš v tej 

knjigi:

MALA PLENILKA

Mačka je mala tajna agentka s super čuti: giblje se skoraj neslišno, vidi 

tudi v skoraj popolni temi in lahko sliši, kako se pod zemljo oglašajo mi-

ške. V tem priročniku so opisane tudi različne pasme mačk in na kaj je 

treba paziti pri izbiri.

DA VAMA BO UDOBNO

Mačka potrebuje nekaj stvari, da se hitreje navadi novega doma: na pri-

mer praskalnik, svoje stranišče, miren kotiček, kamor se lahko umakne, 

in prostor za hrano. Seveda pa tudi nekoga, kot si ti, ki poskrbi zanjo, jo 

hrani, ji menja vodo in jo krtači.  

DOBRA KOLEGICA

Mačka bo postala tvoja dobra prijateljica, če bosta govorila isti jezik in te 

bo razumela. V tej knjigi je opisano, kaj mačke izražajo s svojo govorico 

telesa. Tako ti bo hitro jasno, kdaj bi se mačka rada crkljala, kdaj pa jo je 

bolje pustiti pri miru.

IGRA IN ZABAVA

In v knjigi je tudi cel kup zamisli za skupne igre in zabavo, da bo mač-

ka primerno zaposlena. Veliko veselja torej pri razumevanju, vzgoji, 

ljubkovanju, norenju, klikanju in uporabljanju zvijač – obema, tebi in 

tvoji mački!
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SUPERJUNAKINJA  

Mačke imajo odlično razvite čute in so za nameček 

tudi plenilke. V priročniku je opisano, kaj vse zmo-

rejo in na kaj je treba paziti pri izbiri.

 

PRAVA PRIJATELJICA ZA VSE ŽIVLJENJE  

Mačke se sporazumevajo z govorico telesa. V pri-

ročniku je opisano, kako razumeti svojo mačko – in 

kako mačka razume tebe. 

DOBRODOŠLA DOMA!   

Hranjenje, krtačenje in druga opravila so dnevne 

naloge, ki jih mora prevzeti mačji lastnik.

IGRA, ZABAVA IN LOV  

Te mikajo igre, miselna telovadba, učenje s kliker-

jem in zabavne zvijače? Preprosto poskusi!

Končno je prišel ta dan in imaš svojo mačko! Avtorica Andrea Böttjer  

ti bo pomagala, da bo hitro postala tvoja najboljša prijateljica.  

V priročniku pojasnjuje, kako mačke razmišljajo, živijo in kako  

je treba skrbeti zanje.

DR. ANDREA BÖTTJER  je veterinarka in vedenjska 
terapevtka za mačke.  

Tudi sama ima tri mačke. LJUBEZEN
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Končno je prišel ta dan in imaš svojo mačko! 
Morda svojega psa! Avtorica Andrea Böttjer  
in Sandra Bruns ti bosta pomagali,  
da bosta hitro postala tvoja najboljša prijatelja.  
V priročnikih pojasnjujeta, kako mačke ali psi 
razmišljajo, živijo in kako je treba skrbeti zanje. 
                                              Cena enega priročnika je

Suzana P. Kovačič

Kranj – Stanislav (Stanko) 
se je rodil leta 1924 na Olše-
vku kot četrti otrok od šest-
ih. O tem, kako je preživel 
mladost, pripoveduje, kot bi 
bilo včeraj, a največ se v 
spominih vrača v kruti čas 
druge svetovne vojne. V to, 
kako so ga leta 1943 prisil-
no mobilizirali v nemško 
vojsko in ga maja 1944 s 
prekomando poslali na 
fronto v Normandijo na dan 
D, kjer je bil dva dni zatem 
ranjen, prepeljan v bolniš-

nico, potem pa kot vojni 
ujetnik predan v taborišče v 
Anglijo. Razpletlo se je, da 
se je lahko vrnil domov kot 
borec 5. prekomorske briga-
de, v Lipici je opravil tudi 
izpit za podoficirja. Po vojni 
se mu je ponudila prilož-
nost, da je šel v tečaj za uči-
telja v kranjsko Marijanišče, 
saj je imel podlago petih 
letnikov gimnazije. Del 
kranjskih tečajnikov je 
potem šel učiteljevat na slo-
venske v šole na Primorsko, 
v katerih so prej učili samo 
italijansko. Med drugim je 

učil v Padni nad Dragonjo, 
kjer je spoznal Ano Pucer, 
rojeno leta 1930 v družini s 
tremi otroki. In 22. avgusta 
leta 1953 sta se poročila, 
civilna poroka je bila v 
Šmarjah, cerkvena v Bujah 
na Hrvaškem; cerkveno sta 
se poročila na skrivaj, saj 
nekdanji družbeni sistem 
cerkvi ni bil naklonjen in bi 
Stanko lahko ostal brez slu-
žbe. Poroka je bila skrom-
na, sta povedala Logarjeva, 
na poročno potovanje pa sta 
šla z avtobusom – v Bohinj 
in na Bled.

Stanko je bil med drugim 
deset let ravnatelj in učitelj v 
šoli v Hrvatinih. Ani je oblju-
bil, da bosta ostala na Pri-
morskem, kjer sta se že rodili 
hčerki Meri in Erika. A nje-
gova starša sta želela, da se 
sin vrne domov, brat je v Kra-
nju že zidal hišo, zraven nje 
se je pokazala priložnost za 
vselitev v hišo tudi za Stanko-
vo družino. Ana nad selitvijo 
ni bila najbolj navdušena, 
nevajena hribov je na nekem 
izletu v Tržiču celo rekla: 
»Ubogi ljudje, ki tukaj živi-
jo.« No, danes vse tri hčerke, 
v zakonu se je rodila še Mate-
ja, živijo prav na Tržiškem. 
Ana je skrbela za družino in 
dom, in ker je bila priučena 
šivilja, je tudi pridno šivala. 
Vsak dan sta družino čakala 
kuhano kosilo in večerja.
Leta 1964 je Stanko dobil 
službo učitelja v OŠ Simona 
Jenka Kranj, kjer je ostal do 
upokojitve. Zelo rad vrtnari 
in še vedno ima vozniški 
izpit, pri zadnjem podaljša-
nju izpita so mu rekli, da za 
svoja leta vozi kar prehitro. 
Ana je zaradi šibkejšega 
zdravja začasno nastanjena 
v domu starejših občanov, a 
da bi zamudila slavje želez-
ne poroke ... Ana in Stanko 
imata sedem vnukov in dva 
pravnuka, njihove družbe se 
vedno razveselita. 

Poroka trdna kot železo
Ana in Stanislav (Stanko) Logar iz Kranja sta 22. avgusta praznovala železno poroko. O 65 letih 
skupnega življenja sta povedala, da ni bilo vedno lahko, da je bilo potrebnega veliko medsebojnega 
razumevanja, a če se znaš uskladiti, malce potrpeti eden z drugim, potem že gre ...

Poročna fotografija Ane in Stanka leta 1953 ... / Foto: osebni arhiv ... in s poročnim šopkom ob 65. obletnici poroke. 

Železni poroki sta Ana in Stanko nazdravila v družinskem krogu na domu hčerke Erike na 
Brezjah pri Tržiču. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Mestna občina Kranj 
bo z namenom preprečitve 
nekontroliranega razmno-
ževanja zapuščenih mačk in 
širjenja morebitnih bolezni 
od 3. do 14. septembra s 
pomočjo pogodbenega 
Zavetišča Perun na Blejski 
Dobravi, Branko Pirc, s. p., 
in njegove pogodbene vete-
rinarske ambulante Medico-
vet, d. o. o., izvajala jesensko 
akcijo sterilizacije oziroma 
kastracije brezdomnih, pro-
stoživečih mačk na območju 
mestne občine Kranj. Živali 
bodo po posegu označene. 
Kdor ve za lokacije na obmo-
čju mestne občine Kranj, 
kjer se zadržujejo zapušče-
ne živali, naj to sporoči na 
telefonsko številko 04/23 73 
130 (Barbara Čirič). 
Kljub vsakoletnim dvakrat-
nim akcijam in pozivom gle-
de odgovornega ravnanja 
prebivalcev ter stalnim vme-
snim reševanjem problema-
tike zapuščenih mačk pa še 
vedno opažamo, da se število 
zapuščenih mačk na območ-
ju mestne občine žal ne zma-
njšuje. Mestna občina Kranj 
se je zato spomladi odločila 
še za dodatni preventivni 
ukrep, in sicer sofinanciran-
je sterilizacije in kastracije 
lastniških živali. Sredstva za 
ta ukrep so še na voljo. 
Prebivalci mestne občine 
Kranj tako lahko ugodnejšo 
ceno posega izkoristite do 

porabe sredstev pri izvajalcih 
veterinarskih storitev na 
območju mestne občine 
Kranj: Medicovet, d. o. o., 
Veterinarska ambulanta, 
Kajuhova ulica 23, 4000 
Kranj, tel. 04/235 82 60; 
Veterina Kranj, d. o. o., Vete-
rinarska ambulanta 4 tačke, 
Šuceva ulica 25, 4000 Kranj, 
tel. 04/252 18 49; Veterinar-
ska praksa Tenetiše, d. o. o., 
Tenetiše 80, 4204 Golnik, 
tel. 04/256 51 02.
Lastniki mačk morate imeti 
stalno prebivališče na obmo-
čju mestne občine Kranj in 
dejansko tu tudi živeti. Posa-
meznemu gospodinjstvu se 
praviloma sofinancira stori-
tev za največ dve lastniški 
mački. Poseg sterilizacije in 
kastracije po tem pozivu bo 
Mestna občina Kranj sofi-
nancirala v višini dvajset 
evrov na žival. Skupni znesek 
zagotovljenih sredstev je tri 
tisoč evrov, to je tisoč evrov 
na posamezno veterinarsko 
ambulanto. Lastniki živali 
boste pri izvajalcih veterinar-
skih storitev izpolnili in pod-
pisali prijavni obrazec, ki jih 
bodo izvajalci kot prilogo 
računu posredovali Mestni 
občini Kranj. Priporočamo 
vam, da imate ob dogovorje-
nem obisku veterinarja s 
seboj osebni dokument. 
Dodatne informacije so na 
voljo na telefonski številki 
04/23 73 130 (Barbara Čirič).

Za manj 
zapuščenih mačk
Na Mestni občini Kranj bodo poskrbeli za 
jesensko akcijo sterilizacije oziroma kastracije 
brezdomnih, prostoživečih mačk.

Kranj – Zanimive poti, ki jih 
ponuja Kranj z okolico, so 
zagotovo ponoven opomnik, 
da se v Kranju skriva veliko 
doživetij in zanimivosti. 
Akcija je zaživela poleti, ko so 
povabili domače vplivneže in 
ljubitelje narave, kot so Nina 
potuje in ekipa Kam z mul-
cem, da z bralci delijo svoje 
izkušnje in jih spodbudijo k 
odkrivanju lepot teh dvajset-
ih poti. Njihovi zapisi in doži-

vetja so na ogled na www.
nina-potuje.com   in www.
kamzmulcem.si ter na njiho-
vih profilih na Facebooku. Že 
septembra sledi nagradna 
igra. Podrobnosti bodo objav-
ljene na www.goodyear20po-
ti.si in profilu na Facebooku 
Goodyear Slovenija, nagrad-
na igra pa bo potekala vse do 
konca oktobra. 
»Sodelovanje, ki smo ga v 
okviru projekta z Goodyea-

rom v mestni upravi in 
Zavodu za kulturo in turi-
zem Kranj vzpostavili ob 
jubileju tega pomembnega 
kranjskega podjetja, je 
zgled vzajemnega razume-
vanja in skupnega ustvarja-
nja dodane vrednosti. V 
družbi Goodyear Dunlop 
Sava Tires prepoznavamo 
dobro razumevanje lokalne 
skupnosti, željo po ustvar-
jalnem sobivanju, predv-

sem pa dobrega zaposloval-
ca, ki goji odlično interno 
kulturo. Zato smo ponosni, 
da so z združitvijo naše in 
njihove vizije razvoja Kranj-
čankam in Kranjčanom in 
hkrati celotni Sloveniji 
ponudili zanimiv in prepoz-
naven projekt,« je ob tej pri-
ložnosti povedal župan Boš-
tjan Trilar in ob povabilu k 
raziskovanju opozoril tudi 
na varovanje okolja.

Odkrivajo lepote Kranja
Ob dvajsetletnici so v Goodyearu opozorili na dvajset zanimivih poti po Kranju in okolici.
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Kranj – Mestna občina Kranj bo septembra objavila javni 
razpis za programsko upravljanje Layerjeve hiše in Otroške-
ga stolpa Pungert za obdobje od 2019 do 2023.

Objava razpisa za programsko upravljanje
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Gradnja naselja Mlaka Zahod je 
še eden izmed  netransparentnih 
projektov katerega hoče občina 
Kranj izpeljati v KS Kokrica. Spo-
mnimo se projekta izgradnje 
smetišča v Tenetišah in poizkus 
prevzema nogometnega igri-

šča na Čukovi Jami za izgradnjo 
bejzbol igrišča. 

Domen Hvala, predsednik  
društva Zdravo gibanje

Upravni odbor Društva za ohrani-
tev Udinboršta je 26. 6. 2018 zavzel 
stališče do načrtovane pozidave 
Mlaka Zahod. Svojo vlogo razume-
mo kot ravnovesje med interesi se-
danjih in bodočih prebivalcev Mla-
ke, ter pogoji za delovanje krajin-
skega parka Udinboršt. Podprli 
smo enoglasno zahtevo krajanov 
Mlake, da prostorski akti prepove-
dujejo kakršnokoli zidavo blokov, 
ampak zgolj individualnih hiš z de-
ležem zelenih površin višjim od 
70%. Izdelan načrt z gosto pozida-
nimi večstanovanjskimi objekti, ki 
mejijo na gozd je v nasprotju z 

zdravo pametjo. Cesta naj poteka 
po sredi območja namenjenega 
pozidavi in ne po robu. 

UO Društvo za ohranitev 
Udinboršta

Krajan z dela Mlake, upokojenec, 
me je vprašal,  kako lahko s kole-
som varno pride do trgovine. Žal 
ne more, obvoz Bobovek je neva-
ren, po Golniški pa je pločnik ozek 
in  mogoč le za pešce. Želimo  si 
enakomeren lokalni razvoj za vse 
KS v Kranju. Od Mavčič, Kokrice, do 
Besnice in Nemilj.

Barbara Gunčar,  
predsednica stranke za lokalni 

razvoj in podjetnost

Kot prebivalka in lastnica parcel na 
Partizanski poti pa me zelo moti, 
da je dostop do bajerja vrisan kot 
pot. Širina poti ni primerno ureje-
na, zato nam obiskovalci poškodu-
jejo naša zemljišča in pridelke. Prav 
tako niso primerno urejeni prostori 
za parkiranje, zato obiskovalci v 

času sezone kopanja in drsanja 
parkirajo na travnikih in s tem pov-
zročajo škodo.
Zaradi zaščitenosti območja z 
neprimernimi predpisi pa lastni-
kom ni omogočen razvoj podro-
čja Čukove Jame. Predlagamo 
celovito ureditev poti in parki-
rišč s severne strani bajerja.

Marija Grilc, lastnica travnika v 
okolici in prebivalka Bobovka

 
Na Kokrici je bila planirana izgradnja 
polne osemletke, kar smo krajani 
podprli s samoprispevkom. Denar je 
šel drugam. Dom na Kokrici je v sla-

bem stanju, športniki so brez infra-
strukture, ni urjenih cest. Slovenija 
si prizadeva za ohranjanje narave 
in dediščine. V naši KS Mlaka pa z 
lahkoto spreminjajo zavarovano 
območje za gradnjo. V turističnem 
društvu ocenjujemo, da je pri načrto-
vanju prevladoval pretežno ozek inte-
res dobička, saj je prostor ob priključ-
ku na avtocesto zanimiv za priseljen-
ce, Kranj pa postaja spalno naselje.

