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Tina, kje črpate navdih? Na kakšen način 
nastane unikatni kos oblačila?
Različno. Včasih je navdih kakšno zanimivo 
blago. Ko ga vidim, mi ne da mi miru in v glavi 
se mi začne risati slika, kaj bi iz tega lahko na-
stalo. Včasih pa si zamislim oblačilo in potem 
poiščem blago, ki bi bilo pravo za to formo.

Kakšna oblačila lahko dobimo pri vas?
Delam oblačila, ki se lahko nosijo za elegan-
tne prireditve ali vsakodnevna opravila. Po-
membno je, da se v njih dobro počutimo in 
da so funkcionalna. Gre za nekakšen športno 
eleganten sil. Kroji so dokaj enostavni, potem 
pa s kakšnimi zanimivimi detajli, gubami, za-
miki, zankami ter na koncu s potiski dodelam 
stvari.

Kako uravnavate želje strank s svojimi 
modnimi smernicami?
Redko se zgodi, da imam naročen res klasičen 
kos oblačila. Ga naredim, vendar v tem ne 
vidim kakšne poseben inspiracije. Veliko več 
inspiracije dobim, ko delam za kakšno zanimi-
vo osebo, z močnim karakterjem. In če jo po-
znam, lahko naredim zelo poseben kos, ki ga 
bo ta oseba znala nositi. In takrat se res dobro 
počutim. Ko kaj finega ušpičim.

Zavodu za turizem in kulturo Kranj ste 
oblikovali zanimiva delovna oblačila, po-
tiskana z motivi starih kranjskih vzorcev 
iz Pirčeve barvarne. Kako ste prišli do te 
ideje?
Na Zavodu so že nekaj časa imeli željo vzorce 
modrotiskarskih modelov spraviti v življenje. 
Modrotisk je bil namreč značilen za Kranj in 
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v Pirčevi barvarni na Mohorjevem klancu so 
v tej tehniki tiskali blago. Izbrali smo enega 
od vzorcev in z njimi sem potiskala majice. 
Zbirko danes hrani Slovenski etnografski 
muzej. Na pobudo ZTKK je lani nastal še en 
super projekt za Mednarodni festival likovnih 
umetnosti, kamor me že več let zapored po-
vabi Klavdij Tutta. Oblikovala sem oblačila za 
razstavo z geometrijskimi motivi, kamor sem 
vpletla tudi črke KRANJ. Te obleke zdaj upo-
rabljajo na sejmih in dogodkih za predstavitev 
destinacije.

Ponudba tekstila je velika; kako ljudi 
prepričati, da so oblačila, narejena doma 
iz kvalitetnih materialov, vredna nakupa?
Težko. Počasi se trend malo spreminja. Po re-
cesiji in s pojavnostjo slovenskih oblikovalcev, 
s trgovino v Ljubljani, ker je možno kupiti uni-
katna oblačila, je prišlo tudi zavedanje, da je 
dobro podpreti domače oblikovalce. To se še 
posebej opaža pri ljudeh, ki delajo v tujini, in 
ko pridejo domov, si zase ali za darilo kupijo 
dizajnerski kos slovenskih oblikovalcev. Počasi 
ljudje bolj cenijo kvalitetna oblačila in to, da z 
nakupom tudi podprejo določenega oblikoval-
ca, ki jih je naredil.

Zofa, trgovina z izdelki slovenskih modnih 
oblikovalcev, se je v Ljubljani dobro prijela. 
Mislite, da bi taka trgovina v Kranju lahko 
obstala?
Žal mislim, da ne, nakupovalni centri so še ve-
dno preveč obiskani za ta koncept. Poskušali 
s(m)o s Hišo na koncu tunela, pa se žal ni izšlo.

