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Vilma Stanovnik

Kranj – Začetki projekta ure
janja komunalne infrastruk
ture Gorki segajo sicer že v 
leto 2005, ko je bila načrto
vana tudi čistilna naprava 
Trboje. Po dogovoru z Obči
no Medvode so se v Kranju 
in Šenčurju odločili, da bodo 
skupno čistilno napravo 
zgradili v Smledniku, a je 
nato medvoška občina leta 
2011 od projekta odstopila, 
zato so lokacijo znova prese
lili v Trboje. Zapleti z med
voško občino so projekt za
maknili, šenčurska in kranj
ska občina, ki sta zoper med
voško občino vložili odško
dninsko tožbo, pa sta v skla
du z lani sklenjeno poravna
vo od nje prejeli skupaj 350 
tisoč evrov odškodnine. 
Medtem so v Šenčurju že po
skrbeli za prostorske doku
mente in gradbeno dovolje
nje za čistilno napravo v Tr
bojah in lani avgusta je Go
renjska gradbena družba kot 
izvajalec del začela gradnjo 
čistilne naprave. Gradnja se 
tako trenutno že zaključuje, 
2,7 milijona evrov vredna či
stilna naprava pa naj bi na 
začetku novembra začela po
skusno obratovati.
»Čistilna naprava Trboje je 
del večjega sistema izgradnje 
komunalne infrastrukture, 
ki smo jo načrtovali v trajnos
tni urbani strategiji in zago

tavlja, da bodo imela vsa na
selja urejene sisteme za od
vajanje in čiščenje odpadnih 
voda. Za Kranj je Komunal
na čistilna naprava Trboje 
pomembna zato, ker bomo 
nanjo odvajali odpadne vode 
iz naselja Hrastje. Zdi se mi 
zelo smiselno, da občine za 
skupne projekte združijo 
moči in finance, kot je tudi v 
tem primeru,« je ob podpisu 
pogodbe poudaril kranjski 
župan Boštjan Trilar.

Na napravo z zmogljivostjo 
5100 populacijskih enot bodo 
priklopili naselja v južnem 
delu šenčurske občine in 
kranjsko naselje Hrastje. V 
Hrastjah in Čirčah bo deset 
milijonov evrov vredna ko
munalna infrastruktura ure
jena v letih od 2020 do 2022.
Kot je tudi povedal župan 
Trilar, so se za sodelovanje s 
šenčursko občino odločili, 
ker je zaradi kapacitet smi
selno, da pri projektu sode

lujeta vsaj dve občini in ker 
je iz Hrastij v Trboje naravni 
padec ter vode ne bo treba 
prečrpavati do druge čistilne 
naprave. 
Sodelovanje je pomembno 
tudi za morebitno pridobitev 
evropskih sredstev, saj raču
najo tudi na spremembo dr
žavne uredbe, ki ureja ob
močje aglomeracij, tako da 
bo možno pridobiti tudi 
evropska nepovratna sred
stva sofinanciranja.

Združili so moči 
Kranjski župan Boštjan Trilar in župan Šenčurja Ciril Kozjek sta na začetku tega meseca podpisala 
medobčinsko pogodbo za izvedbo projekta Komunalna čistilna naprava Trboje.

Kranjski župan Boštjan Trilar in župan Šenčurja Ciril Kozjek sta podpisala medobčinsko 
pogodbo za izvedbo projekta Komunalna čistilna naprava Trboje. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni 
svetniki so že na septembr
ski seji razpravljali o prora
čunu občine za prihodnje 
leto in ga v prvem branju 
tudi podprli. 
Mestna občina Kranj bo v 
letu 2019 predvidoma pora
bila nekaj manj kot 79 mili
jonov evrov, od tega 33,7 mi
lijona za investicije. »Izdatki 
presegajo predvidene pre
jemke za dobrih 16 milijo
nov evrov. Razlika naj bi se 
pokrila z zadolžitvijo za inve
sticijske projekte iz načrta 
razvojnih programov do viši
ne 12 milijonov evrov ter oce
njenega ostanka sredstev na 
računih proračuna ob koncu 
letošnjega leta. Ta ostanek je 
ocenjen na 4,4 milijona 
evrov,« je pojasnil vodja ura
da za finance Mirko Tavčar.
Svetniki so v prvi obravnavi 
predlagali zgolj nekaj manj
ših sprememb in večina je 
pričakovala, da bo na okto
brski seji proračun sprejet. 
S tem pa se vsi svetniki med 
pripravami na zadnjo redno 
sejo v tem mandatu niso 
strinjali, zato njegove obrav
nave župan Boštjan Trilar ni 
uvrstil na oktobrsko sejo. 
»Na sestanku vodij svetni
ških skupin pred sejo mes
tnega sveta je bilo večinsko 
mnenje, da se proračun ne 
obravnava, zato ga nisem 
uvrstil na dnevni red,« je na 

začetku seje prejšnjo sredo 
pojasnil župan Trilar. 
Večina svetnikov je na seji 
nato odločila, da je treba no
vemu županu in svetnikom 
omogočiti nemoteno delo, 
zato so proračun vendarle 
uvrstili na dnevni red in ga 
po kratki obravnavi z nekaj 
spremembami tudi potrdili. 
»Mislim, da je Mestna obči
na Kranj ena redkih, ki ima 
že sprejet proračun, kar je 
zelo dobro. To bo omogoča
lo normalno delovanje bo
doči upravi in bodočemu 
županu ali županji in tudi 
črpanje evropskih sredstev,« 
je povedal župan Boštjan 
Trilar in poudaril, da je naj
večja investicija komunalna 
infrastruktura na območju 
Britofa, Predoselj in Mlake v 
skupni vrednosti okoli 14 
milijonov evrov. 
Pomemben projekt je tudi 
širjenje kolesarskih stez. 
"Trajnostna mobilnost se v 
Kranju lepo razvija. Sedaj, 
ko imamo vzpostavljen naj
večji sistem izposoje koles v 
Sloveniji, bomo dobre 3,6 
milijona evrov namenili ši
ritvi kolesarske mreže v 
Kranju in okolici. Velik pro
jekt je tudi rekonstrukcija 
Sav ske ceste, priprava na 
prenovo Zlatega polja ozi
roma izgradnjo avtobusne
ga terminala, pa tudi rekon
strukcija ceste Breg–Mavči
če," je tudi povedal župan 
Boštjan Trilar.

Nov proračun  
je že sprejet
Kranjski mestni svetniki so na zadnji redni seji  
v tem mandatu potrdili predlagan proračun za 
naslednje leto.

Povezani  
v veliko 
živo srce
Na kranjskem stadionu 
so sestavili največje 
živo srce v Sloveniji in 
v širni svet ponesli 
dobre misli.

stran 8

Stari Kranj z 
novo ponudbo
S sofinanciranjem najemnin 
je Mestna občina Kranj v 
staro mestno jedro v zadnjih 
treh letih pritegnila blizu 
trideset novih dejavnosti, 
številni dogodki pa vabijo v 
mesto tudi med tednom.
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AKTUALNO

Opozarjali so  
na požarno varnost
Oktober, mesec požarne 
varnosti, je postregel s šte-
vilnimi dogodki in aktiv-
nostmi s področja požarne 
preventive. 
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KULTURA

Mladi striparji 
razstavljajo 
V Kulturnem centru Krice 
krace je na ogled razstava 
nagrajenih stripov mladih 
kranjskih striparjev.
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DRUŠTVA IN KLUBI

Izjemno leto za igro  
in ples
Leto dni je, kar so ustanovili 
Kulturno, umetniško in izo-
braževalno društvo APéL s 
sedežem v Domu krajanov 
na Primskovem v Kranju.
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ŠPORT

Zlato za kegljačice
Navijači so na domačem ke-
gljišču zaploskali kegljačicam 
ženske članske ekipe Keglja-
škega kluba Triglav Kranj, ki 
so v Sarajevu osvojile naslov 
evropskih klubskih prvakinj.

stran 17 PRILOGA OD 11. DO 14. STRANI
DELIKATESA 
FIGA

Katarina Likozar je pred dvema letoma v 
Kranju odprla lično trgovino z izbranimi 
delikatesami in domačimi izdelki. 
Kako ste prišli na idejo, da boste v Kranju 
odprli tako delikateso?
Po izobrazbi sem trgovka in ob tem poklicu 
sem »gor rasla«. Moja večna želja je bila imeti 
svojo delikatesno trgovino, kot jih imajo v Ita-
liji, ker sem zaljubljena vanjo. Otroci so zrasli 
in z možem sva se odločila, da je čas, da željo 
uresničiva in odpreva delikateso v italijansko-
-primorskem kulinaričnem stilu. Tudi sloven-
ske dobrote vedno bolj vključujemo v ponud-
bo. Čeprav večkrat rečem, da sem za vse sama, 
to vendarle ne drži. Mož skrbi za prevoze ozi-
roma dostavo, sin za marketing in družbena 
omrežja, hči ureja izložbi in pomaga pri ure-
janju dokumentov, nečakinja je pomagala pri 
strežbi, tudi mama včasih pomaga pri strežbi 
in me razbremeni za kakšno uro. Tako da smo 
pravo malo družinsko podjetje.

UTRIP KRANJA
jesenski

Se pravi, da ste se z italijansko kulinariko 
spoznali že prej?
Seveda, po vse te dobrote smo že prej dru-
žinsko hodili v Italijo, na izlet. In vedno smo 
kupili tudi pršut, mortadelo, gorgonzolo ter 
njihove štručke. 

V trgovini imate poleg domačih tudi veliko 
italijanskih in francoskih specialitet. Kako 
predvsem te tuje dobrote pridejo do vaše 
delikatese? 
Imamo zunanjega sodelavca – oziroma sedaj 
prijatelja – gospoda Gorazda Čuka, ki nam po-
maga pri stikih in nabavi v Italiji. Ker smo res 
butična trgovinica, včasih nastane problem, 
ker vzamemo majhne količine izdelkov, dosta-
va pa je le dvakrat mesečno, zato se zgodi, da 
nam včasih kaj zmanjka …

Najverjetneje še vedno radi potujete po 
Italiji in raziskujete njihovo kulinariko?
Seveda, zelo rada, le časa imam premalo. Bila 
sem na kulinaričnih sejmih v Riminiju, Par-
mi, Modeni. Pa tudi po naših Goriških brdih 
in Krasu rada raziskujem. Vsaj dvakrat letno 
se potrudim, da grem na kakšno izobraževa-
nje, da vidim, kako se delajo mesnine, ker tudi 
kupci želijo vedeti, kako se živali hranijo, koli-
ko časa izdelek zori, da ima dodanih čim manj 
konzervansov in podobno.

Bi rekli, da ste tako dobro izobrazili tudi 
svoje stranke, da so postale še zahtevnej-
še? Kako bi opisali svoje stranke?
Naši kupci so zahtevni in vedo, kaj hočejo. 
Radi imajo dobre in kvalitetne izdelke. Meni 
in našim strankam je pomembno, da vemo, 
od kod izdelek prihaja, kako je narejen … Ne 
smemo gledati le na ceno, pač pa tudi na kva-
liteto. Vsakemu se osebno posvetimo in mu 
poskušamo ustreči. Kupcev ne informiramo 
le o izdelku samem, pač pa tudi o številnih re-
ceptih, kako se izdelek lahko uporablja, kako 
ga posteči, kaj ponuditi poleg ... Tudi sama se 
sproti učim. K nam prihajajo stranke, ki ceni-
jo osebni stik ter umirjen in sproščen nakup. 
Na tem mestu bi se jim rada tudi zahvalila za 
vso podporo. Oni so velik razlog, da vztrajam v 

mestu, ker so resnično vesele in zadovoljne, da 
smo tu. Tudi tujci pridejo po kakšno stekleni-
co za domov, vendar je pri njih vedno problem 
s prtljago. Tistih, ki pridejo z lastnim prevo-
zom, je malo, so pa ti zelo dobre stranke.

Kakšne kulinarične dobrote lahko dobimo 
pri vas?
Suhomesnate izdelke, kot so pršuti in suhe 
salame. Trudimo se imeti najboljše italijanske, 
španske ter slovenske pršute. Imamo tudi sve-
že salame, kuhan pršut ter seveda mortadelo. 
V ponudbi je okoli trideset vrst sirov – sloven-
ski, italijanski, francoski ter paški, najbolj zna-
ni pa smo po gorgonzoli »na žlico« in pa siru 
Grana Padano, ki je staran najmanj 12 mese-
cev. Imamo francosko maslo, maslo s tartufi 
... Poleg delikatese imamo še ponudbo sladic 
Atelier Karim, domačih piškotov, čokolad, do-
mačih testenin iz Kopra, idrijskih žlikrofov, 
kavo Escobar in Krpanovo kavo, domač kmeč-
ki kruh vsak petek …

Imate tudi izbrano ponudbo vina in drugih 
alkoholnih ter brezalkoholnih pijač …
V ponudbi imamo manjši izbor vina, tudi bio-
loško vino in vino iz biodinamične pridelave. 
Ker sem ljubiteljica penin, imamo veliko po-
nudbo teh. Na policah so tudi žgane pijače in 
likerji, med njimi trije gini, po mojem okusu 
najboljši. Izmed sokov pa bi posebej omeni-

la Teranovko, stoodstotno naraven grozdni 
sok, ki se dela takrat kot teran, ter Firbasov 
hruškov sok iz ročno obranih hrušk sorte vi-
ljamovka.

Trend kulinarične ponudbe je v porastu, se 
vam to pri obisku pozna?
Seveda se pozna. Ljudje želijo vedno kakovo-
stnejšo hrano. Ni toliko pomembno, koliko 
pojejo, temveč kaj pojejo. Kvalitetne hrane se 
poje manj in predvsem mlajše družine kvalite-
ti namenjajo veliko pozornosti.

Z odprtjem trgovine v starem Kranju ste 
dopolnili kranjsko mestno ponudbo. Ima-
te občutek, da ima Kranj dobro kulinarič-
no ponudbo?
Mislim, da je kulinarične ponudbe v Kranju 
premalo. Več ponudbe bi bilo, več ljudi bi pri-
vabili v mesto. Konkurenca mora biti, ker se 
potem vsak bolj potrudi. Stanje se sicer izbolj-
šuje in upam, da nas bo kmalu še več.

Kaj pa prosti čas, kolikor vam ga še ostane. 
Kam najraje zahajate v Kranju?
Da, ostane ga zelo malo ... Med tednom po 
končanem delu prija kakšna kavica v centru 
mesta. Konec tedna pa izkoristim za krajše 
sprehode, najrajši pa imam nedeljska kosila v 
krogu domačih, tega pa med tednom ni.

KRANJSKE KULINARIČNE ZGODBE

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: Taja Košir Popovič foto: Branko Djoković
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Vilma Stanovnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
je tudi v letos nadaljevala z 
razpisi za subvencije najem-
nin poslovnih prostorov v 
starem Kranju. Vloge na dru-
gi letošnji razpis je uspešno 
oddalo še enajst novih naje-
mnikov, ki bodo obogatili 
ponudbo v mestnem jedru. 
Nekaj bo nove ponudbe obla-
čil in tekstila ter obutve, 
izdelkov domače in umetne 
obrti, atelje unikatnih svetlo-
bnih objektov, ponudba 
pohištva in izdelkov za dom, 
pekarna, s svojimi storitvami 
pa je v stari Kranj prišel tudi 
Center za trajnostni razvoj 
podeželja. Med storitvami 
prihaja kozmetična in pedi-
kerska dejavnost, arhitektur-
no projektiranje, svetovalne 
in izobraževalne storitve, pa 
tudi glasbena vzgoja. 
V obdobju 2015–2017 je 
kranjska občina s spodbuda-
mi podjetnikom v obliki 
subvencij najemnin v staro 
mesto pritegnila dvaindvaj-
set dejavnosti, skupaj z novi-
mi pa se je ponudba oboga-
tila s skoraj tridesetimi deja-
vnostmi, saj so se štirje loka-
li tudi zaprli. 
Tako živahnost staremu jed-
ru dajejo trgovine s ponud-
bo nakita, oblačil, obutve, 
živil, lokalne hrane, delika-
tesnih izdelkov, izdelkov 
ponovne uporabe, ekoloških 
proizvodov, izdelkov iz lesa, 
navtičnih potrebščin, med 
ostalo ponudbo pa so še 

izvajanje psihoterapevtskih 
storitev, vrtec, turistična 
dejavnost, glasbeni center, 
frizerski salon, servisne sto-
ritve, izdelovanje oblačil in 
unikatnih izdelkov. 
Na podlagi prvega letošnje-
ga razpisa je dodeljena sub-
vencija najemnine poslov-

nega prostora, v katerem je 
odprta soba pobega ter 
muzejski del s trgovinico 
spominkov in zabavno sobo 
za fotografiranje.
Prav tako je letos v mestnem 
jedru zaživel še en podporni 
projekt za spodbudo obisko-
valcem, da pridejo v mesto, 

kjer se vsak dan dogaja kaj 
zanimivega, in si ogledajo 
tudi ponudbo trgovin in gos-
tinskih lokalov. Tako so 
sedaj že stalnica dogodki ob 
torkih za otroke in njihove 
starše S Krančkom v mestu, 
Srede brez evra, Četrtki ob 
vodnjaku, Srečni petek in od 
srede oktobra Končno pone-
deljek z akcijo Nakupujmo v 
mestu. 
Spodbudno je, da je stari 
Kranj preko vseh teh spod-
bud postal preplet sodelova-
nja podjetniške ponudbe, 
kulture in turizma ter mesto 
srečevanja vseh generacij. 
Stari Kranj torej živi in diha 
s polnimi pljuči.

Stari Kranj z novo 
ponudbo
S sofinanciranjem najemnin je Mestna občina Kranj v staro mestno jedro v zadnjih treh letih 
pritegnila blizu trideset novih dejavnosti, številni dogodki pa vabijo v mesto tudi med tednom.

V zadnjem letu v stari Kranj med tednom vabijo tudi zanimivi dogodki. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Mestna občina 
Kranj najavlja javne razpi-
se s področja družbenih 
dejavnosti, in sicer za sofi-
nanciranje izvajalcev letne-
ga programa športa, sofi-
nanciranje kulturnih pro-
jektov in programov, pro-
gramov nevladnih organi-
zacij na področju socialne-
ga varstva, programov in 
projektov s področja mla-
dinske dejavnosti, s podro-
čja raziskovalne, izobraže-
valne, počitniške in druge 
dejavnosti, programov voj-
nih veteranskih organizacij 
in programov upokojen-
skih društev.

Razpisi so od 26. oktobra 
objavljeni na spletni strani 
www.kranj.si. Rok za oddajo 
vlog je 26. november 2018. 
Razpisno dokumentacijo za 
vse javne razpise dobijo 
zainteresirani na spletni 
strani Mestne občine Kranj 
www.kranj.si (pod zavihkom 
Javni razpisi in naročila). Za 
javna razpisa za sofinancira-
nje programov vojnih vete-
ranskih organizacij in pro-
gramov upokojenskih druš-
tev je razpisna dokumentaci-
ja na voljo tudi v sprejemni 
pisarni Mestne občine Kranj 
(ponedeljek, torek in četrtek 
od 8.00 do 14.30, sreda od 

8.00 do 16.30 in petek od 
8.00 do 12.30).
Priporočamo, da se predla-
gatelji z vprašanji za uspeš-
no prijavo na e-razpise obr-
nejo na svetovalce s področij 
družbenih dejavnosti po 
predhodni najavi na indivi-
dualnih inštrukcijah v pone-
deljek in torek od 8.00 do 
14.30, v sredo od 8.00 do 
16.30 in petek od 8.00 do 
12.30: za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa 
športa Marko Trebec, pisar-
na 94, tel. št. 04 23 73 181, 
marko.trebec@kranj.si; za 
sofinanciranje kulturnih 
projektov in programov 

Neva Vehovec Iličić, soba 
92, tel. št. 04 23 73 162, 
neva.vehovec-ilicic@kranj.
si; za sofinanciranje progra-
mov nevladnih organizacij 
na področju socialnega var-
stva Manja Vovk, soba 93, 
tel. št. 04 23 73 166, manja.
vovk@kranj.si; za sofinanci-
ranje programov in projek-
tov mladinske dejavnosti, s 
področja raziskovalne, izob-
raževalne, počitniške in dru-
ge dejavnosti, za sofinanci-
ranje programov vojnih 
veteranskih organizacij in 
programov upokojenskih 
društev Maja Pritekelj Brus, 
soba 89, tel. št. 04 23 73 371, 
maja.pritekelj@kranj.si.
Prijave za področja športa, 
kulture, sociale, mladine so 
izključno v elektronski obli-
ki, za sofinanciranje progra-
mov vojnih veteranskih 
organizacij in programov 
upokojenskih društev pa v 
klasični, papirni obliki. 
Vsem prijaviteljem na javne 
razpise želimo uspešno pri-
javo in izvedbo projektov in 
programov.

Razpisi za družbene 
dejavnosti
Mestna občina Kranj za leto 2019 objavlja javne razpise s področja 
družbenih dejavnosti.

Kranj – Še v jesenskem 
času se bodo začela dela na 
območju Krožne ulice. 
Izvajala se bo gradnja fekal-
ne kanalizacije v dolžini 
268 metrov, meteorna 
kanalizacija v dolžini 265 
metrov, vodovod v dolžini 
335 metrov ter javna raz-
svetljava v dolžini 284 met-
rov. Celotna gradnja bo 
potekala predvidoma v treh 
odsekih, ob zaključku pola-
ganja cevovodov, to je načr-
tovano še za letošnje leto, 
pa se bo izvedla tudi rekon-
strukcija ceste in v skladu z 
novo uredbo bo vzpostav-
ljena tudi ustrezna javna 
razsvetljava.
V času del so predvidene 
zapore lokalne ceste po 
posameznih odsekih, zaradi 
česar stanovalci na zaprtem 
odseku ne bodo mogli dos-

topati do stanovanjskih 
objektov z motornimi vozili, 
omogočen bo dostop za peš-
ce. Če bo med gradnjo ugo-
tovljeno, da je mogoče 
območje zapore zmanjšati, 
bo to tudi izvedeno in tako 
stanovalcem omogočen lažji 
dostop.
Občani se bodo lahko sproti 
usklajevali z izvajalcem 
(Komunalo Kranj) na tere-
nu. Na ostalih odsekih se bo 
promet odvijal kot običajno, 
obvozi pa bodo ustrezno 
označeni s prometnimi zna-
ki. "Že danes se vsem obča-
nom, ki jih bodo spremem-
be v času gradnje in izvaja-
nja del kakorkoli prizadele, 
prijazno opravičujemo in jih 
hkrati prosimo za kar najve-
čje razumevanje v času izva-
janja del," pravijo na kranj-
ski občini.

Obeta se gradnja na 
Krožni ulici

Kranj – Parkirišče Huje že dobiva svojo podobo. Izvedena 
so zemeljska dela, prav tako prestavitev obstoječih komu-
nalnih naprav in polaganje novih (meteorna in elektro kana-
lizacija). V celoti je izveden armiranobetonski parapet na 
betonskem temelju, ki bo nosil protihrupno in panelno žič-
nato ograjo po celotni severozahodni strani parkirišča. Tre-
nutno izvajalci polagajo robnike in utrjujejo ostale površine, 
predvidene za tlakovanje in asfaltiranje.

Gradnja parkirišča na Hujah

Parkirišče na Hujah že dobiva svojo podobo.

Stari Kranj je prvo nakupovalno središče v 
Sloveniji, kjer boste za vsak ponedeljkov nakup, 
vreden nad deset evrov, prejeli brezplačno 
trajnostno vrečko za nakupovanje. Vrečko lahko 
z računom, ki dokazuje nakup v mestnem 
središču, prevzamete v Kranjski hiši na 
Glavnem trgu.
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Ob lanskem decembrskem 
občinskem prazniku ste na-
povedali, da v novem man-
datu ne boste več kandidirali 
za župana Mestne občine 
Kranj, hkrati pa ste predsta-
vili številne projekte in načr-
te, ki jih želite v Kranju ure-
sničiti. Kako ste razmišljali, 
da bi vam to lahko uspelo?
Boštjan Trilar: "Res sem re-
lativno zgodaj, skoraj leto 
dni pred novimi lokalnimi 
volitvami, napovedal, da ne 
bom več kandidiral za župa-
na. To se mi je zdelo korek-
tno tako do volivk in volivcev 
kot do mestnega sveta in 
tudi sodelavcev. Takrat sem 
tudi povedal, da sem si v ži-
vljenju zastavil še nekaj ci-
ljev, ki jih ob županovanju 
ne bi mogel uresničiti. Veči-
no poslovne kariere sem de-
lal v mednarodnem okolju, 
kjer sem pridobil veliko zna-
nja in izkušenj, ki v lokal-
nem okolju niso vedno na 
voljo. Pri delu s tujino me 
navdušuje predvsem poziti-
vizem in možnost nadaljnje 
osebne rasti, zato bodo moji 
prihodnji projekti vpeti v 
mednarodno okolje. Hkrati 
sem takrat povedal, da bomo 
tudi v tem letu v občinski 
upravi trdo delali in skušali 
narediti čim več. Ker mi je 
veliko do Kranja in tudi 
tega, da se pozitiven trend v 
občini nadaljuje, sem začel 
iskati priložnosti v konte-

kstu sodelovanja med par-
tnerji, zlasti med tistimi, ki 
imajo izkušnje in vpliv, da 
lahko pomagajo razvoju 
Kranja. Pri tem sva se začela 
dogovarjati z mag. Alenko 
Bratušek, ki je v državni po-
litiki res izkušena, saj je 
imela kot predsednica vlade 
tudi najvišjo državno izvr-
šno funkcijo. Po nekaj pogo-
vorih, ko sva iskala rešitve 
za različne kranjske izzive, 
sva se zedinila, da v Kranju 
skupaj nastopimo na voli-
tvah. Kot skupnega kandida-
ta, saj se je podpori pridružil 
tudi mag. Igor Velov, pre-
dlagamo dr. Iztoka Puriča."

Velikokrat omenjate sodelo-
vanje. Kaj to v primeru Kra-
nja konkretno pomeni?
Boštjan Trilar: "Meni oseb-
no se zdi, da je sodelovanje 
tudi v politiki izjemno po-
membno. Kot župan, pa 
tudi moja stranka, imam ve-
lik vpliv na lokalnem podro-
čju, saj smo pripravili in za-

stavili veliko projektov. Se-
danja ministrica za infra-
strukturo Alenka Bratušek 
ima izjemno veliko izkušenj 
na državni ravni, njena 
stranka pa trenutno vodi 
tudi dve pomembni ministr-
stvi; poleg ministrstva za in-
frastrukturo tudi ministr-
stvo za razvoj, strateške pro-
jekte in kohezijo. Dr. Iztok 
Purič zna uspešno voditi 
velike sisteme, kot je bil to 
Javni zavod Brdo. Če nekdo 
dela s sedmimi različnimi 
vladami, kot je to delal on, 
pomeni, da zna delati z vse-
mi. Poleg tega mi je pri 
srcu, ker je pravi Kranjčan, 
saj celo življenje živi in dela 
v Kranju. Tako zagotovo ve, 
kaj Kranj potrebuje, in bo 
resnično znal nadaljevati 
delo."