Turistično društvo Kokrica  
Mimi Rozman in Martin Leskovar

Glavna težava  je zagotovo cestna in 
kanalizacijska infrastruktura. Na ne-
katerih območjih KS Kokrica je ce-
stna infrastruktura zelo dotrajana, 
prav tako je slaba povezava med 
Mlako in Kokrico ter Kranjem. Ceste 
v vasi so pretežno nerasvetljene, 
brez pločnikov in v večji meri tudi 
brez urejenih kolesarskih poti. 

Blaž Medja, krajan Mlake,  
sosed v predvidenem naselju

Ali smo krajani Mlake res vredni  
manj kot interesi kapitala?
Predvidena gradnja novega naselja na Mlaki, ki vključuje tudi gradnjo blo-
kov, bo na Mlako pripeljala 1200 novih prebivalcev. V nasprotju z občinskimi 
argumenti novo naselje ne bo nadaljevanje Mlake. Krajani Mlake in Kokrice 
pa s tem projektom ne pridobimo nič, razen obljubljenega vrtca, povečal se 
bo vpis v že dotrajano šolo, ki bi morala biti že zdaj nova. V ta namen naj bi 
se podrlo 10 hektarov gozda, ki meji na zaščiteno območje Udin Boršt, za 
katerega bo gradnja dolgoročno prinesla katastrofalne posledice, prometni 
zamaški v konicah bodo postali stalnica. Naše pripombe na OPPN-ja niso 
bile upoštevane. Pri tem velja opozoriti, da krajani Mlake nismo proti 
gradnji, vendar pa želimo, da je Mlaka vaško naselje kjer gradnja blo-
kov ni sprejemljiva. Vprašanje je ali anketi po Kranju lahko rečemo študija, 
kajti zdrava pamet pove, da se taka naselja nadaljujejo tam kjer že obstajajo 
(npr. Planina).  Mestna občina Kranj predstavlja in zastopa interese kapitala 
in bodočega investitorja, interese krajanov pa upošteva v manjši meri ali pa 
sploh ne. Na Kokrici skoraj nikoli. Apeliramo na občinske svetnike, da gla-
sujejo proti takšni vsebini OPPN-ja, saj bi s tem potrdili želje kapitala 
ne pa krajanov KS Kokrica – Mlaka.

Lista Barbare Gunčar in Civilna iniciativa Mlaka Zahod
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Maša Likosar

Kranj – Nina Malovrh je svo-
jo oblikovalsko pot začela 
pred 15 leti, oplemenitila jo 
je s študijem oblikovanja 
blagovnih znamk v Angliji 
na inštitutu za umetnost in 
oblikovanje (Institute of Art 
and Design) v Surreyju. In 
ravno med študijem se ji je 
porodila ideja, s katero danes 
širi novo filozofijo prehranje-
vanja. "Kot študentka sem 
bila revna in lena, zato sem 
se za zajtrk, kosilo in večerjo 
prehranjevala le z ovsenimi 
kosmiči, ki so zdravi in hitro 
pripravljeni. Po nekaj mese-
cih sem ugotovila, da sem se 
močno zredila. A zakaj? Pro-
blem je bil v prevelikih porci-
jah, pojedla sem mnogo več, 
kot je moj želodec prenesel," 
pravi Nina in nadaljuje: "Ker 
nisem pristaš diet, sem se 
problema lotila na drug na-
čin, morala sem ustaviti pre-
najedanje in zmanjšati obro-
ke, iz tega pa se je rodil pro-
jekt Om nom."

Om nom, ki v angleščini po-
meni "njam njam" je prebri-
sano oblikovana porcelana-
sta skleda, ki je velika ravno 
toliko kot napolnjen, a ne-
raztegnjen želodec, ki pri 

odraslem moškem ali žen-
ski meri le okoli sedem deci-
litrov. "Problem človeštva je 
prenažiranje. Ob preobil-
nem obroku se želodec lah-
ko raztegne do tri litre in se 

težko skrči nazaj na normal-
no velikost. Skleda Om nom 
pa je količinsko velika ravno 
dovolj za en zdrav obrok. 
Ješ, kar ti je všeč, a ješ po 
pameti," pravi Nina, ki je 

skledo oblikovala pred dve-
ma letoma. Posvetila ji je 
štiri mesece, nato je sledilo 
testiranje. "Več kot sto 'po-
skusnih zajčkov' se je z njo 
prehranjevalo nekaj mese-
cev, vsi so bili zadovoljni, 
počutili so se bolje, nenapih-
njeni in tudi shujšali so," 
pojasnjuje Nina.
Skleda pa ni primerna le za 
tiste, ki so preobilni, temveč 
tudi za vse tiste, ki z dela pri-
dejo pozno popoldan in te-
daj zaužijejo prvi topel 
obrok, ki je lahko zaradi lač-
nih oči mnogo prevelik. Za-
nimiva je za ljudi, ki se 
ukvarjajo z zdravo prehrano, 
in starše, katerih otroci bole-
hajo za motnjami hranjenja, 
so predebeli ali neješči. "Ker 
je bilo povpraševanje po 
skledi za otroke veliko, jih 
trenutno pripravljam v več 
velikostih za različna staro-
stna obdobja. Vse sklede, 
tudi za odrasle, bodo poleg 
univerzalne bele barve na 
spletni strani in v trgovini 
Krajček na voljo še v drugih 

odtenkih in najbolj zaželeni 
črni barvi," tudi pravi Nina, 
ki je za projekt Om nom pre-
jela bronasto priznanje Go-
spodarske zbornice Sloveni-
je za produktno inovacijo, 
leta 2017 je dobila nagrado 
Društva oblikovalcev Slove-
nije za oblikovalski prese-
žek, na sejmu Ambient pa je 
bil Om nom nagrajen kot 
top ideja. "Nagrade so super, 
ker z njimi dobiš potrditev 
strokovne javnosti, ki prepo-
zna dodano vrednost in pre-
sežek izdelka, poleg tega po-
večajo kredibilnost pri konč-
nem kupcu. Dejstvo pa je, da 
so največja nagrada zado-
voljni uporabniki," pojasni 
Nina in doda: "Cilj obliko-
valca je, da izdelek pride 
med ljudi, in ne zgolj na raz-
stave ali v muzeje. Odzivi 
ljudi, ki so uporabili mojo 
skledo, so izjemni, smešno 
mi je, ko me vprašajo, ali 
lahko naložijo s kupčkom in 
ali lahko naložijo dvakrat. 
Ne, ne smeš, odgovorim, ker 
imaš le en želodec."

Prebrisana porcelanasta skleda
Kranjčanka Nina Malovrh je industrijska oblikovalka, ki najbolj uživa, ko običajnim predmetom riše neobičajne zgodbe in pogumnim idejam pomaga, 
da ugledajo luč sveta. Njen zadnji projekt skleda Om nom je bil nagrajen s številnimi priznanji. 

Nina Malovrh bo letos septembra s svojim inovativnim izdelkom skledo Om nom 
razstavljala tudi na sejmu MOS v Celju. / Foto: Tina Dokl
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KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRN-2027/18 Čisto je lepo.

Komunala Kranj svetuje in opozarja: 
zagotovite smetarskim ekipam neoviran 

dostop do zabojnikov 

Pri odvozu odpadkov je pogosto otežen ali celo one-
mogočen dostop smetarskim vozilom do zabojnikov. 
Razraščene žive meje posegajo na cestišče in ovira-
jo odvoz odpadkov predvsem v naseljih individualnih 
hiš in s tem ožijo že tako ozke ulice. Smetarska vozila 
so širša in višja od osebnih vozil, zato predstavljajo 

dodatno oviro tudi veje dreves.
Lastniki hiš, ki so povečini vozniki osebnih vozil, teh 
težav običajno niti ne opazijo in ne pomislijo, da naši 
delavci potrebujejo neoviran dostop, saj lahko le tako 

poberejo odpadke od hiše do hiše. 

Prosimo, da zagotovite našim smetarskim ekipam 
neoviran dostop do vaših zabojnikov in preprečite 
škodo ali celo nesrečo, ki lahko nastane pri oteženi 

vožnji skozi naselja.
 

Skladno z občinskimi odloki, ki urejajo področja ravna-
nja z odpadki v posamezni občini, morajo biti odjemna 
mesta dostopna tako, da lahko izvajalec komunalne 
odpadke prevzame in jih s smetarskimi vozili odpelje. 
Dostop do odjemnega mesta mora biti vsaj 3 metre 
svetle širine in vsaj 3,6 m svetle višine. Kadar dostop 
za smetarsko vozilo do odjemnega mesta ni zagotov-

ljen, se določi najbližje mesto, ki je še dostopno.

Za več informacij nas lahko pokličete na 04 28 11 300, 
na brezplačno številko 080 35 55 ali pa nam pišete na 

info@komunala-kranj.si. 

                        + poštnina

19EUR

Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

Suzana P. Kovačič

Kranj – Center za trajnostni 
razvoj podeželja (CTRP) 
Kranj kot neprofitni razvoj-
ni zavod deluje od leta 2003 
in vse od svoje ustanovitve v 
kranjski občini redno izvaja 
številne aktivnosti spodbuja-
nja podjetništva in zaposlo-
vanja na podeželju. "Za 
občane pripravljamo brez-
plačne aktivnosti s področja 
lokalne prehranske samoos-
krbe, uporabe naravnih in 
energetsko učinkovitih 
materialov, sonaravnega 
turizma, domače obrti in 
rokodelstva. Vse te vsebine 
so predstavljene z name-
nom izboljšanja kakovosti 
življenja ljudi, pridobitev 
novih znanj in priložnosti 
za razvoj lastne podjetniške 
dejavnosti," je povedal Uroš 

Brankovič, direktor CTRP 
Kranj.
Pred nedavnim se je CTRP 
Kranj preselil na novo loka-
cijo na Cankarjevo 3, kjer so 
se poleg svojih rednih aktiv-
nosti vključili tudi v program 
Četrtkov ob vodnjaku. Avgu-
sta sta npr. zeliščar Brane 
Toplak   in Vlasta Juršak, 
vodja skupine za zeliščarstvo 
v CTRP Kranj, izvedla dobro 
obiskano delavnico o zeliščih 
in zeliščnih pripravkih. "Na 
splošno vse vsebine, ki jih 
sodelavci CTRP Kranj prip-
ravljamo za četrtkove popol-
dneve, spodbujajo zdravo in 
ustvarjalno življenje," je 
pojasnil Brankovič in omenil 
še nekaj aktivnosti v zadnjih 
nekaj mesecih. Precej jih je 
bilo vezanih na vrtičkarstvo 
(menjava avtohtonih semen, 
izmenjava sadik in prve 

sezonske zelenjave, brezpla-
čni strokovni nasveti za nara-
vno oskrbo in zaščito rastlin 
v vrtu ...), izvajali so tudi 
delavnice refleksne masaže 
dlani za domačo rabo, narav-
ne kozmetike iz domačega 
lonca, zeliščnih pripravkov 
in svetovanje … Tako je bilo 
tudi več delavnic, kjer so 
udeleženci pripravili okusne 
zdrave prigrizke in jedi iz 
sestavin, ki so jih pred tem 
nabrali pri lokalnih pridelo-
valcih na stojnicah. "Poseb-
no pomembno se nam nam-
reč zdi, da se obiskovalcem 
predstavijo raznoliki načini 
in prednosti uporabe lokal-
nih pridelkov in izdelkov. 
Enako pa ti dogodki prinaša-
jo prijetno druženje v doma-
čem okolju mestnega jedra, 
v izmenjavi izkušenj in 
mnenj udeležencev pa vsak 

najde kaj koristnega zase," je 
poudaril Brankovič in zak-
ljučil: "Ob četrtkih je v mest-
nem jedru Kranja pestro, 
poučno in tudi okusno, zato 
vas tudi v prihodnje z vesel-
jem vabimo na brezplačne 
aktivnosti CTRP Kranj. Sep-
tembra bomo nadaljevali 
delavnice o zeliščih, skupaj 
bomo pripravljali zdravo ozi-
mnico, spoznavali in se učili 
tradicionalnih obrti, govorili 
o naravni prehrani za doma-
če živali … Naše aktivnosti 
lahko spremljate in se nanje 
prijavite tudi na www.
ctrp-kranj.si ali na Faceboo-
ku: Center za trajnostni raz-
voj podeželja Kranj. Zahvali-
ti pa se moram Mestni obči-
ni Kranj, ki ima vseskozi 
posluh za naše delovanje in 
dejavnosti tudi finančno 
podpira."

Poučno in tudi okusno
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj deluje na novi lokaciji na Cankarjevi 3 v mestnem jedru 
Kranja. Za jesen napovedujejo brezplačne delavnice o zeliščih, pripravi zdrave ozimnice, spoznavanje 
tradicionalnih obrti ... Z aktivnostmi sodelujejo tudi na četrtkovih popoldnevih ob vodnjaku. 

Uroš Brankovič v novih poslovnih prostorih CTRP Kranj na 
Cankarjevi 3 v mestnem jedru Kranja. / Foto: Tina Dokl

Imeli so tudi delavnico refleksne masaže dlani za domačo 
rabo. / Foto: Ana Šubic

LESENA OKNA LIP BLED

Podjetje LIP BLED, katerega primarna dejavnost je izdelava 
notranjih vrat, se lahko pohvali s kolekcijo lesenih oken. Les je 
odličen toplotni izolator, za katerega predelavo je potrebno 
zelo malo energije. Skrbi za izravnavanje vlage v prostoru, 
saj jo tako sprejema kot oddaja, in s tem ustvarja razmere 
za zdravo bivanje v vašem domu. Izbirate lahko med linijami 
LIP BLED 68, LIP BLED 78, LIP BLED 95 LA in 85 LA ter LIP 
BLED ELEGANCE. Okna LIP BLED imajo odlično toplotno 
prehodnost: od 0,81 W/m2K, dobro tesnijo, odkapna profila 
na okenskem krilu in okviru pa varujeta najobčutljivejše dele 
okna pred zunanjimi vplivi, kot so dež, sonce, mraz, vročina in 
prah. Z nakupom lesenih oken LIP BLED si lahko zagotovite 
tudi nepovratna finančna sredstva Eko sklada.

PARKETI, LAMINATI, VINILNE TALNE OBLOGE LIP BLED

Podjetje LIP BLED še naprej bogati svoj program. V ponudbi 
najdete širok izbor kakovostnih talnih oblog priznanih 
svetovnih proizvajalcev, ki obsega vse vrste parketov in 
laminatov, lesene zunanje in notranje stenske obloge, gotovo 
lakirano pluto, PVC-vinil in linolej talne obloge v ploščah in vse 
vrste zaključnih letev, profilov, podlog in drugih materialov, 
potrebnih za vgradnjo talnih oblog. 
Zdaj je prava inovacija na področju dvo- in troslojnih parketov 
»KLIK PARKET«. Gre za t. i. tehnologijo »na klik«, parket pa 
je pohoden takoj po polaganju. Če prenavljate kuhinje ali 
kopalnice, pa je idealen »hydrocork«, vrsta vinilne pluta talne 
obloge, ki je vodoodporna. 

NOTRANJA VRATA LIP BLED

Ne spreglejte tudi ogromne 
kolekcije notranjih vrat, ki jih 
podjetje razvija in izdeluje 
že 70 let. Lahko si zamislite 
povsem svoja vrata, saj lahko 
izbirate med različnimi oblikami, 
barvami, površinami, robovi, 
načini odpiranja in dodatki.