Oblačilo katerega tujega oblikovalca bi si 
kupili?
Odpravljam se v London in mogoče, če si bom 
lahko, si bom kupila kaj od japonskega obliko-
valca Yamamota. (smeh)

Kje si odpočije vaša duša, kam greste, ko 
potrebujete sprostitev?
V hribe, v gozd, na morje, nekam v naravo. 
Rada imam zimo, še raje pa imam poletje. Če 
ne bi bilo nobenih omejitev, bi šla potovat v 
Južno Ameriko ali na Japonsko. (smeh)

Vaša oblačila so potiskana s pticami in raz-
ličnimi geometrijskimi vzorci. Od kod ta 
ljubezen do ptic?
Ljubezen do ptic je prisotna že od nekdaj. Na 
začetku sem jih risala kot izliv različnih emo-
cij. Te ptice, polne svobode, so se pojavile v 
hribih, ko se glava izprazni in zadiham s pol-

nimi pljuči. Zanimiv mi je črno-bel kontrast, 
ki ga rada kombiniram. Najbolj všeč pa so mi 
vrane, ki so zelo inteligentna bitja.

Sodelujete tudi z drugimi ustvarjalci, med 
njimi z glasbenikom Dalaj Eegolom oz. 
RecycleManom (nekdaj Ali En), Davidom 
Almajerjem, trgovino Keleke. Skratka, ste 
vpeti v kranjsko umetniško dogajanje ...
Z Dalaj Eegolom sodelujeva pri njegovem pro-
jektu RecycleMana, s kombinacijo njegovih 
ilustracij in mojimi kroji. Je kar zabavno, ker 
tisti, ki ga poznajo od prej, kupijo oblačilo za-
radi njega, nekaterim pa je pač le všeč njegov 
pajac, ki je natisnjen na majicah, puloverjih ... 
Z Davidom imava projekt s keramiko, ko bo 
v Layerjevi hiši Keramični mobile v okviru fe-
stivala Čez drn in strn. On bo naredil več peči 
za keramiko in eno bova oblekla s potiskanim 
platnom. To platno se bo potem s pečjo obli-
kovalo, segrevalo, kurilo, oblikovalo, spremi-
njalo ..., bomo videli, kako bova to 'špičila'. 
Trgovino Keleke pa imata moji prijateljici, ki 
jima z veseljem priskočim kaj na pomoč, če 
le morem. Vsako sodelovanje pozdravljam. 
Ko omogočiš pretok idej, pride do tiste prave 
ustvarjalne energije in tako se lahko rodijo res 
krasne stvari ... Tako bi se morale stvari odvi-
jati povsod.

KRANJSKE ZGODBE
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Kranjska oblikovalka Tina Pavlin v svoji delavnici na Mohorjevem klancu v Kranju že več kot deset let ustvarja unikatne modne kose oblačil. V pravljičnem 
svetu bi jo naslikali z dolgim širokim črnim plaščem, z vrano v eni in rožo monstero v drugi roki, kot prijazno, veselo in nasmejano drobno punčko, ki ji 
med hitenjem po cesti veter nosi plašč, ruto ali široko tuniko. Črno barvo vidi kot barvo, v katero se zlivajo vse barve, in ko jo nosi, se v njej skriva vsa 
mavrica. Domišljije pri ustvarjanju unikatnih oblačil ji ne manjka in v njenem studiu vsakič znova visijo drugačni, sveži in navdušujoči kosi oblačil. In če 
ste eden izmed tistih, ki v velikih trgovinah težko najdete kaj zanimivega zase, jo vsekakor morate obiskati.

PRILOGA OD 9. DO 12. STRANI

Vilma Stanovnik

Kranj – Več kot pet mesecev 
je trajala zapora zahodne 
kranjske obvoznice, promet 
pa je po njej stekel spet 8. 
marca. Vrednost del pri pre
novi je nekaj več kot milijon 
evrov. »Vesela sem, da smo 
v roku most odprli za pro
met. Naj se zahvalim izvajal
cem, ki so poskrbeli, da je 
most odprt, sodelavcem na 
Direkciji RS za infrastruktu
ro, da je projekt potekal po 
načrtih, in tudi vsem Kranj
čanom in Kranjčankam za 
potrpežljivost. Sedaj je most 
ne le lepši, temveč pred
vsem varen," je ob prenov
ljenem nadvozu nad Sav
skim otokom povedala mi