Trajnostna urbana 
strategija za razvoj mesta
Zakaj ste sprejeli izziv, da 
kandidirate za novega župa-
na Kranja?
Iztok Purič: "Da kandidiram 
za župana, sem se odločil 
predvsem zato, ker poznam 
delo sedanjega kranjskega 
župana. V Kranju se je ven-
darle premaknilo na bolje. 
Tisto, kar se mi zdi ključno, 
pa je, da je bila sprejeta traj-
nostna urbana strategija. Ta 
je začrtala okvirje nadaljnje-
ga razvoja mesta. Mislim, da 

jo vsi premalo poznamo, če-
prav daje odgovore na vsa 
ključna vprašanja in kaže 
smer razvoja. Tako se je v 
tem mandatu začela vrsta 
projektov, ki so bili uspešno 
končani, so v fazi izvedbe ali 
so načrtovani. Mislim, da je 
v tem trenutku ključno, da 
se načrtovani projekti nada-
ljujejo, in to je glavni razlog, 
da si želim postati kranjski 
župan. Drugi razlog pa je, 
da se zavedam, da je treba 
med občino in državo vzpo-
staviti korekten oziroma 
partnerski odnos. Ta pa je 
mogoč tako z resnimi in do-
bro pripravljenimi projekti 
kot tudi z osebnim stikom 
in ustrezno komunikacijo. 
Problem Kranja je bil v pre-
teklosti, da je večina Kranj-
čanov, ki je odšla v Ljublja-
no, pozabila na Kranj. Ker 
poznam Alenko Bratušek, 
pa verjamem, da na Kranj 
ne bo pozabila. Seveda to ne 
pomeni, da bo njeno delo 
namenjeno zgolj občini 

Kranj, zagotovo pa bo znala 
prisluhniti problemom naše 
občine. Pri tem v prvi vrsti 
mislim na probleme glede 
prometne infrastrukture, 
komunalne infrastrukture 
pa tudi glede mirujočega 
prometa, kar pomeni parkir-
na mesta in garažne hiše. Te 
naj bi zgradili v treh ključ-
nih območjih mesta: na Zla-
tem polju, Planini in v Šorli-
jevem naselju."

Imate še nekaj pomembnih 
načrtov za Kranj. Katere?
Iztok Purič: "Zelo pomem-
ben projekt se mi zdi izgra-
dnja novega doma upoko-
jencev oziroma doma staro-
stnikov z varovanimi stano-
vanji. Prav tako je treba vlo-
žiti vse napore v umestitev 
regijske bolnišnice znotraj 
mestne občine Kranj. Tisto, 
kar bi še dodal in je poveza-
no z izobraževanjem, pa je 
glede univerze. Kranj je si-
cer izgubil ambicijo za usta-
novitev Gorenjske univerze, 
mislim pa, da sedanje vod-
stvo Fakultete za organiza-
cijske vede pripravlja pro-
jekt oblikovanja izobraževal-
no-raziskovalnega centra, 
kjer bi povezali vse visoke in 
višje šole na Gorenjskem. S 
tem bi združili kadrovski 
potencial v Kranju, Naklem, 
na Bledu, na Jesenicah ... 
Kranj bi tako postal 'regijsko 
središče' in bi razvijal svojo 
podobo znotraj Gorenjske. 
Prav tako želim poudariti, 
da je treba v Kranju zgraditi 
vsaj dvesto neprofitnih sta-
novanj, s čimer bi rešili po-
trebe zlasti mladih družin, 
da rešijo stanovanjski pro-
blem. Nekateri projekti so 
že pripravljeni, pri čemer 
mislim zlasti na projekta Ob 
Savi in Mlaka."

V marsikateri krajevni sku-
pnosti so se pritoževali, da 
so bili ob prenovi mestnega 
jedra nekako pozabljeni. Kaj 
načrtujete?
Iztok Purič: "Zelo pomemb-
no se mi zdi, da krajevnim 
skupnostim damo večjo vlo-
go. Če od njih terjamo zavze-
tost in odgovornost, potem 
jim je treba dati tudi možno-
sti v obliki finančnih sred-
stev, s katerimi bi sami reše-
vali zlasti probleme, ki jih 
dnevno opažajo. Tako bi do-
bili tudi več avtonomije. Naj 
omenim še, da si želim, da bi 
lahko nekaj več denarja na-
menili tudi za šport in kultu-
ro. Glede športa je treba na-
daljevati projekte, ki so pri-
pravljeni, klubom pa poma-
gati ne le z občinskim denar-
jem, temveč jih povezati z 
gospodarstvom. Kranj je tudi 
Prešernovo mesto z ogro-
mno kulturne dejavnosti. 
Imamo vrhunsko Prešerno-
vo gledališče, pri njegovem 
delu pa bi se morali povezati 
občina in država, saj si zago-
tovo zasluži tudi financiranje 
države. Prav tako je s 87 dru-
štvi zelo pestra ljubiteljska 
kultura, ki si zasluži določe-
na finančna sredstva."

Sodelovanje je pot za 
prihodnost
V Kranju je bilo kar nekaj 
ugibanj, ali boste kandidira-
li za županjo. Kljub temu da 
se za to niste odločili, sode-
lujete tudi v lokalni politiki. 
Zakaj?
Alenka Bratušek: "Za našo 
stranko je letošnje leto zelo 
pomembno. Čeprav so nas 
mnogi odpisali, nam je uspel 
zelo dober rezultat na držav-
nozborskih volitvah in ostali 
smo parlamentarna stranka. 

Že v času državnozborskih 
volitev me je ogromno do-
mačinov pocukalo za rokov 
in reklo, naj končno tudi v 
Kranju zaviham rokave in 
prevzamem vodenje občine. 
Ob tem seveda nisem za-
mahnila z roko in rekla ne, 
pač pa smo se v stranki odlo-
čili, da je na državni ravni v 
tem trenutku treba narediti 
še veliko stvari in da zato kot 
predsednica stranke ne mo-
rem kandidirati za županjo. 
Je pa res, da sva se s seda-
njim županom večkrat pogo-
varjala o tem, kako lahko naj-
deva najboljše rešitve za 
Kranj, in se pri tem že na 
začetku strinjala, da je tudi v 
politiki treba sodelovati in da 
je to edina prava pot za pri-
hodnost. Tako smo se skupaj 
dogovorili, da je dr. Iztok Pu-
rič pravi kandidat za župana. 
Prav tako smo se – kar pa v 
politiki ni ravno praksa - do-
govorili, da gremo na volitve 
s skupno listo. Zagotovo je, 
vsaj tehnično, najbolj eno-
stavno, da gre na volitve vsak 
sam. Toda mi smo se odloči-
li, da naredimo eno listo in 
po zavrnitvi volilne komisije 
zaradi imena liste smo s pri-
tožbo na upravnem sodišču 
seveda uspeli. Verjamemo 
namreč, da je to zgodba o 
uspehu, ki bo Kranj peljala 
naprej."

Čeprav ste ministrica za in-
frastrukturo za vso državo, 
Kranjčani vendarle pričaku-
jejo, da bo njihova ministri-
ca pokazala več interesa za 
rešitev pereče problematike 
v občini, kot ga je bil Kranj 
deležen do sedaj. Je to upra-
vičeno?
Alenka Bratušek: "Vsekakor 
sem ministrica za infra-
strukturo Republike Slove-

nije, sem si pa že kot poslan-
ka državnega zbora v prej-
šnjem mandatu prizadevala, 
da bi se določene stvari v 
Kranju spremenile, in roko 
na srce, že v prejšnjem man-
datu so se stvari glede držav-
ne cestne infrastrukture v 
Kranju začele premikati na-
prej. Lahko povem, da sta 
bila razpisa za dva velika 
projekta, ki jih Kranjčanke 
in Kranjčani zelo težko pri-
čakujejo, že objavljena. Gre 
seveda za načrtovano kroži-
šče v Bitnjah in krožišče na 
Primskovem. Zavedamo se, 
da je krožišče v Bitnjah na 
glavni prometnici iz Škofje 
Loke proti Kranju, prav tako 
pomembna pa je prometna 
povezava iz Kranja proti av-
tocesti v Ljubljano. Tako re-
koč ves promet gre ravno 
skozi krožišče na Primsko-
vem. Pričakujem, da bosta 
oba projekta hitro realizira-
na in bodo vsi občani s ce-
stno infrastrukturo bolj za-
dovoljni. Ureditvi obeh krož-
išč sta prvi korak, verjamem 
pa, da bomo kmalu zagotovi-
li tudi razširitev cestne pove-
zave od Primskovega do De-
lavskega mosta, v dogle-
dnem času pa tudi do Šen-
čurja. V koaliciji smo se do-
govorili, da bomo nivo sred-
stev za cestno in železniško 
infrastrukturo ohranjali na 
nivoju letošnjega leta, kar 
pomeni zajeten kup denarja. 
S tem bomo lahko v dogle-
dnem času, petih do šestih 
letih, cestno infrastrukturo 
spravili v normalno stanje. 
Zavedam se, da je bil Kranj 
kot mestna občina pri tem 
zapostavljen, vendar pa se 
stvari v zadnjih dveh letih 
spreminjajo. Tako si prav 
vseh medalj za boljše ceste 
ne bom mogla pripeti."

Zavihati rokave za Kranj
Kranjski župan Boštjan Trilar je prepričan, da je v občini še veliko priložnosti za izvedbo že zastavljenih in načrtovanih projektov, pri čemer si želi, da bi 
skupaj stopili vsi, ki pri tem lahko pomagajo. Tudi zato zaupa sodelovanju z državo in domačo ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek ter 
izkušenim gospodarstvenikom dr. Iztokom Puričem, ki ga podpira pri kandidaturi za novega župana. Tokrat smo se pogovarjali z vsemi tremi.

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, kandidat za župana dr. Iztok Purič in župan Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

"Problem Kranja je bil v preteklosti, da je večina 
Kranjčanov, ki je odšla v Ljubljano, pozabila na 
Kranj. Ker poznam Alenko Bratušek, pa 
verjamem, da na Kranj ne bo pozabila. Seveda 
to ne pomeni, da bo njeno delo namenjeno zgolj 
občini Kranj, zagotovo pa bo znala prisluhniti 
problemom naše občine."
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Vilma Stanovnik

Kranj – Praznovanje v Kova-
čnici se bo začelo 20. 
novembra ob 18. uri z 
dogodkom, ki bo potekal 
pod naslovom »Zadruga: 
poslovni model prihodnos-
ti?«. Vse bolj se pri poslova-
nju uveljavljajo nove oblike 
dela ter novi poslovni mode-
li in mogoče so zadruge 
odgovor na sistem, ki ni naj-
bolj pravičen za vse. 
Nedvomno pa si morate v 
koledar zapisati datum 22. 
november z osrednjim 
dogodkom praznovanja, na 
katerem bodo skupaj z obis-
kovalci pregledali dogajanje 
Kovačnice v preteklih treh 
letih, prihodnje izzive in 
nazdravili aktualnim dosež-
kom. V okviru osrednjega 
dogodka se bo predstavila 
tudi Zadruga 22, ki se je 
rodila iz Kovačnice. 

Poleg tega je bila Kovačnica 
pretekli mesec zopet gradbi-
šče, zato bodo svečano odpr-
li nov Razstavni prostor 
gorenjskega podjetništva. 
Vljudno vabljeni, da se 
dogodka udeležite, nazdra-
vite s Kovači in se zazrete v 
prihodnost.
V torek, 27. novembra, ob 
18. uri bodo spet obudili 
Meet-up: srečanje podobno 
mislečih. Na Meet-up so 
povabili zadrugi Soglasnik 
in Zofa, Zadrugo 22 in še 
koga. Če tudi vas zanima 
pogovor o zadružništvu kot 
trajnostni obliki zaposlova-
nja mladih, trajnostna delo-
vna mesta z večjo socialno 
varnostjo, spodbujanje vre-
dnot, kot sta solidarnost in 
demokracija na delovnem 
mestu, potem ste vljudno 
vabljeni.
Praznovanje se bo zaključilo 
z dogodkom Smart City 

Innovation Day, ki bo pote-
kal 7. decembra od 8.30 dal-
je. Dogodek bo organiziran v 
sodelovanju s Tehnološko 
mrežo ICT, podjetjem Cor-
pohub in Mestno občino 
Kranj. Vabijo vse navdušen-
ce nad novimi tehnološkimi 
rešitvami, pa manj tehnološ-

kimi rešitvami, kreativnimi 
idejami, kako naj bi bilo vide-
ti naše mesto v prihodnosti.
Več informacij o dogodkih v 
Kovačnici, tudi o praznova-
nju tretjega rojstnega dne, 
lahko dobite na njihovem 
Facebook profilu in spletni 
strani.

Praznovanje v Kovačnici
Naokoli so že skoraj tri leta, odkar na Planini v Kranju deluje Kovačnica, tudi letos pa pripravljajo 
zanimiv program praznovanja.

Naslednji mesec se v Kovačnici zopet obeta praznovanje.

Kranj – Sobota dopoldan je 
bila sprva meglena, kar pa 
ni oviralo mladih, njihovih 
staršev in starih staršev iz 
soseske Planina 3, ki so pop-
rijeli za delo ter popravili in 
namestili mreže na gole, ki 
sta jih prijazno odstopila 
Zavod za šport Kranj in Kra-
jevna skupnost Primskovo. 
Odrezali so se kot pravi pro-
fesionalci in začrtali črte na 
travniku ter odigrali borbe-
no tekmo. Zbrali so se na 
skupnem druženju, ki je del 
projekta prenove soseske.
Popoldne se je megla razka-
dila, posijalo je sonce in sta-
novalci in stanovalke soses-

ke so prišli »na plano«. Pri-
šli so na predstavitev 
EU-projekta skupnostnega 
prostora (ureditev večjega 
otroškega igrišča in parka 
na Planini 3), ki ga je pred-
stavila krajinska arhitektka, 
mladi so se pomerili v razli-
čnih igrah, ki jih je vodila 
Mateja iz društva Vsedobro. 
Zanimivi so bili tudi ogledi 
zaklonišča pod travnikom, 
kjer je za primer, da se kaj 
zgodi, vse pripravljeno za 
zaščito stanovalcev Planine. 
Sodelujoče je pozdravil pod-
župan Boris Vehovec, ogla-
sil se je tudi županski kandi-
dat dr. Iztok Purič.

Trojka dan na Planini 3

Druženje prebivalcev Planine v projektu prenove soseske

Kranj – V organizaciji Open-
Laba ter ob podpori Mestne 
občine Kranj je bila septem-
bra že šesta ekskurzija proje-
kta TIP (Talenti – Inovativ-
nost – Podjetnost). Po obis-
kih podjetja Pipistrel (svetov-

ni inovatorji električnih letal), 
Kontrole letenja in DARS-a, 
podjetja L-TEK elektronika 
(pionirji interneta stvari), 
podjetja Dewesoft (gazela 
Slovenije 2017) ter Domela 
in Lotrič Metrologyja je tokrat 

več kot dvajset učiteljev osno-
vnih in srednjih šol obiskalo 
dve vrhunski, inovativni in 
uspešni podjetji v Savinjski 
dolini. Podjetje Mikropis 
beleži trideset let razvoja 
vrhunskih poslovnih rešitev, 

še posebej pa je zanimivo nji-
hovo hčerinsko podjetje 24@
life, svetovni inovator na pod-
ročju aplikacije za zdravje, ki 
je v solasti najboljše ameriške 
klinike Mayo.
Na ekskurziji so se seznanili 
z vsemi elementi poslovanja 
uspešnih podjetij, od razvo-
ja, proizvodnje, testiranja do 
prodaje. Poleg tega, da sta 
obe podjetji povezani v sve-
tovne razvojne tokove, še 
poseben poudarek dajejo 
sodelovanju s šolami in 
fakultetami ter mentorstvu 
novih kadrov. 
Ekskurzij se udeležuje ved-
no več učiteljev, kar kaže, da 
se zavedajo pomena sodelo-
vanja s podjetji. V nadaljeva-
nju projekta TIP se načrtuje 
pomladanska ekskurzija, 
cilj še ni izbran, ker se zbira-
jo priporočila učiteljev.

Učitelji v uspešnih podjetjih

Udeleženci ekskurzije v Savinjski dolini

Kranjčanke in Kranjčane 
želimo vključiti v ustvarjan-
je in zagotavljanje urejenega 
in lepega Kranja, v katerega 
bomo z veseljem povabili 
svoje sorodnike, prijatelje, 
poslovne partnerje, znance 
... S storitvijo KrPovej! želi-
mo povečati preglednost in 
delovanje mestne uprave, 
javnih zavodov, koncesio-
narjev in drugih izvajalcev 
del. Če ste v Kranju opazili 
nekaj, kar vas moti, imate 
ideje, pobude, predloge …, 
potem vas vabimo, da nam 
to sporočite prek nove splet-
ne storitve KrPovej!

Vprašanje: Parkirišče 
namesto kotlovnice
Predlagam, da se na zelenici 
pred razvojno ambulanto 
naredijo vsaj tri nova parki-
rišča. Zelenica je tako maj-
hna, da ne vpliva na kako-
vost bivanja meščanov, nova 
parkirišča pa bi močno 

izbolj šala problematiko par-
kiranja na Gosposvetski uli-
ci 15, 13 in 11. Tako bi obis-
kovalci zdravstvenega doma 
kot tudi njihovi zaposleni in 
stanovalci Gosposvetske 11, 
13 in 15 imeli več možnosti 
parkiranja, saj je trenutno 
na tem območju težko najti 
parkirišče. Menim, da bi ta 
manjši poseg pomenil veli-
ko zadovoljstvo meščanov. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Zemljišče, na katerem pre-
dlagate ureditev parkirišča, 
ni v lasti Mestne občine 
Kranj. Kljub temu pa smo 
že pred meseci začeli aktiv-
nosti (tudi sami si prizade-
vamo, da bi bilo na območju 
začasno parkirišče) in si za 
ureditev dodatnih parkirnih 
mest s pristojnimi na Minis-
trstvu za zdravje prizadeva-
mo doseči dogovor o statusu 
navedenega zemljišča.

Kotiček KrPovej

Stražišče – Pohodniki in obiskovalci Sv. Jošta nad Kranjem 
bodo zagotovo veseli dveh novih urejenih parkirišč za sku-
pno 32 mest. Obe parkirišči sta namreč v zaključni fazi. 
Opravljena so zemeljska dela, kamniti betonski robniki so 
že položeni in teren je pripravljen na asfaltiranje, po kate-
rem sledi še končno urejanje, humusiranje in zatravitev. 

Zaključuje se urejanje parkirišč pod Sv. Joštom

Gradnja parkirišč je v zaključni fazi.

Kranj – Rekonstrukcija mostu čez Savo nad Savskim oto-
kom pomeni nove prometne obremenitve obvoznih cest. 
Zlasti preobremenjena je Koroška cesta, ki predstavlja naj-
bližji obvoz zaprte državne ceste. Boljši pretok prometa 
redarji in policisti zagotavljajo z usmerjanjem motornih 
vozil v ključnih križiščih ter urejanjem skupinskega prehaja-
nja pešcev čez prehode na južnem delu Koroške ceste. Mes-
tna občina Kranj, Policijska uprava Kranj in Medobčinski 
inšpektorat Kranj so se zato odločili, da za boljši pretok pro-
meta po Koroški cesti v času rekonstrukcije mostu nad Sav-
skim otokom začasno ukinejo dva manj frekventna prehoda 
za pešce, in sicer na vrhu Jelenovega klanca ter ob krožnem 
križišču Koroške in Bleiweisove ceste na južnem kraku.

Začasno ukinili prehoda za pešce

Golnik – Gradnja pločnika na delu državne ceste Goriče–
Golnik poteka po terminskem načrtu. Trenutno izvajalci 
betonirajo prepust preko potoka Vevrca in urejajo odvodnja-
vanje na obeh odsekih trase.

Gradnja pločnika po načrtih

Gradnja pločnika Goriče–Golnik poteka po načrtu.
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Kranj – Kolesarji bodo tako 
pridobili več kot osem kilo-
metrov novih voznih povr-
šin, in sicer bo 4,90 kilome-
tra novih kolesark zarisanih 
na Poti za krajem in na Za-
savski cesti ter 3,5 kilometra 
na Smledniški cesti. 

Dela naj bi bila predvidoma 
zaključena v prvih dneh no-
vembra. Na Smledniški ce-
sti, kjer bodo poleg novih 
kolesarskih pomožnih pasov 
izvajana tudi gradbena dela 
za znižanje robnikov pri pre-
hodih za pešce, pa bodo dela 

zaključena v prvi polovici no-
vembra. Po zagotovilih izva-
jalca na odsekih v času del 
promet naj ne bi bil bistveno 
oviran, saj se dela izvajajo ob 
delni premični zapori ceste. 

Kako voziti 
Pomožni kolesarski pas (na 
obeh straneh cestišča) je za-
risan s prekinjeno črto, kar 
pomeni, da PO TEM PASU 
VOZI TUDI VOZILO. Če na 
svoji poti vozilo sreča kole-
sarja, ima kolesar absolutno 
prednost. Vozilo kolesarja 
lahko obvozi, če z nasprotne 
poti ni nobenega avtomobila. 
Cesta na tem odseku še ve-
dno ostaja dvosmerna.

Kaj pomenijo nove  
talne oznake
Zarisani kolesarski pasovi 
nekoliko spreminjajo re-
žim za vse udeležence v 

prometu. Zato morda ni 
odveč opozorilo vsem ude-
ležencem v prometu. Polna 
črta, zarisana ob robu cesti-
šča, pomeni, da je avto ne 
sme prevoziti. Gre za kole-
sarski pas, ki je ločen od 
voznega pasu s polno črto, 
zato motorno vozilo polne 
črte ne sme prevoziti. Mo-
torno vozilo in kolesar tako 
vozita vzporedno, drug ob 
drugem. 
Črtkana črta, zarisana ob 
robu cestišča, pomeni, da jo 
lahko avto prevozi, če na 
kolesarskem pasu ni kole-
sarja. Če kolesar vozi po po-
možnem kolesarskem 
pasu, ima ta absolutno 
prednost. Avto kolesarja 
lahko obvozi le, če ni na-
sproti vozečega vozila. Slika 
kolesarja na cestišču pome-
ni, da kolesar in avto vozita 
po istem pasu.

Pomožni pasovi  
za kolesarje
V oktobru so na naših cestah stekla tudi dela označevanja novih pomožnih kolesarskih pasov. 

Pomožni kolesarski pas na Zasavski cesti

Kranj – V poletnih mesecih 
sklenjena pogodba za ener-
getsko sanacijo javnih 
objektov v MO Kranj je s 
prvima zaključenima objek-
toma prišla v drugo fazo. 
Sanacijo prvih dveh zaklju-
čenih objektov – vrtca Jani-
na v Kranju v vrednosti do-
brih 360 tisoč evrov (vre-
dnost vložka s strani MO 
Kranj je dobrih 36 tisoč 
evrov) in podružnične šole 
Trstenik (znotraj investicij-
ske vrednosti 216 tisoč 
evrov je vložek MO Kranj 
dobrih 21 tisoč evrov) – je 

izvedlo podjetje Domplan 
iz Kranja.
»Dobra izvedba je seveda pri 
vseh obnovah še toliko bolj 
pomembna kot pri sami 
predhodni gradnji. Vesel 
sem, da s tema prvima pro-
jektoma potrjujemo, da je v 
sodelovanju moč narediti 
več. Zaključena objekta sta 
zagotovo spodbuda, saj naka-
zujeta pravo smer. Z javno-
-zasebnim partnerstvom, v 
katerem zasebnega partnerja 
prestavlja konzorcij (Petrol, 
Gorenjske elektrarne in 
Domplan), bomo lahko v 
MO Kranj prenovili bistveno 
več objektov, kot bi jih sicer. 
Vložek MO Kranj pri obeh že 
izvedenih sanacijah objek-
tov, investicijsko ocenjenih 
na nekaj manj kot 600 tisoč 
evrov, je blizu 60 tisoč evrov, 
torej desetina investicije,« je 
povzel župan Boštjan Trilar.

Vrtec in šola sta že 
energetsko varčna

Podružnična šola na Trsteniku je prenovljena.

Kranj – V organizaciji Minis-
trstva za okolje in prostor je 
konec septembra na Brdu 
pri Kranju v okviru projekta 
LUMAT potekala konferen-

ca o prihodnjih izzivih upra-
vljanja s prostorom. V uvo-
dnem nagovoru je župan 
Mestne občine Kranj Boštjan 
Trilar poudaril pomembnost 

tematike in prostor opredelil 
kot omejen vir, s katerim je 
treba učinkovito in preudar-
no upravljati že sedaj.
Na konferenci so bili pred-
stavljeni primeri dobrih 
praks, s katerih izzivi se so-
očajo v drugih državah in na 
kakšne načine jih rešujejo. 
Predstavitvi vabljenih stro-
kovnjakov Irme Karjalainen 
iz Finske in Pietra Eliseia iz 
Italije sta sto dvajsetim ude-
ležencem konference odprli 
nova izhodišča o učinkovi-
tem upravljanju, o katerih je 
treba razmišljati v prihodnje 
in jih uporabiti tudi v slo-
venskem prostoru. Prav 
tako so partnerji projekta 
Lumat v okviru projektnega 

sestanka na Urbanističnem 
inštitutu Republike Sloveni-
je predstavili svoje delo in 
izzive, s katerimi se soočajo. 
Izmenjava mnenj in prime-
ri dobrih praks so odlično 
izhodišče, da učinkovito iz-
peljemo akcijski načrt tudi v 
funkcionalno urbanem ob-
močju Kranja, ki predstavlja 
pilotni primer v projektu 
Lumat.
Vodja Urada za okolje in 
prostor Janez Ziherl je na 
konferenci predstavnikom 
trinajstih partnerjev iz raz-
ličnih evropskih držav tudi 
predstavil, kako se prenov 
degradiranih območij lote-
vajo v Kranju. Udeleženci 
konference so si ogledali 
tudi stari del mesta, prenovo 
kulturne četrti in nekaj de-
gradiranih območij, ki bodo 
prenovljena v prihodnje.

O upravljanju s prostorom

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je poudaril 
pomembnost izzivov upravljanja s prostorom. 
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Pretresla nas je vest, da nas je 10. oktobra 2018 zapustil 
kranjski lutkar Cveto Sever.
Rodil se je 5. julija 1948 v Ljubljani in velja za prvega po-
klicnega lutkarja solista pri nas. V našem lutkarstvu je bil 
kot solo igralec dolgo zelo samosvoj pojav. Severjev način 
ustvarjanja je v slovensko lutkovno zgodovino vpeljal poseb-
no prakso razumevanja in videnja lutkovnega gledališča. 
Od samega začetka se je v svojem delu poigraval z dezilu-
zionizmom in ves čas priznaval teatralnost. V predstavah 
se je gibal med vlogami interpreta, protiigralca in pripove-
dovalca, pri čemer je pogosto stremel k improvizaciji in vse-
lej zavračal šablonsko ustvarjanje. Njegove predstave so te-
meljile na igri med lutko in lutkarjem, kjer so se prepletale 
pripoved, gledališka in lutkovna igra z glasbo ter gibom. 
Kot lutkar solist je po Sloveniji odigral več kot 2500 pred-
stav, v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja pa je ustanovil 
Lutkovno gledališče Kranj. 
Prejel je Linhartovo plaketo, najvišje priznanje za področje 
gledališke dejavnosti, in Pengovovo nagrado za poseben pri-
spevek slovenski lutkovni umetnosti. Cveto Sever je s svojim 
delom temeljno prispeval k razvoju lutkarstva pri nas, še 
pomembneje pa je, da je z izjemno velikim obsegom nasto-
pov po vsej Sloveniji očaral številne generacije otrok, ki v 
svojem srcu nosijo njegovo iskrivost naprej.