Več o tem si lahko prelistate  
v novih katalogih, ki jih najdete 
na spletnem mestu  
www.lip-bled.si. 

Če bi se raje pogovorili osebno z njihovimi svetovalci, med 
11. in 16. septembrom obiščite LIPOV razstavni salon 
na sejmu MOS v Celju. Do konca septembra pa se izplača 
izkoristiti sejemske popuste v vseh poslovalnicah LIP BLED po 
Sloveniji.

Promocijsko besedilo

LIPBLED. Ko dobiš več.

sejem MOS_lipbled_PR Kranjske novice_171 x 143 mm.indd   1 28. 08. 2018   11:56:17
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Pianopolis 
Selman Čorović, 
vodja projekta

Layerjeva hiša je v sode-
lovanju s Painoroomom 
postavila temelje festivala 
različnih glasbenih zvrsti, 
ki jim je skupno eno, in 
to je klavirska tipka. Pia-

nopolis – festival za mesto in klavir povezuje 
prek različnih klavirskih glasbenih žanrov (od kla-
sične glasbe in džeza do sodobne, elektronske in 
avtorske glasbe) različno koncertno občinstvo. Po 
junijskem koncertnem maratonu, na katerem je 
nastopilo 38 pianistov na treh lokacijah v središču 
Kranja, naznanjamo še tridnevni jesenski festival 
s premiernimi nastopi domačih glasbenikov in 
mednarodnih gostov, ki se bodo med 21. in 23. 
septembrom predstavili v Stolpu Škrlovec. S soli-
stičnim recitalskim nastopom prihajajo v Nemčiji 
živeča ruska klavirska zvezda in Stainwayeva 
umetnica Olga Scheps, angleška pianistka, vio-
linistka, skladateljica, članica zasedbe Hidden 
Orchestra Poppy Ackroyd in slovenski virtu-
oz, ki je čedalje bolj uveljavljen tudi drugod po 
svetu, Jure Goručan. V okviru projekta Dvocikel 
pa se bosta s posebnim projektom predstavila tudi 
domača pianista in skladatelja Tine Grgurevič - 
Bowrain in Rok Zalokar.

7. Mednarodni festival 
likovnih umetnosti 
2018: Geometrija – 
racionalnost pogleda 
Mag. Klavdij Tutta, 
umetniški vodja festivala

Odkar je človeštvo začelo 
razmišljati in izdelovati 
pomagala za bivanje, pre-

živetje, izdelke za vsakdanjo rabo in umetniške 
artefakte, si je pomagalo z geometrijskimi mre-
žami, ki so še danes skrite v vsakem izdelku – in 
prav tako tudi v likovni ustvarjalnosti. Dokazano 
je, da ima vsako kvalitetno umetniško delo v svo-
jih ustvarjalnih plasteh tudi močno geometrijsko 

UTRIP KRANJA
poletni

www.visitkranj.si

zgradbo. Geometrija – racionalnost pogleda je 
osrednja tema letošnjega mednarodnega festiva-
la likovnih umetnosti v Kranju. Predstavilo se bo 
131 izbranih umetnikov iz 25 držav. Osrednja raz-
stava bo posvečena mednarodni sceni, predvsem 
pa v Parizu zasnovani razstavi, ki se ukvarja z ge-
ometrijo, razstava CINETIQUE, pionirju geome-
trijskih prizadevanj Victorju Vasarelyju, ter raz-
stavi MADI. Predstavili se bodo izbrani avtorji iz 
Slovenije, Budimpešte, Dunaja, izbrani fotografi iz 
Evropskih držav in selekcionirani domači avtorji.
Zveza ZDSLU je izbrala nagrajenca za življenjsko 
delo – likovnega umetnika Danila Jejčiča za po-
dročje geometrijske umetnosti. Arhitekti se bodo 
odzvali na temo prostorskih rešitev. Predstavili se 
bodo ustvarjalke krpank iz prostora Alpe–Jadran, 
modni oblikovalci pa z razstavo Geometrija tele-
sa. V Stolpu Škrlovec bomo predstavili nagrajence 
prejšnjih festivalov. V času festivala bodo organi-
zirani javni ogledi za zaključene skupine in posa-
meznike z vključeno animacijo in glasbenimi na-
stopi dijakov in učencev. Festival bo potekal med 
27. septembrom in 4. novembrom. Odprtje 
festivala bo v torek, 2. oktobra, ob 17. uri s po-
hodom po galerijah z Glavnega trga v starem 
mestnem jedru. Vabljeni!

#VsiSmoAvsenik
Branko Djoković, 
ustanovitelj Kr' Bis Banda

Kr' Bis Band je le dve leti 
star, a že uveljavljen kranj-
ski pihalni orkester pod 
vodstvom dirigenta prof. 
Tomaža Kukoviča. Na-

stopil bo tudi letos, in sicer v nedeljo, 9. septem-
bra, ob 19. uri v dvorani Grandis Kongresnega 
centra Brdo.
Ko so glasbeniki lani navduševali s filmsko glas-
bo, je njihov talent in kakovost muziciranja opazil 
tudi Slavko Avsenik mlajši, in tako je nastal sku-
pen projekt #VsiSmoAvsenik. Kr' Bis Band se 
bo predstavil s priredbami znanih melodij bratov 
Avsenik v različnih žanrih, kot jih še niste slišali. Si 
predstavljate, kako se slišijo Avsenikove pesmi, ki 

jih namesto narodno-zabavnega ansambla izvaja 
več kot šestdesetčlanski pihalni orkester v slogu 
džeza, čačačaja, polke in valčka? Posebej za Kr' Bis 
Band so priredbe napisali Jaka Pucihar, Matija 
Krečič, Gašper Jereb in Peter Tovornik, velik 
del repertoarja pa Slavko Avsenik mlajši, ki oče-
tovo glasbo zagotovo najbolje pozna.

Festival športa – 
Kranj 2018
Tadej Peranovič, 
predsednik Športne zveze 
Kranj

Od ponedeljka, 10. sep-
tembra, do sobote, 15. 
septembra 2018, bo v 
Kranju potekal četrti Fe-

stival športa, pod sloganom Šport je zabava, 
zabavaj se z nami. Festival bo organiziran pod 
okriljem Športne zveze Kranj v sodelovanju 
z Mestno občino Kranj, Zavodom za šport 
Kranj in Zavodom za turizem in kulturo 
Kranj. K sodelovanju so pristopili še Zdravstve-
ni dom Kranj, Kranjski vrtci, osnovne šole iz 
Kranja in Olimpijski komite Slovenije – Zdru-
ženje športnih zvez. 
Namen oz. cilj festivala je predvsem predstaviti 
društva, njihove športne panoge in dejavnosti ter 
ponuditi čim večje število praktičnih preizkusov 
športov, ki jih ponujajo kranjski športni klubi in 
društva. Program bo pester in raznovrsten, tako 
da bo ponujal nekaj za vsakogar, ki šport sprejema 
kot vrednoto v življenju. Festival se bo odvijal na 
različnih lokacijah v Kranju ter v samem središču 
Kranja. V sklopu festivala bomo izvedli Športno 
tržnico na Glavnem trgu, kjer se bodo predsta-
vili športna društva in drugi izvajalci, predava-
nja in strokovne posvete na teme, povezane s 
športom – športno psihologijo, dopingom v špor-
tu, športno prehrano idr. Izvedli bomo različna 
testiranja in meritve za športnike, športne re-
kreativce in druge obiskovalce festivala. 
Dogajala se bosta Mini olimpijada za Kranjske 
vrtce ter športni dan za učence tretjih razredov 
kranjskih osnovnih šol. Festival se bo zaključil s 
Turnirjem ulične košarke za mlade aktivne 
košarkarje, Kransko kuhno in koncertom ra-

perja Zlatka v soboto na Glavnem trgu v sredi-
šču Kranja.
Več o programu na www.sportkranj.si.

Svetovni pokal v špor-
tnem plezanju Kranj 
2018
Tomo Česen, 
vodja finalne tekme sve-
tovnega pokala v špor-
tnem plezanju Kranj 2018

Navijajmo za naše junakinje in junake! Finalna 
tekma svetovnega pokala (SP) v težavno-
stnem plezanju letos že triindvajsetič zapored 
gostuje v Kranju. Da v živo glasno podprete do-
mače plezalne junakinje in junake ter srečate 
najboljše športne plezalce z vsega sveta, si zanje 
rezervirajte 29. in 30. september 2018.
Finalna tekma SP v športnem plezanju v Kranju 
velja za eno najbolje organiziranih in med tekmo-
valci najbolj priljubljenih, hkrati pa njena orga-
nizacija Planinsko zvezo Slovenije uvršča med 
večje športne zveze tudi na področju tekmovalne-
ga športa in ji daje prepoznavnost in ugled tako v 
Sloveniji kot v tujini.
Kot že tradicionalno – in zelo razveseljivo – so 
slovenske športne plezalke in plezalci tudi letos 
nepogrešljivi v svetovnem vrhu. Številna posad-
ka slovenske reprezentance z Janjo Garnbret, 
Mino Markovič, Domnom Škoficem in Jerne-
jem Kruderjem na čelu znova z veseljem priča-
kuje tekmo pred domačim občinstvom. 
Vstopnice za kranjsko tekmo so na voljo na pro-
dajnih mestih Eventima, in sicer s popustom za 
člane PZS. Več na www.worldcupkranj.com.

KRANJSKA 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.si

instagram

foto: Eva Štrukelj, LesnaVesna foto: Samo Paušer, www.samopauser.com
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KAM V MESECU SEPTEMBRU?
SOBOTA, 8. september

9:30 7. Triglav tek, Brdo pri Kranju
Teku za dober namen se bodo pridružili tudi znani 
slovenski športniki.

10:00 Otroški ŽIV ŽAV, Pungert
20:00 Predstava na prostem: Deseti brat
 Župnijsko posestvo v Predosljah

NEDELJA, 9. september
19:00 Koncert: #VsiSmoAvsenik
 Brdo pri Kranju
20:00 Predstava na prostem: Deseti brat
 Župnijsko posestvo v Predosljah

PONEDELJEK, 10. september
17:00 Delavnica: Zabavna urica z Modrim  
 psom, Mestna knjižnica Kranj
18:00 Ogled Šmajdovega gradu
 Medgeneracijski center

Ogledali si boste zunanjost gradu, ki že stoletja 
buri duhove.
19:00 Predavanje: Psihologija športa - Dr.  
 Matej Tušak, Stolp Škrlovec

TOREK, 11. september
9:30 Mini olimpijada Kranj 2018
 Stadion Športnega centra

SREDA, 12. september
10:00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj
19:00 Odprtje razstave del akademskih   
 slikarjev in nagrajencev
 Prešernovega sklada Milana
 Eriča in Zvonka Čoha
 Galerija Prešernovih nagrajencev
19:00 Predavanje: Vodenje moštva -   
 prepletanje znanja in izkušenj -
 dr. Zdenko Verdenik, Stolp Škrlovec

ČETRTEK, 13. september
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Delavnica: VRTanje, OKC Krice Krace

Tina Pernuš vas bo vpeljala v osnove permakultu-
re in njenih etičnih načel.
19:00 Razstava: Risba in slika na papirju
 Mestna hiša
19:00 Predavanje: Doping v športu – OKS  
 SLOADA, Stolp Škrlovec
20:00 Koncert: Iztok Repovž Trio
 Layerjeva hiša
21:00 Četrtek by night: Chill & tropical   
 house, KluBar

PETEK, 14. september
10:00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj
19:00 Predavanje: Prehrana športnika -   
 Dr. Bojan Knap, Stolp Škrlovec
20:00 Predstava: Tom Veber, Layerjeva hiša
20:00 Predstava na prostem: Deseti brat
 Župnijsko posestvo v Predosljah

21:00 Red Love party, KluBar

SOBOTA, 15. september
9:00 Festival športa-športna tržnica
 Staro mestno jedro
10:00 Mednarodni odbojkarski turnir za   
 Pokal Kranja
 Športna dvorana Planina
11:00 Kranska kuhna, Glavni trg
20:00 Koncert: Marta Zore in Gojmir   
 Lešnjak Gojc
 Letno gledališče Khislstein
21:00 Večeri z okusom: Joške vn!, KluBar

NEDELJA, 16. september
10:00 Mednarodni odbojkarski turnir za   
 Pokal Kranja
 Športna dvorana Planina
20:00 Predstava na prostem: Deseti brat
 Župnijsko posestvo v Predosljah

PONEDELJEK, 17. september
17:00 Delavnica: Zabavna urica z Modrim  
 psom, Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 18. september
16:00 Delavnica: Krasilnica
 Mestna knjižnica Kranj
21:00 Filmasko gledlišče: Django
 Stolp Škrlovec

SREDA, 19. september
10:00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj
17:30 Pravljična sredica
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Odprtje razstave: Globus – od   
 veleblagovnice do knjižnice
 Mestna knjižnica Kranj

Na razstavi si oglejte, kakšna je bila Koroška 
cesta pred gradnjo in med njo, kako je bil videti 
Globus v časih največjega sijaja, kdaj so ga začeli 
prenavljati in spreminjati v knjižnico.
19:00 Predavanje arh. Majde Kregar:   
 Globus – od veleblagovnice do   
 knjižnice, Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 20. september
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Kuhajmo z Matejo Reš: Čarobi svet  
 buč, Medgeneracijski center

Spoznali bost glavne sorte buč, razlike med nji-
mi, njihovo uporabnost in koristi za zdravje.
18:00 Otvoritev slikarske razstave članov  
 Likovne skupine Leon Koporc
 Galerija Stara pošta
18:00 Predavanje: Kdo, če ne ti - kdaj, če   
 ne zdaj?
 Humana - Združenje svojcev pri   
 skrbi za mentalno zdravje
19:00 Kviz znanja, Mestna knjižnica Kranj
20:00 Koncert: Iva Stanič & The Blue Cats
 Layerjeva hiša
21:00 Četrtek by night: Chill & tropical   
 house, KluBar

PETEK, 21. september
10:00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj

10:30 Predavanje: Svetovni dan
 Alzheimerjeve bolezni - Sprehoda za  
 spomin, Medgeneracijski center

Sprehodili se boste do Doma upokojencev, kjer 
se boste pogovarjali o demenci, ogledali si boste 
senzomotorično sobo in odprli novo demenci 
prijazno točko.
17:00 Dan odprtih vrat Krice krace
 OKC Krice Krace
18:00 Vpis na glasbene urice Tri ptičice
 OKC Krice Krace
21:00 Pianopolis - festival za mesto in   
 klavir, Layerjeva hiša
21:00 Videomix - zMešan petek! By   
 Klemen Kozjek, KluBar

SOBOTA, 22. september
10:00 Tradicionalni mednarodni karate   
 turnir - Kranj Open
 Športna dvorana Planina
21:00 Večeri z okusom: Gašper Rifelj
 KluBar

PONEDELJEK, 24. september
17:00 Delavnica: Zabavna urica z Modrim  
 psom, Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 25. september
16:00 Predavanje: Reševanje konfliktov!
 Humana - Združenje svojcev pri   
 skrbi za mentalno zdravje
17:00 Gibajmo se!
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Šahovske simultanke z mojstri in   
 prvaki, Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 26. september
10:00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj
12:30 Predavanje: Medkulturne
 kompetence sodobnega človeka
 Mestna knjižnica Kranj
17:30 Pravljična sredica
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Ravnikar in Plečnik skozi zgodbe
 Mestna knjižnica Kranj
19:00 Pripovedne ciklame, Layerjeva hiša
20:00 Predstava: Venera v krznu
 Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 27. september
17:00 Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj
18:00 Gorenjska avtorja na 7.
 Mednarodnem festivalu likovnih   
 umetnosti 2018
 Mestna knjižnica Kranj
19:00 Muzejski večer ob 65. letnici   
 Gorenjskega muzeja; ddr. Verena   
 Vidrih Perko, Ullrichova hiša
19:00 Koncert: Blue Train Quartet
 Layerjeva hiša
21:00 Četrtek by night: Chill & tropical   
 house, KluBar