nistrica za infrastrukturo 
Alenka Bratušek in napove
dala nova gradbišča. 
Ta so se začela s prenovo 
Delavskega mostu. Dela na 
Delavskem mostu bodo 
predvidoma potekala eno 
leto, kot se je izkazalo prve 
dni, pa večjih težav v prome
tu ni, saj tokrat obveščanje o 
spremenjeni prometni ure
ditvi ni zatajilo, prav tako pa 
so že takoj promet spremlja
li policisti in redarji. Za 
osebna vozila se sicer pro
metni režim ni bistveno 
spremenil, ob konicah se je 
podaljšal le čas potovanja. 
Drugače pa je za tovorna vo
zila, saj zanje velja popolna 
zapora prometa po Delav
skem mostu.

Začetek del v krožišču Bitnje 
je načrtovan maja, potekala 
pa naj bi osem mesecev. Gle
de na načrtovane posege naj 
na potek prometa ne bi imela 
večjega vpliva. V maju se 
bodo začela tudi pripravljal
na dela v krožišču Primsko
vo. Na začetku ne bodo pose
gala v cesto, glavnina del pa 
bo potekala v času počitnic, 
od junija do avgusta. Izvaja
lec bo večino del opravil ob 
delnih zaporah oziroma z ob
vozi, to pa zato, da bo vse 
skupaj prometno vzdržno 
tudi zaradi sanacije Delav
skega mostu. Zaključek pre
nove krožišča na Primsko
vem je predviden oktobra.

Gradnja se nadaljuje
Potem ko je 8. marca znova stekel promet po prenovljenem nadvozu nad Savskim otokom,  
je od minule sobote zaradi obnove polovična zapora na Delavskem mostu.

Prenovljen nadvoz nad Savskim otokom so si ob odprtju 
ogledali tudi kranjski župan Matjaž Rakovec, ministrica 
Alenka Bratušek in direktor Direkcije RS za infrastrukturo 
Damir Topolko. / Foto: Tina Dokl

Spremenjen prometni režim na Delavskem mostu ne povzroča večje gneče, saj je bilo 
dobro poskrbljeno za obveščanje o obnovi in polovični zapori, ki bo trajala leto dni. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Čistilna akcija je le
tos polnoletna, saj jo priprav
ljajo že osemnajsto leto. Šte
vilo udeležencev akcije je 
zadnja leta okoli štiri tisoč, 
zabeležili pa so jih celo več 
kot sedem tisoč. V akciji na
mreč sodelujejo občani vseh 
starosti, od predšolskih 
otrok do upokojencev. Akci
ja poteka na širšem obmo
čju Kranja. Spremlja jo zani
miv program, ki se zadnja 
leta odvija na Glavnem trgu.

"Namen akcije je spodbuda, 
da se vsaj enkrat letno loti
mo čiščenja našega mesta. 
Velik pomen ima tudi oza
veščanje ljudi o skrbi za oko
lje, ki se začne v prav vsa
kem domu z ločevanjem in 
pravilnim odlaganjem od
padkov," pravi vodja akcije 
Klemen Markelj.
Letošnje leto bodo zablodele 
odpadke po celotni mestni 
občini Kranj večinoma vra
čali na odpad jutri, v soboto. 
V Krajevni skupnosti Besni
ca so se odločili, da bodo či
stili že danes, 29. marca, ob 
16.30, v ostalih krajevnih 
skupnostih kranjske občine 
pa se bodo akciji pridružili 
jutri. V akciji bodo namreč 
sodelovali v kar 21 krajevnih 
skupnostih. Več o tem, kje 
in kdaj se akciji lahko pri