In memoriam

Cveto Sever 
(1948–2018)

Kranj – Tudi letos so jesenske počitnice združene s prazniki. 
Različni organizatorji so pripravili zanimive programe za 
počitniške dni. Podrobne informacije so zbrane v objavi na 
spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si), tu pa naj 
opozorimo le na nekatere. Škrlovec vas popelje v vodno me-
sto Atlantis (29. oktobra), naslednji dan pa pripravljajo tur-
ško kulinarično delavnico. V Medgeneracijski center Kranj na 
počitniške aktivnosti vabijo 29. in 30. oktobra ter 2. novem-
bra. Vsak dan sprejmejo do trideset otrok, zato so obvezne 
prijave na mck-prijava@univerza.si. Akademija gibanja in 
veščin (Športno društvo Ando Hirschmann) vabi v program 
Odprimo telovadnice za vse. Informacije in predhodne prija-
ve na info@andogymkranj.si ali po tel. 051/263 080. V Ledni 
dvorani bo možno brezplačno drsanje vse dni počitnic, ra-
zen 1. novembra, ko bo dvorana zaprta. Preverite urnik na 
spletni strani občine. Zavod za Šport Kranj ponuja počitni-
ška čofotanja. Jutri, v soboto, 27. oktobra, se dopoldne lah-
ko v Prešernovo gledališče Kranj odpravite na gledališko 
predstavo Super Brina. Zveza ustvarjalnih društev Kranj pa 
že ustaljeno tudi na počitniške petke in sobote ponuja zani-
miv program, ki ga ne gre zamuditi. Prav tako sta Mestna 
knjižnica Kranj in Otroški stolp Pungert pripravila poseben 
počitniški program z delavnicami, šahom, filmi, ustvarjalni-
cami, pripovedovalnicami, skratka, lahko izberete, kar vam 
je najbolj všeč. 

Kam v jesenskih počitnicah

Kranj – Mestna občina Kraj nadaljuje energetske sanacije 
Prešernovega gledališča (na fotografiji), podružnične 
šole na Kokrici, OŠ Jakoba Aljaža s športno dvorano in 
OŠ Staneta Žagarja. Izvaja se prenova vrtca Najdihojca, 
sanacija kotlovnice vrtca Živ žav in izvedba tehnoloških 
ukrepov v vrtcu Mojca. Prenova trenutno poteka tudi v ob-
činski stavbi, kjer so v menjavi okna, namešča se tudi izola-
cija na podstreho. V drugi polovici oktobra so na OŠ Ore-
hek, podružnični šoli Kokrica in občinski stavbi začeli izde-
lavo vrtin za namestitev toplotnih črpalk sistema voda/voda 
za potrebe ogrevanja.

Nadaljevanje energetskih sanacij
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Manca Perdan

Kranj – »Gasilci delujemo 
preko celega leta. V oktobru, 
ki ga imamo za mesec požar-
ne varnosti, pa še dodatno 
dajemo razna opozorila, pri-
pravljamo različne vaje in 
manifestacije, ki služijo k 
večji varnosti,« je povedal 
Jože Derlink, podpredsednik 
Gasilske zveze Slovenije. S 
tem namenom sta bili v 
mesecu oktobru organizirani 
tudi dve predstavitvi gasilcev 
in njihove dejavnosti. Prva je 
potekala v starem mestnem 
jedru Kranja, druga pa pred 
Planetom Tuš, poleg tega pa 
so po prostovoljnih gasilskih 
društvih cel mesec potekale 
razne aktivnosti – od zbiran-
ja gasilnih aparatov za pre-
ventivni pregled in pregledov 
hidrantov do dnevov odprtih 
vrat za krajane, ki so jih orga-
nizirali skoraj v vsakem 
gasilskem društvu.
V začetku meseca je bila v 
starem mestnem jedru prva 
prej omenjena predstavitev 
gasilske dejavnosti. Videli 
smo lahko starejšo gasilsko 
opremo, in sicer ročno briz-
galno izpred sto let, ter naj-
novejšo gasilsko opremo, ki 

sta jo predstavili Prostovoljni 
gasilski društvi Stražišče in 
Suha ter njuni poklicni kole-
gi iz Gasilsko reševalne slu-
žbe Kranj. Pozabili niso niti 
na najmlajše, saj so pripravili 
zanimive igre z vodo, brizga-
nje z brentačo, metanje vrvi, 
spajanje cevi na trojak in 
podobno. 
Pretekli konec tedna pa je 
pri Planetu Tuš potekala 
druga predstavitev. »Prika-
zali smo gašenje na star 
način, gasilke iz Prostovolj-

nega gasilskega društva Pre-
doslje so prikazale hitro 
mokro vajo, učencem, ki so 
sodelovali na risarskem 
natečaju ob mesecu požarne 
varnosti, smo podelili nagra-
de, poleg tega pa smo orga-
nizirali tudi prikaz gašenja s 
simulatorjem in ročnim 
gasilnim aparatom,« je 
dogajanje opisal Cveto 
Lebar, predsednik Komisije 
za preventivo Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj, in 
dodal, da je namen teh pri-

reditev predvsem ozavešča-
nje krajanov, kako ravnati, 
da ne pride do požara, pose-
bno sedaj v jesensko-zim-
skem času, ko se začne 
kurilna sezona. 
Sicer pa je letošnja tema 
meseca požarne varnosti 
evropska številka za klic v 
sili 112, na katero lahko 
brezplačno pokličemo, če 
potrebujemo pomoč gasil-
cev, nujno medicinsko 
pomoč, druge reševalne slu-
žbe ali policijo.

Opozarjali so na požarno varnost
Oktober, mesec požarne varnosti, je postregel s številnimi dogodki in aktivnostmi s področja požarne preventive. Dve predstavitvi gasilske dejavnosti sta 
bili v minulih dneh tudi v Kranju.

Jože Derlink, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, in 
Cveto Lebar, predsednik komisije za mladino Gasilske 
zveze Mestne občine Kranj / Foto: Primož Pičulin

Za najmlajše so pripravili zanimive aktivnosti z gasilsko tematiko. / Foto: Primož Pičulin

V starem mestnem jedru je bila na ogled postavljena več 
kot sto let stara ročna brizgalna. / Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Pangršica – Predsednik 
Združenja borcev za vred-
note NOB Kranj Božo Janež 
se je triinsedemdeset let po 
končani drugi svetovni vojni 
v pozdravnem govoru spra-
ševal, kaj je gnalo borke in 
borce iz zavetja domačih 
ognjišč v boj proti največje-
mu zlu 20. stoletja, naciz-
mu in fašizmu. "Prav goto-

vo je bila to želja po svobodi, 
po boljšem jutri, hrepenen-
je, da bi nekoč živeli bolje, 
da ne bi bili pretepeni zaradi 
maternega jezika, ki so ga 
govorili," je ugotavljal.
Slavnostni govornik je bil 
predsednik ZZB NOB Slo-
venije Tit  Turnšek, ki je 
dejal: "Ne želimo se ukvar-
jati samo s preteklostjo, 
skrbeti nas mora sedanjost, 
saj se nove oblike fašizma 

širijo od baltskih držav, 
Ukrajine, do obal Sredoze-
mlja. Spodnaša se avtoriteta 
države, avtoriteta sodišča, 
ustanavlja se strankarska 
vojska, natanko tako se je 
začelo v nacistični Nemčiji. 
Ne sme nam biti vseeno, da 
država postaja vse revnejša, 
da ljudje živijo pod pragom 
revščine, da mladi nimajo 
stalne zaposlitve, da se šol-
stvo komercializira, da 

zdravstvo postaja dobičko-
nosen posel. Svojo usodo 
imamo v svojih rokah." Ob 
koncu je govornik povzel 
Ivana Cankarja: "Narod si 
bo zopet moral pisati sodbo 
sam. Ne frak in ne talar mu 
je ne smeta."
Ob 70. obletnici ustanovit-
ve Zveze združenj borcev 
Slovenije so trinajstim 
posameznikom svečano 
podelili tudi jubilejna priz-
nanja; Ivanka Medved, 
Lado Nikšič in Damjan 
Renko so prejeli srebrne 

plakete; Jože Bohinc pa je 
postal zlati odlikovanec.
Pred začetkom mitinga so 
se zbranim pri lovskem 
domu Storžič pridružili tudi 
pohodniki z že tradicional-
nega pohoda po krajinskem 
parku Udin boršt. Predsed-
nik Združenja borcev za vre-
dnote NOB Kranj Božo 
Janež pa je čestital tudi pri-
sotnemu častnemu predse-
dniku Andreju Babiču za 
priznanje in naziv častni 
občan Mestne občine Kranj 
leta 2018. 

Ne sme nam biti vseeno 
Na štirinajstem Partizanskem mitingu Pangršica so se tradicionalno srečali člani Združenja borcev za vrednote NOB Kranj. 

Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Kranj Božo 
Janež, zlati odlikovanec Jože Bohinc in slavnostni govornik 
predsednik ZZB NOB Slovenije Tit Turnšek / Foto: Tina Dokl

V programu so sodelovali učenci Osnovne šole Naklo in Mešani pevski zbor Kokrškega 
odreda Preddvor pod vodstvom zborovodje Milana Bajžlja. / Foto: Tina Dokl

V družbi Trelleborg Slove-
nija, d.o.o., proizvajamo in 
tržimo visoko kakovostne 
gumenotehnične izdelke 
in pnevmatike. Za okrepi-
tev naše proizvodne ekipe 
vabimo k sodelovanju 
novega sodelavca/sodela-
vko za delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH 
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo 
gumenih izdelkov po teh-
noloških predpisih ter za 
pripravo orodij, naprav in 
ustreznih polizdelkov.

Zaželeno: I, II.,III. ali IV. sto-
pnja izobrazbe, delovne 
izkušnje v proizvodnji, pri-
pravljenost na delo v več 
izmenah (III- ali IV-izmen-
sko delo), vestnost, veselje 
do dela, pripadnost, 
odgovornost.

Nudimo zanesljivo zapos-
litev (določen čas z mož-
nostjo podaljšanja) in red-
no plačilo.

Svoje prijave nam posre-
dujte na email naslov 
zaposlitev@savatech.si ali 
spelca.klancar@trelleborg.
com, ali po redni pošti na 
naslov Trelleborg Sloveni-
ja, d.o.o., Kadrovski sektor, 
Škofjeloška 6, 4000 Kranj.
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Igor Kavčič

Kranj – Na zadnji seji sveta 
Mestne občine Kranj so 
svetniki soglasno sprejeli 
odločitev o kandidaturi Kra-
nja za evropsko prestolnico 
kulture (EPK) leta 2025, ko 
bosta ta naziv nosili eno 
slovensko in eno nemško 
mesto. Kranj se je tako pri-
družil trem slovenskim ob-
činam, ki so svoje kandida-
ture najavile v prvi polovici 

letošnjega leta: Novi Gorici, 
Lendavi in Ljubljani. Pobu-
da je prve poganjke dobila 
pred letom dni v ustvarjal-
nem okolju Layerjeve hiše, 
od koder izhaja tudi jedro 
projektne skupine Kranj 
2025 za EPK, v katero je žu-
pan Boštjan Trilar imeno-
val Selmana Čorovića, Zalo 
Orel, Aljaža Primožiča, An-
dreja Urbanca, Mojco Jago-
dic, Mirjam Drnovšček in 
Tonija Cahunka.

Idejne pobudnike je k od-
ločitvi nagovorila zelo po-
vezovalna klima med kul-
turnimi institucijami v 
Kranju ter želja po povezo-
vanju programov in celo-
stnem razvoju mesta ter 
širše regije, na katero bo 
kranjska ekipa tudi stavila 
v svojih aktivnostih v kan-
didaturi. EPK je odlična in 
enkratna priložnost za 
oblikovanje kulturne iden-
titete mesta, ki jo bodo so-

oblikovali prebivalci, obi-
skovalci in načrtovalci. 
Kranj se že danes lahko po-
hvali z zavidljivo prenovlje-
no javno kulturno infra-
strukturo, ki je bila tudi ena 
izmed podlag za razmišlja-
nje o kandidaturi. Celostni 
razvoj občine in regije pa 
predvideva tudi širitev in po-
vezovanje vsebin z infra-
strukturo v zaledju. „Pri 
projektu je pomembno po-
vezovanje kulture, narave in 
turizma, treh najpomemb-
nejših osi razvoja regije,“ 
med drugim razmišlja Zala 
Orel, prepričana, da bi me-
sto z nazivom EPK ob pre-
poznavnosti pridobilo še 
marsikaj. Tudi na področju 
kulturne infrastrukture. V 
Kranju je dolgoletna želja po 
novi koncertni dvorani, ak-
terji kandidature pa močno 
podpirajo tudi oblikovanje 
hitrih in stalnih povezav do 
drugih prizorišč kulture ter 
dostopnost kulturnih vsebin 
za vse publike. 
Ministrstvo za kulturo naj bi 
do konca leta objavilo poziv 
h kandidaturi, nato začne 
teči desetmesečni rok za pri-
pravo kandidature. Do kon-
ca 2019 naj bi bilo znano, 
kateri kandidati so se uvrsti-
li v drugi krog, do konca leta 
2020 pa bo jasno, katero 
slovensko mesto bo pridobi-
lo naziv. Kranjska ekipa je 
že močno poprijela za delo, 
da bi pripravila čim boljšo 
kandidaturo.

Za kulturno prestolnico
Pred dnevi je tudi Kranj objavil kandidaturo za evropsko prestolnico kulture leta 2025.

Ob županu Boštjanu Trilarju člani projektne skupine Kranj 2025 za EPK: na levi Mojca 
Jagodic in Andrej Urbanc, na desni pa Selman Čorović, Mirjam Drnovšček, Toni Cahunek 
in Aljaž Primožič (manjka Zala Orel) / Foto: Igor Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Ob lanskem občin-
skem prazniku je dr. Dušan 
Petrač prejel naziv častnega 
občana Kranja. Ker živi v 
Ameriki, se slovesne podeli-
tve priznanja takrat ni mo-
gel udeležiti, zato pa mu ga 
je župan Boštjan Trilar izro-
čil ta mesec, ko se je mudil 
na obisku v Sloveniji in je 
obiskal tudi Kranj. 
Dr. Dušan Petrač je osnovno 
šolo obiskoval v domači Kro-
pi, v Kranju je zaključil gim-
nazijo in nato končal študij 
fizike na Univerzi v Ljublja-
ni. Leta 1957 se je zaposlil 
kot profesor fizike na kranj-
ski gimnaziji, leta 1963 pa 
odšel v ZDA, kjer je doktori-
ral na univerzi Kalifornije v 
Los Angelesu. Do upokojitve 
je bil zaposlen v Laboratoriju 
za reaktivni pogon ameriške 
vesoljske agencije NASA v 
Pasadeni, kjer je postal višji 
znanstveni svetnik. NASA 
mu je podelila naziv amba-
sador osončja. Sodi med vr-
hunske, mednarodno pri-
znane strokovnjake na po-
dročju vesoljske tehnike. 
Prejel je več priznanj in na-
grad agencije NASA, pose-

bej za zasluge pri razvoju 
infrardečih astronomskih 
satelitov in za eksperimente, 
izvedene z vesoljskimi taksi-
ji. Je svetovalec in član več 
univerz in strokovnih zdru-
ženj v Ameriki in Evropi. 
Prejel je tudi naziv častni 
občan Los Angelesa.
O njegovem življenju in spo-
minih sta se v Mestni knji-
žnici Kranj pogovarjala z rav-
nateljem Gimnazije Kranj 
mag. Francijem Rozmanom. 
Tako njemu kot vsem v dvo-
rani je dr. Dušan Petrač po-
vedal, da je naslova častnega 
občana Kranja še veliko bolj 
vesel kot enakega naziva v 
Los Angelesu. »Biti častni 
občan Kranja je zame pri-
znanje neverjetne vrednosti. 
To pomeni, da ste mi dali 
''karto'' oziroma da ne bom 
nikoli pozabljen. Zato to pri-
znanje odtehta vsa druga pri-
znanja, ki jih je bilo res veli-
ko,« je povedal dr. Dušan 
Petrač in dodal, da v Ameriki 
rad posluša domače pesmi. 
Zato je tudi z veseljem spre-
jel darilo s posnetki koncer-
tov Gimnazije Kranj ter pri-
sluhnil pesmima, ko ju je 
zapela dijakinja Gimnazije 
Kranj Ema Jelenc. 

Vesel priznanja
Častni občan Kranja Dušan Petrač je bil pred 
kratkim gost v Mestni knjižnici Kranj. 

Dr. Dušan Petrač ob pogovoru z ravnateljem Gimnazije 
Kranj mag. Francijem Rozmanom / Foto: Primož Pičulin
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Manj sveč za čistejše okolje
Čas okoli prvega novembra je posvečen spominu na po-
kojne, ki ga svojci izkazujemo na različne načine. Običajno 
prižgemo svečko v spomin, kar pa pomeni, da se v tem 
obdobju poveča količina odpadnih sveč na in v okolici po-
kopališč. Tudi na pokopališčih nastajajo odpadki skozi vse 
leto in količine niso nezanemarljive. Urejeno je ločeno zbi-
ranje odpadnih sveč, cvetja ter ostalih odpadkov in samo 
lani je bilo na Mestnem pokopališču v Kranju zbranih pri-
bližno 160 m³ odpadnih sveč. 
Kljub ločevanju noben odpadek ni dober, tudi če se lahko 
predela. Radi poudarimo, da je najboljši odpadek tisti, ki 
sploh ne nastane. Naša naloga je preprečevanje in zmanj-
ševanje količin odpadkov. Razmislimo, kako lahko prepre-
čimo oz. zmanjšamo ogromne količine odpadnih sveč, ki 
se v času dneva spomina na mrtve več kot potrojijo. Ver-
jamemo, da nam predniki ne bodo zamerili, če bomo letos 
prižgali svečo manj, potomci nam bodo za to hvaležni. V 
spomin na drage raje prižgimo virtualno svečo.

Če pa že prižgemo navadno nagrobno svečo, je pomemb-
no, da jo pravilno odložimo. Odpadne nagrobne sveče niso 
nevaren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko 
povzroča škodljive vplive na okolje. S predelavo odpadnih 
materialov iz nagrobnih sveč prispevamo k ohranjanju 
naravnih virov in preprečujemo emisije v okolje zaradi 
nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju 
PVC, ki je (vsaj v Sloveniji) najbolj uporabljan material za 
izdelavo ohišij nagrobnih sveč.

Sveče torej ne sodijo na odlagališča odpadkov, pač pa mo-
rajo končati v predelavi. Zato je pomembno, da se ločeno 
zberejo že na pokopališčih in oddajo naprej v predelavo. S 
pravilnim odlaganjem sveč v posebej označene zabojnike 
lahko tudi vi zagotovite, da sveče, ki ste jih uporabili, ne 
bodo obremenjevale našega okolja. Prosimo, upoštevajte 
navodila za ločeno zbiranje odpadkov. Naj vsak odpadek 
konča v pravem zabojniku.

Kranj – Za 25. november ob 17. uri v Avli MOK napoveduje-
jo že tretji humanitarni koncert s predstavitvijo prav tako 
tretje knjige Tudi ti si angel s podnaslovom Ko govori duša. 
Avtor likovnih del in organizator prireditve je slikar Janez 
Štros v sodelovanju z Mestno občino Kranj. Na prireditvi bo 
umetnik vsakemu obiskovalcu, ki bo prispeval za zunanjo 
ureditev igrišča pri OŠ Helene Puhar vsaj deset evrov, poda-
ril knjigo. Vabljeni na dogodek za dober namen.

Humanitarni koncert Ko govori duša

Ema Jelenc je zapela zbranim na pogovoru v Mestni 
knjižnici Kranj. / Foto: Primož Pičulin
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Suzana P. Kovačič

Kranj – V živo srce so se na 
pobudo ravnatelja Osnovne 
šole (OŠ) Tržič Staneta Gru-
ma in kolektiva šole povezali 
učenci, dijaki, vrtičkarji, 
vzgojitelji, učitelji iz OŠ 
Helene Puhar Kranj, OŠ 
Jakoba Aljaža Kranj, OŠ 
Matije Čopa Kranj, OŠ Sta-
neta Žagarja Kranj, OŠ 
Simona Jenka Kranj, OŠ 
Škofja Loka-Mesto, OŠ Žiri, 
OŠ Križe, OŠ Antona Toma-
ža Linharta Radovljica, OŠ 
Bistrica pri Tržiču in OŠ 
Tržič, Vrtca Tržič, Gimnazije 
Kranj, Gimnazije Franceta 
Prešerna in Biotehniškega 
centra (BC) Naklo. Kot je 
povedala predstojnica Zavo-
da za šolstvo, območne enote 
Kranj, Lucija Rakovec, ta 
simbolna formacija v svet 
prinaša veliko sporočilno 
vrednost z močjo pozitivnih 
misli med zbranimi. Opisala 
ga je kot dan, ki dviga upan-
je, da je vredno ... »Če kaj, bi 
vam zaželela, da verjamete 

vase. Da veste, da je življenje 
lepo in da ga je vredno skrb-
no negovati. Pomagajte lju-
dem, ki te sreče nimajo in 
potrebujejo vašo pomoč. 
Tudi drobne stvari štejejo, 
vsak dan, priložnosti je nes-
končno mnogo ... Treba je le 
odpreti oči in srce.« Pevec 
Tilen Lotrič je v srce povezal 
tri besede: veliko, živahno in 
mlado, kot najpomembnejše 
vrednote pa poudaril prija-
teljstvo, iskrenost, spoštova-
nje. Če človek ceni vrednote, 
je že to samo po sebi ena 
velika vrednota, je sklenil 
razmišljanje. »Srce je ljube-
zen,« je dejala prvošolka Juli-
ja iz OŠ Tržič, podružnične 
šole Lom, dijaku Patriku iz 
BC Naklo srce simbolizira 
srečo, o kateri je zapela tudi 
Nuša Derenda. Nastopili so 
še Tilen Lotrič, Nipke, Čuki, 
Stiven Rahman, učenci Glas-
bene šole Tržič in deklama-
torji sodelujočih šol.
Kranjski župan Boštjan Tri-
lar se je zahvalil, ker so orga-
nizatorji za dogodek, Gorenj-

sko verigo srca, izbrali Kranj, 
in se zahvalil tudi vsem sode-
lujočim, ki so v Kranj in širše 
prinesli dobro voljo in pozi-
tivno energijo. Tržiški župan 

Borut Sajovic je poudaril, da 
je ta projekt v preteklosti že 
povezal Tržičane, obenem pa 
je vesel, ker se projekt širi. 
Predsednik RS Borut Pahor, 

navdušen nad dogodkom in 
sporočili, ki so jih že na 
papirnate srčke zapisali mla-
di, se je ravnatelju Stanetu 
Grumu zahvalil z zastavo 

RS, protokolarnim darilom, 
ki ga podeljuje posamezni-
kom in skupnostim, ki gradi-
jo mostove med ljudmi, ki 
delajo našo družbo boljšo.

Povezani v veliko živo srce
Na kranjskem stadionu so petega oktobra sestavili največje živo srce v Sloveniji in v širni svet ponesli dobre misli. V Gorenjsko verigo srca, ki simbolizira 
vrednote, je (v)stopil tudi predsednik Borut Pahor.

Gorenjska veriga srca simbolizira vrednote, kot so ljubezen, sreča, pogum, strpnost, spoštovanje ..., ki niso samo besede 
na papirju, ampak jih moramo živeti. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Kranj – Gorenjska turistična 
zveza je v sodelovanju z 
Zavodom za turizem in kul-
turo Kranj gostila člane turi-
stičnih društev, ki so si po 
vodenem ogledu Kranja in 
rovov pod starim Kranjem 
izmenjali dobre prakse in 
nasvete. Sprejema v avli 
Mestne občine Kranj so se 
udeležili tudi direktor Zavo-
da za turizem in kulturo 
Kranj Tomaž Štefe, pod-
predsednik Turistične zveze 
Slovenije Dominik S. Čer-
njak in podžupan v opravlja-

nju funkcije župana občine 
Bohinj Jože Sodja. 
S podeljevanjem priznanj je 
Gorenjska turistična zveza 
na osrednji prireditvi izrazi-
la hvaležnost posamezni-
kom in društvom, ki vsak po 
svoje prispevajo k urejenosti 
domačih krajev in k delova-
nju turistične organizacije. 
Predsednica zveze Lucija 
Kavčič in tajnica Mirjam 
Pavlič sta podelili dve priz-
nanji za dolgoletno sodelo-
vanje, dvanajst priznanj za 
urejenost krajev na Gorenj-
skem v okviru projekta Turi-
stične zveze Slovenije Moja 

Dežela – lepa in gostoljub-
na, v okviru akcije Vrnimo 
gorenjski nagelj na gorenj-
ski balkon in okna z name-
nom, da se ohrani ta avtoh-
tona rastlina, tri priznanja 
za najlepše gorenjske nage-
ljne in petnajst priznanj dol-
goletnim članom turističnih 
društev (TD) Gorenjske. 
Med prejemniki so bili tudi 
člani TD Kokrica: Mimi Roz-
man, Francka in Franc Vene 
ter Milena Cuderman. Pro-
gram so glasbeno popestrili 
Folklorna skupina Iskraeme-
co iz Kranja, Kranjski kvintet 
in skupina Kostanarji. 

Kranj je gostil 
turistične delavce 
V Kranju je letos potekalo 48. Srečanje turističnih delavcev. Udeleženci so 
se sprehodili in spoznavali znamenitosti Prešernovega mesta ter se družili 
na sprejemu v avli Mestne občine Kranj. 

Med prejemniki priznanj dolgoletnim članom turističnih društev Gorenjske so bili tudi 
člani TD Kokrica: Mimi Rozman, Francka in Franc Vene ter Milena Cuderman. / Foto: Tina Dokl

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 
odpira vrata podjetjem preko meja!
Sredi letošnjega leta je OOZ Kranj začela s čezmejnim projektom Connect SME Plus. 
Cilj projekta je pospeševanje internacionalizacije podjetij, zlasti malih in srednjih po
djetij v obmejnem območju. OOZ Kranj nastopa v vlogi vodilnega partnerja, projek
tni partnerji pa so: NETS, d.o.o., Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, FH JOANNE
UM (univerza iz Gradca) in podjetje trinITec iz Avstrije.