PETEK, 28. september
10:00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj
11:30 Geometrija in arhitektura v Kranju
 Kavarna Khislstein 12.56
18:00 Predavanje: Noč ima svojo moč
 Mestna knjižnica Kranj
19:00 Sodelovanje z Avstrijsko Koroško
 Razstavni paviljon Jugovic
19:00 Razstava slikarjev iz Škofje Loke in  
 Kranja, Razstavni paviljon Jugovic

21:00 Challe Salle - zMešan petek!, KluBar

SOBOTA, 29. september 2018
8:00 Svetovni pokal v športnem plezanju
 Športna dvorana Zlato polje
10:00 Preizkus telesne zmogljivosti
 Stadion Športnega centra

NEDELJA, 30. september
18:00 Svetovni pokal v športnem plezanju
 Športna dvorana Zlato polje

VSAK PODENELJEK
16:00 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 Podzemna pot
 Kranjska hiša

VSAKO SREDO
 Sreda brez evra, Izbrani lokali v   
 Starem mestnem jedru

16:00 Sredine ustvarjalnice
 Otroški stolp Pungert

VSAK ČETRTEK
16:00 Četrtki ob vodnjaku: ekološka   
 tržnica, poslikava s kano in

 glasbeni program, Glavni trg
16:00 Četrtkovi spretni prstki
 Otroški stolp Pungert

VSAK PETEK
 Srečni petek, Izbrane trgovine v   
 Starem mestnem jedru

16:00 Petkova domišljijska ustvarjalnica
 Otroški stolp Pungert
17:00 Podzemna pot, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
10:00 Podzemna pot, Kranjska hiša
10:00 Stolpova sobotna ustvarjalnica Eko   
 pod zeleno smreko
 Otroški stolp Pungert

VSAKO NEDELJO
10:00 Podzemna pot, Kranjska hiša

SOBOTA, 1. september
10:00 Koncert: 6. Poletne delavnice 
 vokalne glasbe, Glavni trg
11:00 Delavnica avtorjev Guilherme 
 Maglio in Urška Kragelj:
 Tipografija Kranja, Layerjeva hiša
11:00  Brezplačno vodenje: Arhitekturni   
 sprehod, Kranjska hiša
12:00 Razstava: Katja Kovše, Bits and   
 bobs, Mergentalerjeva ulična galerija
17:00 Plata špila (DJ set), Kavka bar
20:00 Predstava na prostem: Deseti brat
 Župnijsko posestvo v Predosljah
20:30 Kino: 120 utripov na minuto
 Layerjeva hiša
21:00 Večeri z okusom: Vlado Pilja
 KluBar

NEDELJA, 2. september
9:00 Evropsko veteransko prvenstvo   
 2018, Olimpijski bazen Kranj
20:00 Predstava na prostem: Deseti brat
 Župnijsko posestvo v Predosljah
20:30 Muzikala Mamma Mia
 Letno gledališče Khislstein
21:00 Kino: Vodna nedelja, Layerjeva hiša

PONEDELJEK, 3. september
17:00 Delavnica: Zabavna urica z Modrim  
 psom, Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 4. september
10:00 Vaje iVitalis, Humana - Združenje   
 svojcev pri skrbi za mentalno
 zdravje

SREDA, 5. september
10:00 Delavnice: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj
12:30 Predavanje: Idejni in duhovni   
 svetovi Indije, Mestna knjižnica Kranj
18:00 Odprtje fotografske razstave   
 društva Hrtji svet
 Galerija Kranjske hiše

ČETRTEK, 6. september
16:00 Predavanje: Pravilna prehrana kot   
 orožje proti stresu
 Humana - Združenje svojcev pri 
 skrbi za mentalno zdravje
17:00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj
19:00 Odprtje razstave del Jane Vizjak
 Prešernova hiša
20:00 Koncert: Daniel Vezoja, Kavka bar
20:00 Rauzstava: Katja Goljat, Freedom   
 and Hope, Layerjeva hiša
20:00 Koncert: Suzy Quartet
 Layerjeva hiša
20:00 Akustični večer - vokalist Tilen   
 Lotrič, Panorama Stara pošta
21:00 Četrtek by night: Chill & tropical   
 house, KluBar

PETEK, 7. september
10:00 Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj
18:00 Predstava: Kdo je napravil Vidku   
 srajčico, Prešernovo gledališče
19:00 Razstavaa: Irena Kazazic, We   
 Recycle Your Dreams
 Stolp Škrlovec
20:00 Predstava na prostem: Deseti brat
 Župnijsko posestvo v Predosljah
21:00 Karaoke by Džoko: zMešan petek!
 KluBar
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Evropsko 
veteransko 
prvenstvo v 
vodnih športih
Med 26. avgustom in 9. septembrom bo Slovenija 
gostila evropsko veteransko prvenstvo v vodnih 
športih. Tekmovanja se bodo udeležili športniki 
iz vse Evrope, ki so starejši od trideset let. Kranj 
bo v času prvenstva osrednje prizorišče, kjer bodo 
med 2. in 7. septembrom tekmovali plavalci. Med 
njimi bo več kot sto slovenskih tekmovalcev. Pod-
primo njihov trud in jim z navijanjem pomagajmo 
do boljših rezultatov! Ogled tekem je brezplačen. 
Poleg tekmovalnega dela bo na kranjskem bazenu 
2. septembra ob 19.30 potekala slovesnost ob 
odprtju prvenstva, bogat spremljevalni program 
pa se bo odvijal vse dni prvenstva na kranjskem 
bazenu in v njegovi okolici.
Med drugim si boste 6. septembra ob 20.30 na 
Vovkovem vrtu lahko ogledali film Kranj, mesto na 
skali. Dokumentarni film skozi pripovedi številnih 
sogovornikov odkriva zgodovino mesta na skali.

NE ZAMUDITE!

Prešernovo 
gledališče Kranj 
Kranjsko gledališče v novo sezono vstopa z dvema 
premierama – Kdo je napravil Vidku srajčico in 
Venera v krznu. Pripovedko Kdo je Vidku napravil 
srajčico je po pravljici, ki jo je Fran Levstik za otro-
ke napisal pred 140 leti, dramatiziral Boris A. No-
vak. Gre za eno najlepših zgodb o solidarnosti in o 
tem, da bo svet boljši in ljudje v njem srečnejši, če 
nas bo v življenju vodil občutek za druge, če bomo 
solidarni, čuječi in v stiski pripravljeni pomagati 
drug drugemu. 
Prvo slovensko uprizoritev bo doživela priredbe 
novele pisatelja Leopolda von Sacher-Masocha Ve-
nera v krznu, ki jo je dramatiziral David Ives. Gre 
za zgodbo o gledališču, o večni igri zapeljevanja, 
o skriti moči oživljanja dramskih likov in vživljanja 
vanje. Ljubitelji gledališča, ne zamudite vpisa abo-
nmajev, ki poteka med 3. in 9. septembrom pri 
blagajni Prešernovega gledališča. 

Kdo je napravil Vidku srajčico, 
7. 9. 2018 ob 18. uri

Venera v krznu, 26. 9. 2018 ob 20. uri 

Pianopolis – 
festival za mesto 
in klavir
Po več kot uspešnem uličnem festivalu v juniju, se 
klavirska glasba septembra zopet vrača v Kranj. 
Prisluhnili boste glasbenim mojstrovinam uvelja-
vljenih mednarodnih imen. Med prvimi napoveda-
nimi izvajalci sta Rusinja Olga Scheps, mlada pia-
nistka, ki deluje v Nemčiji in navdušuje po celem 
svetu, ter Poppy Ackroyd, britanska skladateljica, 
klasična pianistka in violinistka. Manjkali pa ne 
bodo niti domači izvajalci, kot sta Jure Goručan in 
Rok Zalokar.

21. –23. 9. 2018, Stolp Škrlovec

 

Svetovni pokal 
v športnem 
plezanju 
Planinski zvezi Slovenije gredo zasluge, da je 
tekmovanje z leti postalo eno izmed najbolje or-
ganiziranih in med tekmovalci najbolj priljubljenih. 
Ogled tekem in spretnosti plezalk ter plezalcev je 
prava paša za oči, navijači pa s svojim predanim 
navijanjem ustvarjajo prav posebno vzdušje. Navi-
janje pa bo še toliko slajše, saj slovenski tekmovalci 
tudi to sezono blestijo. Lanska zmagovalka Kranja 
in dvakratna skupna zmagovalka SP v težavnosti 
Janja Garnbret je tudi letos vodilna v skupnem se-
števku težavnosti, Domen Škofic je v letošnji sezoni 
že dvakrat stopil na stopničke, v finalu težavnosti 
so slovenske barve letos že zastopale večkratna 
zmagovalka Kranja in sezone Mina Markovič, Vita 
Lukan in Mia Krampl. Izjemni so tudi slovenski 
balvanisti na čelu z Jernejem Kruderjem, skupnim 
zmagovalcem SP 2018 v balvanih, Gregorjem Ve-
zonikom in Katjo Kadić. Sobotnim kvalifikacijam in 
polfinalu sledi nedeljski finale, bogat bo tudi spre-
mljevalni program.

29. in 30. 9. 2018, Dvorana Zlato polje 

Koncertno 
dogajanje 
Z Marto Zore in Gojmirjem Lešnjakom - Gojcem se 
boste sprehodili po zgodovini glasbe vse od leta 
1800 do uspešnic današnjega časa. Spremljali ju 
bodo profesionalni glasbeniki ter pevci iz Kranja. 
Ne zamudite dogodka na Letnem gledališču Khisl-
stein 15. 9. ob 20. uri.

Udeleženci šestih poletnih delavnic vokalne 
glasbe bodo s koncertom (1. 9.) na Glavnem 
trgu pokazali na novo pridobljeno znanje. V Kavki 
boste lahko prisluhnili DJ-setu Plata špila (1. 9.) in 
koncertu Daniela Vezoje (6. 9.). Panorama Stara 
pošta pripravlja glasbeni večer z vokalistom Tilnom 
Lotričem (6. 9.). Pihalna zasedba Kr’ Bis Band bo 
na koncertu z naslovom #VsiSmoAvsenik (9. 9.) 
preigravala priredbe znanih Avsenikovih melodij v 
slogu džeza, čačačaja, Straussovih polk ... KluBar 
bodo v sklopu Večerov z okusom obiskali Vlado 
Pilja (1. 9.), Hamo in Rudi Bučar (8. 9.), Joške Vn 
(15. 9.) in Gašper Rifelj (22. 9.). Na njihov oder bo 
za zaključek meseca stopil še Challe Salle (28. 9.)

   
Organizatorji si pridružujejo pravico do 

spremembe programa. Organizatorje prosimo, 
da informacije o oktobrskih dogodkih oddate do 
17. septembra 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

Spremljajte me na YouTube kanalu Visit Kranj in profilu na Facebooku ter Instagramu Škrat Kranček.

Ne zamudite novega videa, 

ki prihaja 20. septembra!

Avgust v slikah
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Če ste si nabrali že nekaj kolesarske kondicije 
in radi kolesarjenje po hribih, se podajte na 
krožno pot, ki je primerna tudi za začetnike 
gorkega kolesarjenja z nekaj več kondicije. 
Parkirajte na parkirišču na Savskem otoku 
in se s kolesom zapeljite desno po cesti proti 
Besnici do Nemilj. Pri gostilni Na Razpokah v 
Nemiljah zavijte levo v hrib mimo hiš. Nekaj 
sto metrov vozite po asfaltni cesti in se usme-
rite po poti do Selce, ki se kmalu spremeni v 
lepo makadamsko pot s počasnim, a daljšim 
štirikilometrskim vzponom skozi gozd. Na-
daljujte po makadamski poti, dokler se ne 
priključite na asfaltno cesto v naselju Topolje. 
Tam se makadamska cesta tudi konča. Če bi 

Nasvet za izlet
kolesarska pot na Sv. Mohor

zavili desno, bi se spustili v dolino, vi pa z za-
vijte strogo levo proti Sv. Mohorju oz. naselju 
Zabrekve, še malo v klanec navzgor, dokler ne 
prispete do naselja z nekaj hišami in velike 
kmetije. Tu ste na najvišji višinski točki svoje 
kolesarke poti in od tu naprej pot vodi večino-
ma navzdol. Mimo kapelice nadaljujte po širo-
ki pešpoti, ki se mimo osamljene kmetije skozi 
gozd spusti do Čepulj, Javornika in po cesti z 
Jošta do Kranja.

Zahtevnost: 4/5
Čas: 3 ure
Dolžina: 28 kilometrov 
Višinska razlika: 729 metrov
Podlaga: makadam, asfalt

Glamping 
Kranjčanka Maja Dimnik 
se že vse življenje ukvarja s 
turizmom, v začetku leto-
šnjega poletja pa je lansira-
la lastno znamko World of 
Glamping (W.G.), ki kot 
prva na svetu na podro-
čju glampinškega turizma 
uvaja segmentacijo in ka-
tegorizacijo ponudnikov.

Maja, nam lahko poveste, kako se je vaša 
zgodba z glampingom začela?
Idejni vodja turističnega kompleksa Garden 
Village Bled Borut Kokelj (Glampro) me je 
povabil k sodelovanju pri postavljanju takrat 
prvega glampinga pri nas. Skrbela sem za mar-
keting, prodajo, management, organizacijo, 
ljudi …, skratka celotno storitev. Nato sva sku-
paj postavila tudi Charming Slovenia Herbal 
Glamping v Ljubnem, Chateau Ramšak v Ma-
riboru ter Glamping Olimia Adria Village. Kot 
zunanja sodelavka na področju marketinga 
že nekaj let sodelujem tudi s podjetjem Adria 
Dom, d. o. o. Ves čas pa je v meni na podlagi 
vseh izkušenj, ki sem jih pridobila na podro-
čju glampinga, dozorevala ideja po lastnem 
projektu – in tako sem letos tudi ustanovila 
znamko World of Glamping (W. G.).

Kaj sploh je glamping? 
Glamping je luksuzna namestitev v sožitju z 
naravo, je kot hotel z visokimi standardi, le da 
stoji v naravi. To so lahko lesene hiške, šotori, 
jurte ipd. Mi (W. G.) smo glamping razdelili v 
tri glavne segmente. Scouting je bivalna enota, 
ki ne vključuje lastnih sanitarij, luksuzne opre-
me in dodatne, spremljevalne ponudbe. Glam-
ping je unikatna arhitekturna celota, ki ponu-
ja tudi dodatno vsebino – velnes, restavracijo, 
bazen itd., pri lodgingu pa so bivalni objekti 
fiksno umeščeni v naravno okolje (‘’lodgi’’, le-
sene hiške ipd.). Dodatna ponudba in nivo ser-
visa pa sta prav tako luksuzna in glamurozna.

Zakaj je prišlo do potrebe sistematizirati 
področje glampinga in kaj ureja W. G.?
Tako v Sloveniji kot po svetu je ponudba tovr-
stnega turizma v porastu, ker pa ni jasnih do-
ločil, kaj glamping pravzaprav je, na področju 

vlada zmeda. Namen W. G. je vzpostaviti red 
med ponudniki glampinga na podlagi 150 kri-
terijev ter pospeševati kakovost ponudbe in 
storitev. Vendar pa ne gre samo za sistematič-
no ureditev. Vsem, ki bodo vključeni v W. G., 
bomo poleg marketinške in prodajne podpo-
re nudili tudi svetovanje, pomoč, izboljšanje 
storitev itd. Naš cilj je glamping dvigniti na 
višji nivo in postaviti temelje za njegovo kako-
vostnejšo prihodnost. Posledično vse to tudi 
gostom olajša odločitev pri izbiti. Moji cilji so, 
da bi si vsak glamping želel pridobiti zvezdice 
World of Glamping, tako kot si Michelinove 
zvezdice želijo gostinci.