družite, izveste na naslovu: 
zto.taborniki.net. 
Organizatorji bodo udele
žencem zagotovili zaščitno 
opremo, vrečke, topel obrok 
in priložnostno darilo. Eno
te za zaščito in reševanje se 
bodo osredotočile na spre
hajalno pot – Savski drevo
red, kjer je čiščenje zaradi 
brega še posebej zahtevno.
Kranjski taborniki letos so
delujejo tudi s KUD Subart, 
Layerjevo hišo in Stolpom 
Pungert. V Trainstation 
Squatu in Stolpu Pungert že 

od ponedeljka poteka Eko 
teden s predavanji, delavni
cami in filmom. V Layerjevi 
hiši se boste jutri lahko ude
ležili čistilnoliterarnega do
godka Plastika dol, pesmi 
gor.
Na Glavnem trgu boste jutri 
lahko spoznali organizatorje 
vsakoletne čistilne akcije. 
Kranjski taborniki od 9. do 
12. ure pripravljajo sprem
ljevalni program: kolaž do
brih praks, preizkušnjo in 
predavanje zero waste (brez 
odpadkov), ustvarjanje s kre
dami, taborniške igre, foto 
orientacijo in peko palačink.
Pri akciji tabornikom fi
nančno pomagajo Mestna 
občina Kranj, Gorenjska 
banka in TAM TAM. Medij
ska sponzorja sta Radio 
Kranj in Gorenjski glas.

Jutri čistilna akcija
Kranjski taborniki v sodelovanju z Mestno občino 
Kranj znova organizirajo čistilno akcijo Očistimo 
Kranj – Kranj ni več usran.
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Organizatorji bodo udeležencem akcije 
zagotovili zaščitno opremo, vrečke, topel obrok 
in priložnostno darilo. Pri odvozu smeti bo 
pomagala Komunala Kranj. 

Ostaja med 
športniki
Sedaj že bivši smučarski skakalec 
Robert Kranjec je svetnik v kranjskem 
mestnem svetu, prav tako vodi 
komisijo za kulturo in šport in je 
odločen, da bo svoje bogate izkušnje 
v uspešni karieri delil z ostalimi 
športniki in športnimi delavci.

stran 16

Slika za dober 
namen
Janez Štros ni običajen Kranjčan. 
Nekoč uspešen podjetnik se 
danes predaja likovni umetnosti 
in dobrodelnosti. S projektom 
Tudi TI si ANGEL pomaga 
zbirati denar za otroke s 
posebnimi potrebami.

stran 13

OBČINSKE NOVICE

Gradnja v Britofu
Sredi marca so se začela dela 
pri gradnji komunalnih vo-
dov v okviru projekta GORKI 
2, in sicer v naselju Britof.

stran 2

AKTUALNO

Nov porodni blok
S prenovo porodnega bloka, 
ki so ga pred nedavnim slo-
vesno odprli, je Bolnišnica za 
ginekologijo in porodništvo 
Kranj pridobila pet sodobnih 
porodnih apartmajev. Inve-
sticija je vredna milijon evrov.

stran 6

KULTURA

Gledališče tukaj in zdaj
V sredo se je z uvodno slove-
snostjo in uprizoritvijo do-
mače tekmovalne predstave 
Ob zori v režiji Žige Divjaka 
začel letošnji 49. Teden slo-
venske drame.

stran 14

ŠPORT

V Kranju umetnice 
plavanja
V okviru Plavalnega kluba Tri-
glav Kranj deluje skupina sin-
hronega plavanja, zanimanje 
za ta šport pa je vedno večje. 
Pred kratkim so pripravili dr-
žavno prvenstvo v prvinah.