Na povabilo podjetjem iz obmejnih regij smo prejeli 53 prijav. Na žalost bomo v pro
jekt lahko vključili le 25 podjetij. Avstrijska stran pa je zbirala svoja podjetja in jih je 
vključila 20. V novembru se začnejo izobraževanja Šola internacionalizacije, ki bodo 
potekala v osmih modulih vse do pomladi 2019.

Trenutno smo v fazi izbire izvajalca izobraževanj, za katere je vsebinski del pripravi
la Univerza FH JOANNEUM iz Gradca. Moduli so sledeči: pripravljalni modul, osnove 
moderne internacionalizacije in čezmejnega poslovanja, strategije vstopa na čezmej
ni in globalni trg, medkulturni management in mreženje, digitalna prodaja in marke
ting, inovativnost proizvodov in poslovna odličnost, mednarodno komuniciranje in 
predstavljanje v tujih jezikih, akcijski načrt za internacionalizacijo. Če bi tudi druga 
podjetja ali posamezniki, ki niso vključeni v projekt, želeli pridobiti ta znanja, naj spo
ročijo na zbornico, da bomo pripravili  te vsebine tudi zanje.

Sicer pa bomo na zbornici organizirali tudi številna čezmejna srečanja, obiskali in se 
poslovno povezali s podjetji iz Avstrije, BiH in Srbije. Z Mestno občino Kranj pa se 
dogovarjamo tudi o povezavi s pobratenimi mesti na gospodarskem področju. Na 
zbornici bomo organizirali več srečanj z uspešnimi podjetniki, ki so že uspeli na tujih 
trgih. Pomembna novost pa je tudi ustanovitev »help deska« – informacije v zvezi s 
čezmejnim poslovanjem s sedežem na OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37.

Kaj načrtujemo v prihodnje? 
– sklic ustanovnega zbora Kluba mladih podjetnikov OOZ Kranj – v novembru

–  pripravljamo sklop predavanj na temo kriznega managementa – kako zmanjšati  
tveganja v podjetju, coaching, metode in tehnike lobiranja ter metode in tehnike 
pogajanj. Zainteresirani dobite dodatne informacije na zbornici – 04 2818 310. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 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.

Zgodba o čevljarskih koreninah, otroštvu, mladostniški razigranosti 
in vojnih razmerah, o trdem delu, izkušnjah iz tujine in uspehih 
doma. Zgodba, sorodna drugim tržiškim čevljarjem, ki jim je 
življenje prinašalo tanjše ali debelejše rezine kruha, ter zgodba 
o Tržiču in Peku, kakršna sta bila in se ne bosta več vrnila. 

392 strani; 17 x 21,5 cm; trda vezava
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Suzana P. Kovačič

Kranj – S prireditvijo Otro-
ški svet v svate vabi so v to-
rek, 16. oktobra, v Domu 
krajanov Primskovo zazna-
movali 120-letnico šolstva 
ter 40-letnico novega šolske-
ga poslopja na Primskovem. 
V dneh, ki so sledila, je Ko-
ronarno društvo Gorenjske 
organiziralo predavanje na 
temo srčnega popuščanja, 
Šahovski klub Primskovo 
šahovski turnir, MePZ Mu-
sica Viva jesenski koncert. V 
soboto, 20. oktobra, je bil 4. 
pohod po poteh žitnih polj s 
spremljajočimi aktivnostmi. 
Člani Krajevna organizacija 
RK Primskovo so prikazali 
oživljanje s pomočjo AED, 
opravili 134 brezplačnih me-
ritev krvnega sladkorja in 
holesterola ter zbirali hrano 
in potrebščine za socialno 
šibkejše. Pohoda se je udele-
žilo nekaj čez sto pohodni-
kov, ki so imeli postanek z 
okušanjem dobrot na ekolo-

ški kmetiji Pr' Šmajd v Pre-
dosljah. Po pohodu je bilo 
živahno pred domom kraja-
nov s plesom, petjem, stari-
mi kmečkimi igrami, lovom 
na skrito lisico s taborniki 
rodu Stane Žagar ml., gasil-
ci PGD Kranj-Primskovo pa 
so povedali, da se že pripra-
vljajo na 140-letnico priho-
dnje leto. Zadišalo je po klo-
basi in zelenjavni juhi, ki jo 
je skuhal Dejan Luskovec. 
Letos je bila tudi razstava 
gob, ki jo je pripravilo Go-
barsko društvo Kranj. Pred-
sednik društva Avgust Ple-
menitaš je prinesel okrog 
160 vrst gob – od užitnih do 
smrtno strupenih. Med za-
nimivejšimi primerki je bil 
tudi neužitni veliki lovkar, 
nenavadna smdreča goba, ki 
zraste iz nekakšnega jajčka, 
po obliki in barvi pa spomi-
nja na rdečo zvezdo. Pleme-
nitaš in August Levačič sta v 
kotlu skuhala štirideset li-
trov okusne gobove juhe, v 
kateri je bilo 15 vrst gob. 

Na Primskovem  
so praznovali
Ob prazniku Krajevne skupnosti Primskovo je 
bilo od 16. do 20. oktobra več prireditev. 

V sklopu praznika je bila v Domu krajanov na Primskovem 
razstava gob. Na sliki Avgust Plemenitaš, predsednik 
Gobarskega društva Kranj. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – O zdravem življenj-
skem slogu in obvladovanju 
bolečine je Carmen L. Owen 
pred nedavnim govorila z 
gosti: anesteziologinjo in 
akupunkturistko doc. dr. 
Neli Vintar, fizioterapevtom 
Juretom Bornškom in špor-
tnim trenerjem Klemenom 
Jakšetom. Okroglo mizo v 
Stolpu Škrlovc sta organizi-
rali Kranjčanki, ki tudi delu-
jeta na Primskovem v Kra-
nju, zdravnica splošne medi-
cine in akupunkturistka Lea 
Šemrl in zdravnica dentalne 
medicine Simona Debelak. 
To temo sta izbrali, ker tudi 
sami pri svojem delu prepo-
znavata bolečino, ki je pogo-
sta spremljevalka življenja. 
Da pa bi bolečino lahko ob-
vladovali, jo je dobro najprej 
(s)poznati in razumeti. Toli-
ko, kot nas je ljudi, toliko je 
namreč obrazov bolečine. 
Kot je poudarila Neli Vintar, 

je bolečina lahko akutna in 
ima ob poškodbi celo zašči-
tno vlogo (da se npr. odma-
knemo, če se opečemo), lah-
ko je kronična in nevropat-
ska. Tudi depresija lahko 

boli. Gre torej za opredelitev 
telesne bolečine na eni stra-
ni in opredelitev psihične 
bolečine na drugi strani in 
za njuno medsebojno pove-
zanost. S tem se je strinjal 
tudi Jure Bornšek. Dejal je, 
da je telo povezano od glave 
do pete, da je vsaka malen-
kost v telesu ključna za dru-
go in torej ni rečeno, da če 
vas boli rama, se v njej skriva 
pravi vzrok bolečine. Kle-
men Jakše je izzval z vpraša-
njem, kaj bistvenega delamo 
narobe, da nas boli v križu. 
Njegov odgovor je: "V nači-
nu življenja." Recept, ki bi ga 
predpisal, pa je hoja: "Tudi 
če ne štejete, koliko korakov 
naredite na dan, samo da ho-

dite." O preskakovanju poti 
do ciljev pa je menil: "Mara-
ton je že v redu cilj, ampak 
treba je izbrati varno pot do 
tja."
Neli Vintar je povedala ne-
kaj o zahodni medicinski 
akupunkturi kot komple-
mentarni metodi, ki učinku-
je tudi protibolečinsko nav-
kljub nežnemu zbadanju 
iglic; kajti dojemanje boleči-
ne je individualno pogojeno. 
Pravilno izvedena akupunk-
tura k človeku pristopa na 
drugačen način, bolj celos-
tno, metoda pa vključuje 
tudi pravilno prehrano in 
gibanje. Nekdo, ki ima trdo-
vratne glavobole, ne more 
kar naprej jemati analgeti-

kov, že zaradi stranskih 
učinkov ne, ampak pridejo v 
poštev tudi metode brez 
zdravil. Kdaj torej analgeti-
ki, kdaj boljše da ne? Še veli-
ko odgovorov so ponudili na 
okrogli mizi na vprašanja, 
kdaj bolečino vzeti resno, 
kako bolečino doživljajo in 
sprejemajo vrhunski špor-
tniki, v kateri fazi zdravlje-
nja (bolečine) je fizioterapija 
najbolj primerna, nujna ... 
Pa obstaja način, da sploh 
ne začne boleti, je vprašanje 
postavila Carmen L. Owen 
in sklenila v razmislek: 
"Morda pa ne boli (ali vsaj 
manj boli), če smo pozitivno 
naravnani in imamo svetel 
pogled na življenje?"

Več obrazov bolečine
Bolečina je kdaj tudi naša prijateljica, ker nas prisili, da se pogovorimo sami s sabo, se pogledamo 
morda na drugačen način in razmišljamo, zakaj nas je obiskala. Tudi o tem je na okrogli mizi tekla 
beseda z zdravnico akupunkturistko, fizioterapevtom in športnim trenerjem.

Od leve: Jure Bornšek, Simona Debelak, Neli Vintar, Lea Šemrl, Carmen L. Owen in 
Klemen Jakše / Foto: Tina Dokl

Telo je povezano od 
glave do pete, vsaka 
malenkost v telesu je 
ključna za drugo in 
torej ni rečeno, da če 
vas boli rama, se v njej 
skriva pravi vzrok 
bolečine.
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Igor Kavčič

Kranj – Na aktualni razstavi 
se štirje mladi kranjski stri-
parji Neža in Ana Štular, 
Ožbej Šilc in Zala Julija Kav-
čič predstavljajo s stripi, 
nagrajenimi na različnih 
izvedbah slovensko-italijan-
skega mladinskega natečaja 
revije Stripburger in združe-
nja Vivacomox »Živel strip! 
Živela animacija!/Viva i 
fumetti! Viva l'animazio-
ne!« ter na letošnjem stri-
povskem natečaju revije 
Moj planet »Rešimo planet 
Zemljo«. Vsakoletni natečaj 
od leta 2000 promovira stri-
povsko umetnost in spodbu-
ja mlade risarje k ustvarjan-
ju stripov. Ustanovili so ga v 
Pordenonu, leta 2005 pa je 
k organizaciji in izvedbi pri-
stopil tudi naš Stripburger 
in od takrat je natečaj postal 
resnično velik.
Natečaj, ki je namenjen 
mladim iz Slovenije in Fur-
lanije - Julijske krajine, vsa-
ko leto kot iztočnico za 
ustvarjanje mladim ponudi 
drug stripovski lik sloven-
skega in italijanskega avtor-
ja ter prosto temo. Od leta 
2009 je natečaj razširil svoj 
okvir in poleg stripa mladim 
ponudil tudi ustvarjanje na 
področju filmske animacije. 
Na natečaj vsako leto prispe 
več kot petsto stripovskih in 
animiranih del, deloma nas-
talih v šolah, deloma kot 
samostojno delo mladih. 

Med nagrajenimi stripovski-
mi avtorji na natečaju »Živel 
strip! Živela animacija!« se 
že nekaj let pojavljajo tudi 
mladi kranjski avtorji, ki 
nekaj svojih del predstavlja-
jo v Kricah kracah.
Prva med dobitniki glavne 
nagrade na tem natečaju je 
bila leta 2008 Zala Julija 
Kavčič, danes študentka 
angleškega in italijanskega 
jezika, ki sicer ne riše stri-
pov, a se je takrat opogumi-
la in sodelovala na nateča-
ju. Ana Štular, šestošolka 
Osnovne šole Simona Jen-
ka, svoj prosti čas posveča 
sodobnemu plesu, branju 

knjig, pisanju pesmi, risa-
nju stripov, animaciji lutk 
in igranju klavirja, je na 
natečaju leta 2014 prejela 
posebno nagrado, v nasled-
njih dveh letih pa glavni 
nagradi. Tako je dobila 
možnost za izdajo svojega 
prvega stripovskega albuma 
Enodnevnica (Forum Ljub-
ljana, 2017). Za svoj strip je 
bila letos nagrajena na 
natečaju revije Moj planet. 
Njena sestrica Neža obisku-
je tretji razred, na natečaju 
je sodelovala dvakrat in 
obakrat, lani in letos, preje-
la glavno nagrado. V pros-
tem času se ukvarja s pisa-

njem pesmi, risanjem stri-
pov, sodobnim plesom, 
igranjem harmonike in 
drugih instrumentov, ani-
macijo lutk ... Tu je še 
Ožbej Šilc, dijak drugega 
letnika Gimnazije Kranj, ki 
za risanje stripov izkoristi 
vsak prosti trenutek, trenira 
pa tudi rokomet. Pravi, da 
bi bilo risanje stripov zanj 
sanjska služba. Na natečaju 
»Živel strip! Živela anima-
cija!« je sodeloval večkrat in 
za svoja dela prejel dve pri-
znanji in eno glavno nagra-
do (2015). Razstava stripov 
štirih avtorjev bo na ogled 
do konca novembra.

Mladi striparji razstavljajo
V Kulturnem centru Krice krace je na ogled razstava nagrajenih stripov mladih kranjskih striparjev.

Mladi kranjski striparji: od najmlajše Neže preko Ane do Ožbeja in nazaj / Foto: Andrej Štular
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Igor Kavčič

Kranj – Igralski ansambel 
se je v nedeljo in ponedel-
jek na festivalu Borštnikovo 
srečanje, ki te dni poteka v 
Mariboru, predstavil z dve-
ma izjemnima uprizoritva-
ma iz pretekle sezone, dra-
mo Teror odmevnega in 
trenutno v svetu najbolj 
uprizarjanega dela Ferdi-
nanda von Schiracha v reži-
ji Eduarda Milerja in dramo 
Naš razred poljskega avtor-
ja Tadeusza Słobodzianka v 
režiji mlade Nine Rajić Kra-
njac, na oder pa so jo Kranj-
čani postavili v koprodukci-
ji z Mestnim gledališčem 
Ptuj in Mini teatrom Ljub-
ljana. V tekmovalni pro-
gram jih je izbrala selekto-
rica Zala Dobovšek, ki je ob 

tem zapisala: »Izbrane 
uprizoritve vzpostavljajo 
odnos do skupnosti in sku-
pnega, časa, metodoloških 
raziskav in kritičnosti do 
aktualnega stanja sveta.« 
To za obe predstavi Prešer-
novega gledališča Kranj 
nesporno velja.
Uprizoritev drame Teror 
vzbuja veliko zanimanje 
gledalcev, k čemur gotovo 
pripomore dejstvo, da je 
občinstvo v predstavi posta-
vljeno v vlogo porote, ki 
mora na koncu odločiti, ali 
je obtoženi pilot Lars Koch 
kriv, ker je sestrelil potniš-
ko letalo s 164 potniki na 
krovu, zato da ne bi strmo-
glavilo na stadion, na kate-
rem je bilo 70.000 ljudi. 
Tudi „porotniki“ na Borš-
tnikovem srečanju so se 

odločali. S predstavo Naš 
razred je igralska ekipa v 
tekmovalnem delu Borštni-
kovega srečanja pri gledal-
cih zagotovo vzbudila raz-
mislek o zapletenih med-
človeških odnosih med dru-
go svetovno vojno, o člove-
ških usodah in nepričako-
vanih, nepredvidljivih živ-
ljenjskih preobratih. O tem, 
kako sta uprizoritvi Prešer-
novega gledališča navdušili 
strokovno javnost in občin-
stvo na Borštnikovem sre-
čanju, bomo izvedeli ob 
njegovem zaključku, v 
nedeljo na podelitvi festi-
valskih nagrad in priznanj.
V Prešernovem gledališču 
pa so najmlajše, pa tudi nji-
hove starše, navdušili že s 
prvo premiero v novi sezoni, 
igro Kdo je napravil Vidku 

srajčico, ki jo je po motivih 
zgodbe Frana Levstika upe-
snil in ubesedil Boris A. 
Novak. Videk obožuje nara-
vo in jo spoštuje, ta pa mu 
dobro vrača z dobrim, vzbu-
ja razmišljanje o velikih 
vprašanjih, ki tarejo vsakega 
človeka, uči, kako z najmlaj-
šimi spregovoriti ter jim 
vcepiti najvrednejše člove-
kove vrednote, in še marsi-
kaj. To je tisto, kar naj prav-
ljica da otrokom.

Medtem ko Vesna Pernarčič 
in Borut Veselko navdušuje-
ta v slovenski krstni uprizo-
ritvi igre Davida Ivesa Vene-
ra v krznu v režiji Primoža 
Ekarta, pa sta Miha Rodman 
in Maruša Oblak kot gostja 
odlična v predstavi Prerok, 
ki je v režiji Barbare Pie 
Jenič nastala po istoimenski 
literarni predlogi Khalila 
Gibrana. Če Venera v krznu 
odpira vprašanja o odnosu 
do žensk v sodobni družbi 

in na drugi strani tudi odsti-
ra pogled v zakulisje gledali-
ške ustvarjalnosti, pa nas 
Prerok zapelje v polje razmi-
šljanj o življenju in smrti, o 
vsakdanjih in temeljnih 
vprašanjih, ki si jih zastavlja 
slehernik in nanje išče 
odgovore. In, kar je velika 
prednost kranjske predsta-
ve, pri tem nagovarja vse 
naše čute. Kot kaže, je pred 
nami še dolga in uspešna 
gledališka sezona.

Prešernovci  
na Borštniku
Prešernovo gledališče se je na letošnjem, že 53. Boršnikovem srečanju v 
tekmovalnem programu predstavilo kar z dvema uprizoritvama. V novi 
sezoni že tri premiere.

Drama Naš razred: izjemna režija, odlična igralska ekipa in zgodba, ki se nas dotakne
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Kranj – V četrtek, 8. novembra, ob 18. uri bo ob praznovanju 
80. obletnice ustanovitve Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti (SAZU) v Galeriji Prešernovih nagrajencev odpr-
tje razstave grafičnih del iz galerijske zbirke. Odprtju razsta-
ve bo ob 19. uri v bližnjem Prešernovem gledališču sledil 
recital s predstavitvijo pesniške zbirke Drzne ptice sanj. V 
pesniški zbirki, ki bo izšla ob tem jubileju, je predstavljeno 
13 pesnikov in 11 grafikov – Prešernovih nagrajencev in čla-
nov SAZU.

Grafike in pesniški recital
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Mag. Tomaž Štefe, 
direktor Zavoda za 
turizem in kulturo 
kranj

Kranj, prestolnica slovenskih Alp, kulturno 
srce Slovenije in evropska prestolnica kulture 
2025. Sanje ali resničnost? Težko uresničljiva 
vizija ali preprosto poslanstvo Kranja?
Oktobra smo imeli v Kranju srečanje gorenj-
skih turističnih delavcev. Bili so navdušeni 
nad kranjsko kulturno, turistično in trgovsko 
ponudbo, nad urejenostjo mesta in slikovito 
okolico. Prav Kranjčani pa ste najbolj zaslužni, 
da je Kranj po rezultatih spletnega glasova-
nja Turistične zveze Slovenije postal najbolj 
gostoljubno veliko mesto v Sloveniji, daleč za 
sabo pa je pustil mesta, kot so Ljubljana, Ce-
lje in Velenje. Hvala lepa vsem, ki ste glasovali 
za Kranj! Mestna občina Kranj je sprejela po-
gumen sklep, da Kranj kandidira za kulturno 
prestolnico Evrope leta 2025. Eno izmed slo-
venskih mest bo to skoraj zanesljivo postalo, 
Kranj pa se bo moral s kandidaturo izkazati v 
konkurenci Ljubljane, Lendave, Nove Gorice in 
mogoče še kakšnega slovenskega mesta. Sreč-
no Kranj in naj zmaga najboljši!

Kaj pa aktualna kranjska kulturna ponudba?
Če še niste obiskali Mednarodnega festivala 
likovnih umetnosti, imate še nekaj dni časa, 
da to storite. Pridite v mestno jedro in obiščite 

UTRIP KRANJA
jesenski

www.visitkranj.si

kranjske galerije! Še posebno vam priporočam 
ogled Male galerije v Mestni hiši na Glavnem 
trgu, kjer boste lahko občudovali dela Victorja 
Vasarelyja, očeta slikarstva optičnih iluzij, ki 
ima v likovni umetnosti podobno mesto kot 
Pablo Picasso in Salvador Dalí. Na ogled je tudi 
del razstave Cinétique, ki sicer potuje na relaciji 
Budimpešta–Pariz–München. Take razstave so 
v tujini plačljive, pri nas pa poleg brezplačne-
ga ogleda, ponujamo tudi brezplačno vodenje! 
Festival je v slovenskih strokovnih krogih po-
stal prepoznan kot likovni festival, ki si ga je 
potrebno ogledati. Zaključil se bo 5. novembra, 
moderna umetnost pa bi si zaslužila, da bi do-
bila v Kranju tudi svojo stalno razstavo.
Med preostalimi dogodki ne pozabite na Noč 
čarovnic za otroke, ko bodo čarovnice prijazno 
strašile otroke v Rovih pod starim Kranjem do 
konca oktobra. Ob vodnjaku 31. oktobra pri-
pravljamo poseben Čarovniški piknik, zvečer 
pa Noč čarovnic za odrasle v Rovih pod starim 
Kranjem. Bliža se Martinovanje in z njim Vin-
ska pot. V Galeriji Prešernovih nagrajencev si 
še nekaj dni lahko ogledate razstavo Milana 
Eriča in Zvonka Čoha, 8. novembra pa se od-
pira razstava Prešernovih nagrajencev članov 
SAZU. Gorenjski muzej odpira razstavo o rod-
bini Khisl, po kateri se imenuje najbolj znan 
kranjski grad. Prešernovo gledališče bo tudi 
novembra navduševalo z izvrstnimi predstava-
mi, še posebno priporočam otroško predstavo 
Kdo je napravil Vidku srajčico. Če želite biti 
dobrodelni, pa vas toplo vabimo na Kulturni 
večer ob krušni peči na Kokrico. 
Želim vam čudovito kulturno-turistično jesen!

VINSKA POT 
Srečko Štagar, 
organizator Vinske poti 
v Rovih pod starim 
Kranjem

Vinska pot je edinstven 
kulinarični dogodek, na 
katerem se v najdaljši 
kleti Gorenjske pred-

stavi celotna vinorodna Slovenija in njene kuli-
narične dobrote. 
V zadovoljstvo in ponos nam je, da je priredi-
tev vsako leto bolj obiskana in prepoznavna, 
tako pri razstavljavcih kot obiskovalcih. Že 
11. leto zapored ekipa ZTKK in njegov »vinski 
trio« – Petra, Nina in jaz – skrbimo, da žlahtna 
kapljica iz slovenskih vinogradov pride tudi v 
gorenjsko prestolnico. 
Do sedaj se je v Rovih pod starim Kranjem 
predstavilo že več kot 130 različnih vinarjev. 
Dogodek vsako leto obišče več kot 4.500 lju-
biteljev žlahtne kapljice – ne samo iz Kranja, 
temveč iz vseh koncev Slovenije in tujine. Zara-
di dobrega odziva smo se tudi letos odločili, da 
obiskovalcem Vinsko pot ponudimo dva konca 
tedna, in sicer v petek, 9., v soboto, 10., ter v 
petek, 16., in soboto, 17. novembra. Vstopnice 
za nekatere termine so tudi že razprodane.
Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem je 
edinstvena, ker se odvija v prav posebnem am-
bientu – v rovih, zgrajenih med drugo svetov-
no vojno, ki so takrat služili za mestno zakloni-
šče. Danes se v njih odvijajo veliko prijetnejši 
dogodki in eden izmed njih je tudi Vinska pot. 
Obiskovalci ob vhodu prejmejo kozarec in vreč-
ko za kozarec. Pot jih vodi mimo več kot štiri-
desetih degustacijskih točk, kjer lahko vina po-
kusijo in tudi kupijo. Veliko obiskovalcev si na 
dogodku izbere »svojega« vinarja, pri katerem 
kupujejo tudi naprej. Treba je opozoriti, da pot 
poteka samo v eno smer, zato obiskovalcem 
svetujemo, naj kupujejo sproti, saj pot nazaj 
ni mogoča. Celoten ogled je omejen na tri ure. 
Tistim, ki se pripeljejo od daleč, svetujemo par-
kiranje na Sejmišču, pri Čebelici in na Hujah, 
na voljo pa bo tudi taksi služba. 
Ponudbo odličnih vin bodo dopolnili siri, kru-
šni izdelki in mesnine. Na ploščadi kanjona 
Kokre se bo moč okrepčati z dobrotami Kran-
ske kuhne, ki jih obiskovalci Kranja že dobro 
poznajo.

V rovih boste spoznali celotno vinorodno Slo-
venijo, ki se deli na tri vinorodne dežele, Po-
dravje, Posavje in Primorska, te pa na devet 
vinorodnih okolišev, ki se razprostirajo na pri-
bližno dvajset tisoč hektarjih. V 2.300 vinskih 
kleteh pridelajo okoli devetdeset milijonov 
litrov vina na leto. Razmerje med pridelavo 
belih in rdečih vin je približno 65 proti 35 v 
korist belih. Slovenski vinogradniki lahko izbi-
rajo med 52 priporočenimi in dovoljenimi vin-
skimi sortami, od tega je 37 belih in 15 rdečih. 
Največ pridelajo laškega rizlinga, sledijo refo-
šk, chardonnay, sauvignon ter malvazija. 

O barvi, vonju, starosti, okusu in poreklu vina 
boste lahko pokramljali tudi z vinsko kraljico, 
ki bo prisotna na dogodku. Posamezna vino-
rodna območja se bodo predstavila tudi s tu-
ristično ponudbo in gastronomskimi poseb-
nostmi.
Po dogodku vse obiskovalce vabimo tudi v ka-
varne in lokale mesnega jedra Kranja, kjer lah-
ko nadaljujete prijetno druženje.
Vabimo vas, da okusite vinorodno in kulinarič-
no Slovenijo na Vinski poti v Rovih pod starim 
Kranjem! 