Znamka W. G. je zasnovana na globalni 
ravni, kako stvari potekajo v praksi?
Projekt je svež, podprla sta me Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenska 
turistična organizacija in mi s tem omogočila 
dodatno mednarodno promocijo, prav tako pa 
smo dvema Slovenskima glampingoma že po-
delili zvezdice. Na podlagi uspešnih zgodb slo-
venskih glampingov me zadnja leta vabijo na 
razna predavanja v tujino, eno izmed zadnjih 
je bilo predavanje aprila v Ameriki, kjer sem 
tudi neuradno lansirala svoj projekt. Z njimi 
dobro sodelujem in so tudi moji dobri podpor-
niki. Moji cilji so zdaj usmerjeni v tujino, čaka 
me še veliko dela.

Bi bil po vašem mnenju Kranj primeren za 
glamping?
Slovenija ima že zelo veliko glampingov, in če 
želiš postaviti uspešen, prepoznaven in izje-
men glamping, moraš imeti izjemen koncept 
in zgodbo. Če bi se ga lotili, bi bilo treba nare-
diti svetovni presežek, kar pa bi bilo v Kranju 
težko, v okolici Kranja pa vsekakor vidim mo-
žnosti …Če želimo delati Slovenijo kot desti-
nacijo za glamping, jo je treba narediti butič-
no, na višjem nivoju – le postavljanje lesenih 
hišk ni dovolj.
Glamping Olimia Adria Village

7. MEDNARODNI FESTIVAL
LIKOVNIH UMETNOSTI
KRANJ - ZDSLU 2018

7th INTERNATIONAL 
FINE ARTS 

FESTIVAL KRANJ - ZDSLU 2018
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Delavnica Model 
upravljanja 
mestnih središč

SPIRIT Slovenija, javna agencija, ob finančni 
podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v sodelovanju z Zavodom za turi-
zem in kulturo Kranj ter Mestno občino Kranj 
organizira izobraževalno delavnico, kjer bo 
predstavljen model upravljanja mestnih sre-
dišč (TCM).

Predstavljene bodo prednosti sodelovanja 
med občinsko upravo in lokalnimi ponudniki 
ter prikazani primeri dobrih praks. Delavnica 
bo v sredo, 19. septembra 2018, ob 9. uri v 
dvorani Mestne knjižnice Kranj.

Vabljeni vsi zainteresirani.

Špela Šavs se je 
16. avgusta podala 
na 345 kilometrov 
dolg ultramaraton 
in ga kot prva žen-
ska pretekla v 78 
urah in 11 minu-
tah. Tekla je iz Jasne 
v nizkih Tatrah do 
Bratislave. Ta tekma 
na Slovaškem obsta-

ja od leta 2012. Gre za tek štafet, lahko pa ga 
tekmovalec preteče tudi samostojno. Tako so 
ga do sedaj pretekli le trije moški in Šavsova 
kot prva ženska. Letošnje leto sta se na pot po-
dala dva tekmovalca, v cilj pa je prišla s skoraj 
deseturno prednostjo. Na tek se je zelo dobro 
pripravila, s kombinacijo vaj za moč v fitnesu, 
večinoma pa s tekom. Tedenski trening je ob-
segal dvajset ur teka, večinoma klancev okoli 
Možjance, Bašlja, Mač, Jezerskega …
Njeni vtisi kmalu po tekmi so bili polni 
veselja: »Imela sem zelo težke pogoje na progi. 
Prvih sto kilometrov je bilo višinske razlike 4400 
metrov, tudi drugih sto kilometrov je bilo gor in 
dol, nato pa je sledilo 150 kilometrov ravnine brez 
vetra, sence in s temperaturami tudi do 41 stopinj 
Celzija. K sreči me je spremljala odlična spremlje-
valna ekipa in med tekom sem se počutila odlično. 
Seveda pride tudi kriza, ki pa tudi mine … Ta je 

nastopila po sto kilometrih, od dvestotega kilo-
metra naprej pa je kar ‘’letelo’’. Med tekom nisem 
spala nič, ker sem bila polna adrenalina. Imela pa 
sem počitke med najhujšo vročino med 13. in 15. 
uro in potem zvečer okoli 22. ure. Takrat sem je-
dla, zmasirali so me in malo sem počila.« Z njo 
na poti so bili trener Rajko Podgornik, fiziote-
rapevtka Katja Gros in Kranjčana Aleš Žibert 
(Honda) in Laura Rangus iz Zlatarne Rangus, 
za katere je večkrat poudarila, da so najboljša 
ekipa, ki jo je spremljala na vseh zadnjih tekih 
in jih ne zamenja za nič na svetu. Zahvaljuje se 
tudi Optiki Aleš za podarjena očala.
Špela Šavs je lani pretekla tudi Špartatlon 
in na vprašanje, kateri tek se ji je zdel težji, pra-
vi, da je Špartatlon težji zato, ker si ves čas pod 
psihičnim pritiskom, saj so med tekom časov-
ni limiti. Če si prepočasen, te izločijo, zato je 
bila obremenjena z uro. Pri teku na Slovaškem 
pa si je sama določala svoj tempo in kljub dalj-
ši razdalji tekla zelo sproščeno. Prav tako jo je 
ob poti ves čas spremljala spremljevalna ekipa, 
česar pa v Grčiji niso dovolili. 
Špela še ne misli nehati, v naslednjih letih gre 
še enkrat na Špartatlon, po venec zase, ker je 
lanskega poklonila preminulemu očetu. Pravi, 
da gre velika zasluga za njene uspehe tudi nje-
nim domačim, ki jo podpirajo in so ponosni 
nanjo. Tudi mi ji iskreno čestitamo!

Arhitekturni 
sprehod
(brezplačno vodenje)

V Kranju so svoj pečat pustili tudi najvidnejši 
predstavniki slovenske moderne arhitekture 
dvajsetega stoletja Jože Plečnik, Ivan Vur-
nik in Edvard Ravnikar. Na brezplačnem vo-
denem arhitekturnem ogledu boste spoznali 
njihove umetnine ter videli, kako spretno 
so jih umestili v starejšo arhitekturo Kranja. 
Očarljivost starega mestnega jedra pritegne 
tako ljubitelje arhitekture kot tiste, ki jih zani-
majo zgodbe za vrati meščanskih hiš. Odkrijte 
slikovito mestno obzidje, spominski park Pre-
šernov gaj, modernejše stavbe in druge arhi-
tekturne dosežke. Skozi arhitekturo spoznajte 
zgodovino od poznosrednjeveškega obdobja 
pa vse do dvajsetega stoletja. Zbor je v Kranj-
ski hiši 1. septembra ob 11. uri.

Izjemen uspeh
ultramaratonke Špele Šavs

Na spletni strani visitkranj lahko preberete tudi druge 
intervjuje z zanimivimi Kranjčankami in Kranjčani.
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Maša Likosar

Predoslje – Predsednik Kra-
jevne skupnosti Predoslje in 
organizator Gašper Žbogar 
je bil ne glede na vremenske 
razmere z dogajanjem izre-
dno zadovoljen. "Energija je 
bila odlična, gre vendarle 
tudi za povezovalni dogo-
dek, pri katerem smo sode-
lovali vsi vaščani, od gasil-
cev, kulturnikov, športnikov, 
lokostrelcev, folkloristov ... 
Pridružili so se nam tudi ga-
silci iz Britofa."
Dvodnevni program je ponu-
dil pestro izobraževalno in 
zabavno dogajanje. "Naaaj 
dan smo začeli z gasilskim 
tekmovanjem Samsung Xco-
ver Combat. Udeležilo se ga 
je devet ekip, zmaga je šla v 
roke poklicni Gasilski brigadi 
Kranj, prejeli pa so Samsun-
gove telefone. V večernih 
urah sta nastopili skupini 
101ka band in Pop Design, 
žal pa smo morali sobotno za-
bavo predčasno prekiniti, ker 
je prizorišče zaradi dežja zali-
la voda," je pojasni Žbogar.
Nedelja je bila namenjena 
družinam in izobraževanju 
mladih. "Imeli smo pripra-
vljeno preventivno izobraže-
vanje o cestnem prometu, a 
smo ga morali odpovedati za-

radi vremena. So nam pa 
kranjski poklicni gasilci in 
reševalci ter prostovoljna ga-
silska društva iz Predoselj, 
Britofa in s Suhe prikazali 
vajo reševanja med eksplozijo 
jeklenke, hkrati so otroke po-
učili o uporabi defibrilatorja," 
je povedal Gašper Žbogar. 
Dozo adrenalina sta obisko-
valcem ponudila Aleš Roz-
man iz Tržiča in Italijan Fi-
lippo Rossetti, ki sta izvajala 
atraktivne skoke s štirikole-
snikom, zvečer pa so nasto-
pili Marko Vozelj in Mojs3 
ter Veseli Svatje. 

Zabaven Naaaj dan
Po treh letih se je v Predoslje vrnil tokrat že 
deveti narodno-zabavni in izobraževalni dogodek 
Naaaj dan, ki pa ga je zaznamoval dež.

Predsednik Krajevne 
skupnosti Predoslje in 
organizator Gašper  
Žbogar / Foto: Tina Dokl

V soboto je potekalo gasilsko tekmovanje Samsung Xcover 
Combat, na katerem se je devet ekip pomerilo v 
premagovanju ovir. / Foto: Grega Eržen

Kranj – V Šolskem centru Kranj je v sodelovanju z Mestno 
občino Kranj in klubom OpenLab prejšnji teden potekal tra-
dicionalni Festival inovativnih tehnologij – FIT 2018. "Cilj 
festivala je mladim ponuditi aktivno preživljanje počitnic s 
spoznavanjem najnovejših tehnologij, obenem pa se doži-
veta izkušnja otrok pozitivno odraža na vpisu v naše progra-
me, saj ni malo takšnih, ki jih je doživetje navdušilo in so po 
končani osnovni šoli postali naši dijaki," pravijo organiza-
torji in dodajajo, da so tudi letos otroci lahko izbirali med 
šestimi vrstami delavnic, in sicer so se lahko vključili v de-
lavnico programiranja, multimedije, izdelovanja robota 
OTTA, elektronike, delavnico Arduino in Codebug. Vse de-
lavnice so bile usmerjene v spodbujanje talentov, inovativ-
nosti in podjetnosti. "Kljub temu da so aktivnosti potekale v 
šolskih prostorih, je bil utrip dela drugačen kot v običajnem 
razredu. Mentorji delavnic so namreč tako kot vedno do 
sedaj poskrbeli za moderen pristop spoznavanja novih vse-
bin, ki je temeljil na timskem delu, igri, sodelovanju, pred-
vsem pa praktičnem delu. In prav vse, kar so pod njihovim 
vodstvom ustvarile spretne otroške roke, so otroci lahko 
odnesli domov," še dodajajo organizatorji.

Poletni Festival inovativnih tehnologij 

Kranj – Klub študentov Kranj 
bo oktobra tako za člane kot 
nečlane organiziral hitre 
zmenke za zaposlitev, na ka-
terih bodo s potencialnim 
bodočim delodajalcem vzpo-
stavili prvi stik. Želijo na-
mreč mladim omogočiti 
boljše možnosti za zaposli-

tev. Prvi tako imenovani Job 
Fair (zaposlitveni sejem) bo 
v soboto, 20. oktobra, na Gi-
mnaziji Franceta Prešerna. 
Na njem želijo predstaviti 
podjetja z različnih strokov-
nih področij. Vzporedno 
bodo potekale tudi delavni-
ce, ki bodo študentom po-

magale pri iskanju zaposli-
tve (pisanje življenjepisa, 
priprava na razgovor za 
službo, motivacijske delav-
nice). Študentom dogodek 
omogoča navezavo stika z 
različnimi podjetji in s tem 
večjo možnost kasnejše za-
poslitve, podjetjem pa omo-

goča spoznavanje potencial-
nih kadrov. Klub študentov 
Kranj vabi podjetja, da se 
pridružijo projektu. 
Dodatne informacije so 
predstavnikom podjetij na 
voljo pri vodji projekta na 
elektronskem naslovu jan.
vidmar@ksk.si.

Hitri zmenki za zaposlitev 
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Predoslje – V Kulturno-umetniškem društvu (KUD) Predos-
lje znova pripravljajo predstavo Deseti brat. Premiero je 
predstava doživela junija in bila nato odigrana še šestkrat. 
Znova jo bodo uprizorili danes, 31. avgusta, nato pa še 1., 2., 
7., 8., 9., 14. in 16. septembra. Izvirna ljudska igra na pros-
tem, ki jo pripravljajo v avtentičnem okolju župnijskega 
posestva v Predosljah, je doslej vedno navdušila obiskoval-
ce, v KUD-u pa so izdelali tribune za 250 gledalcev in plat-
neno streho, ki se ob slabem vremenu lahko razpre.

Deseti brat znova v Predosljah

Kranj, Carigrad – Kulturni festival v pobrateni carigrajski 
občini Büyükçekmece je že šestič osvojil priznanje za najbo-
ljši kulturni festival na svetu. Na njem je letos nastopilo 64 
držav, kar je dozdajšnji rekord. Na festivalu sta v preteklosti 
že dvakrat nastopili tudi folklorni skupini iz Kranja. Prihod-
nje leto bo jubilejni, dvajseti festival potekal od 27. julija do 
4. avgusta, iz kranjske mestne uprave pa že sedaj vabijo, da 
se folklorne skupine, ki bi rade nastopile na festivalu, prija-
vijo po elektronski pošti na naslov international@kranj.si.

Carigrajski festival spet prvi na lestvici CIOFF

Kranj – Potem ko so bili v mesecu juniju mestni trgi in ulice 
napolnjeni z glasbo, sedaj v mesto prihaja še Festival za mesto 
in klavir. Med 21. in 23. septembrom bodo v Kranju nastopila 
uveljavljena mednarodna imena klavirske glasbe, kot sta Rusinja 
Olga Scheps, mlada pianstka, ki navdušuje po celem svetu, ter 
Poppy Ackroyd, britanska skladateljica, klasična pianistka in vio-
linistka. V Stolpu Škrlovec bosta nastopila tudi domača izvajalca 
Jure Goručan in Rok Zalokar. Podroben spored festivala bo dose-
gljiv na spletnih straneh Layerjeve hiše in Mestne občine Kranj.

Festival za mesto in klavir 

Manca Perdan

Suha – Zadnjo avgustovsko 
nedeljo so na Suhi pri Predo-
sljah s slovesno mašo blagos-
lovili gotski kip Marije z dete-
tom. Blagoslov je potekal v 
cerkvi svetega Štefana, kjer 
ima kip tudi svoje stalno mes-
to. Gotski kip iz 15. stoletja je 
bil letos restavriran in je 
najstarejši predmet v cerkvi, 
ki ima sicer tudi znane baroč-
ne oltarje. Mojster, ki je med 
letoma 1500 in 1510 deloval 
na Suhi, je ustvaril podobo 
Marije, ki v levi roki drži Jezu-
sa. Ta je v svojih rokah po vsej 
verjetnosti držal vladarsko 
jabolko, simbol sveta in zma-
ge nad izvirnim grehom, ki 
pa ni več ohranjeno. "Motiv 
kipa lahko povezujemo z 
daritvijo v zahvalo za obvaro-
vanje pred Turki in protestan-
tizmom," je povedala Alenka 
Erzar Žepič, ena od pobudnic 
za slavje ob 730-letnici vasi 
Suha.
Za restavracijo kipa je poskr-
bela Manca Marolt, restavra-
torka iz Kranja. Za restavra-
cijo je porabila dobrega pol 
leta, kip pa je danes v enaki 

podobi kot prej, saj ima sta-
tus kulturne dediščine. Res-
tavracijo je financiral župnik 
Janez Jenko iz Župnije Pre-
doslje, ki je tudi vodil sloves-
no mašo z blagoslovom. 