stran 16
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Občinske novice

Kranjske novice, petek, 29. marca 2019

Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Maša Likosar, 
Manca Perdan, Vilma Stanovnik,  
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 3/let nik V so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 25, ki je iz šel 29. marca 2019. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. 
Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.M
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Kranj – Pred začetkom del, 
ta bodo na celotnem obmo
čju naselij Britof, Orehovlje 
in Predoslje trajala približno 
leto in pol, je bil projekt sku
paj s terminskim planom že 
predstavljen predstavnikom 
svetov krajevnih skupnosti 
Britof in Predoslje. 
Kar dobrih dva tisoč prebi
valcev treh naselij bo prido
bilo skupno 12,7 km fekalne 
kanalizacije, zgrajenih bo 
pet črpališč odpadne vode, 
ki bodo priključena na Cen
tralno čistilno napravo 
Kranj, obnovljenih 10,37 km 
vodovoda in 8,6 km meteor
ne kanalizacije. Nove javne 
razsvetljave bo 2,2 km, do
bra novica za sokrajane pa je 
tudi skrb mestne uprave za 
večjo varnost najšibkejših 
udeležencev prometa. Soča
sno bo namreč zgrajen tudi 
dolgo pričakovan odsek plo
čnika v dolžini 250 metrov, 
ki bo povezal že zgrajena 
pločnika na severovzhod
nem in jugovzhodnem delu 
Britofa.
»Zadovoljen sem, da se je 
dolgotrajni postopek izbire 
izvajalca za to območje zak
ljučil in bomo komunalno 
infrastrukturo zagotovili 

tudi občankam in občanom 
Britofa in Predoselj. Projekt 
je stroškovno obsežen in 
zelo pomaga, da so odobre
na nepovratna sredstva. V 
nadaljevanju bo v gradnjo 
komunalnih vodov vključe
no še naselje Mlaka, priza
devali pa si bomo, da omrež
je v prihodnjih letih razširi
mo na večino občine,« je 
povedal župan Matjaž Rako
vec in zagotovil, da bo z 
ustrezno infrastrukturo za 
odvajanje in čiščenje komu
nalnih odpadnih voda v 
okviru celotnega projekta 
GORKI 2 dosežena najmanj 
95odstotna priključenost 
na enoten kanalizacijski sis
tem, ki se zaključuje s CČN 
Kranj, in pa najmanj 
97odstotna opremljenost 
območij z odvajanjem in 
čiščenjem komunalnih 
odpadnih voda. Kot kažejo 
podatki iz leta 2015, je bilo 
na območju Britofa in Pre
doselj na javno kanalizacijo 
priključenih le 33,21 odstot
ka prebivalcev.
Mestna uprava, ki prosi za 
razumevanje v času gradnje 
v naseljih Orehovlje, Predos
lje in Britof, vabi vse občane, 
ki jih projekt zanima ali 

zadeva, da obiščejo spletno 
stran www.gorki2.si, na 
kateri so poleg predstavitve 
projekta svoje mesto našli 
tudi številna vprašanja in 
odgovori ter aktualne infor
macije o poteku gradbenih 
del. Hkrati lahko krajani 
postavijo vprašanja, na kate
ra morda na spletnih stra

neh ne bi našli odgovorov. 
Prav tako se lahko v času del 
prebivalci naselja Britof obr
nejo tudi na predstavnika 
izvajalca in predstavnika 
strokovnega nadzora, za 
obveščanje pa bodo v mestni 
upravi v času del za občane 
pripravili tudi štiri izvode 
posebnih zgibank.

Gradnja v Britofu
Sredi marca so se začela dela pri gradnji komunalnih vodov v okviru projekta GORKI 2, in sicer v 
naselju Britof.

V Britofu se je gradnja komunalnih vodov že začela.

Kranj – Dogodke in dejavno
sti pripravljajo Mestna knji
žnica Kranj, Klub študentov 
Kranj, Zavod za turizem in 
kulturo in Layerjeva hiša. 
Kranjske kulturne organiza
cije želijo prav s sodelovan
jem v nacionalnem projektu 
Štigličevega leta predstaviti 
Kranj kot kulturno mesto 
izjemnih zgodovinskih in 
sodobnih posameznikov. 
Aktivnosti potekajo ob kan
didaturi Kranja za Evropsko 
prestolnico kulture 2025.