KRANJSKA KULTURNO-TURISTIČNA JESEN

Sledite nam na 
@visitkranj

in ne pozabite svojih 
fotografij, ki ste jih posneli 

v Kranju in njegovi 
okolici označiti z značko 

#visitkranj! 
www.visitkranj.si

instagram

7. Mednarodni festival likovnih umetnosti / galerije Kranja, foto: Jošt Gantar
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KAM V MESECU NOVEMBRU?
19:00 Razstava: Črt Štrubelj, Layerjeva hiša
19:00 Kviz znanja - televizija in civilizacija
	 Mestna	knjižnica	Kranj

PETEK, 9. november 2018
15:00 Vinska pot, Rovi	pod	starim	Kranjem
17:30 Pravljica o ljudskih godcih
	 OKC	Krice	Krace
18:00 Odprtje razstave Grad Khislstein in   
 zgodbe rodbine Khisl,	Grad	Khislstein
19:00 VIST: razstava dilpomantov
 Layerjeva hiša
19:30 Martinovanje z ozarčani in   
 ansamblom Raubarji
 Dom krajanov Primskovo
19:30 Tadeusz Słobodzianek: Naš razred
	 Prešernovo	gledališče
20:00 Martinovanje z Rockomotivo
	 Cafe	galerija	Pungert
20:00 Koncert: SVEŽenj
	 Trainstation	SubArt

SOBOTA, 10. november 2018
8:00 Bolšji sejem,	Glavni	trg
9:00 Zaključek poletne sezone v   
 smučarskih skokih,	Smučarski	
	 skakalni	center	Gorenja	Sava
9:00 Delavnica: Samoobramba za   
 ženske,	Akademija	gibanja	in	veščin
10:00 Sobotna matineja: Ko odprem oči
	 Prešernovo	gledališče
12:00 Razstava: [Striptih] David Almajer in  
 udeleženke delavnice stripa, Jabolčni  
 strip,	Mergentalerjeva	ulična	galerija
13:00 Vinska pot, Rovi	pod	starim	Kranjem
19:30 Tadeusz Słobodzianek: Naš razred
	 Prešernovo	gledališče

Zgodba	drame	temelji	na	resničnem	dogodku,	po-
gromu	nad	Judi,	ki	se	je	na	Poljskem	med	drugo	
svetovno	vojno	zgodil	v	mestu	Jedwabne,	šokantna	
resnica	o	tem,	kdo	ga	je	dejansko	povzročil,	pa	je	
bila	dolga	leta	zamolčana.
20:00 Martinovanje z Joške v'n
	 Cafe	galerija	Pungert
20:00 Koncert: Balázs Elemér Group
	 Stolp	Škrlovec
20:00 Koncert: Distoržn
	 Trainstation	SubArt
21:00  Koncert: Lea Sirk, KluBar

PONEDELJEK, 12. november 2018
16:00 Delavnica plastičnega maketarstva
	 Otroški	stolp	Pungert
18:00 Predavanje: Šola odprtih vrat,   
 Predavanje o zdravilnih rožah 
 in izdelava ognjičeve kreme
	 Trainstation	SubArt

TOREK, 13. november 2018
9:00 Layerjeva akademija, powered by   
 Kovačnica Kranj, Layerjeva hiša
16:00 Predavanje: Nives Justin,   
 Formalizacija ustvarjalnega   
 delovanja, Layerjeva hiša
18:00 Votanove hčerke
	 Prešernovo	gledališče
18:00 Predavanje: Piera Ravnikar, Kako   
 (pre)živeti od umetnosti
 Layerjeva hiša

SREDA, 14. november 2018
17:00 Predstava: Nemška konverzacija   
 z native speakerjem - predhodna   
 prijava do 9.11.2018
	 Švicarska	šola
17:00 Slon po Animateki
	 Mestna	knjižnica	Kranj

18:00 Delavnica: Šola odprtih vrat, Izdelava  
 venčkov in čestitk
	 Trainstation	SubArt
19:00 Predavanje: Pacientove pravice
	 Mestna	knjižnica	Kranj

ČETRTEK, 15. november 2018
17:00 VRTanje,	OKC	Krice	Krace
17:00 Jesenska druženja v okviru razstave   
 akademskih slikarjev Milana Eriča 
 in Zvonka Čoha: Andrej Rozman Roza
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev
17:30 Otvoritev razstave Pisana otroška   
 paleta,	Galerija	Stara	pošta
18:00 Odprtje razstave Proč z Avstrijo! -   
 33 dni države SHS, Mestna hiša

PETEK, 16. november 2018
14:00 Promocija konopljine kozmetike
	 Trgovina	Kocar
15:00 Vinska pot,	Rovi	pod	starim	Kranjem
17:30 Predstava: Ojoj, boli!, OKC	Krice	Krace
20:00 Avtorski projekt 6, Stolp	Škrlovec
20:00 Martinovanje: Gino & Band
	 Cafe	galerija	Pungert
22:00 Koncert: Fršlus vol. 9
	 Trainstation	SubArt

SOBOTA, 17. november 2018
10:00 Sobotna matineja: Martin Krpan
	 Prešernovo	gledališče
10:00 Tekmovanje v kuhanju golaža, ki mu   
 sledi Glasba za dušo
	 Cafe	galerija	Pungert
13:00 Vinska pot,	Rovi	pod	starim	Kranjem
17:00 Koncert: Dobrodelni večer ob krušni   
 peči,	Kulturni	dom	Kokrica
20:00 Koncert: Trula Koalicija
	 Trainstation	SubArt
21:00  Koncert: Čudežna polja,	KluBar

PONEDELJEK, 19. november 2018
16:00 Tekstilnice,	Otroški	stolp	Pungert
19:00 Delavnica: Šola odprtih vrat,   
 Kvačkanje kap in oblačenje urbanih   
 stvari (street art)
	 Trainstation	SubArt
19:00 Mojca Širok - vedno na preži za   
 dobro zgodbo! (Teden	splošnih	knjižnic)
 Mestna	knjižnica	Kranj
 
TOREK, 20. november 2018

16:00 Knjižničar za en dan
	 Mestna	knjižnica	Kranj

Bi	 želeli	 poklic	 knjižničarja	 spoznati	 od	 blizu,	 na	
malo	zabavnejši	način?	Preizkusite	se	v	spretnostni	
vožnji	knjižnih	vozičkov,	poznavanju	abecede,	hitro-
stnem	zavijanju	knjig	ter	iskanju	rdeče	niti,	ki	pove-
zuje	nagrmadeno	gradivo.	(Teden	splošnih	knjižnic)
17:30 Delavnica: Pravljična joga
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Razstava Helmuta Machhammerja
	 LD	Kranj,	Mala	galerija
21:00 Filmsko gledališče: Gimme Danger   
 (Jim Jarmusch, 2016, 108’)
 Layerjeva hiša

SREDA, 21. november 2018
12:30 Delavnica: Nelagodje smisla v dobi   
 tehnike 1. del, Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Delavnica: Beremo s Tačkami
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19:00 Predavanje: Bratje in sestre Kranja   
	 (Teden	splošnih	knjižnic)
	 Mestna	knjižnica	Kranj

20:00 Kinofobija: Out of Nowhere - kratki   
 film o dolgem potovanju
	 Trainstation	SubArt

ČETRTEK, 22. november 2018
18:00 Vse življenje me spremljaš, »beseda  
 sveta materina« (Teden	splošnih		 	
	 knjižnic),	Mestna	knjižnica	Kranj
19:00 Večer poezije z Matejo Debeljak
 Layerjeva hiša
19:00 Razstava: Turbo galerija, 3 platna   
 (Jelena Dolenc), Trainstation	SubArt
20:00 Akustični večer z vokalistko Janjo   
 Martinjak, Panorama Stara pošta

PETEK, 23. november 2018
8:00 Lov na knjige (Teden splošnih   
 knjižnic),	Mestna	knjižnica	Kranj
12:00 XIV. odprti mednarodni kegljaški   
 turnir in 8. memorial Borisa
 Žukeviča za slepe in slabovidne  
	 Kegljišče	Triglav

Gre	za	eno	največjih	tekmovanj	v	Evropi	za	slepe	
in	slabovidne	v	steznem	kegljanju.
17:00 Delavnica: Zabavna znanost, Statična  
 elektrika	(Teden	splošnih	knjižnic)
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17:30 Predstava: Pismonoša Aljoša in   
 čarobni paket,	OKC	Krice	Krace
20:00 Koncert: Demolition Group
	 Trainstation	SubArt
20:00 Predstava: Nataša Živkovič, Sine   
 (2018) in Lana Zdravkovič, No.1   
 (2018),	Stolp	Škrlovec
21:00  Koncert: San Di Ego,	KluBar

SOBOTA, 24. november 2018
10:00 Sobotna matineja: Nagrada
	 Prešernovo	gledališče
19:00 Predstava: KUD Kiks, Gostovanje   
 mednarodnega festivala
 improviziranega gledališča Goli oder   
 v Kranju, Stolp	Škrlovec

NEDELJA, 25. november 2018
17:00  Ti si angel, Janez Štros,	Avla	MOK

PONEDELJEK, 26. november 2018
16:00 Predavanje: Kako razviti jekleno   
 odločnost, vztrajnost in entuziazem
	 Humana	-	Združenje	svojcev	pri	skrbi			
	 za	mentalno	zdravje
16:00 Delavnica plastičnega maketarstva
	 Otroški	stolp	Pungert

TOREK, 27. november 2018
17:00 Pretavanje: Šola odprtih vrat, Jaka   
 Bitenc, Kako poteka zdravljenje s   
 konopljo?	Trainstation	SubArt
17:00 Redno vodenje po rovih pod starim   
 Kranjem,	Kranjska	hiša
17:30 Predstava: Mojca Pokrajculja
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19:00 Pesem.si,	Mestna	knjižnica	Kranj
19:00 Razstava: »Kdo pravi, da so 
 pravljice samo za otroke?«
	 Stolp	Škrlovec

SREDA, 28. november 2018
17:00 Delavnica: Izdelava adventnih   
 venčkov,	Kulturni	dom	Kokrica
17:00 Delavnica: Beremo s Tačkami
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19:00 Koncert: Balkan Open Jam
	 Trainstation	SubArt
19:00 Animateka po Animateki
	 Mestna	knjižnica	Kranj

ČETRTEK, 29. november 2018
17:00 Jesenska druženja v okviru razstave   
 akademskih slikarjev Milana Eriča in  
 Zvonka Čoha: Anja Štefan
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev
19:00 Delavnica: Šola odprtih vrat, Osnove   
 samoobrambe,	Trainstation	SubArt
20:00 Predstava: Tina Valentan in Polona   
 Maher, Točka osi, 	Stolp	Škrlovec

PETEK, 30. november 2018
14:00 Trgovina Kocar praznuje 1. leto
	 Trgovina	Kocar
14:00 Predavanje: Predstavitev parne   
 destilacije in vse o sivki
	 Trgovina	Kocar
17:00 Redno vodenje po rovih pod starim   
 Kranjem,	Kranjska	hiša
18:00 Otvoritev razstave Re - Foto
	 Medgeneracijski	center
19:00 Razstava: Milan Kastelic, Varuhi   
 frekvence, Layerjeva hiša
19:00 Vrtiljak popevk
	 Šmartinski	dom	Stražišče
20:00 Koncert: Smetnaki,	Stolp	Škrlovec
21:00 Koncert: Brain Damage (fr, electro /  
 dub),	Trainstation	SubArt

VSAK PONEDELJEK
 Končno ponedeljek 
 Staro mestno jedro
17:15 Delavnica: Glasbene  
 urice Tri ptičice
	 OKC	Krice	Krace

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

VSAKO SREDO
 Sreda brez evra
	 Izbrani	lokali	v		   
 Starem mestnem  
	 jedru
16:00 Sredine Arturjeve ustvarjalnice
	 Otroški	stolp	Pungert
17:15 Delavnica: Glasbene urice Tri ptičice
	 OKC	Krice	Krace

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
16:45 Delavnica: Glasbene urice Tri ptičice
	 OKC	Krice	Krace
17:30 Delavnica: Glasbene urice Tri ptičice
	 OKC	Krice	Krace

VSAK PETEK
 Srečni petek
	 Izbrane	trgovine
  v Starem mestnem    
	 jedru
17:00 Družinski filmski petkovi večeri
	 Otroški	stolp	Pungert

VSAKO SOBOTO
8:00 Sobotni sejem,	Glavni	trg
10:00 Stolpova sobotna ustvarjalnica
	 Otroški	stolp	Pungert
11:00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko
	 OKC	Krice	Krace

 

ČETRTEK 1. november 2018
19:00 Koncert: Horna, Blaze of Perdition,   
 Iskald + guests,	Trainstation	SubArt

PETEK, 2. november 2018
17:30 Predstava: Šivilja in škarjice
	 OKC	Krice	Krace
22:00 Koncert: Hippitalism
	 Trainstation	SubArt

SOBOTA, 3. november 2018
10:00 Sobotna matineja: Ela Peroci, Moj   
 dežnik je lahko balon
	 Prešernovo	gledališče
11:00 Brezplačno vodenje: Kanjon reke   
 Kokre,	Kranjska	hiša
19:30 Yasmina Reza, Bog masakra
	 Prešernovo	gledališče
20:00 Koncert: Mutism
	 Trainstation	SubArt
21:00  Koncert: Psihomodo pop, KluBar

PONEDELJEK, 5. november 2018
16:00 Tekstilnice, Otroški	stolp	Pungert
17:00 Delavnica: Šola odprtih vrat, Skicirka
	 Trainstation	SubArt
17:00 Organiziran pohod: Pot Jeprškega   
 učitelja,	Medgeneracijski	center
18:00 Šola odprtih vrat: Potopisno   
 predavanje - hribi
	 Trainstation	SubArt
19:30 Venera v krznu,	Prešernovo	gledališče

TOREK, 6. november 2018
17:00 Soočenje kranjskih kandidatov za   
 župana- tematika: mladinska kultura   
 in mladi, Trainstation	SubArt
17:00 Boris A. Novak: Kdo je napravil   
 Vidku srajčico,	Prešernovo	gledališče
17:30 Delavnica: Pravljična joga
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19:00 Predavanje: Nad ledenikom in   
 velemestnim šikom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19:00 Razstava: Vasja Dobrlet, Simfonija   
 dežja,	Stolp	Škrlovec
19:00 Koncert: Akustik punk D.O.A.   
 NomeansNo,	Trainstation	SubArt

SREDA, 7. november 2018
12:30 Delavnica: Nelagodje smisla v dobi   
 tehnike 1. del,	Mestna	knjižnica	Kranj
17:00 Predavanje: Šola odprtih vrat,   
 Fotografija, Trainstation	SubArt
17:00 Delavnica: Tačkova urica
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Svečana podelitev odličij   
 nagrajencem 9. mednarodne   
 bienalne fotografske razstave
 Miniature 2018
 Prešernovo	gledališče
18:30 #Zobotrebec: Dušan Kastelic - tisti,   
 ki je risbi vdahnil življenje
	 Mestna	knjižnica	Kranj

Dušan	Kastelic	je	stripar,	ilustrator,	avtor	računalni-
ških	iger	in	režiser	animiranih	filmov.	Z	njim	se	bo	
pogovarjal	Zoran	Smiljanić.

18:30 Razstava: Dušan Kastelic - tisti, ki je  
 risbi vdahnil življenje
	 Mestna	knjižnica	Kranj

ČETRTEK, 8. november 2018
18:00 Odprtje razstave grafik iz zbirke   
 Slovenske akademije znanosti in   
 umetnosti (SAZU)
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev
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Čarovniški 
piknik in Noč 
čarovnic
Na	Čarovniškem	pikniku	bo	na	voljo	bogata	kulina-
rična	ponudba	s	čarovniškimi	flancati,	kostanjem,	
štruklji,	 klobasami,	 pivom	 in	 čarovniškimi	napoji.	
Otroci	 bodo	 na	 ognju	 pekli	 čarovniške	 dobrote,	
izdelovali	 instrumente,	 prepevali	 in	 rajali	 ob	 ani-
maciji	 Treh	 ptičic.	 Izvedeli	 boste,	 kako	 poteka	
profesionalno	maskiranje	igralcev,	in	se	spretnim	
rokam	 maskerjev	 lahko	 prepustili	 tudi	 sami.	 Za	
profesionalno	maskiranje	 odraslih	 in	 otrok	 se	 je	
treba	 prijaviti	 na	 www.visitkranj.com.	 Enostavna	
poslikava	 obraza	 za	 otroka	 pa	 je	 brezplačna.	 Za	
prijetno	glasbeno	 vzdušje	bosta	poskrbeli	 dekleti	
akustičnega	 dua	 Happy	 Vibe.	 Maskirane,	 site	 in	
veselo	razpoložene	vas	od	18.	ure	dalje	vabimo	na	
preizkus	poguma	v	Rove	pod	starim	Kranjem.	Za	
obisk	dogodka	Noč	čarovnic	za	odrasle	morate	biti	
starejši	od	14	let.	

Čarovniški	piknik	v	primeru	slabega	vremena	od-
pade.

31. 10. 2018 med 14. in 18. uro, Glavni trg 

NE ZAMUDITE!

Vinska pot
Obvezna	postojanka	vseh	 ljubiteljev	dobrega	vina	
in	 kulinarike	 so	 v	 novembru	 zagotovo	 Rovi	 pod	
starim	Kranjem.	Na	najbolj	nenavadno	lokacijo	za	
degustacijo	vina	se	namreč	vrača	Vinska	pot,	ki	je	
že	11.	po	vrsti.	Ponudbo	odličnih	vin	iz	vseh	sloven-
skih	vinorodnih	območij	bodo	dopolnili	siri,	krušni	
izdelki	in	mesnine.	Poskrbljeno	bo	tudi	za	animacijo	
in	glasbeni	program.	Posamezna	vinorodna	obmo-
čja	se	bodo	predstavila	tudi	s	turistično	ponudbo,	
gastronomijo	in	kulturnim	programom.	Vinorodno	
in	kulinarično	Slovenijo	boste	lahko	okušali	na	več	
kot	 štiridesetih	 degustacijskih	 točkah.	 Vstopnice	
so	 na	 voljo	 v	 Kranjski	 hiši,	 na	 vseh	 Eventimovih	
prodajnih	 mestih	 in	 bencinskih	 servisih	 Petrol.	
Svetujemo	 vam,	da	 si	 svojo	 vstopnico	 zagotovite	
čim	prej,	saj	so	nekateri	termini	že	razprodani.	

9., 10., 16. in 17. 11. 2018, 
Rovi pod starim Kranjem 

Plezalni dnevi 
Kranja
Zadnji	vikend	v	novembru	je	že	tradicionalno	rezer-
viran	za	Plezalne	dneve	Kranja,	ki	je	že	uveljavljen	
dogodek	na	koledarju	Državnega	prvenstva	v	špor-
tnem	plezanju	v	Sloveniji.

Športno	plezanje	je	ena	izmed	najbolj	atraktivnih	in	
vse	bolj	priljubljenih	športnih	zvrsti,	pri	kateri	pride-
jo	do	izraza	moč	in	dinamika	gibanja	plezalcev,	v	
veliko	pomoč	pa	je	spodbuda	gledalcev,	ki	plezalcu	
dajo	moč	in	potrebno	energijo	v	ključnih	trenutkih.

Zato	pridite	in	glasno	podpirajte	najboljše	sloven-
ske	plezalce	v	težavnostnem	in	balvanskem	pleza-
nju	 ter	 v	 vseh	starostnih	kategorijah.	 Tekmovalni	
del	 bo	 dopolnil	 zanimiv	 spremljevalni	 program.	
Vstop	je	prost.

Od 23. do 25. 11. 2018, 
Športna dvorana Zlato polje

Kdo pravi, da so 
pravljice samo za 
otroke 
Zlatorog	 in	 Ajdovska	 deklica	 v	 sodobni	 interpre-
taciji	 ponovno	 vabita,	 da	 vstopite	 v	 njun	 svet,	 se	
vživite	v	junake	pravljičnega	sveta	ter	v	zapletih	in	
razpletih	 razkrijete	 modrosti.	 V	 seriji	 devetih	 del	
nauke	 pripovedk	 oživljata	 fotograf	 Miha	 Mally	 in	
ilustratorka	 Nina	 Tomažin,	 njihove	 družbene	 vre-
dnote	pa	 zrcali	 literarno	delo	gimnazijke	Une	 Ize	
Grandovec.	Razstavo	o	 izbranih	 legendah	so	 tudi	
tokrat	popestrili	 objekti	 v	 srebru	oblikovalke	Tare	
Jovanović,	ki	vas	odpeljejo	med	dimenzije	realnega	
in	imaginarnega	sveta.	

Vabljeni na odprtje razstave, ki bo 27. 11. 
2018 ob 19. uri v Galeriji Janez Puhar (Stolp 
Škrlovec) in bo na ogled vse do 15. 12. 2018.

Koncertni 
napovednik
November	 na	 oder	 Trainstation	 SubArta	 prinaša	
nastop	skupin	Horna, Blaze of Perdition in Iskald 
z gosti	(1.	11.),	Mutism	(3.	11.),	večer trance glas-
be	(2.	11.),	akustični	nastop	punk	zasedb	D.O.A. 
in No Means No	(6.	11.),	nastope neuveljavljenih 
skupin	(9.	11.),	večer metal	(10.	11.)	in	elektron-
ske glasbe	(16.	11.),	koncert	Trula Koalicija	(17.	
11.),	Demolition Group (23.	11.)	ter	Balkan Open 
Jam	(28.	11.).	V	KluBar	prihajajo	Psihomodo pop 
(3.	 11.), Lei Sirk (10.	 11.),	Čudežna polja	 (17.	
11.)	in	San Di Ego (24.	11.).	Akademska folklorna 
skupina Ozara vas	 vabi	 na	 Martinovanje	 v	 Dom	
krajanov Primskovo z ansamblom Raubarji	 (9.	
11.).	 V	 Stolp	 Škrlovec	 prihaja	madžarska	 zased-
ba	Balázs Elemér Group	 (10.	 11.).	 V	 Kulturnem	
domu	 Kokrica	 pripravljajo	 Dobrodelni	 večer	 ob	
krušni	peči	s	Tilnom Artačem, Ansamblom Zarja in 
humoristom	Peška	(17.	11.).	Na	Vrtiljaku	popevk	
v	 Šmartinskem	 domu	 Stražišče	 boste	 prisluhnili	
slovenskim popevkam (30.	11.).	Martinovanje	na	
Pungertu	se	bo	odvijalo	z	Rockomotivo (9.11.),	Jo-
ške V'n	(10.11.),	Gino & Band	(16.11.)	ter	Glasbo 
za dušo	(17.11).

   
Organizatorji	si	pridružujejo	pravico	do	

spremembe	programa.	Organizatorje	prosimo,	
da	informacije	o	decembrskih	dogodkih	oddate	
do	17.	novembra	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.

Otroci, se vidimo na Noči 

čarovnic od 26. do 30. 

oktobra ob 16., 17. in 18. uri v 

Rovih pod starim Kranjem!

Dobrodelni večer 
za obnovo
hiše na Mlaki 
Turistično	društvo	Kokrica	pripravlja	Dobrodelni	
večer	ob	krušni	peči	s	čelistom	Tilnom Artačem, 
Ansamblom Zarja in humoristom Peška. Dogodek 
bo	v soboto, 17.11. ob 17. uri v Kulturnem domu 
Kokrica. 
Ves	izkupiček	od	prodajnih	vstopnic	bodo	namenili	
za	pomoč	pri	izgradnji	nadomestne	hiše	Suzani	in	
Ivanki	Šenk,	ki	sta	v	eksploziji	na	Mlaki	pri	Kranju	
izgubili	hišo	in	tako	v	trenutku	ostali	brez	vsega.	
Vstopnina je 10 EUR. Vljudno vabljeni! 

Razpis
Razpis za pridobitev razstavnega 
termina v Galeriji Kranjske hiše 
Galerijski	 svet	 Galerije	 Kranjske	 hiše	 objavlja	
razpis	za	pridobitev	razstavnih	terminov	v	Gale-
riji	Kranjske	hiše	v	Kranju	za	leto	2019.

K	 sodelovanju	 vabimo	 likovnike,	 fotografe	 in	
avtorje	 celovitih	 likovnih	 ali	 dokumentarnih	
projektov.	Pisno	prošnjo,	ki	naj	vsebuje	opis	del	
oziroma	 koncepta	 razstave,	 fotografijo	 repre-
zentativnega	dela,	kratko	osebno	predstavitev,	
želeni	termin	in	kontaktne	podatke	naj	do 12. 
decembra 2018	 naslovijo	 na	 naslov:	 Zavod	
za	turizem	in	kulturo	Kranj	(za	galerijski	svet),	
Glavni	trg	2,	4000	Kranj.	Kandidati	bodo	o	izbiri	
obveščeni	do	15.	januarja	2019.

Svetlopisani 
dnevi fotografije 
v novembrski 
Kranj prinašajo 7 
fotografskih razstav 
na kar  9 prizoriščih.

Otroško Martinovanje – Praznik luči
Otroci	bodo	Martinovo	obeležili	na	tradicio-
nalen	način	s	petjem	in	hojo	z	lučkami.	Pra-
znik	upanja	izvira	iz	legende	o	sv.	Martinu,	ki	
je	beraču	za	zaščito	pred	mrazom	dal	svoj	
plašč.	Prav	tako	tudi	lučka	da	zaščito	ognju,	
ki	je	začel	svetiti.	Praznovanje	otroke	uči,	da	
smo	 sami	 sebi	mala	 lučka	 v	 temnih	 dneh	
in	na	ta	način	lahko	svetimo	tudi	za	druge.	
Otroci	 bodo	 na	 delavnicah	 izdelali	 svojo	
lučko	 (lahko	 jo	 prinesejo	 tudi	 od	 doma),	
s	katero	se	bodo	sprehodili	po	poti	miru	v	

kanjonu	Kokre,	kjer	jih	čaka	predstava.	Dogodek	
bo	v	vsakem	vremenu.

11. novembra ob 18. uri, zbor v Krice Krace

torek, 6. 11., ob 19h, Galerija	Janeza	Puharja	Stolp	Škrlovec
Vasja Doberlet: Simfonija dežja

sreda, 7. 11., ob 18h, Prešernovo	gledališče	Kranj
Podelitev odličij	nagrajencem	in	odprtje	mednarodne	razstave	fotografij	Miniature	2018	v	galerijah	
Mestne	hiše	in	Prešernovega	muzeja

sreda, 7. 11., in četrtek, 8. 11, Trainstation	SubArt
Šola odprtih vrat: delavnica osnov fotografije,	Mentor:	Črt	Štrubelj

četrtek, 8. 11., ob 20h. Galerija	Mahlerca	Layerjeve	hiše,	Črt Štrubelj: Razdalje

petek, 9. 11., ob 17h, Galerija	Na	mestu	(pred	Mestno	knižnico	Kranj) 
Fotografsko	društvo	Janez	Puhar:	razstava plakatov fotografij mestnih motivov

petek, 9. 11., ob 18h, Kavarna	Layer	in	Tomšičeva	ulica
Blaž Pintar: La Cara de Cuba

petek, 9. 11., ob 19h,	Galerija	Layerjeve	hiše
V	raznolikosti	smo	odprti,	izbor del diplomantk in diplomantov	Oddelka	za	fotografijo	VIST

sobota, 10. 11., od 11h do 13h, Kabinet	izumitelje	Puharja
POP-UP razstava Svetlopis in dan odprtih vrat
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Pred turobnim jesenskim vremenom se lahko 
skrijete v oazo miru in razvajanja, ki jo najde-
te v wellness centru Vrelec Brdo. Znani so po 
svoji ekskluzivnosti, intimnosti in prijaznem 
ter strokovnem osebju. Telo in duha lahko raz-
vajate v savnah in z različnimi paketi masaže 
ter nege. Ste vedeli, da redno obiskovanje savne 
pomirja, pomaga odpraviti stres, prečiščuje di-
halne poti, izboljša prekrvavitev in razstruplja 

Nasvet za izlet
Wellness Brdo 

telo? Po savnanju pa skočite še na eno izmed 
masaž ali programov nege telesa iz njihove bo-
gate ponudbe. V jesenskem času so vam pripra-
vili prav poseben paket, ki so ga poimenovali 
kar Jesensko doživetje. Posebna ponudba velja 
do 30. novembra (z možnostjo podaljšanja). To 
jesen si vzemite čas zase! Za vse velneške stori-
tve je potrebna vnaprejšnja rezervacija termina, 
saj je število gostov omejeno.