V letošnjem letu se je poleg 
slovesne maše z blagoslo-
vom gotskega kipa zvrstilo že 
lepo število dogodkov, med 
njimi sta tudi izid knjige z 
naslovom Suha in Sušan' ter 

predstava Deseti brat. V 
avgustu je tudi vsaka hiša v 
vasi dobila glineno tablico s 
starim hišnim imenom. 
Dogajanje ob jubileju se bo 
zaključilo konec decembra.

Restavrirali gotski kip
Gotski kip Marije z detetom je najstarejši predmet v cerkvi svetega Štefana na Suhi. V letošnjem letu 
so ga v sklopu 730. obletnice prve omembe vasi restavrirali.

Restavracijo kipa Marije z detetom je financiral župnik Janez Jenko (na sliki) iz Župnije 
Predoslje. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Letošnji, že 15. Jazz 
Kamp Kranj je bil po številu 
obiskovalcev res uspešen, saj 
je bil nabor koncertov pester 
in je tako pritegnil zelo različ-
no publiko. 
"Slabemu vremenu navkljub, 
zaradi katerega smo petkov 
in sobotni koncert prestavili v 
multimedijski Stolp Škrlo-
vec, je vse skupaj potekalo po 
pričakovanjih. V desetih 
dneh festivala se je zvrstilo 
devet koncertnih dogodkov 
na odru pri Cafe galeriji Pun-
gert, Letnem gledališču 
Khislstein in Stolpu Škrlovec, 
deset dni glasbenih delavnic, 
ulična razstava vizualnih 
podob zadnjih let na Gregor-
čičevi ulici ter fotografska 
razstava avtorjev Zorana 
Kozine in Gorazda Uršiča na 
treh prizoriščih: v Cafe galeri-
ji Pungert, Otroškem stolpu 

Pungert in v Galeriji Bala. Ob 
večernih koncertih so poteka-
le tudi vinske pokušine, na 

katerih so se predstavili priz-
nani slovenski vinarji ob kuli-
narični spremljavi Marka 

Arvaja," je ob zaključku pove-
dal glavni organizator Gregor 
Grašič.

Koncerti so navdušili 
obiskovalce

V Letnem gledališču Khislstein je navdušil duet klavirjev. / Foto: Primož Pičulin
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                        + poštnina

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si
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Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR
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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.
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VELIKOST SKUPINE  
JE POMEMBNA:
 skupinski – 8 do 12 tečajnikov
 intenzivne skupine – 4 do 7 tečajnikov
 individualno ali v paru

VRSTE TEČAJEV:
 osnovni
 nadaljevalni
 izpopolnjevalni
 konverzacijski
 poslovni
  priprave na  

mednarodne izpite

TEČAJI TUJIH JEZIKOV:
 angleščina
 nemščina
 ruščina
 španščina
 portugalščina
 italijanščina
 kitajščina

ZA KOGA:
 otroke
 mladostnike
 odrasle
 zaključene skupine

KRAJ IZVEDBE 
TEČAJEV:

  v učilnici  
Podjetniškega centra  
Primskovo

 v podjetjih
 na osnovnih šolah
 v vrtcih

 OB VPISU do  
10. septembra 5%  POPUST

ŽE 25 LET
Z VAMI - ZA VAS

VAŠ TALES

040 778 875

Igor Kavčič

Kranj – Kr' Bis Band je skupi-
na mladih glasbenikov starih 
od 15 do 30 let, ki so pred leti 
skupaj igrali v Mladinskem pi-
halnem orkestru Glasbene 
šole Kranj. Po končanem šola-
nju so se željni nadaljnjega 
muziciranja leta 2016 zbrali v 
orkester, ga poimenovali Kr' 
Bis Band in pod vodstvom di-
rigenta Tomaža Kukoviča pri-
pravili prvi koncertni večer 
Vrnitev odpihanih. Vsaka do-
bra stvar si zasluži nadaljeva-
nje, na drugem koncertu pred 
letom dni pa jim je prisluhnil 
tudi Slavko Avsenik mlajši. 
"Naj pridem poslušat orke-
ster, mi je namignila naša 
znanka Dora Grašič, ki v njem 
igra trobento. Da bo dobro, je 
rekla," se spominja Avsenik in 
potrdi, da je bilo še več kot to: 
"Bil sem presenečen nad kva-
liteto orkestra, dirigentovo za-
nesljivo roko in v celoti jasno 
vizijo, ki so jo z odra kazali 
nastopajoči. Videlo in slišalo 
se je veselje mladih glasbeni-
kov do medsebojnega sodelo-
vanja, kar me pri takih sesta-
vih vedno znova fascinira. 
Tako kot občutek, da orkester 
stremi k najvišjim izvajalskim 
idealom." Sicer se mnogi med 
orkestraši z glasbo ukvarjajo le 
ljubiteljsko in igrajo v lokalnih 
orkestrih, nemalo jih je zaklju-
čilo ali pa še obiskujejo kon-
servatorije, med člani Kr' Bis 
Banda pa je tudi nekaj profesi-
onalnih glasbenikov ali štu-
dentov akademij za glasbo, 
bodisi v Ljubljani bodisi dru-
gje po Evropi.
Avsenik je po koncertu s če-
stitkami počakal Kukoviča, 
beseda je dala besedo, pre-
dlog slednjega, da bi si za 
naslednji projekt izbrali 
Avsenikovo glasbo, je padel 
na plodna tla in v prihodnjih 
mesecih je začel dobivati 
prve obrise. "Spominjam se 
tega pogovora. Še posebno 
dveh Slavkovih stavkov, ko 
sem mu predlagal, da bi pri-
pravili koncert z različnimi, 
tudi njegovimi priredbami 
Avsenikove glasbe za pihalni 
orkester. Rekel je, da je, kot 
kaže, spet prišel čas, da tudi 
sam kaj napiše v tej smeri in 
da bo že usoda poskrbela, da 
se bova še srečala. Bilo je dva 
tedna kasneje, moja ideja se 

mu je zdela zanimiva in po 
dogovoru z ostalimi dediči je 
dal dovoljenje, da vstopimo v 
svet Avsenikove glasbe," se 
spominja Kukovič.

Avsenik nekoliko drugače
Kako izbrati skladbe, ki bodo v 
novih aranžmajih ukrojile 
koncertni večer? Kot idejni po-
budnik je Kukovič pripravil 
nabor skladb, med katerimi 
naj bi izbirali povabljeni aran-
žerji. "Nisem jih želel preveč 
omejevati, zato sem odbral 22 
skladb in njim prepustil odlo-
čitev za izbor. Najbrž pa gre v 
neki meri za skladbe, ki so po-
seben pečat pustile tudi v mo-
jem glasbenem ustvarjanju, 
saj sem jih kot klarinetist tudi 
sam preigraval v različnih se-
stavih."
K sodelovanju je tako povabil 
avtorje Gašperja Jereba, Ma-
tijo Krečiča, Jako Puciharja 
in Petra Tovornika. Eno 
skladbo je priredil sam, se-
dem pa jih je podpisal Slavko 
Avsenik ml., med njimi tudi 
novo avtorsko. "Na moje in-
tenzivno prigovarjanje se je 
Tomaž le odločil, da k pro-
jektu poleg zahtevnega diri-
gentskega dela da svoj dopri-
nos tudi kot aranžer. Doka-
zal je, da ima smisel za to. 
Vedno sem vesel, kadar lju-
dje pri svojem delu stremijo 
h kvaliteti," Slavko pohvali 
glasbenega kolega. V Melodi-

ji za tebe je kot klarinetist 
seveda v manjšem delu pou-
daril tudi ta instrument.
Na koncertu bomo skupaj sli-
šali 15 skladb. "Še dobro, da je 
Tomaž, lahko bi rekli, posta-
vil prvi brutalni termin za od-
dajo aranžmajev že februarja. 
Potem smo se aranžerji vsak 
po svoje borili s časom. Pred 
dnevi sem tudi sam oddal za-
dnje note. Sam mislim, da 
velja času pustiti čas, da na-
stane glasba, ki pride iz srca. 
Le taka glasba se namreč tudi 
poslušalcem pozneje vtisne v 
srce." S tem se strinja tudi To-
maž, vsak aranžer mora 
skladbo slišati, šele potem jo 
lahko zlije na papir. Čim bolj-
ša interpretacija pa je seveda v 
rokah dirigenta in orkestra. 
Med drugim je Slavko prire-
dil skladbe V Postojnski jami, 
Čar Julijski Alp, Na avtocesti 
in Te pa tikou vredi, v skladbi 
Tam, kjer murke cveto bo za-
igral tudi njegov sin Blaž, si-
cer študent solo klavirja. Sam 
bo za klavir sedel pri avtorski 
skladbi Jerina melodija.

Od klasike do latina
Vsekakor bo zanimivo slišati 
Avsenikove pesmi, ki jih na-
mesto narodno-zabavnega an-
sambla izvaja več kot šestde-
setčlanski pihalni orkester, 
nekatere skladbe so zapisane 
tudi v slogu džeza, čačačaja, 
sambe in v slogu Straussovih 

polk in valčkov. Do koncerta 
je sicer še dober teden, Kr' Bis 
Band pa v zadnjih dneh inten-
zivno vadi. "Orkestrašem po-
polnoma zaupam, saj vedno 
znova opažam njihovo zavze-
tost na vajah. Mladi znajo na 
pravi način pristopiti k stvari, 
so ciljno naravnani in prepri-
čan sem, da bomo prihodnjo 
nedeljo na Brdu vsi uživali, 
mi na odru in poslušalci pod 
njim," je prepričan Tomaž 
Kukovič, Slavko Avsenik ml. 
pa dodaja, da je pri vsem sku-
paj velika stvar tudi dejstvo, da 
mladi, ki se v času šolanja obi-
čajno ukvarjajo s klasično 
glasbo, skozi slovensko glasbo 
dobijo možnost spoznavati 
tudi našo lastno kulturo. Lepo 
je, da se Avsenikova glasba 
med mladimi pojavlja v origi-
nalni različici, hkrati pa se jim 
še bolj približa tudi s priredba-
mi v drugih glasbenih zvr-
steh. Pri tem sodelujejo tudi 
mlajši aranžerji, ki so na za-
četku svoje avtorske poti, a že 
kažejo svojo nadarjenost in 
potencial. Lahko se le veseli-
mo – koncerta in naše glasbe-
ne prihodnosti."
Lojtro oziroma ključnik v na-
slovu #VsiSmoAvsenik pove-
zujemo s sodobno komuni-
kacijo mladih po družabnih 
omrežjih, v glasbi je podo-
ben znak višaj. Kr' Bis Band 
obljublja, da nas bo povedel 
karseda visoko v glasbeno 
nebo.

Ko bomo vsi Avsenik
Prihodnja nedelja, 9. september, bo poseben večer. Za Kr' Bis Band, ki bo na koncertu z naslovom 
#VsiSmoAvsenik v dvorani na Brdu igral priredbe Avsenikovih skladb, in vse, ki jim bomo, ne 
dvomim, da v polni dvorani, prisluhnili. Pogovarjal sem se z enim skrbnikov Avsenikove glasbe 
Slavkom Avsenikom ml. in dirigentom šestdesetčlanskega pihalnega orkestra Tomažem Kukovičem.

Sodelavca v Avsenikovi glasbi nekoliko drugače: dirigent Tomaž Kukovič in Slavko  
Avsenik ml. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – V evropskem letu kul-
turne dediščine se v Mestni 
knjižnici Kranj pridružujejo 
skupni temi Dnevov evropske 
kulturne dediščine, ki letos 
nosi naslov Naša dediščina: 
kjer preteklost sreča priho-
dnost. Ker je Globus hkrati 
preteklost in prihodnost – v 
njem je bila nekoč namreč 
veleblagovnica, danes pa so v 
večjem delu prostori knjižni-
ce – v slednjih 19. septembra 
pripravljajo razstavo na temo 
spominov na to markantno 
stavbo v Kranju. 
Globus je bil zgrajen v se-
demdesetih letih prejšnjega 
stoletja po načrtih arhitekta 
Edvarda Ravnikarja, blagov-
nica pa odprta leta 1972. Gra-

divo za razstavo so v knjižni-
ci pridobili v kranjski enoti 
Zgodovinskega arhiva Lju-
bljana, Gorenjskem muzeju 
in v kranjski enoti Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, k 
sodelovanju pa vabijo tudi 
občane, da pobrskate po svo-
jih arhivih in spominih ter 
posodite stare fotografije 
Globusa v prejšnjih in seda-
njih časih. 
V knjižnici vas pričakujejo na 
telefonski številki 04 201 35 
73. Vaše spomine oziroma 
zgodbe bodo zapisali v knji-
žnici, lahko pa jih napišete 
tudi sami in pošljete po elek-
tronski pošti mkk@mkk.si. V 
Knjižnici bodo ob petdesetle-
tnici Globusa leta 2022 na-
mreč pripravili še obsežnejšo 
razstavo.

Spomini na Globus 
V Mestni knjižnici Kranj zbirajo fotografije, 
predmete in vaše spomine na nekdanjo 
veleblagovnico Globus.

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

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

25
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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Kranj, Kotor Varoš – Mestna občina Kranj bo kot pobrateno 
mesto Kotor Varoša tudi letos sodelovala na tamkajšnjem 
mednarodnem nogometnem turnirju, ki ga prirejajo za rekre-
acijska moštva iz pobratenih mest. Mestna občina Kranj tako 
poziva rekreativne ekipe, da zastopajo Kranj na mednarod-
nem turnirju v Bosni in Hercegovini. Kot je razvidno iz razpi-
sa, lahko moštvo šteje največ deset članov, minimalna sta-
rost članov ekip pa je štirideset let. Turnir bo potekal od 28. 
do 30. septembra. Moštva naj svojo prijavo pošljejo na elek-
tronski naslov international@kranj.si. Na istem naslovu so 
javnosti na voljo tudi dodatne informacije o turnirju. 

Nogometni turnir v Kotor Varošu

Vilma Stanovnik

Brdo pri Kranju – Triglav tek 
bo potekal na Brdu pri Kran-
ju. Tekače bodo podpirali tudi 
nekateri ambasadorji dogod-
ka: biatlonca Jakov Fak in Kle-
men Bauer, smučarska ska-
kalca Peter in Cene Prevc, 
deskarja na snegu Rok Mar-
guč in Žan Košir, smučarski 
tekači Vesna Fabjan, Anama-
rija Lampič in Janez Lampič, 
profesionalni skejter Timotej 
Lampe Ignjić, paraolimpijca 
Lena Gabršček in Tadej Enci 
ter nekateri drugi.
Navdušeni rekreativci in tis-
ti, ki se s tekom šele začen-
jajo spoznavati, se bodo tako 
lahko preizkusili na polma-
ratonu, teku na deset kilo-
metrov, družinskem teku na 

3,4 kilometra, poslovnem 
teku trojk na trikrat 3,4 kilo-
metra in otroškem teku 
Kuža Pazi na 350 ter sedem-
sto metrov. 
Vsakoletni tekaški dogodek, 
s katerim Zavarovalnica Tri-
glav spodbuja zdrav življenj-
ski slog in aktivno preživlja-
nje prostega časa, bo tudi 
tokrat zaznamovan z dobro-
delno noto. Rekreativni 
tekači in profesionalni špor-
tniki bodo namreč tekli za 
boljšo oskrbo novorojenč-
kov, saj bodo organizatorji 
na dogodku donacijo predali 
Ultrazvočnemu društvu za 
projekt Slojenčki.
Prijave na Triglav tek so 
odprte le še do danes, 31. 
avgusta, oziroma do zapol-
nitve prostih mest. 