FIG – Filmski izziv 
Gorenjske
Klub študentov Kranj med 
26. in 28. aprilom vabi na 
FIG, Filmski izziv Gorenj
ske, ki je 48urni filmski 
izziv, namenjen predvsem 
študentom in mladim med 
16. in 30. letom starosti, z 
lastno snemalno opremo in 
amaterskimi izkušnjami v 
video produkciji. Ekipe, ki 
štejejo maksimalno šest čla
nov, so izzvane, da v dveh 
dneh, upoštevajoč omejitve 
žirije, posnamejo kratki 
film, dolg od štiri do pet 

minut. Letos bo izziv temat
sko obarvan, saj je 2019 tudi 
leto, ko bi France Štiglic, 
režiser in predvsem Kranj
čan, zabeležil stotico. Eno od 
navodil žirije bo zato vezano 
prav na njegove filme.

Festival sodobnega 
kolaža KAOS
Festival sodobnega kolaža 
KAOS bo potekal med 28. 
junijem in 13. avgustom ter 
se v delu programa posvetil 
filmskim plakatom filmov 
Franceta Štiglica. Povablje
ni likovni ustvarjalci bodo 
oblikovali devet interpreta
cij filmskih plakatov Štigli
čevih filmov, razstava origi
nalnih plakatov in interpre
tacij bo v ulični galeriji Na 
mestu pred Mestno knjižni
co Kranj. Plakati bodo opre
mljeni z informacijami o 
filmih v slovenščini in 
angleščini ter bodo na ogled 
med 29. junijem in 31. juli
jem 2019. Preddogodek 
festivala kolaža bo na Dan 
kolaža 2019 v nedeljo, 12. 
maja, ko bo v Layerjevi hiši 
potekala delav nica kolažira

nja in ustvarjanja filmskih 
plakatov na temo filmov 
Franceta Štiglica (sto let roj
stva) in Boštjana Hladnika 
(devetdeset let rojstva).  

Filmi na Vovkovem vrtu 
2019 
Kranjski kino na prostem 
predstavlja izbor filmov 
domače in evropske filmske 
produkcije. Letošnji filmski 
program, ki sledi aktualnim 
produkcijam, bo v znamen
ju Štigličevega leta. Začetek 
in konec filmskih poletnih 
večerov ob četrtkih na pros
toru nekdanjega obrambne
ga stolpa bosta obeležili 
filmski mojstrovini kranj
skega režiserja. Prav zaradi 
filmske dediščine Kranja bo 
program še posebej osredo
točen na domače filmske 
stvaritve. V četrtek, 4. julija, 
bo v Letnem gledališču 
Khislstein premierna pred
stavitev Štigličevega filma 
Tistega lepega dne. Gre za 
črnobeli komični film, po
snet po istoimenski noveli 
Cirila Kosmača. Dogajanje 
je postavljeno v slovensko 

primorsko vas, ki jo v med
vojnem obdobju nadzoruje
jo fašisti.
Letošnje poletje bodo popes
tritev večerov s filmi na pro
stem doživela tudi številna 
naselja v občini Kranj. 

Festival FilmMixer
Osrednji filmski festival 
Kranja – FilmMixer bo med 
29. avgustom in 2. septem
brom 2019 ustvaril posebno 
festivalsko vzdušje na ulicah 
in trgih Kranja. Poudarek 
programa bo na predstavitvi 
Kranja kot filmskega mesta, 
zato bodo pri programu 
sodelovale številne kulturne 
institucije in mnogi dogod
ki. Osrednjo programsko nit 
bosta vlekla France Štiglic in 
Boštjan Hladnik kot pionir
ja filmskega jezika v Kranju, 
njuna dediščina pa bo inter
pretirana na sodoben način. 
Na festivalu bodo za poseb
no razstavno prostorsko 
postavitev poskrbeli medna
rodni prostovoljci, ki se 
bodo z lastno interpretacijo 
poklonili dvema kranjskima 
režiserjema.