Lea Behek Shop
V centru našega mesta smo dobili prav posebno 
butično modno trgovinico Lea Behek Shop. 
Butična  modna  trgovinica združuje  modo  in 
lepotičenje oziroma ličenje, dve največji strasti 
umetnice Lee Behek. Mlada ustvarjalka oblačil 
in vizažistka je naredila pogumen korak in za-
čela samostojno kariero z odprtjem svoje prve 
trgovine s konceptom. V preteklosti je obliko-
valka sodelovala z več glasbeniki, med njimi 
tudi z vedno ekstravagantno Raiven. Lea uživa, 
ko lahko za koga ustvarja ekstravagantne kose, 
in želi, da bi bila njena ustvarjalnost dostopna 
vsem, saj za to, da bi se oblekli tako, kot si želi-
mo, ni treba čakati na posebne priložnosti. Lea 
Behek Shop vam ponuja edinstvene kose, ki 
bodo vašo garderobo zagotovo popestrili. Obla-
čila ne sledijo slepo modnim trendom, so večni 
kosi, ki bodo razburkali vaš stil ali pa vnesli ti-
sto manjkajočo »začimbo«. Vabljeni na Prešer-
novo ulico vsi, ki si iščete unikatne kose ali pa 
preprosto želite dobiti navdih.

 Kranj je najlepše in 
 najgostoljubnejše večje mesto

31.10.2018 
od 18:00 
do 24:00.
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SLEPA ULCA:

Noč čarovnic za odrasle v rovih pod starim Kranjem 
Strašljivo doživetje v kranjskem podzemlju

Več informacij na:
slepa-ulca.si
facebook.com/slepaulca/
https://www.visitkranj.com/sl/noc-carovnic-kranj

Rovi pod starim Kranjem
za otroke

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši, 
ter uro pred pričetkom na dan dogodka do razprodaje.

ob 16., 17. in 18. uri
26. - 30. 10.
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NOVEMBER Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

www.visitkranj.si

V Portorožu so med 8. in 11. oktobrom v so-
organizaciji ključnih partnerskih institucij v 
turizmu potekali Dnevi slovenskega turizma, 
vsakoletni najpomembnejši strokovni dogodek 
te panoge. V pestrem programu so se zvrstile 
številne prireditve, podelili so najvišje nagra-
de v turizmu, predstavljene so bile  inovativne 
ideje, plenarni del in slovenski turistični forum 
pa sta v številnih predstavitvah, diskusijah in 
okroglih mizah poudarila aktualno tematiko 
aktiviranja vrednosti v turizmu. 
Kranj že več let sodeluje v tekmovanju Moja 
dežela – lepa in gostoljubna in se poteguje za 
laskavi naslov najlepšega in najgostoljubnejše-
ga večjega mesta. Vsakoletni trud za napredek, 
izboljšave in turistično prepoznavnost pa so 
Kranj tudi tokrat uvrstili med najboljše. Prejeli 

Strokovna ekskurzija z ogledom 
dobrih praks v mestnih središčih
Zavod za turizem in kulturo Kranj je za kranjske 
turistične delavce organiziral strokovno ekskur-
zijo z ogledom dobrih praks v mestnih središčih. 
Ogledali smo si Gradec v Avstriji, glavno mesto 
štajerske regije, ter se seznanili z lokalnim in re-
gijski turistični razvojem ter sodelovanjem med 
zasebnim in javnim sektorjem. Sledil je ogled 
znane turistične kmetije, ki se je z nadgradnjo 
svoje ponudbe razvila v privlačen turistični pro-
dukt. Ekskurzijo smo zaključili v gostilni Lectar, 
ki je združila domačo obrt, tradicijo in sodobne 
trende ter tako postala obvezen postanek tu-
rista na obisku Gorenjske. Dan smo zaključili 
z mislijo, da so take strokovne ekskurzije zelo 

pomembne zaradi izobraževanja in mreženja, 
zato se bomo na pot ponovno odpravili ob letu 
osorej. Vse udeležencem ekskurzije se lepo za-
hvaljujemo!

 Brezplačno vodenje po         
 kanjonu reke Kokre

smo nagrado za najlepše in naj gostoljubnejše 
večje mesto v Sloveniji v spletnem glasovanju, 
ki jo je v imenu Mestne občine Kranj prevzel 
mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj.
Kranju je priznanje podelila Turistična zveza 
Slovenije, ki se ji prav lepo zahvaljujemo. Prav-
zaprav pa ste nam to priznanje podelili obisko-
valci in domačini Kranja, ki ste oddali svoj glas. 
Kranj je dobil okrog 450 glasov, mesta, ki sledijo 
– Velenje, Ljubljana in Celje – pa so jih dobila 
približno polovico manj. Na Zavodu za turizem 
in kulturo Kranj se zahvaljujemo vsem Kranjča-
nom, vsem Gorenjcem, vsem obiskovalcem in 
prijateljem Kranja, ki ste glasovali in pripomo-
gli k temu, da je Kranj postal najgostoljubnejše 
veliko mesto v Sloveniji po oceni obiskovalcev.

Posebnost Kranja je, da se dviga nad trideset 
metrov globokim kanjonom reke Kokre, ki je 
drugi najvišji kanjon ob mestu v Evropi. Zeleni 
kanjon sredi mesta ponuja oddih in sprostitev 
v naravi le nekaj metrov od mestnega vrveža. 
Prisluhnite zgodbi o reki in njenem kanjonu 
in se z lokalnim vodnikom odpravite na 
vodeno krožno pot po kanjonu. Ogledali si 
boste znamenitosti, ki pričajo o človekovem 
sobivanju z naravo na tem območju. Ob divji 
reki so namreč nekoč gradili mline in žage, čez 
kanjon pa so zgrajeni tudi številni mostovi. 
Izvedeli boste več o mestnem kopališču in 
njegovem posebnem redu za dame in gospode. 
Doživite mesto Kranj, kjer ste z eno nogo v 
mestu in z drugo v naravi, in se pridružite 
brezplačnemu vodenju. Zbor je v Kranjski hiši 
3. novembra ob 11. uri.
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»Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj  
vsakogar izmed nas.« (Paulo Coelho)  

 

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.

	Petek, 2. 11. 2018, 18.00–19.00  
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju Bruna 

Gröninga.  Predavanje izvaja Krog prijateljev Bruna Gröninga. 

	Ponedeljek, 5. 11. 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.  
Komunikacija za potrebe vsakdanjega življenja. 

	Ponedeljek, 5. 11. 2018, 10.00–11.00  
  Vesele urice – FRANCOŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku 

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

	Ponedeljek, 5. 11. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz matematike,  

fizike in drugih predmetov za osnovno šolo. Obvezne prijave. 

	Ponedeljek, 5. 11. 2018, 17.00–18.30  
  Ponavljamo uspešnico iz leta 2016: Pot Jeprškega učitelja  

Sprehajalna gozdna pot, varovana z ograjo, kjer lahko opazimo  
prepadne stene kanjona reke Kokre, gnezdišča ptic ..., tudi klopi in 
police s knjigami in raznimi promocijskimi tablami, ki nas bodo  
spomnile na bogato zgodovino tega območja. Zbirno mesto na  
parkirišču pred picerijo Karantanija (Drulovka). Vodi Janko Zupan. 

	Ponedeljek, 5. 11. 2018, 18.00–19.30  
 Kvačkanje za vse generacije. Prinesite kvačko in garn 3,5; Marinka. 

	Ponedeljek, 5. 11. 2018, 18.00–20.00  
  Delavnice za mladostnike. Namenjena mladostnikom nad 12 let. 

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

	Ponedeljek, 5. 11. 2018, 18.00–19.30  
  Predstavitev knjige Maje Križnar: Izgubila sem tebe, a našla sem 

sebe. Zgodba je resnična pripoved o tem, kako je osebna kriza lahko 
nova priložnost.  

	Torek, 6. 11. 2018, 10.30–12.00  
  Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju težav z uporabo računalnikov ter telefonov. 

	Torek, 6. 11. 2018, 11.00–13.00  
  Europass življenjepis. Praktična delavnica, kjer vam svetujemo, 

kako pripraviti življenjepis. Obvezne prijave. 

	Torek, 6. 11. 2018, 17.00–18.00  
  Vesele urice – NEMŠČINA. Si želite konverzacijo v nemščini na  

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice  
NEMŠČINE. 

	Torek, 6. 11. 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 ...). S tapkanjem spreminjamo omejujoča prepričanja, ki nam 
ne koristijo več, in popravljamo svojo samopodobo. 

	Sreda, 7. 11. 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, 7. 11. 2018, 17.00–18.00  
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Sreda, 7. 11. 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, 8. 11. 2018, 10.00–12.30  
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

	Četrtek, 8. 11. 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, 8. 11. 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 praktič-
no igračo. 

	Četrtek, 8. 11. 2018, 17.00–19.30  
  Predavanje: Partnerski odnos kot bližnjica do nebes na zemlji.  

Na predavanju bomo spoznali, kako sam postati boljši partner in 
ustvarjati zdrav in srečen partnerski odnos. 

	Petek, 9. 11. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz angleščine, 

nemščine in drugih predmetov za osnovno šolo. Obvezne prijave.

	Petek, 9. 11. 2018, 17.00–19.30  
 TAROK – družabni večer. Družabni večer ob igri taroka. 

	Petek, 9. 11. 2018, 18.00–20.00  
 Petje ljudskih pesmi. Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite. 

	Ponedeljek, 12. 11. 2018, 8.30–10.30  
 Slovenija, moja nova država.  

	Ponedeljek, 12. 11. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz matematike,  

fizike in drugih predmetov za osnovno šolo. Obvezne prijave. 

	Ponedeljek, 12. 11. 2018, 17.30–19.30  
  Predavanje: Rad bi postal/a prostovoljec/ka. Radi bi vam  

posredovali čim več informacij o prostovoljstvu. 

	Ponedeljek, 12. 11. 2018, 17.30–18.30  
  Numerologija. Napoved je na podlagi vaših osebnih rojstnih  

podatkov. Obvezne prijava zaradi omejenega števila udeležencev. 

	Torek, 13. 11. 2018, 18.00–19.00  
  Vesele urice: Esperanto. Esperánto je mednarodni planski pomožni 

sporazumevalni jezik. Vabljeni na pogovor v esperantu. 

	Torek, 13. 11. 2018, 18.00–19.30  
  Zdravilne meditacije. Vizualizacija in meditacije za spodbujanje  

notranje samozdravilne moči. 

	Torek, 13. 11. 2018, 18.00–19.00  
  ,,VAJE dihaj''. Skupinska vadba z Brigitto, kjer odpravljamo plitko  

dihanje in se naučimo sproščanja posledic stresa. 

	Sreda, 14. 11. 2018, 17.00–18.00  
 Jezikam slovensko  

	Sreda, 14. 11. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko  

	Sreda, 14. 11. 2018, 18.00–19.30  
  Predavanje: Človek kot večdimenzionalno bitje – 7. del.  

Ezoterični pogled na nevidne dele našega celotnega bitja.  
Predava Zoran Železnikar. 

	Sreda, 14. 11. 2018, 18.15–19.45
  Gobe in gobarjenje. Konjiček in rekreacija , utrdite svoje znanje na 

predavanju o gobah. Predaval bo Bojan Arzenšek, gobar, amaterski 
mikolog z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju gobarstva,  
soavtor dveh slovenskih knjig.

	Četrtek, 15. 11. 2018, 10.00–12.30  
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in 
drugo folkloro. 

	Četrtek, 15. 11. 2018, 10.30–11.30  
  Vesele urice – ITALIJANŠČINA. Vabimo na konverzacijske urice  

ITALIJANŠČINE. 

	Četrtek, 15. 11. 2018, 14.00–17.00  
  Brezplačno osebno svetovanje za izbiro Bachove cvetne esence. 

Svetovanje vodi Tannja Yrska. Prijave so obvezne. 

	Četrtek, 15. 11. 2018, 17.00–18.30  
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno medsebojni 

podpori, deljenju izkušenj. Svojci lahko s seboj pripeljejo osebe  
z demenco. 

	Četrtek, 15. 11. 2018, 17.00–20.00  
  Kuhajmo z Matejo Reš – Fermentiranje zelenjave. Fermentiranje 

oziroma naravno kisanje je način skladiščenja zelenjave, pri katerem 
ni izgub. Živilo postane še bogatejše in lažje prebavljivo.  
Obvezna prijava, zaradi omejenega števila osebna tel. 041 724 134 
ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si. 

	Četrtek, 15. 11. 2018, 18.00–20.00  
 Maketarske delavnice. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

	Petek, 16. 11. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz angleščine, 

nemščine in drugih predmetov za osnovno šolo. 

	Petek, 16. 11. 2018, 17.00–18.30  
  Predavanje: Miselni in duhovni svet starih kultur. Nebesa in pekel 

v različnih duhovnih tradicijah starega in novega sveta. Predava  
Marko Ogris, filozof in sociolog kulture. 

	Petek, 16. 11. 2018, 18.00–19.30  
 Družabni večer: tombola. Izvaja MD Z roko v roki.  

	Ponedeljek, 19. 11. 2018, 8.30–10.30  
 Slovenija, moja nova država.  

	Ponedeljek, 19. 11. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz matematike,  

fizike in drugih predmetov za osnovno šolo. Obvezne prijave. 

	Ponedeljek, 19. 11. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice – FRANCOŠČINA.  

	Ponedeljek, 19. 11. 2018, 18.00–19.30  
 Kvačkanje za vse generacije. Prinesite kvačko in garn 3,5; Marinka. 

	Ponedeljek, 19. 11. 2018, 18.00–19.30  
  Miselne igre. Različne igre in vaje za razvoj in ohranjanje kognitivnih 

sposobnosti 

	Ponedeljek, 19. 11. 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.  

	Torek, 20. 11. 2018, 10.30–11.30  
 Vesele urice – NEMŠČINA  

	Torek, 20. 11. 2018, 11.00–13.00  
 Europass življenjepis  

	Torek, 20. 11. 2018, 17.00–18.30  
 Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija  

	Torek, 20. 11. 2018, 17.00–19.00  
   Kulinarično popoldne. Mesili, valjali, oblikovali, rezali, sekljali in  

kuhali bomo ter se veselili dobrot. 

	Torek, 20. 11. 2018, 17.30–19.30  
  Starševstvo – ni panike! – otroci. BITI STARŠ JE POSLANSTVO. Po-

moč in podpora staršem pri vzgoji. Hkrati bodo potekale družabne, 
ustvarjalne igre za otroke. 

	Torek, 20. 11. 2018, 18.00–19.00  
 Vesele urice – ANGLEŠČINA  

	Sreda, 21. 11. 2018, 17.00–18.30  
  Mamice za mamice. Povezani v različnosti. Prek glasbe, skupinskega 

petja in plesa ustvarimo prostor, kjer lahko vsi delimo svoje občutke, 
kjer se počutimo sprejeti in povezani, tako z otroki, drug z drugim in 
sami s sabo. Izvaja društvo MAMICE ZA MAMICE. 

	Sreda, 21. 11. 2018, 17.00–18.00  
 Jezikam slovensko

	Sreda, 21. 11. 2018, 18.00–19.30  
  To delam zase – komunikacije, temperamenti. Pogledali bomo  

načine medsebojne komunikacije in odvisnost komunikacije od  
temperamenta. Ste že bili kdaj narobe razumljeni? Ste že kdaj vi  
narobe razumeli koga? Teorije iz knjig bomo zamenjali za življenje.  
Carpe diem!

	Sreda, 21. 11. 2018, 18.00–20.00  
  Odprta skupina za samopomoč. Skupino vodi Slovensko društvo 

Hospic.  

	Sreda, 21. 11. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko  

	Četrtek, 22. 11. 2018, 10.00–12.30  
 Medkulturno v Kranju  

	Četrtek, 22. 11. 2018, 17.00–19.00  
 Namizni tenis – turnir. Igranje namiznega tenisa. 

	Četrtek, 22. 11. 2018, 17.00–18.30  
 Življenje z osebo z demenco  

	Četrtek, 22. 11. 2018, 17.00–18.30  
  Šiviljska delavnica. Usvojimo znanje šivanja. Zaradi omejenega  

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

	Petek, 23. 11. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz angleščine, 

nemščine in drugih predmetov za osnovno šolo. 

	Petek, 23. 11. 2018, 17.00–19.30  
 TAROK – družabni večer. Družabni večer ob igri taroka. 

	Petek, 23. 11. 2018, 18.00–19.00  
  Predavanje: uvodno informativno predavanje o učenju Bruna 

Gröninga  

	Petek, 23. 11. 2018, 18.00–20.00  
 Petje ljudskih pesmi 

	Ponedeljek, 26. 11. 2018, 8.30–10.30  
 Slovenija, moja nova država  

	Ponedeljek, 26. 11. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz matematike,  

fizike in drugih predmetov za osnovno šolo. Obvezne prijave. 

	Ponedeljek, 26. 11. 2018, 17.30–18.30  
 Numerologija

	Ponedeljek, 26. 11. 2018, 18.00–19.30  
 Šah. Obvladate kraljevsko igro? Šah za vse. Vabljeni. 

	Torek, 27. 11. 2018, 18.00–19.00  
  Vesele urice: Esperanto. Esperánto je mednarodni planski pomožni 

sporazumevalni jezik.  Vabljeni na pogovor v esperantu. 

	Torek, 27. 11. 2018, 18.00–19.30  
  Zdravilne meditacije. Vizualizacija in meditacije za spodbujanje  

notranje samozdravilne moči. 

	Sreda, 28. 11. 2018, 17.00–18.00  
 Jezikam slovensko  

	Sreda, 28. 11. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice – RUŠČINA  

	Sreda, 28. 11. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko.  

	Četrtek, 29. 11. 2018, 10.00–12.30  
 Medkulturno v Kranju  

	Četrtek, 29. 11. 2018, 17.00–18.30  
 Življenje z osebo z demenco  

	Četrtek, 29. 11. 2018, 17.00–20.00  
  Sladke pregrehe: Medenjaki in piškoti. Kulinarično delavnico vodi 

Helena Krišelj. 

	Četrtek, 29. 11. 2018, 17.00 - 18.00  
 Vesele urice – ITALIJANŠČINA  

	Četrtek, 29. 11. 2018, 18.00–20.00  
 Maketarske delavnice  

	Petek, 30. 11. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz angleščine, 

nemščine in drugih predmetov za osnovno šolo. 

	Petek, 30.11.2018, 18.00–20.00
  Otvoritev razstave RE – FOTO. Fotografska razstava z naslovom  

Re-Foto: Rdeča nit so elementi recikliranja, popravljanja ter druge 
trajnostno naravnane prakse. Te elemente bi radi predstavili kot vre-
dnote, ki bi morale postati življenjska praksa. Z razstavo želimo prika-
zati možne načine ponovne uporabe in podpreti tiste, ki trajnostno 
prakso že prakticirajo. Pripravlja jo društvo fotografov Fotorama. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – V Kulturnem, umet-
niškem in izobraževalnem 
društvu APéL so se srečali 
ustvarjalci, ki že vrsto let 
delujejo na gledališkem, ple-
snem, likovnem in glasbe-
nem področju in svoja zna-
nja posredujejo mlajšim 
rodovom. Društvu APéL se 
je tako pridružila igralska 
šola POTica, ki že šesto leto 
skrbi za kakovostno igralsko 
in gledališko vzgojo ter pro-
fesionalni igralski trening 
osnovnošolskih otrok pod 
vodstvom akademske igral-
ke Andreje Stare. Gledališ-
ko-plesno pripravljalnico 
Gibamica vodi plesalka Tali-
ja Kaličanin. Gibamica je 

namenjena vrtčevskim otro-
kom, Talija pa otroke sklad-
no z njihovo razvojno sto-
pnjo pripravlja na kasnejši, 
resnejši igralski trening v 
POTici. Mig je članska ples-
na skupina, ki se ukvarja s 
sodobnimi plesnimi tehni-
kami. Mica potica pa je 
odrasla gledališka skupina, 
ki ustvarja večinoma avtor-
ske gledališke predstave na 
profesionalnem nivoju.

Igrati ali živeti svojo 
življenjsko vlogo?
Kot je poudarila Andreja Sta-
re, Kulturno, umetniško in 
izobraževalno društvo APéL 
že s svojim imenom želi spo-
ročiti, da je izobraževanje 

pomemben del dejavnosti 
društva: "Prirejamo semi-
narje osebnostne rasti in 
delavnice gledališke vzgoje 
za posameznike, podjetja in 
pedagoške delavce. Poime-
novali smo jih 'Igrati ali žive-
ti svojo življenjsko vlogo?'. S 
pomočjo gledaliških vaj in 
preko gledališkega medija 
slušatelji krepijo samoza-
vest, ustvarjalnost, izboljšajo 
delo v skupini, retorične spo-
sobnosti in zmožnost javne-
ga nastopanja. Predvsem pa 
iščemo načine, kako se spo-
prijeti z vsakodnevnimi nalo-
gami – vlogami, da bi čim 
manj škodovali sebi in dru-
gim ter ohranili človeško 
dostojanstvo, lepoto in pozi-
tivno energijo."

Nagrade in dosežki
V letu dni delovanja društva 
APéL so že vidni dosežki. 
Igralska šola POTica je na 
16. mednarodnem festivalu 
gledaliških sanj prejela kar 
tri nagrade: posebno nagra-
do žirije za gibalni izraz je 
prejela predstava Koze, prvo 
nagrado za najboljšo pred-
stavo tretje triade je prejela 
predstava Okrog sveta, pose-
bno nagrado žirije za men-
torsko delo pa je prejela 
Andreja Stare.
Plesna skupina Mig se je 
uvrstila na državni nivo sre-

čanja plesnih skupin v orga-
nizaciji Javnega sklada 
Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti (JSKD), 
igralska šola POTica pa je 
na srečanju otroških gledali-
ških skupin Slovenije preje-
la zlato plaketo na državnem 
nivoju in srebrno plaketo ne 
regijskem nivoju.

Festival gledališča, plesa 
in ostalih umetnosti
Prvi tak festival pod ime-
nom FESTinLOVE, na kate-

rem se predstavijo amater-
ski kot tudi profesionalni 
umetniki, je društvo APéL 
priredilo prvič junija letos. 
Ponudili so dve gledališki, 
eno plesno predstavo in eno 
predstavo mešanih gledališ-
kih žanrov. "V prihodnje bo 
festival potekal dva dni in 
ponudil tudi mednarodno 
zasedbo in še večjo širino 
umetniških zvrsti," je napo-
vedala Andreja Stare, saj, 
kot je poudarila, je že letoš-
nji z obiskom dokazal, da si 
ljudje želijo tovrstnih dogod-

kov. Društvo APéL je tudi na 
letošnjem Tednu vseživ-
ljenjskega učenja organizi-
ralo samostojni dogodek ob 
svetovnem dnevu družin 
pod imenom Sosed-soseda, 
sodelovalo na Paradi učenja, 
izvedlo predpremiero na 
Tednu mladih in Tednu lju-
biteljske kulture, kot gost 
sodelovalo na Kaleidoskopu, 
z učenci posnelo intervju z 
novinarjem Alešem Ogri-
nom za radijsko oddajo 
Hudo (prvi program radia 
SLO) ... 

Izjemno leto za igro in ples
Leto dni je, kar so ustanovili Kulturno, umetniško in izobraževalno društvo APéL s sedežem v Domu krajanov na Primskovem v Kranju. Njihova igralska 
šola POTica je bila letos že večkrat nagrajena in tako kot članska plesna skupina MIG uvrščena na tekmovanja na državnem nivoju.

Nagrajena predstava Okrog sveta / Foto: Klemen Korenjak

Multimedijska predstava Voda – modra zgodba, gledališče 
Mice Potice / Foto: Klemen Korenjak

Maša Likosar

Kranj – Bela palica, ki sim-
bolizira slepoto, slepim in 
slabovidnim omogoča rela-
tivno samostojnost pri hoji 
in orientaciji. Mednarodni 
dan bele palice obeležujemo 
15. oktobra, ob letošnjem 
dnevu pa so se člani Medob-
činskega društva slepih in 
slabovidnih (MDSS) Kranj 

sprehodili skozi mestno jed-
ro Kranja.
Predsednik MDSS Emil 
Muri je pojasnil, da so tovrst-
ni skupinski sprehodi prilož-
nost, da javnost podrobneje 
seznanijo z delom in življe-
njem slepih ter slabovidnih. 
"Opozarjamo na ovire in 
prepreke, ki slepe in slabovi-
dne osebe ovirajo pri vsako-
dnevnem gibanju v urbanem 

okolju, in hkrati na potrebe 
uvajanja določenih ukrepov, 
ki bi naši invalidni populaciji 
pripomogli h kvalitetnejše-
mu življenju," je povedal 
Emil Muri in dodal: "Bela 
palica je danes povsod po 
svetu priznana kot pripomo-
ček, ki ne označuje le kora-
kov slepe osebe, ampak jim 
zagotavlja varno hojo. Je 
občutljiv in varen pripomo-
ček, ki služi kot antena za 
prepoznavanje in lociranje 
ključnih predmetov v okolju, 
ovir in strukture tal, obenem 
pa simbolizira osebno neod-
visnost slepe osebe in opo-
zarja druge, da je uporabnik 
slep in ima zato posebne 
potrebe in pravice."
Sprehoda so se udeležili tudi 
podžupanja Občine Jesenice 
Vera Pintar, podžupan Mest-
ne občine Kranj Boris Veho-
vec in Gregor Habjan, ki je 
slepe in slabovidne poučeval 
orientacijo in mobilnost. 
"Ovir, ki jih je nujno treba 
odpraviti, je v Kranju veliko. 
Najbolj problematične so 

poškodovane stopnice in plo-
čniki, krožišča, ugreznjeni 
jaški, premalo je kontrastov 
in smernic, na pločnikih pa 
niso označeni prehodi za 
pešce. Pri novih gradnjah in 
obnovah cest bi nujno morali 

upoštevati prilagoditve za sle-
pe in slabovidne," je poudaril 
Gregor Habjan.  
Člani društva so med spre-
hodom mimoidočim razdel-
jevali tudi brošuro z naslo-
vom 10 zmot in resnic o 

slabovidnosti in 10 zmot in 
resnic o slepoti. Brošuro, ki 
na humoren način odstira 
temo videčih, sta pripravili 
Ingrid Žolgar in Aksinja 
Kermauner, ilustriral pa jo 
je Gašper Rus. 

V mestu veliko ovir za slepe
Člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj so se ob mednarodnem dnevu bele palice sprehodili skozi mestno jedro Kranja.