Triglavov tek
Letos je tradicionalni tekaški dogodek na sporedu 
drugo septembrsko soboto.

Tudi športniki so te dni trenirali na Brdu pri Kranju. 
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Ana Šubic

Kranj – Letošnjemu Rekrea-
turu, ekipnemu rekreativne-
mu kolesarjenju po Gorenj-
ski, ki se je po prologu in 
treh etapah končal minulo 
nedeljo, je bilo vreme vse 
prej kot naklonjeno. Še več: 
13. Rekreatur je bil najtežji 
doslej, saj takšnega padca 
temperature in vremenskih 
pogojev ne pomnijo, je pove-
dal Andrej Zalokar iz Turisti-
čnega društva Rekreatur in 
dodal, da niti ne vedo, kateri 
dan so bili pogoji najhujši. A 
to kolesarjev ni odvrnilo; 
pred dežjem in mrazom so 
se zaščitili na zelo različne 
načine, najpogosteje kar z 
vrečami za smeti. V štirih 
dneh so prekolesarili okoli 
290 kilometrov in 3.900 
metrov vzponov, med potjo 
pa so tudi okušali kulinarič-
ne posebnosti.
Letošnji Rekreatur je bil 
namenjen zgolj članom ome-
njenega društva, udeležilo pa 
se ga je dvanajst ekip s 64 

kolesarkami in kolesarji. 
Poleg osmih gorenjskih ekip 
sta kolesarili še po dve not-

ranjski in nizozemski. Čep-
rav so na koncu razglasili 
zmagovalce, pa so bili po 
besedah Zalokarja tokrat 
zmagovalci resnično prav vsi, 
ki so v težkih pogojih prema-
gali začrtane trase: "Kdo je 
formalno osvojil oranžno 
majico, je nepomembno. 
Zmagala sta srce in jeklena 
volja vsakega posameznika."
Izhodišče in cilj kolesarjev 
sta bila vse dni na Glavnem 
trgu v Kranju. Četrtkovemu 
prologu do Preddvora je v 
petek sledila prva etapa, ki je 
bila z 92 kilometri in več kot 
1.200 metri vzponov najte-
žja, še dodatno pa jo je oteži-
lo vreme. Če je bila tempera-
tura v Tržiču še 30 stopinj 
Celzija, je bila po slabih dveh 
urah zmernega kolesarjenja 
v Kropi le še 16 stopinj. Tudi 

vzpon na Jamnik je bil zara-
di dežja in nizkih tempera-
tur še bolj strm kot običajno. 
Kot je razložil Zalokar, se je 
ulilo tudi pred sobotnim 
vzponom na Krvavec, a so 
kolesarji vseeno trmasto 
"grizli" v breg in se previdno 
po spolzki cesti spuščali v 
Tunjice in proti Kamniku. 
Od tam jih je pot prek Vodic 
vodila v Smlednik, Zgornje 
Pirniče, Verje in nazaj v 
Kranj. V nedeljo je zaradi 
močnega dežja že kazalo, da 
bodo tretjo etapo odpovedali 
in se na izlet v Ljubljano 
odpravili z avti. "A kaj hitro 
so nas prihajajoče ekipe pre-
pričale nasprotno. 'Gremo 
do konca!' so zavpili brez 
izjeme. In smo šli v dež, 
veter in mraz vse do Ljublja-
ne in nazaj," je pojasnil.

Šli so do konca
Letošnji Rekreatur, trinajsti po vrsti, je bil najtežji doslej. Ekipno kolesarjenje so spremljali  
hudi nalivi in zelo nizke temperature.

Po četrtkovem prologu se je vreme že naslednji dan povsem skisalo. Letos 
je sicer kolesarilo dvanajst ekip s 64 kolesarji. / Foto: Primož Pičulin
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v Škofji 
Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti kraški 
jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glavnega 
mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski rivieri, 
kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju nere-
tvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. 
Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi spe-
cialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se 
bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno na lepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki 
Krki, kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali 
proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosilo 
z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pijačo 
Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rdeče-
ga jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi

Ekipa 'Na žgance ne gre' se je zaradi izredno slabe 
vremenske napovedi za šalo opremila kar s smučarsko in 
skakalno opravo. / Foto: Primož Pičulin 



Šport in rekreacija

17Kranjske novice, petek, 31. avgusta 2018

Kranj – Drugo soboto v oktobru je na sporedu drugi Tek za 
Kranj. Prijave za tek so že odprte in so mogoče na spletni 
strani www.tekzakranj.si, izbirate pa lahko med tekom na 
deset kilometrov, 3,3 kilometra, prav tako pa bo moč teči na 
štafetnem teku ali otroškem teku. Navijali ali tekli bodo tudi 
eden najboljših slovenskih tekačev na dolge proge in član 
Atletskega kluba Triglav Kranj Rok Puhar, košarkar Marko 
Milić in skakalec Robert Kranjec.

Tek za Kranj

Lani septembra je potekal prvi Tek za Kranj, letos oktobra
je na sporedu druga izvedba. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Dvorana Zlato polje bo tretji konec tedna v septembru 
gostila prvi mednarodni ženski odbojkarski turnir pobratenih 
mest. Turnir organizirata Ženski odbojkarski klub Kranj ter 
Mestna občina Kranj z namenom tesnejšega mednarodnega 
sodelovanja s pobratenimi mesti. Poleg kranjskih in sloven-
skih ekip bodo na turnirju nastopile odbojkarice iz pobratenih 
Carigrada, Beograda, Herceg Novega, Doberdoba in Beljaka. 
Ogled tekem bo brezplačen, spored pa bo objavljen na sple-
tni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si

Odbojkarski turnir pobratenih mest

Vilma Stanovnik

Kranj – Od ponedeljka, 10., 
do sobote, 15. septembra, bo v 
Kranju potekal četrti Festival 
športa pod sloganom Šport je 
zabava, zabavaj se z nami. Fe-
stival bo organiziran pod okri-
ljem Športne zveze Kranj v 
sodelovanju z Mestno občino 
Kranj, Zavodom za šport 
Kranj in Zavodom za turizem 
Kranj. K sodelovanju so pri-
stopili še Zdravstveni dom 
Kranj, Kranjski vrtci, osnovne 
šole iz Kranja in Olimpijski 
komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez. 

"Namen festivala je predvsem 
predstavitev društev, njihovih 
športnih panog in dejavnosti, 
želimo pa predstaviti tudi čim 
večje število praktičnih preiz-
kusov športov, ki jih ponujajo 
kranjski športni klubi in dru-
štva," v imenu organizatorjev 
poudarja Tadej Peranovič, ki 
je s sodelavci poskrbel, da bo 
vsak, ki se vsaj malce zanima 
za šport, ali pa se zanj zanima-
jo otroci in vnuki, lahko našel 
kaj zase. 
"Program bo pester in ra-
znovrsten, tako da bo za vsa-
kega, ki šport sprejema kot 
vrednoto v življenju, zagoto-

vo ponujal nekaj zanimive-
ga," dodaja Peranovč.
Festival bo potekal na različ-
nih lokacijah v Kranju, tudi v 
središču starega Kranja, kjer 
bo osrednji prireditveni pro-
stor. Na Glavnem trgu bo na-
mreč v soboto, 15. septembra, 
na stojnicah in ob njih pote-
kala športna tržnica s predsta-
vitvijo športnih društev in 
klubov ter ostalih izvajalcev in 
razstavljavcev.

Zanimiva predavanja
Ob Festivalu športa pripra-
vljajo tudi različna predavanja 

in strokovne posvete na teme, 
povezane s športom, športno 
psihologijo, dopingom v 
športu, vodenje športnih dru-
štev in klubov ter športno 
prehrano. "O prehrani špor-
tnikov bo predaval dr. Bojan 
Knap, ki je strokovnjak za 
regeneracijo v procesu tre-
ninga z dolgoletnimi izku-
šnjami pri svetovanju vrhun-
skim športnikom. Predava-
telj bo tudi psiholog dr. Ma-
tej Tušak, ki bo na osnovi 
svojih izkušenj predaval o 
pripravah športnikov na veli-
ka tekmovanja, o tem, kako si 
lahko pomaga sam in kako 

mu lahko pomagajo trenerji. 
Zanimivo bo predavanje dr. 
Zdenka Verdenika, ki bo pre-
daval o vodenju moštev in 
pripravi moštev. Zelo po-
membna bo tudi tema o do-
pingu v športu. Povabili smo 
SLOADO, slovensko antido-
pinško organizacijo, ki skrbi 
za ozaveščanje, saj se je do-
ping močno razširil tudi v re-
kreativnem šp ortu," poja-
snjuje Tadej Peranovič in do-
daja, da bo poskrbljeno tudi 
za najmlajše, saj pripravljajo 
Mini olimpiado za Kranjske 
vrtce ter športni dan za učen-
ce tretjih razredov.

Testiranja in meritve
Prav tako pripravljajo različna 
testiranja in meritve za špor-
tnike, športne rekreativce in 
ostale obiskovalce festivala. 
Letos se bo organizatorjem 
pri tem pridružila tudi Špor-
tna unija Slovenije s svojim 
programom Fitness Badge. 
Testiranje bo potekalo na sta-
dionu v Kranju.
Festival se bo v soboto na 
Glavnem trgu v središču Kra-
nja zaključil s tekmami ulične 
košarke, Kranjsko kuhinjo in 
koncertom raperja Zlatka. 
Več o programu lahko izve-
ste na www.sportkranj.si.

Vabijo na zabavo s športom
Septembra bo v Kranju potekal četrti Festival športa, ki ga Športna zveza Kranj pripravlja v sodelovanju z Mestno občino Kranj, Zavodom za šport Kranj  
in Zavodom za turizem Kranj. Letošnje geslo prireditve je Šport je zabava, zabavaj se z nami.

Na prireditvi bo poskrbljeno za predstavitev različnih športov. / Foto: Primož PičulinFestival športa bo tudi v četrti izvedbi ponujal veliko zabave. / Foto: Primož Pičulin
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Medgeneracijsko sodelovanje

Kranjske novice, petek, 31. avgusta 2018

Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj  
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si  

»Daj vsakemu dnevu možnost, da bo najlepši dan.«  
(Mark Twain)  

 

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, 3. 9. 2018, 18.00–19.30  
  Kvačkanje. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje pomirja in 

osvobaja duha. S pomočjo kvačkanja boste poskrbeli tudi za 
boljše počutje, izboljšali spretnost in koordinacijo ter spodbudili 
možgane k razmišljanju.  

	Torek, 4. 9. 2018, 10.00–11.30  
  Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija.  

Nudimo vam pomoč pri reševanju težav z uporabo računalnikov 
ter telefonov.  

	Torek, 4. 9. 2018, 17.00–18.00  
  Vesele urice - NEMŠČINA. Si želite konverzacijo v nemščini na 

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice 
NEMŠČINE.  

	Sreda, 5. 9. 2018, 10.00–11.00  
  Vesele urice - RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na 

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice 
RUŠČINE.  

	Sreda, 5. 9. 2018, 18.00–19.30  
  To delam zase - samomotivacija. Pogovarjali se bomo o tem, 

kako se lahko motiviramo sami. Preko življenjskih izkušenj si 
bomo pogledali, kako smo lahko pozitivni, se napolnimo,  
motiviramo, si kreiramo prihodnost, verjamemo vase in dosežemo 
samoprenovo. Teorije iz knjig bomo zamenjali za življenje.  
Carpe diem! 

	Četrtek 6. 9. 2018, 17.00–19.30
  Predavanje: Svoboda izbire in usoda. Na predavanju bomo 

spoznavali različne načine za boljše odločanje in spreminjanje 
usode. 

	Četrtek, 6. 9. 2018, 18.00–20.00  
  Maketarske delavnice. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

	Petek, 7. 9. 2018, 16.30–17.15  
  Angelska bitja in jaz. Na predavanju, ki ga bo vodila jasnovidka 

in zdravilka Danica Schronberg, boste spoznali prelepa Angelska 
bitja, ki nosijo ljubezen, radost in veselje do življenja. Nosijo pa 
tudi veliko sporočil, ki jih lahko slišite s pomočjo predavateljice. 
Naj vam polepšajo dan.  

	Petek, 7. 9. 2018, 17.00–19.00  
  S pozdravom se prične pogovor in še marsikaj.  

Predstavitev vseslovenskega projekta ozaveščanja, spodbujanja 
medsebojnega druženja in kvalitetnih medsebojnih odnosov, 
ohranjanja vrednote družine, spoznavanja bioenergije in  
nezavednih naravnih sil.  

	Ponedeljek, 10. 9. 2018, 17.00–18.00  
  Vesele urice - FRANCOŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem 

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

	Ponedeljek, 10. 9. 2018, 18.00–20.00  
  Ogled Šmajdovega gradu. Ogledali si bomo zunanjost gradu, 

ki že stoletja buri duhove tukajšnjih prebivalcev in okoličanov. 
Sledil bo sprehod po stranskih poteh do vhodnega dela v grad,  
v Predosljah. Zbirno mesto na parkirišču pod Mesarijo Arvaj, 
nogometno igrišče NK Britof. Vodi turistični vodnik Janko Zupan.  

	Ponedeljek, 10. 9. 2018, 18.00–19.30  
  Kvačkanje za vse generacije. Ritmično in ponavljajoče se  

kvačkanje pomirja in osvobaja duha. S pomočjo kvačkanja boste 
poskrbeli tudi za boljše počutje, izboljšali spretnost in  
koordinacijo ter spodbudili možgane k razmišljanju. Prinesite 
kvačko in garn 3,5 Marinka.  

	Ponedeljek, 10. 9. 2018, 18.00–19.30  
  Šah. Obvladate kraljevsko igro? Želite obnoviti svoje znanje ali 

pa začeti od začetka? Šah za vse. Vabljeni.  

	Torek, 11. 9. 2018, 8.30–10.30  
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim 

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor.  
Komunikacijo za potrebe vsakdanjega življenja.  

	Torek, 11. 9. 2018, 10.00–11.00  
  Vesele urice - ŠPANŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku 

na sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske  
urice ŠPANŠČINE. 

	Torek, 11. 9. 2018, 18.00–19.30  
  Predstavitev metode EFT. Tapkanje je metoda, s katero  

odpravljamo motnje v energijskem sistemu telesa, ki se kažejo 
kot negativna čustva in kot telesne težave (glavobol, napetost  
v ramah, plitko dihanje...). Lahko se lotimo tudi večjih težav,  
kot so nespečnost, depresija, fobije in travne. S tapkanjem  
spreminjamo omejujoča prepričanja, ki nam ne koristijo več in 
popravljamo svojo samopodobo.  

	Sreda, 12. 9. 2018, 18.00–19.30  
  Tvoja zgodba je večja kot si ti misliš - predstavitev knjige. 

Imej pogum slediti svojemu srcu in intuiciji. Nekako že veš, kaj si 
resnično želiš postati.  

	Četrtek, 13. 9. 2018, 17.00–18.30  
  Družinska delavnica brainobrain. Delavnica je namenjena 

otrokom od 4. do 14. leta in njihovim staršem. Kaj bomo delali? 
Učili se bomo računati na abakus, spoprijeli se bomo z miselnimi 
izzivi (hodili po labirintu, premetavali črke, iskali skrite besede in 
na druge načine kravžljali možgančke), gradili piramido ter za 
konec izdelali praktično igračo.  