Gregor Habjan je kranjskemu podžupanu Borisu Vehovcu 
pojasnil, kakšne prilagoditve potrebuje mesto, da bo bolj 
prijazno in varno za slepe in slabovidne. / Foto: Tina Dokl

Člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj so mednarodni dan bele palice 
obeležili s sprehodom skozi mestno jedro Kranja. / Foto: Tina Dokl
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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,  
Nazorjeva ulica 1 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

Maša Likosar

Kranj – Krožna tekaška trasa 
je potekala od Prešernovega 
gledališča, mimo Prešerno-
vega gaja, čez kanjon Kokre 
in po kranjskih ulicah do vo-
dnjaka v starem mestnem 
jedru. Tekači so tekli na 3,3 
kilometra in deset kilome-
trov, najmlajši pa so se preiz-
kusili na Krančkovem otro-
škem teku, katerega dolžina 
je znašala dvesto metrov. 
Organizator dogodka je bil 
tudi letos Atletski klub Tri-
glav Kranj v sodelovanju z 
Zavodom za šport Kranj, Za-
vodom za turizem in kulturo 
Kranj ter Mestno občino 
Kranj. Matjaž Polak iz AK 
Triglav Kranj je bil z udelež-
bo nadvse zadovoljen. "Do-
segli smo nov mejnik Teka 
za Kranj, teklo je 660 teka-
čev, od tega se je 180 udele-
žencev preizkusilo na 10-ki-
lometrski progi, Krančkove-
ga otroškega teka pa se je 
udeležilo 180 otrok," je poja-
snil Polak in dodal: "Naš 
glavni namen je povezati 
kranjske športnike. To nam 
je letos uspelo, saj se je prvič 
v zgodovini združilo sedem 
kranjskih klubov: nogome-
tni, atletski, plavalni, odboj-

karski, tekaško-smučarski, 
vaterpolski in klub Rija."
Tek za Kranj so podprli tudi 
ambasadorji športa: tekač in 
član Atletskega kluba Tri-
glav Rok Puhar, skakalec 
Robert Kranjec, plavalec 
Emil Tahirovič, smučarska 
tekačica Vesna Fabjan in ko-
šarkar Marko Milič. 
Na 3,3-kilometrski progi je 
letos ponovno zmagal Rok 
Puhar, ki je progo premagal 

v času 9,40 minute. Pri žen-
skah je bila prva Klara Mali 
s časom 11,49 minute. 
V teku na deset kilometrov 
je slavil lanskoletni zmago-
valec Dino Grbić s časom 
33,33 minute. Ob zmagi je 
dejal: "Sem velik podpornik 
teka in športa nasploh. Re-
kreativno tečem že tri leta, 
tokrat je bila 'desetka' pred-
priprava za 21-kilometrski 
Ljubljanski maraton." Pri 

ženskah je bila najhitrejša 
sedemnajstletna Lenča Bele-
har s časom 38,19 minute, 
ki se je s tekom začela 
ukvarjati šele letos poleti. 
"Kolesarjenje je moj primar-
ni šport, sedaj pa dvakrat 
tedensko tudi tečem. Teka 
za Kranj sem se udeležila 
prvič, in ker je bila izkušnja 
izjemna, se naslednje leto 
ponovno vidimo," je poveda-
la Lenča.

Dosegli nov tekaški mejnik
Drugo soboto v oktobru so osrčje in mestne ulice Kranja preplavili tekači, ki so se udeležili drugega 
Teka za Kranj. Organizator dogodka je bil tudi letos Atletski klub Triglav Kranj.

Ambasadorja športa Robert Kranjec in Emil Tahirovič sta spodbujala najmlajše tekače. 
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Kranj – Evropskega klubske-
ga pokala so se Kranjčanke 
udeležile kot lanskoletne dr-
žavne podprvakinje. Ekipa 
osmih deklet – Petra Bašek, 
Tara Hočevar, Nika Blago-
vič, Tanja Perišič, Anja For-
štnarič, Brigitte Strelec in 
rezervni igralki Eva Blagovič 
ter Vesna Pavlič – je v pred-
tekmovanju na kegljišču v 
sarajevski Zetri osvojila prvo 
mesto, v polfinalu so prema-
gale Istro iz Poreča in v fina-
lu zanesljivo slavile proti 
madžarskemu Rakoshegyju 
iz Budimpešte. Kot zmago-
valke so se hkrati neposre-
dno uvrstile v evropsko ligo, 
prvo tekmo bodo odigrale 
26. novembra proti Romun-
kam.
Trenerju Albinu Juvančiču 
zlata medalja pomeni potrdi-
tev njegove kegljaške filozo-
fije. "Moj cilj je bila uvrstitev 
v zaključne boje in glede na 
pogoje, ki so bili dani na tek-
movalnem objektu, sem zelo 
hitro ugotovil, da imamo 
prednost pred ostalimi eki-
pami. Naša največja pred-
nost je izurjenost v tehniki 

in v izvedbi metov, kar se je 
izrazito pokazalo v predtek-
movanju, saj smo zmagali 
za osemdeset kegljev pred 
naslednjeuvrščenim," je po-
jasnil Juvančič in dodal: "Ni-
mamo posebne kegljaške 
tehnike, je pa moja poseb-
nost, da kot trener igralkam 
ne vsiljujem lastne igre, am-
pak poskušam tisto, kar ima-
jo in kar znajo, nadgraditi do 
te mere, da lahko vsaka igral-

ka svoje potenciale optimal-
no izkoristi." 
Letos se je v poletnem pre-
stopnem roku kegljačicam 
Triglava pridružila Petra Ba-
šek, ki je v kranjski ekipi ta-
koj začutila željo po borbi in 
uspehu. "To je moja prva 
sezona v Kranju in takoj 
smo posegle po zlatu, kar 
pomeni, da smo res konku-
renčne vsem najboljšim eki-
pam. Občutek ob tem je se-

veda izjemen, dosegle smo 
to, kar smo želele," je pove-
dala Baškova in dodala: "S 
pripravami smo začele ko-
nec julija, trenirale smo 
praktično vsak dan. Vse 
punce že imamo izkušnje z 
največjih tekmovanj, tokrat 
pa se je naša kvaliteta poka-
zala predvsem pri 'igri na 
čiščenje', bile smo osredoto-
čene in odlično odigrale na 
vseh pozicijah."

Zlato za kegljačice
Navijači, med njimi tudi podžupan Mestne občine Kranj Boris Vehovec, so na domačem kegljišču 
zaploskali ženski članski ekipi Kegljaškega kluba Triglav Kranj, ki je v Sarajevu osvojila naslov 
evropskih klubskih prvakinj.

Evropske klubske prvakinje s trenerjem Albinom Juvančičem so ob sprejemu na domačem 
kegljišču razrezale tudi torto. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Hladnejši dnevi na-
znanjajo, da se je jesenski 
del tekmovanja v 1. sloven-
ski nogometni ligi prevesil v 
zaključne obračune. Če bo 
šlo po načrtih, bo do 8. de-
cembra, ko bodo na sporedu 
zadnje letošnje tekme, še 
šest krogov. 
Ekipa kranjskega Triglava je 
s tremi zmagami, tremi ne-
odločenimi rezultati in sed-
mimi porazi ter 12 zbranimi 
točkami trenutno na osmem 
mestu prvenstvene lestvice, 
kranjske nogometne prvoli-
gaše pa prav v naslednjih 
dveh krogih čakata pomemb-
na obračuna. Jutri, v soboto, 

bodo ob 14. uri gostili ekipo 
Celja, ki je s 16 točkami na 
lestvici tik pred Triglavom. 
Tudi v naslednjem, 15. kro-
gu, Kranjčani igrajo doma. 
V nedeljo, 4. novembra, se 
bodo pomerili z ekipo Kr-
škega, ki je trenutno na za-
dnjem, 10. mestu prvenstve-
ne lestvice. Tekma se bo za-
čela ob 11.45.
Sledilo bo težko gostovanje 
pri Mariboru, 24. novembra 
pa bodo na domači zelenici 
gostili ekipo Domžal. V 18. 
krogu, 1. decembra, bodo 
gostovali pri Rudarju v Vele-
nju, jesenski del tekmovanja 
pa bodo predvidoma zaklju-
čili na stadionu v Fazaneriji, 
ko bodo gostovali pri Muri.

Čas za domači tekmi

Nogometaši Triglava so na prvenstveni lestvici 
na osmem mestu, priložnost za nove točke pa bo 
že jutri, ko gostijo ekipo Celja.

Na zadnji domači tekmi je ekipa Triglava morala priznati 
premoč Gorice. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Prejšnji teden so se v Buenos Airesu končale tretje 
olimpijske igre mladih, na njih pa so naši mladi športniki 
osvojili kar enajst odličij, ki so jih v soboto že prinesli do-
mov. Med dobitniki odličij sta tudi dva mlada kranjska špor-
tnika. Plavalka kranjskega Triglava Tina Čelik je tretje mesto 
osvojila v disciplini petdeset metrov prsno. Bronasto odličje 
so si priborili tudi mladi slovenski košarkarji, med njimi pa 
je bil tudi Kranjčan Adrian Hirschmann.

Kranjčanka in Kranjčan z bronastima medaljama
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Predsednica Stranke za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost

Za mesto in Vas
Čas za ženske
Kranj ima potencial s proračunom, s kate-
rim lahko naredimo projekte, za nas, bolj 
enakomerno in bolj za ljudi. Zato sem dva-
krat do sedaj naredila anketo. Vzorec prvič 
je bil 300 odgovorov, drugič pa 400.
Rezultat me je vzpodbudil. Če bi bile volit-
ve v začetku oktobra, bi zmagala v drugem 
krogu. Izid mi je dal pogum in motivacijo za 
naprej,  še posebno ker si moram večino 
stroškov financirati sama.
Ključ odgovora pa je v vztrajnosti, kajti pre-
govor pravi, da  najboljše stvari pridejo   
vztrajnim.
Prepričana sem, da je pomembno sode-
lovanje med levimi in desnimi. To, kar 
sem kot svetnica delala v mestnem svetu 
že zadnja štiri leta.
Vedno sem podpirala dobre projekte, ne 
glede na to, kdo jih je predlagal. 

In kako živim?
Vse življenje živim na Mlaki. Glede na to, da 
sva z možem skupaj že več kot 30 let, lahko 
rečem, da precej tradicionalno. Nekateri 
pravijo, da    ni moderno, kljub temu pa 
trdim, da je    to vsekakor moja prednost. 
Kaže na stabilnost, trdnost in pripadnost 
kraju.
Naklonjena sem človekoljubnosti, saj sem 
se nekaj časa pri Belem obroču prostovolj-
no ukvarjala z ljudmi na robu življenja. Sku-
šala sem jim pomagati v projektu »Začnite 
znova« z možnostmi, da si vsak sam zasluži 
kruh, da postane neodvisen.
Prihajam s kmetije, kjer je mojo mladost 
zaznamovalo delo. Kljub moji takratni neje-
volji, da samo delamo, sem kasneje ugoto-
vila, da imeti delovne navade ni slabo. 
Nemalokrat sta me v težavah reševala delo 
in vztrajnost.
Po poroki sva z možem naredila hišo.
Vedno me je zanimal posel in podjetništvo. 
Kako iz enostavnih zadev narediti »biznis«. 
Ves čas študija sem tudi delala, imela že 
zgodaj dodatne prihodke od šivanja, 
ampak vedno znova sem spoznavala, da 
samo z delom ne obogatiš. Imeti moraš 
tudi znanje. Pomembna je resnica, da ni nič 
enostavno, da se je za posel treba potruditi, 
se učiti in vztrajati. Imeti okoli sebe dobre 
ljudi je ena velikih prednosti.

Ženske na položajih
Čas je za ženske v prvih vrstah, ne le za 
kvote.
V anketi sem vprašala tudi, kako Kranjčani 
gledajo na žensko kot kandidatko za župa-
njo. Zanimivo, bila sem prijetno preseneče-

na, pozitivno. Večina jih meni, da bi bil lah-
ko že čas, da županja postane ženska.
Spomnim se, da me je, ko sem bila direkto-
rica Zdravilišča Radenci, moj generalni 
direk tor vprašal, zakaj okrog sebe nabiram 
samo ženske. Bila sem začudena, saj se tega 
do takrat sploh nisem zavedala. Res sem 
okoli sebe nabrala sodelavce, predvsem 
ženske, ker so bile po moji oceni boljše. 
Ženske smo dobre sodelavke, če nas ne 
izkoriščajo, če nam dajo priznanje in smo 
upoštevane.
Sprašujem pa se, ali ženske volimo ženske. 
Npr. za županjo?
Upam, da  ženske postajamo bolj zrele in 
znamo presoditi, kdaj katera od nas blefira 

in se zanaša na ženske čare, kdaj pa res želi 
nekaj narediti s svojim delom.
Ženske bolj povezujemo, vključujemo različ-
ne profile obeh spolov in se manj ukvarjamo 
s samopromocijo. Povezovanje dobrih plati 
ljudi lahko prinese razvoj in napredek. 

Moja družina
Mož je IT-strokovnjak, mednarodni svetova-
lec, po izobrazbi   mag. in univ. diplomirani 
farmacevt, vodi najino firmo, kjer pa je že 
zaposlen tudi najin sin. Za sina Janeza zdaj že 
tudi lahko rečem, da je postal odgovoren fant. 
Moja družina me podpira pri kandidaturi.

O prijateljih
Imam jih precej, skozi leta na različnih me-
stih, kjer sem delala. Kar precej zgodb v 
mojem življenju je povezanih s tem, da sem 
koga podpirala in pomagala v poklicnem 
ali na drugih področjih.

Podjetništvo kot prihodnost Kranja
Kranj je na razpotju, že skoraj brez korenin, 
se ne znajde več v sodobnem življenju. Tre-
ba mu je dati možnosti razvoja podjetniš-
tva, da mlade obdržimo doma. Mladi z bolj-
šimi plačami si bodo lahko omogočili bolj-
še življenje, boljši standard, kot ga ima 
Kranj sedaj. Zato je eden od mojih projek-
tov obrtna cona Hrastje (zaradi bližine leta-
lišča), če bomo zamudili še to priložnost, 
potem pa nam bodo res vse prednosti po-
brale sosednje občine. Na tej osnovi bomo 
lahko gradili tudi zdravstveno dejavnost. 
Kajti s sredstvi od podjetij si lahko obetamo 
dobro zdravstveno infrastrukturo, tudi bol-
nišnico in stanovanja za mlade.

 Kandidatka za županjo  

Barbara Gunčar

Vilma Stanovnik

Kranj – Naj spomnimo, da je 
bilo na zadnjih lokalnih voli-
tvah leta 2014 v Mestni obči-
ni Kranj sedem kandidatov 
za župana. Prvi krog volitev 
je potekal 5. oktobra, drugi pa 
19. oktobra. Za mesto župa-
na se je potegovalo sedem 
kandidatov: Zoran Stevano-
vić, Irena Čebašek, Barbara 
Gunčar, Boštjan Trilar, 
Andrej Šušteršič, Janez Čer-
ne in Mohor Bogataj. V 
prvem krogu glasovanja sta 
največ glasov dobila Boštjan 
Trilar (38,85 odstotka) in 
Mohor Bogataj (33,62 odstot-
ka). Tako sta se Trilar in 
Bogataj dva tedna kasneje 
pomerila v drugem krogu, 
volivci pa so več glasov (54,99 
odstotka) namenili kandida-
tu VZK – Več za Kranj, stran-
ka za lepšo prihodnost, Boš-
tjanu Trilarju. Njegova stran-
ka je takrat dobila tudi največ 
mandatov v mestnem svetu, 

osem. V občinskem svetu je 
dobilo mesto še pet predstav-
nikov Slovenske demokrat-
ske stranke (SDS), štirje 
predstavniki Stranke moder-
nega centra (SMC), takrat 
Stranke Mira Cerarja, trije 
predstavniki Nove Slovenije 
– krščanski demokrati (NSi), 
trije predstavniki Demokrati-
čne stranke upokojencev Slo-
venije (DESUS), dva predsta-
vnika Socialnih demokratov 
(SD), dva predstavnika Stran-
ke za napredek krajevnih 
skupnosti (SZNKS), dva 
predstavnika Liste za razvoj 
Kranja ter po en predstavnik 
Slovenske ljudske stranke 
(SLS), Neodvisne liste Zora-
na Stevanovića, Povezane 
lokalne skupnosti (PLS) ter 
Liste Barbare Gunčar.

Župan Trilar  
ne kandidira več
Že ob lanskem občinskem 
prazniku je sedanji župan 

Boštjan Trilar napovedal, da 
na letošnjih lokalnih volit-
vah ne bo znova kandidiral 
za župana. Do predpisanega 
datuma, 18. oktobra, je bilo 
pri občinski volilni komisiji 
vloženih osem kandidatur 
za župane. Do konca tega 
tedna oziroma do 28. okto-
bra poteka še preizkus zako-
nitosti kandidatur in list 
kandidatov, saj bomo obe-
nem volili tudi člane občin-
skih svetov ter člane krajev-
nih in vaških skupnosti. Do 
2. novembra morajo občin-
ske volilne komisije sestaviti 
liste kandidatov in jih obja-
viti.
Se je pa 19. oktobra že zače-
la volilna kampanja, ki se 
mora končati najkasneje 24 
ur pred dnem glasovanja, to 
je do 16. decembra ob pol-
noči. Glasovanje bo 18. 
novembra. Predčasno glaso-
vanje bo potekalo 13., 14. in 
15. novembra, pri čemer se 
lahko posamezne občinske 

volilne komisije odločijo, da 
glasovanje poteka samo en 
ali dva dni, saj zakon ne 
določa natančnega števila 
dni, ko poteka predčasno 
glasovanje.
Če nobeden od kandidatov 
ne bo dobil večine glasov, bo 
potreben drugi krog volitev, 
ki bo potekal 2. decembra. 

Barbara Gunčar
Edina ženska med kandidati 
v Mestni občini Kranj je 
mag. Barbara Gunčar, ki je 
kandidaturo za županjo 
najavila že na začetku juni-
ja, uradni predlagatelj pa je 
Stranka za enakomeren 
lokalni razvoj in podjetnost 
(SLRP). Gunčarjeva je mest-
na svetnica in je bila pobu-
dnica ustanovitve Stranke za 
enakomeren lokalni razvoj 
in podjetnost, na ustanov-
nem zboru pa so jo izvolili 
tudi za predsednico. »Pove-
zati se moramo tisti, ki želi-

mo dobro živeti v mestu, in 
tisti, ki želimo dobro živeti 
na vasi,« je takrat poudarila 
Gunčarjeva in pojasnila, da 
tako ona kot stranka ne želi-
jo biti usmerjeni ne levo in 
ne desno, pač pa želijo delati 
lokalno. Prepričana je, da je 
tudi v kranjski občini čas, da 
jo vodi ženska, v svojem 
programu pa v ospredje pos-
tavlja vzpostavitev razmer za 
razvoj podjetništva z delov-
nimi mesti, ki bi bila privla-
čna za mlade in jih obdržala 
doma.

Matjaž Rakovec
Junija, ob novi izvolitvi za 
predsednika Hokejske zveze 
Slovenije, je svojo kandida-
turo za župana prvič uradno 
napovedal tudi Matjaž Rako-
vec. Nekdanji predsednik 
uprave Zavarovalnice Tri-
glav in naj finančnik leta se 
je za kandidaturo odločil, 
ker verjame, da je treba Kra-

nju vrniti sloves močnega, 
znanega, uglednega regio-
nalnega središča uspešnih 
podjetij, izjemnih kulturni-
kov, znanih športnikov in 
predvsem zadovoljnih obča-
nov. Kandidaturo Matjaža 
Rakovca je vložil Občinski 
odbor Socialnih demokratov 
Kranj, podpirajo pa ga lokal-
ni odbor stranke DeSUS, 
stranka Povezanih lokalnih 
skupnosti (PLS) ter številni 
znani Slovenci in Kranjčani. 
Prepričan je, da tretja najve-
čja slovenska občina zasluži 
in zmore več in da je ljudem 
treba dati priložnost, da lah-
ko prav v Kranju uresničijo 
svoje načrte in sanje. 

Osem kandidatov za župana
Mesec dni pred letošnjimi lokalnimi volitvami je kandidature za župana Mestne občine Kranj oddalo osem kandidatov, med njimi je zgolj ena ženska, 
Barbara Gunčar. Poleg Gunčarjeve se bodo za župansko mesto največje gorenjske občine potegovali še: Zoran Stevanović, Primož Terplan, Robert 
Nograšek, Matjaž Rakovec, Ivo Bajec, Bogomir Šubelj in Iztok Purič.

Lokalne volitve 2018 
bodo potekale v 
nedeljo, 18. novembra, 
morebitni drugi krog 
pa bo 2. decembra.
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DOM 
UPOKOJENCEV  
V KRANJU 
Pomanjkanje mest za nastanitev v 
domu upokojencev je veliko. 
Trenutno je prijavljenih za bivanje 
v domu 985 prosilcev. Povprečna 
čakalna doba za sprejem je dve do 
štiri leta. Vsi ti podatki že dolgo 
spravljajo v stisko prosilce in svojce. 
Ti ne vedo, kako naj poskrbijo za 
svoje domače, ki niso več sposobni 
skrbeti zase. Poseben problem je 
demenca, ko je treba svojcu 
zagotoviti 24-urni nadzor.

DOMSKA OSKRBA
Kranj je podhranjen z mesti institucionalnega varstva
V Kranju je približno 56.000 prebivalcev, od tega je 9822 oz. 17 odstotkov 
oseb starejših od 65 let. Imamo samo en dom upokojencev, ki ima 214 
mest. S tem je zagotovljeno domsko varstvo za 2,2 odstotka starejših. 
Nacionalni program socialnega varstva naj bi zagotavljal namestitev vsaj 
4,8 odskotka starejših, kar pomeni, da je Kranj močno podhranjen. Nujno 
je treba zgraditi še en dom s podobnim številom mest, sicer bodo starejši 
občani po sili razmer doma ali pa nameščeni daleč po celi Sloveniji.
Zato menimo, da mora Mestna občina Kranj takoj pristopiti k pridobitvi 
koncesije za dom z od 150 do 200 mest. Za nas je ta naloga tako pomembna, 
da smo ustanovili posebno tričlansko komisijo, ki bo spremljala projekt v 
sodelovanju z vsemi institucijami in prispevala, da bo novi dom upokojencev 
zgrajen v doglednem času.
Poleg institucionalne nastanitve se zavzemamo tudi za širitev dejavnosti 
pomoči na domu. Dom upokojencev Kranj opravlja pomoč na domu 205 
uporabnikom. Odločno nasprotujemo pobudam, da bi se participacija 
uporabnika povišala, da torej ostane 4,2 EUR na uro. 
Zvonka Krančan je članica DeSUS, mestna organizacija Kranj

Za boljši Kranj

Zoran Stevanović
Na začetku septembra je 
kandidaturo za župana 
napovedal tudi sedanji 
kranjski svetnik Zoran Ste-
vanović. Povedal je, da bo na 
novembrskih volitvah nasto-
pal kot neodvisni kandidat z 
neodvisno listo Za-Kranj. V 
zgolj nekaj dneh je zbral 
zadostno število podpisov za 
kandidaturo, ob tem pa 
pojasnil, da odziv kaže, da si 
ljudje zares želijo pozitivnih 
sprememb, kar ga navdaja s 
še večjim občutkom za 
odgovornost. Kot pravi, nje-
gove obljube niso prazne 
floskule, temveč realno izve-
dljivi projekti. Uradni pred-
lagatelj mag. Zorana Steva-
novića kot kandidata za 
župana je kranjski šampion 
v smučarskih skokih Robert 
Kranjec in skupina volivcev.

Iztok Purič
Kandidaturo za župana je 
septembra sporočil tudi 
upokojenec dr. Iztok Purič, 
nekdanji direktor javnega 
zavoda Brdo, ki je skupni 
kandidat stranke Več za 
Kranj aktualnega župana 
Boštjana Trilarja, Stranke 
Alenke Bratušek, podpira 
pa ga tudi Lista za razvoj 
Kranj Igorja Velova. Kot je 
povedal, v Kranju namerava 

nadaljevati že zastavljene 
projekte, med ključne pa 
uvršča predvsem krožišči 
Primskovo in Bitnje ter šti-
ripasovnico Kranj–Šenčur, 
parkirne hiše na Planini, 
Zlatem polju in v Šorlije-
vem naselju, zgraditev 
novega doma za starejše 
občane, zavzema pa se tudi 
za regijsko bolnišnico in 
več avtonomije krajevnih 
skupnosti. 

Robert Nograšek
Septembra se je s svojim 
programom za županskega 
kandidata predstavil tudi 
Robert Nograšek, univerzi-
tetni diplomirani ekonomist 
z Brega ob Savi. Dvajset let 
je bil zaposlen v finančnih 
institucijah, devet let v gos-
podarstvu, sedaj pa je že 
šesto leto samostojni podjet-
nik na področju finančnega 
svetovanja. Kot je povedal, 
ne obljublja hitrih in obsež-
nih sprememb v kratkem 
času in megalomanskih pro-
jektov, ampak bo svoja pri-
zadevanja usmeril v izvaja-
nje projektov, ki bodo 
občankam in občanom, 
športnim in turističnim 
društvom, zavodom in vsem 
gospodarskim subjektom 
omogočili dosegati zastav-
ljene cilje v urejenem in pri-
jaznem okolju. Uradni pre-

dlagatelj njegove kandidatu-
re je Lista Marjana Šarca.

Ivo Bajec

Kandidaturo za kranjskega 
župana je ta mesec vložil Ivo 
Bajec, ki je zaposlen v Slo-
venskih železnicah. Na voli-
tve se podaja kot neodvisni 
kandidat, uradni predlagate-
lji so Eva Bajec in skupina 
volivcev, podpirajo pa ga 
tudi stranke SDS, NSi in 
SLS. Kot je povedal, se je za 

kandidaturo odločil, ker so v 
Kranju potrebne spremem-
be. Pravi, da mora Kranj 
postati gonilna sila in motor 
gorenjske regije. V njego-
vem programu je pomem-
ben cilj tudi učinkovita 
občinska uprava, pregledno 
finančno poslovanje občine, 
skrb za zeleno okolje, ureja-
nje obrtnih con, odprava 
degradiranih območij, izbo-
ljšanje obstoječe infrastruk-
ture, celostno in trajnostno 
naravnana ureditev prome-

ta, preudarna socialna in 
stanovanjska politika, skrb 
za javne zavode, prepoznav-
nost Kranja kot eko turistič-
nega in podjetniškega mesta 
ter mesta športa in kulture.

Primož Terplan
Kandidat za župana Stranke 
modernega centra mag. Pri-
mož Terplan je svojo uradno 
kandidaturo za župana spo-
ročil prejšnji teden. Terplan 
je po izobrazbi magister 

državnih in evropskih zna-
nosti, v ospredje pa postavlja 
transparentno in gospodar-
no ravnanje z javnimi sreds-
tvi. Vizijo za prihodnost 
delovanja Kranja je oblikoval 
predvsem na podlagi stroko-
vnega znanja, praktičnih 
spoznanj in izkušenj, ki si 
jih je nabiral kot podžupan 
in mestni svetnik v tem 
mandatu. Kot pravi, je nje-
gov volilni program osnovan 
na realnih možnostih, in ne 
na neuresničljivih obljubah. 
Glavno vodilo pa je povezo-
vanje in sodelovanje.
 

Bogomir Šubelj
Uradni predlagatelj kandi-
dature Bogomirja Šublja za 
kranjskega župana je Slo-
venska nacionalna stranka. 
Kot je povedal Bogomir 
Šubelj, je večino mladosti 
preživel v Hotemažah, se 
nato preselil v Kranj, kjer je 
delal in se tudi poročil z 
Rusinjo. Tako ga je življenj-
ska in delovna pot zanesla v 
Rusijo, leta 2014 pa se je 
vrnil domov. Sedaj kot pos-
lovni svetovalec posluje pre-
ko svojega podjetja. Kot pra-
vi, se zopet navaja na doma-
če ozračje in – kot je že pred 
odhodom v tujino – sodeluje 
s SNS. Njegovo vodilo je, da 
bo občina Kranj zopet boga-
ta, kot je bila nekdaj.

V Mestni občini Kranj je občinska volilna komisija prejela šestnajst list 
kandidatov za člane mestnega sveta. Sedanji župan Boštjan Trilar iz 
stranke Več za Kranj in predsednica stranke SAB Alenka Bratušek sta se 
odločila v Kranju imeti skupno listo kandidatov za mestni svet. 
Poimenovala sta jo Lista Alenke Bratušek in Boštjana Trilarja in podprla 
tudi skupnega kandidata za župana dr. Iztoka Puriča. Občinska volilna 
komisija MO Kranj je presodila, da je ime liste njunih strank napačno, in 
kandidatom na listi hotela preprečiti nastop na volitvah. Pri Bratuškovi in 
Trilarju so se na odločitev volilne komisije pritožili na upravno sodišče, to 
pa je odločilo, da so se v kranjski volilni komisiji res zmotili in bili pri 
odločitvi prestrogi. Sodišče se celo ni strinjalo s pogledom volilne 
komisije, da je ime liste napačno. Komisiji je zato naložilo, naj konkretno 
opredeli formalne pomanjkljivosti liste kandidatov in tudi navede, kako 
naj jih v SAB in stranki Več za Kranj odpravijo ter nato normalno 
nastopijo na volitvah. »Po tej odločitvi sodišča je jasno, da občinska volilna 
komisija ne more samovoljno odločiti, kdo lahko sodeluje na volitvah. O 
zmagovalcu bodo odločili Kranjčanke in Kranjčani," je povedal župan 
Boštjan Trilar.

          

ŽUPAN NA MESTU
Kot mestni svetnik sem v tem mandatu dokazal, da je možna drugačna politika, 

ki deluje v korist naroda. Odprl sem vrata mestnega sveta javnosti, poskrbel za 

sprejetje participatornega proračuna, kjer narod odloča, kako se bo trošil javni 

denar, pomagal socialno šibkim, skrbel za družbeno življenje v občini, vsak dan 

pa se posebej boril proti korupciji. Vse to da slutiti, kaj bi šele lahko storil kot 

župan, ob podpori naše neodvisne liste »Zoran Za Kranj«, sestavljene iz čudovitih 

ljudi, politično neoporečnih, polnih zagona in mladostniške energije, kot je napri-

mer smučarski šampion Robert Kranjec. Glede na to, da sem edini kandidat, ki 

kandidira s podporo volilcev, ki je ogromna, smo postali projekt občanov. 

Naš program ne vsebuje praznih obljub in floskul, ampak le realno izvedljive 

projekte, vezane na dvig kvalitete življenja občanov, na reševanje stanovanjskih 

problemov mladih družin, na urejanje komunalne in cestne infrastrukture ter na 

spodbujanje lokalnega gospodarstva in turizma. 

Podprite ta projekt občanov in na volitvah obkrožite neodvisnega kandidata 

Zorana Stevanovića in listo »Zoran Za Kranj« ter skupaj napišimo zgodovino. 
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Kdo sem?
Sem Primož Terplan. Rodil sem se v občini Kranj pred 
47 leti, kjer živim še danes. Večino svoje karierne  poti, 
tako na področju izobraževanja kot nabiranja strokov-
nih ter poklicnih znanj, sem prehodil v Kranju. Po izo-
brazbi sem magister državnih in evropskih znanosti. 
Poleg tega sem usposobljen še za člana upravnih in 
nadzornih odborov družb ter za pomoč pri reševanju 
sporov – mediacijo. Svojo delovno pot sem leta 1992 
začel kot policist na Policijski postaji Kranj. Kasneje 
sem znotraj policije opravljal različne policijske naloge. 
Leta 2002 sem se podal na pot podjetništva, kjer v svo-
jem podjetju delujem še danes. V mandatnem obdob-
ju 2014–2018 sem bil podžupan v Mestni občini Kranj, 
vendar pa sem zaradi nestrinjanja z netransparentnimi 
praksami pri delu župana funkcijo predčasno zaključil 
in do konca mandata opravljam funkcijo mestnega 
svetnika. Moje ključne vrednote so transparentno delo, 
pravičnost, poštenost in zanesljivost.
Moj program za razvoj občine Kranj
Čas je za spremembo miselnosti na lokalnem nivoju. 
Moja VIZIJA prihodnjega delovanja občine temelji 
predvsem na podlagi mojih praktičnih in strokovnih 

spoznanj, ki sem jih pridobil pri opravljanju funkcije 
podžupana in mestnega svetnika. V prihodnosti mora-
mo stremeti k ideji POVEZOVANJA in SODELOVANJA 
na vseh področjih delovanja občine: na lokalnem, 
regijskem, državnem, izobraževalnem, gospodarskem, 
nivoju. Taka sprememba miselnosti v nas samih je edi-
na, ki lahko zagotovi trajnostni, uravnotežen in enako-
meren razvoj celotnega območja občine, in ne zgolj 
njenih posameznih delov.
Nekateri konkretni predlogi, ki jih bom  
izvedel kot župan:
Učinkovita občinska uprava pomeni transparentno 
in gospodarno ravnanje z občinskimi sredstvi, združe-
vanje občinskih organov s sosednjimi občinami, jasna 
razmejitev med strokovnim delom občinske uprave in 
politiko, večji pregled nad delom javnih zavodov.
Spodbujanje razvoja turizma z izgradnjo infrastruk-
ture na področju turizma, kot je avtokamp v bližini 
centra mesta, »razpršeni hotel«, ureditev plovbnosti 
na reki Savi, mestno kopališče, ureditev parka Jezerca 
Bobovek, postavitev regijske predstavitvene in doživ-
ljajske hiše za promocijo regije, povezovanje regije kot 
enotne turistične destinacije

Infrastruktura in gospodarstvo z izboljšanjem cest-
nih povezav na celotnem območju občine, vključno s 
kolesarskimi stezami.  V povezovanju in sodelovanju s 
sosednjimi občinami izgradnja infrastrukturnih proje-
ktov, kot je Regijski športni park z ledno dvorano. 
Povezovanje izobraževalnih ustanov in gospodarstva 
tako znotraj občine kot regije bo dalo nove razvojne 
priložnosti v regiji. Spodbujanje koncepta lokalne 
samooskrbe v duhu povezave lokalnih skupnosti z 
mestnim središčem (oživitev mestnega jedra, lokalni 
izdelki na mestni tržnici).
Mladi, šport, kultura, krajevne skupnosti –več mož-
nosti pri osamosvajanju mladih s povečanjem sred-
stev stanovanjskega sklada. Osvetlitev sprehajalne 
poti okrog posestva Brdo. Povezovanje in sodelovanje 
s panožnimi predstavniki na področju športa, kulture, 
krajevnih skupnosti in ostalih bo omogočilo pravično 
in pošteno porazdelitev sredstev za delovanje vseh 
organizacij.

Zakaj sta Primož Terplan  
in SMC prava izbira!

Bolje za

Kranj

Kandidat za župana 

Primož 
Terplan

Mag. Primož Terplan
Kandidat za župana Kranja

POVEZOVANJE in SODELOVANJE je  
ključno za boljše delovanje naše lokalne 
skupnosti, kajti tak način delovanja bo 
zagotovil VEČ DENARJA za ŠPORT,  
KULTURO, INFRASTUKTURO in druge  
aktivnosti, ki jih lahko občina ponudi  
svojim občankam in občanom, le-ta pa bo 
porabljen bolj uravnoteženo in pravično!
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Zakaj sta Primož Terplan in SMC  
prava izbira

dr. Miro Cerar, predsednik SMC
Drage volivke in volivci,

Stranka modernega centra je med letoma 2014 in 2018 Sloveniji povrnila ugled, 
stabilnost in varnost. A naš pogled je usmerjen v prihodnost, saj moramo s 
sodelovanjem, povezovanjem in premišljenim nadaljnjim razvojem še naprej 
modernizirati Slovenijo in Kranj na način, da bomo v njem vsi – brez delitev – radi 

prebivali. Ponosen sem, da SMC v vašem okolju predstavlja Primož Terplan. Naj bo z 
njim - s pomočjo vašega zaupanja - Bolje za Kranj.

Jure Leben, minister za okolje in prostor
Če me vprašate, kaj je moja prva misel, ko slišim besedo Kranj, je odgovor preprost – 

Primož Terplan. Je zagrizen Kranjčan, skrb za domačo občino je njegova prioriteta. 
S svojim angažmajem bo veliko pripomogel pri uresničitvi ideje o urejanju plovnosti 
na reki Savi, urejanju naravnega mestnega kopališča na reki Savi in pri ureditvi 
zaščitenega območja Jezerca Bobovek. Kot minister za okolje in prostor bom naredil 

vse kar je v moji moči, da ta izziv uspešno rešimo. Prepričan sem, da bo skupaj s 
Primožem Terplanom ta izziv še lažje rešljiv.

dr. Iztok Podregar, redni profesor,  
dekan Fakultete za organizacijske vede
Primoža poznam že dlje časa, bolje pa sva se spoznala ko sem postal dekan 
Fakultete za organizacijske vede v Kranju. Pri Primožu predvsem cenim njegovo 
takojšnjo pripravljenost za sodelovanje in pomoč skupnosti ter prepoznavi ključnih 

razvojnih izzivov za prihodnje obdobje. Njegova vizija dolgoročno zagotavlja 
trajnostni razvoj  celotne regije. Upam, da ta potencial prepoznajo tudi Kranjčani.

Mateja Udovč, poslanka SMC
Primoža sem spoznala ko sem se pridružila SMC na letošnjih državnozborskih 
volitvah. Ob prvem stiku je izpostavil nujnost povezovanja in sodelovanja poslancev 
z lokalno skupnostjo. Sedaj ga poznam že malo bolje in vidim, da misli resno in tudi 
razume kar govori. Strinjam se s Primožem, da je povezovanje in sodelovanje ključ 

do razvoja regije. Iz navedenega razloga, predvsem pa ker menim, da je zaupanja 
vreden menim, da je najboljši kandidat za župana Kranja.
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takojšnjo pripravljenost za sodelovanje in pomoč skupnosti ter prepoznavi ključnih 

razvojnih izzivov za prihodnje obdobje. Njegova vizija dolgoročno zagotavlja 
trajnostni razvoj  celotne regije. Upam, da ta potencial prepoznajo tudi Kranjčani.

Mateja Udovč, poslanka SMC
Primoža sem spoznala ko sem se pridružila SMC na letošnjih državnozborskih 
volitvah. Ob prvem stiku je izpostavil nujnost povezovanja in sodelovanja poslancev 
z lokalno skupnostjo. Sedaj ga poznam že malo bolje in vidim, da misli resno in tudi 
razume kar govori. Strinjam se s Primožem, da je povezovanje in sodelovanje ključ 

do razvoja regije. Iz navedenega razloga, predvsem pa ker menim, da je zaupanja 
vreden menim, da je najboljši kandidat za župana Kranja.

Dr. Miro Cerar, predsednik SMC
Drage volivke in volivci! Stranka modernega centra je med letoma 2014 in 2018 Sloveniji povrnila ugled, stabilnost in varnost. A naš 
pogled je usmerjen v prihodnost, saj moramo s sodelovanjem, povezovanjem in premišljenim nadaljnjim razvojem še naprej 
modernizirati Slovenijo in Kranj na način, da bomo v njem vsi – brez delitev – radi prebivali. Ponosen sem, da SMC v vašem okolju 
predstavlja Primož Terplan. Naj bo z njim – s pomočjo vašega zaupanja – Bolje za Kranj.

Dr. Iztok Podregar, redni profesor, dekan Fakultete za organizacijske vede
Primoža poznam že dlje časa, bolje pa sva se spoznala, ko sem postal dekan Fakultete za organizacijske vede v 
Kranju. Pri Primožu predvsem cenim njegovo takojšnjo pripravljenost za sodelovanje in pomoč skupnosti  
ter prepoznavo ključnih razvojnih izzivov za prihodnje obdobje. Njegova vizija dolgoročno zagotavlja trajnostni 
razvoj celotne regije. Upam, da ta potencial prepoznajo tudi Kranjčani.

Mateja Udovč, poslanka SMC
Primoža sem spoznala, ko sem se pridružila SMC na letošnjih državnozborskih volitvah. Ob prvem stiku je v ospredje postavil nujnost 
povezovanja in sodelovanja poslancev z lokalno skupnostjo. Sedaj ga poznam že malo bolje in vidim, da misli resno in tudi razume, 
kar govori. Strinjam se s Primožem, da je povezovanje in sodelovanje ključ do razvoja regije. Iz navedenega razloga, predvsem pa 
ker menim, da je zaupanja vreden, sem prepričana, da je najboljši kandidat za župana Kranja.
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S T 1 -A  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  ramaS T 1 -B  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  rama
S T 1 -A  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  ramaS T 1 -B  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  rama
S T 1 -A  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  ramaS T 1 -B  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  rama

S T 1 -A  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  ramaS T 1 -B  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  rama
S T 1 -A  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  ramaS T 1 -B  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  rama
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S T 1 -A  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  ramaS T 1 -B  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  rama
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S T 2 -D  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  rama
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S T 2 -C  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  rama
S T 2 -D  /p re fab r i c i rana  s topn iščna  rama
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PRITLIČJE : 184 od tega 12 PMI

(SKUPAJ  P+K  325 PM od tega 23 PMI - 7%)
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ZAKLONIŠČE

UVOZ
GARAŽA

PISARNA VODSTVO

P:
18,57 m2PISARNA VODSTVO

P:
18,57 m2

TICKETING

P:
16,53 m2TICKETING

P:
18,70 m2

LOBBY

P:
368,84 m2

TRIBUNE

P: 1.433,68 m2

LOBBY

P:
327,68 m2

SD 18

SD 18

SD 18

SD 18

SD 18

ZELENICA

OPORNI ZID / OGRAJA

OPORNI ZID / OGRAJA

PREZRAČEVALNI JAŠEK

SE ODSTRANI

PREZRAČEVALNI JAŠEK

SE ODSTRANI

MOSTOVŽ

PARKIRIŠČE - BAZEN

ZELENICA

PEŠ POT

TALNA OBELEŽBA

PEŠ POT

TALNA OBELEŽBA

REZERVACIJA ZA NOV

PREZRAČEVALNI JAŠEK

REZERVACIJA ZA NOV

PREZRAČEVALNI JAŠEK

PLOČNIK

STOPNIŠČE

SE ODSTRANI

ZELENI PAS - DREVESA

PLOČNIK

CELOSTNA PRENOVA DELA 
ZLATEGA POLJA
• nov avtobusni terminal
• regijska bolnišnica Gorenjske
• novi stanovanjsko-poslovnimi prostori z 

oskrbovanimi stanovanji
• novo krožišče na Kidričevi cesti
• parkirna hiša za potrebe zdravstvenega doma 

in okoliških prebivalcev

MESTNO JEDRO
• celoten odkup stavbe in ureditev pokrite 

ter zunanje tržnice 
• obnova nekdanje gradbene šole v sodobno 

glasbeno središče in obnova nekdanje 
ekonomske šole v vrtec

• gradnja sobodnega otroškega igrišča za 
otroke in mlade na strehi Globusa 

• ureditev kanjona Kokre s krožno 
povezovalno potjo, pomoli in brvmi

DOKONČNA UREDITEV MESTNIH 
VPADNIC IN PARKIRIŠČ 
• začetek prenove krožišča Primskovo (v teku 

je izbira izvajalca)
• štiripasovnica od Šenčurja do Labor
• prenova Delavskega mostu
• novo krožišče Bitnje (že letos)
• nove parkirne hiše: pod Slovenskim trgom, 

v Šorlijevem naselju in Planini 1, 2 in 3 

NOVA STANOVANJA, DOMOVI
IN OTROŠKA IGRIŠČA
• novogradnje stanovanjskih sosesk ob Savi, 

Mlaka in Kozolci z več kot 500 novimi 
stanovanji

• ureditev okolice novih sosesk z otroškimi 
igrišči in rekreacijskimi površinami

• prenova soseske Planina
• nova otroška igrišča v krajevnih skupnostih
• Več avtonomije in sredstev za vseh 26 

krajevnih skupnosti Kranja.

ŠPORT IN KULTURA
• dokončanje projektov Hokejske dvorane 

in Regijskega vadbenega športnega 
centra

• zagotovljenih je več sredstev za 
sofinanciranje programov športa in 
kulture

• 5 novih infrastrukturnih projektov za 
kulturno in kreativno vsebino iz naslova 
Evropske prestolnice kulture 2025

IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE
• povezovanje izobraževalnih organizacij 

in združevanje kadrovskih kapacitet
• podpiranje tehnoloških, trajnostnih in 

zelenih znanj
• krepitev pogojev za kreativnost in 

podjetnost na podeželju

Zaradi dosedanjega dobrega dela se bo v 
naslednjih letih v naši občini ogromno gradilo.
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VERJAMEM V KRANJ.                     
Ima veliko potencialov.

V ljudeh, znanju in ustvarjalnosti.
matjazrakovec.si

Matjaž Rakovec

Naročnik: 
SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana
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Nagrade:  3-krat majica in skodelica kampanje 
"Kranj zmore več"

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te 
do srede, 7. 11. 2018, na Go renj ski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na
bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo 
na Nazorjevi ulici 1.
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Glavne tri točke za katere se zavzemamo in jih bomo uresničili  s predlogi v občinskem svetu so:

• CESTNA INFRASTRUKTURA. Ceste morajo biti zgrajene, urejene in vzdrževanje. Morajo biti 
varne in pretočne. Zato je poleg samih cest potrebno graditi tudi pločnike, kolesarske steze, krožišča 
in zadostno število parkirišč.

• LEPO IN ČISTO OKOLJE. Osnovna norma mora biti, da so vsa gospodinjstva 
povezana v kanalizacijsko omrežje in morajo imeti kvalitetno oskrbo z vodo. Urejeno ravnanje z 
odpadki in sprotno ter dobro vzdrževanje zelenih površin mora biti zagotovljeno.

• KVALITETNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA. Občina mora zagotavljati 
dostopne in urejene športne in rekreacijske površine za vse občane in to brezplačno. 
Zagotovljene morajo biti možnosti za kulturno udejstvovanje in zdravo zabavo.

Imamo znanje, izkušnje, sposobne ljudi in veliko volje. DRŽIMO BESEDO.

Nosilec naše liste je mag. Igor Velov 
državni svetnik in direktor Agencije za varnost prometa.
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MISLIMO RESNO – TUDI LOKALNO
Izteka se mandat mestnega sveta in čas je za pregled opravljenega dela. 

Svetniki N.Si smo v preteklem mandatu delo v Mestnem svetu opravljali zavzeto. Z vso resnos
tjo smo se pripravljali na konstruktivne razprave, nismo se le podpisali, da bi prejeli sejnino, 
ampak smo sodelovali do zadnje točke dnevnega reda, kjer smo posredovali vprašanja obča
nov ter predloge in pobude za rešitev problemov različnih krajevnih skupnosti. 
Nismo se vedno strinjali s projekti, ki jih je predlagal župan. Nekaterim prostorskim aktom 
smo nasprotovali, saj se zavedamo, da se pozidana zemlja nikoli več ne bodo vrnila med ze
lene površine. Pred pozidavo novih površin si želimo ureditev degradiranih področij. Opozar
jali smo na zanemarjanje primestnih in vaških krajevnih skupnosti. Uspeli smo ustaviti nakup 
neprimernih zanemarjenih prostorov v starem kinu Storžič za mini koncertno dvorano. Pono
sni smo na svoje uspehe, saj smo prisluhnili občanom in se odločno zavzemali:
  za Osnovno šolo Stražišče, ki je dvajset let čakala na začetek gradnje šolske telovadnice, 
  prisluhnili smo krajanom Zlatega polja, ko so izražali pomisleke glede lokacije avtobusne postaje, 
  podprli smo krajane in pravne osebe v starem Kranju, kjer se je spremenil cestni in  

parkirni režim – tu smo bili delno uspešni,
  uspešno smo podprli krajane KS Bitnje, ki nujno potrebuje krožišče in moderen ter večji 

vrtec, želijo pa si tudi ureditve pokopališča,
  aktivno smo sodelovali v komisiji Varno kolesarim, ki v cestni promet vnaša vse več kolesarskih 

stez in je pobudnica projekta KRsKOLESOM ter postavitve številnih kolesarnic, 
  dosegli smo, da je mesto Kranj podpisnik Listine o temeljnih pravicah brezdomnih,
  na našo pobudo je Glasbena šola Kranj dobila novo fasado in s tem zmanjšala stroške ogrevanja, 
  podprli smo dolgoletno zahtevo Osnovne šole Staneta Žagarja po novih učilnicah in telovadnici, 
  prisluhnili smo krajanom Mlake, ki ne želijo blokovnega naselja –  

žal smo bili preglasovani,
  prizadevamo si, da zavodi, klubi in društva končno pridejo do športne dvorane in da se 

projekt izvede na pregleden in racionalen način. 
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Naša želja je sodelovati pri razvoju Kranja tudi v naslednjem mandatu,  
zato se priporočamo za vaš glas. Svetniška skupina N.Si
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MISLIMO RESNO – TUDI LOKALNO
Izteka se mandat mestnega sveta in čas je za pregled opravljenega dela. 

Svetniki N.Si smo v preteklem mandatu delo v Mestnem svetu opravljali zavzeto. Z vso resno-
stjo smo se pripravljali na konstruktivne razprave, nismo se le podpisali, da bi prejeli sejnino, 
ampak smo sodelovali do zadnje točke dnevnega reda, kjer smo posredovali vprašanja obča-
nov ter predloge in pobude za rešitev problemov različnih krajevnih skupnosti. 
Nismo se vedno strinjali s projekti, ki jih je predlagal župan. Nekaterim prostorskim aktom 
smo nasprotovali,  saj se zavedamo, da se pozidana zemlja nikoli več ne bo vrnila med zelene 
površine. Pred pozidavo novih površin si  želimo ureditev degradiranih področij. Opozarjali 
smo na zanemarjanje primestnih in vaških krajevnih skupnosti. Uspeli smo ustaviti nakup 
neprimernih zanemarjenih prostorov v starem kinu Storžič za mini koncertno dvorano. Pono-
sni smo na naše uspehe, saj smo prisluhnili občanom in se odločno zavzemali:
  za Osnovno šolo Stražišče, ki je dvajset let čakala na začetek gradnje šolske telovadnice, 
  prisluhnili smo krajanom Zlatega polja, ko so izražali pomisleke glede lokacije avtobusne postaje, 
  podprli smo krajane in pravne osebe v starem Kranju,   kjer se je spremenil cestni in  

parkirni režim – tu smo bili delno uspešni,
  uspešno smo podprli krajane KS Bitnje, ki nujno potrebuje krožišče in moderen ter večji 

vrtec, želijo pa si tudi ureditve pokopališča,
  aktivno smo sodelovali v komisiji Varno kolesarim, ki v cestni promet vnaša vse več kolesarskih 

stez, ki je pobudnica projekta Kr s kolesom ter postavitve številnih kolesarnic, 
  dosegli smo, da je mesto Kranj podpisnik Listine o  temeljnih pravicah brezdomnih,
  na našo pobudo je Glasbena šola Kranj dobila novo fasado in s tem zmanjšala stroške ogrevanja, 
  podprli smo dolgoletno zahtevo Osnovne šole Stane Žagar po novih učilnicah in telovadnici, 
  prisluhnili smo krajanom Mlake, ki ne želijo blokovnega naselja –  

žal smo bili preglasovani,
  prizadevamo si, da zavodi, klubi in društva končno pridejo do športne dvorane in da se 

projekt izvede na pregledan in racionalen način. 
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Naša želja je sodelovati pri razvoju Kranja tudi v naslednjem mandatu,  
zato se priporočamo za vaš glas. Svetniška skupina N.Si
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Likovna geometrija zavzela Kranj
Še dober teden bodo razstavišča v starem delu Kranja v znamenju 7. Mednarodnega festivala likovnih umetnosti. Izjemen likovni dogodek je navdušil 
strokovno javnost, umetnike in ljubitelje umetnosti. Naslov Geometrija – racionalnost pogleda je festivalska rdeča nit, barv in različnih oblik pa nešteto.

Ustanovitelj, prvi organizator in nedvomno srce ter duša festivala slikar Klavdij Tutta (na 
desni), ob njem pa osrednja gosta Milija Belić, predstavnik razstave Cinetique iz Pariza, in 
kurator razstave Madi iz Budimpešte Zsuzsa Dardai / Foto: Tina Dokl

Zagotovo eno najbolj zalih presenečenj festivala so bile manekenke, ki so v posebej za 
festival oblikovanih kreacijah modne oblikovalke Tine Pavlin mestu Kranj dodale dodaten 
geometrijski pridih. Ideja za novo modno linijo – zakaj pa ne? / Foto: Primož Pičulin

Nejč Slapar je nedvomno najvidnejši predstavnik geometrijske abstrakcije na Gorenjskem. 
Več kot zasluženo mu je pripadla odkupna nagrada Gorenjskega muzeja. / Foto: Tina Dokl

Vsa leta na festivalu sodeluje mojstrica krpank Margareta Vovk Čalič. V svojo Etno galerijo 
Desetnica je povabila štiri odlične avtorice krpank iz Švice in Madžarske. / Foto: Tina Dokl

Arhitekti iz Društva arhitektov KRARH (na fotografiji Aleš 
Peternel in Mojca Valant, manjka pa Marko Paušer) so v 
vrt gradu Khislstein umestili grajski ribnik. / Foto: Primož Pičulin

Zid stolpa Škrlovec je bogatejši za umetniško postavitev 
Mirande Rumine. Modni namig v kompozicijah z vzorci 
velikana optične umetnosti Victorja Vasarelyja. / Foto: Tina Dokl 

V Galeriji dr. Ceneta Avguština na ZVKD Kranj je na ogled 
razstava del dobitnika stanovskega priznanja ZDSLU za 
življenjsko delo Danila Jejčiča. / Besedilo: Igor Kavčič, foto: Tina Dokl

ZA NAŠ  
KRANJ

NAROČNIK: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

CMYK
100 45 2 0

CMYK
0 100 100 0

                           skupaj z  
in         podpiramo 

neodvisnega 
kandidata za župana

Ivo Bajec