	Četrtek, 13. 9. 2018, 17.00–18.00  
  Vesele urice - ITALIJANŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem 

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

	Četrtek 13.9.2018, 18.00–19.30 
  Recimo nasilju NE! Delavnica bo namenjena predstavitvi  

različnih oblik nasilja, razlogov, zakaj žrtev ne zmore oditi iz  
nasilja, kje žrtev lahko poišče pomoč ter kaj lahko naredimo,  
če smo priče nasilju. Z vami bo Društvo za pomoč ženskam in 
otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. 

	Petek, 14. 9. 2018, 17.00–18.30  
 TAROK-družabni večer. Družabni večer ob igri taroka.  

	Petek, 14. 9. 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.  

	Ponedeljek, 17. 9. 2018, 17.30–19.30  
  Predavanje: Rad bi postal/a prostovoljec/ka. Radi bi vam  

posredovali čim več informacij o prostovoljstvu.  

	Ponedeljek, 17. 9. 2018, 17.30–18.30 
  Numerologija. Napoved je na podlagi vaših osebnih rojstnih 

podatkih. Obvezne prijava zaradi omejenega števila  
udeležencev.  

	Ponedeljek, 17. 9. 2018, 18.00–19.30  
 Kvačkanje.   

	Torek, 18. 9. 2018, 8.30–10.30  
 Slovenija, moja nova država.   

	Torek, 18. 9. 2018, 10.30–11.30  
 Vesele urice - NEMŠČINA.   

	Torek, 18. 9. 2018, 16.00–18.00  
  Kulinarično popoldne: Grški jogurt z breskvami. Skupaj 

bomo pripravili sladico in se posladkali z njo.  

	Torek, 18. 9. 2018, 17.00–18.30  
 Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija.   

	Torek, 18. 9. 2018, 18.00–19.00  
  Vesele urice - ANGLEŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem  

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

	Sreda, 19. 9. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice - RUŠČINA.   

	Sreda, 19. 9. 2018, 18.00–20.00  
  Odprta skupina za samopomoč. Skupino vodi Slovensko  

društvo Hospic. Namenjena je druženju, medsebojni podpori, 
srečevanju žalujočih in priložnosti za pogovor in izmenjavo  
izkušenj.  

	Sreda, 19. 9. 2018, 18.00–19.30  
  Predavanje: Človek kot večdimenzionalno bitje - 5. del.  

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

	Četrtek, 20. 9. 2018, 17.00–19.00  
 Namizni tenis - turnir. Igranje namiznega tenisa.  

	Četrtek, 20. 9. 2018, 17.00–18.30  
  Življenje z osebo z demenco: Predavanje: Soočenje z izzivi 

demence. V okviru dogodkov ob mednarodnem dnevu  
Alzheimerjeve bolezni ste vabljeni na predavanje o tej bolezni. 
Kako bolezen prepoznamo. Komunikacija z osebo z demenco. 
Kam se obrniti na pomoč. Varno stanovanje.  

	Četrtek, 20. 9. 2018, 17.00–20.00  
  Kuhajmo z Matejo Reš - Čarobni svet buč. Spoznali bomo  

glavne sorte buč, razlike med njimi, njihovo uporabnost in koristi 
za zdravje. Pozornost bomo namenili načinom uporabe buč, olja 
in pešk. Obvezna prijava, zaradi omejenega števila oseb na tel. 
041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si 

	Četrtek, 20. 9. 2018, 17.00–18.30  
  Življenje z osebo z demenco: Delavnica za osebe z demenco. 

Resne igre za izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco.  

	Četrtek, 20. 9. 2018, 18.00–19.30  
  iVitalis vadba.. Vadba deluje na fizični, čustveni in psihološki 

ravni. Z vadbo krepimo tako mišice kot tudi notranje organe,  
njihove funkcije in energijske tokove, ki tečejo skozi organe.  
Z vadbo posredno vplivamo tudi na pomiritev čustev in misli. 
iVitalis vadba je nezahtevna in primerna za vsakogar, ki si želi več 
energije, sprostitve, ohranjanje zdravja.  

	Četrtek, 20. 9. 2018, 18.00–20.00  
 Maketarske delavnice.   

	Petek, 21. 9. 2018, 10.30–12.00  
  Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni - Sprehoda za spomin. 

Na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni – vas vabimo, da se  
udeležite Sprehoda za spomin. Dobimo se pred  
Medgeneracijskim centrom Kranj, Cesta talcev 7 in gremo do 
Doma upokojencev Kranj, kjer se bomo pogovarjali o demenci. 
Ob tej priliki si bomo ogledali senzomotorično sobo ter odprli 
novo Demenci prijazno točko v Kranju.  

	Petek, 21. 9. 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, 21. 9. 2018, 18.00–19.30  
  Družabni večer: tombola. Izvaja MD Z roko v roki. Vabljeni na 

zabave, smeha in veselja poln dogodek. Dodatni čar pa mu  
dajejo tudi lepe, simbolične, nagrade.  

	Ponedeljek, 24. 9. 2018, 18.00–19.30  
 Kvačkanje za vse generacije.   

	Ponedeljek, 24. 9. 2018, 18.00–19.30  
  Miselne igre. Različne igre in vaje za razvoj in ohranjanje  

kognitivnih sposobnosti  

	Torek, 25. 9. 2018, 8.30–10.30  
 Slovenija, moja nova država. 

	Torek, 25. 9. 2018, 9.00–11.00
  Predavanje: Nasilje nad starejšimi. Predavanje CSD Kranj je  

namenjeno vsem.  

	Torek, 25. 9. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice - ŠPANŠČINA.   

	Torek, 25. 9. 2018, 18.00–19.00  
  Vesele urice: Esperanto. Esperánto je mednarodni planski 

pomožni sporazumevalni jezik. 26. julija 1887 je poljski okulist 
judovskega rodu L. L. Zamenhof objavil prvi učbenik esperanta 
in se podpisal s psevdonimom Dr. Esperanto ( v prevodu "upajoči 
doktor"). Vabljeni na pogovor v esperantu.  

	Sreda, 26. 9. 2018, 17.00–18.00  
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim  

slovenščina ni materin jezik. Pridružite se ustvarjalnim  
delavnicam.  

	Sreda, 26. 9. 2018, 18.00–19.00  
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta,  

ki jim slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim 
delavnicam.  

	Četrtek, 27. 9. 2018, 10.30–11.30  
 Vesele urice - ITALIJANŠČINA.   

	Četrtek, 27. 9. 2018, 17.00–19.00  
  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.  

	Četrtek, 27. 9. 2018, 17.00–18.30  
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno  

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

	Četrtek, 27. 9. 2018, 17.00–20.00  
  Sladke pregrehe: Presenečenje. Kulinarično delavnico vodi 

Helena Krišelj. Zaradi omejenega števila so obvezne prijave na 
tel.041/724-134 ali na e-naslov mck&luniverza.si  

	Četrtek, 27. 9. 2018, 18.00–19.15  
  Izobraževanje za mir. Izobraževanje za mir (angl. Peace  

Education Program) je multimedijska izobraževalna delavnica, ki 
jo je zasnoval Prem Rawat, svetovno znani ambasador miru. 
Namen delavnice je pomagati udeležencem, da lahko raziskujejo 
možnost osebnega miru in odkrijejo notranje vire kot oporo v 
vsakodnevnem življenju: notranjo moč, možnost izbire, cenjenje 
in upanje.  

	Petek, 28. 9. 2018, 17.00–18.30  
 TAROK-družabni večer. Družabni večer ob igri taroka.  

	Petek, 28. 9. 2018, 18.00–20.00  
 Petje ljudskih pesmi.   
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Samo iz najokusnejšega domačega mesa, 
brez mesnih nadomestkov (brez soje, škroba in vlaknin),
brez umetnih barvil in brez alergenov.

MESNICE ČADEŽ: Kranj, Koroška cesta 26 | Bohinjska Bistrica, SPAR partner Čadež | Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 6 | Škofja Loka, Kapucinski trg 4 (v pritličju NAME)
Naše mesnine lahko kupite v trgovinah SPAR, Mercator, E.Leclerc in v vseh bolje založenih trgovinah po Sloveniji.

Jezerska šunka - kmečki pršut
Telečji mesni sir

Suhi svinjski hrbet - laks kare
Žar klobase

Ruska solata
Eko suha domača salama

Hrenovke v naravnem ovoju

Domača gorenjska zaseka
Prekajeni svinjski hrbet - laks kare
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Manca Perdan

Podblica – Gasilci Prosto-
voljnega gasilskega društva 
(PGD) Podblica se v leto-
šnjem letu veselijo nove pri-
dobitve v garaži, in sicer vo-
zila znamke Volkswagen 
Transporter. "Prejšnje vo-
zilo bi letos dopolnilo dvaj-
set let in je bilo že kar pre-
cej dotrajano. Bile so tudi tri 
večje okvare menjalnika, kar 
je bil tudi velik finančni za-
logaj, zato smo se odločili, 
da je čas, da vozilo zamenja-
mo," je povedala tajnica dru-
štva Jana Potočnik. 
Slavnostni prevzem vozila 
so pripravili na športnem 
igrišču ob šoli v Podblici, 
kjer se je večer nadaljeval z 
gasilsko veselico z ansam-
blom Galop.
"Novo vozilo pomeni veliko 
pridobitev, večjo varnost ga-
silcev na intervenciji, pred-
vsem pa večjo varnost obča-
nov. Pomeni, da bodo naše 

intervencije precej bolj hitre 
in učinkovite," je povedal 
predsednik društva Martin 
Potočnik. Varnost na inter-
vencijah in varen prevoz čla-
nov društva jim bo novo vozi-
lo omogočilo. "PGD Podblica 
je imelo vozilo, staro dvajset 
let, ki je bilo potrebno zame-
njave. Sedaj jim bo novo, mo-
dernejše vozilo za njihove ak-
tivnosti služilo kar nekaj let," 
je razložil tudi Jože Derlink, 
podpredsednik Gasilske zve-
ze (GZ) Slovenije ter predse-
dnik GZ Gorenjske in GZ 
Mestne občine Kranj.
Stroški nakupa vozila so 
znašali okoli 45 tisoč evrov. 
Od začetka marca so prek 
donatorjev, kamor spada 
tudi prispevek botra ter do-
nacija občine in GZ Mestne 
občine Kranj, zbrali 23 tisoč 
evrov, z velikodušnim pro-
stovoljnim prispevkom so 
krajani dodali 4100 evrov, 
preostali del sredstev pa so 
pridobili v društvu z razni-
mi delovnimi akcijami in 
opravljanjem redarske služ-

be. Ta denar so s svojo aktiv-
no udeležbo na pogozdova-
njih, sečnji in redarstvu pri-
spevale vse generacije v dru-
štvu, od pionirjev do vetera-
nov. Boter vozila pa je naj-
bližji sosed gasilskega 
doma, svetovno znani kole-
sar Matej Mohorič, ki dru-
štvu vedno rad priskoči na 
pomoč, bodisi z dobro bese-
do bodisi finančno. "Prav 
zato se je letos odločil, da bo 
boter novemu vozilu in dru-
štvu tudi finančno precej 
prispeval k tej pridobitvi," je 
povedal Martin Potočnik. 
Matej se zaradi kolesarske 
tekme v tujini dogodka ni 
mogel udeležiti, zato je v nje-
govem imenu vozilo predal 
njegov oče Marjan Mohorič. 
Vozilo je nato od poveljnika 
Primoža Vidica prevzel član 
društva Darko Potočnik, ki 
bo zanj tudi skrbel.
Pred slavnostnim prevze-
mom vozila je v Podblici po-
tekala tudi taktična vaja za 
članice. Jana Potočnik je po-
vedala, da se vaja vsako leto 

organizira v enem izmed 
društev in da so zaradi slav-
nostnega dogajanja ob pre-
vzemu vozila dekleta v dru-
štvu izrazila željo, da bi bila 

letos vaja pri njih. Sodelova-
la so dekleta iz treh društev 
GZ Mestne občine Kranj, in 
sicer iz PGD Besnica, PGD 
Breg ob Savi in PGD Predo-

slje, zaradi bližine pa so k 
sodelovanju povabili še dve 
društvi iz GZ Škofja Loka: 
PGD Dražgoše in PGD Sel-
ca.

Novo gasilsko vozilo v Podblici
V Prostovoljnem gasilskem društvu Podblica so sredi tega meseca prevzeli novo gasilsko vozilo za prevoz moštva, ki je zamenjalo dvajset let staro  
in dotrajano vozilo. Boter novemu vozilu je najbližji član društva in svetovno znani kolesar Matej Mohorič.

Slavnostni prevzem vozila se je začel z gasilsko parado. / Foto: Tina Dokl PGD Podblica je bogatejše za novo vozilo za prevoz moštva. / Foto: Tina Dokl

Z leve: predsednik Martin Potočnik, Marjan Mohorič, Darko Potočnik in poveljnik  
Primož Vidic / Foto: Tina Dokl
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Kranjski bazen gostil Mestne igre 
Na kranjskem letnem olimpijskem bazenu je že četrto leto potekal finale Mestnih iger oziroma City games, tokrat že devetih, ki jih že sedem let prirejajo v 
Sloveniji. Med seboj se je pomerilo šest ekip: mariborski ekipi Štajerske vijolice in Palačinke, Velenje, Koper/Piran Obala, Ajdovščina in domača ekipa 
Kranjski orli. Tekmovali so v šestih tradicionalnih igrah: vino, leteči vaterpolo, tekma sodov, reševanje turistke, vošarka in veslo. 

V vodi so bili najspretnejši Velenjčani, ki navdušenja nad zmago niso skrivali. Kapetanka 
Maja Kugonič je povedala, da je zmaga potrditev, da so najboljša ekipa in da uživajo v 
tem, kar delajo. "Neizmerno smo veseli, da je trofeja ponovno v naših rokah," so zatrdili.

Domači Kranjski orli so bili nad četrtim mestom nekoliko razočarani, saj so, kot je povedal 
kapetan Tomaž Šubic, ciljali na zmago. "Imeli smo nekaj težav z veslanjem, tudi igra, na 
katero smo stavili – vateropolo – nam ni šla najbolje. Glede na to, da nam je na polovici 
tekme kazalo zelo slabo, smo s končnim izkupičkom zadovoljni," so priznali.

Letos se slovenski prvak Mestnih iger prvič ne bo udeležil mednarodnega polfinala, 
temveč ima zagotovljen nastop na velikem mednarodnem finalu, ki bo leta 2020 v 
Luksemburgu, kjer bo tekmovalo šestnajst držav. Poleg tega so zmagovalci prejeli tudi 
štiridnevni oddih na Pohorju. 

Organizator Miroslav Krzyk iz Adria Events je povedal, da želijo z neposredno uvrstitvijo 
na mednarodni finale zaobiti balkanske meje in se razširiti po vsej Evropi, s čimer bo 
projekt City games lahko primerljiv in konkurenčen nekdanjim Igram brez meja.

Novost letošnjih Mestnih iger je napihljivo prizorišče v zeleno-modri barvi, na katerem se 
je 36 igralcev borilo za naziv prvaka. Moči so merili v plavanju, plezanju, streljanju na gol, 
veslanju, stiskanju vodnega grozdja.

Ekipa iz Ajdovščine se je uvrstila na šesto, Palačinke na peto, Kranjski orli na četrto, ekipa 
Koper/Piran Obala na tretje, lanskoletni zmagovalci Štajerske vijolice iz Maribora so bili 
drugi, ekipa Velenje pa je prevzela prvo mesto. / Besedilo: Maša Likosar, Foto: Tina Dokl