Mesto fotografije in filma 
ter Štigličevo mesto
Kranj, pionirsko mesto fotografije in filma, se pridružuje dogodkom ob 100. obletnici rojstva 
Kranjčana Franceta Štiglica.

Kranj – Kranjčanom in obi
skovalcem mestnega sredi
šča je od sredine marca na 
parkirišču Huje z izgradnjo 
spodnjega platoja na voljo 
novih 55 parkirnih mest. 
Hkrati je potekala tudi 
rekonstrukcija zgornjega 
platoja parkirišča, ki je 
vključila gradnjo nove javne 
razsvetljave, postavljeni sta 
bili dve polnilni postaji za 
električna vozila, obnovlje
ni zapornici na vhodu/izho
du s pripadajočo elektron
sko opremo, prestavljeni so 
bili elektro vodi do obstoje
če transformatorske posta

je, na obstoječi plato pa 
umeščena štiri parkirna 
mesta za invalide, tri par
kirna mesta za električna 
vozila in eno parkirno me
sto za Kranvaj. 
Uporabi je predano sodob
no parkirišče s skupno 130 
parkirnimi mesti. Prvi dve 
uri parkiranja sta brezplač
ni. Nadaljnja ura je 0,60 
evra. Parkirnina se zaraču
na od ponedeljka do petka 
med 7. in 19. uro. Parkiriš
če časovno neomejeno in 
brezplačno lahko uporablja
jo stanovalci starega mest
nega jedra z dovolilnico.

Dodatna parkirna mesta 
na Hujah

Bitnje – Na pokopališču v Bitnjah so se sredi marca začela 
dela pri urejanju poti na južnem delu, zaključek pa je pred-
viden konec prvega tedna v aprilu. Obisk pokopališča zaradi 
ureditvenih del ni moten. Izvajalec je podjetje Ješe-M, 
pogod bena vrednost del pa znaša 38.230 evrov brez DDV. 

Ureditev poti na pokopališču v Bitnjah

Kranj – Kljub številnim prizadevanjem ženske populacije so 
liki v moški podobi še marsikje v močni prevladi. Tako je 
tudi na semaforjih, kjer promet usmerjajo izključno moške 
podobe. Zeleni pešec pravi, da je prehod možen, medtem 
ko rdeči čakajoči pešec kaže na to, da moramo za prehod 
čakati. Ob mednarodnem dnevu žena so v Mestni upravi 
Kranj v sodelovanju s koncesionarjem pripravili posebno 
različico semaforja, na kateri je upodobljen ženski lik. Sema-
for je pri Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo na Zla-
tem polju v Kranju. Gre za prvi tovrstni semafor v Kranju in 
v Sloveniji.

Ženski lik na semaforju
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»Andrejevih 40« me je navdih
nilo za prvo kolumno v Kranj
skih novicah. Pravkar sem se 
namreč vrnil iz Cankarjevega 
doma, v katerem je Andrej do 
zadnjega kotička napolnil veli
ko Gallusovo dvorano. Na oder 
je zvabil kar 111 glasbenikov, 
med njimi celo veliki Simfonič
ni orkester RTV Slovenija. Pri
redil je spektakel, vreden klene
ga Gorenjca. Seveda imam v 
mislih Andreja Šifrerja in nje
govih štirideset let ustvarjanja. 
Meni je sicer pripadla čast, da 
ga poslušam že več kot 45 let. 
Kot »mulca« – bil je nekaj let 
starejši od mene – sva bila sku
paj pri tabornikih v Fažani. 
Andrej nam je s kitaro lepšal 
večere, ostalim pa je pripadlo 
delo v kuhinji in pospravljanje 
tabora. Pred nekaj leti me je ta 
veliki kantavtor presenetil in 
mi zapel na petdesetletnici, ki 
sem jo praznoval na Sv. Joštu 
nad Kranjem. »Za prijatelje si 
je treba čas vzet,« se mi je po
klonil s svojo že ponarodelo pe
smijo, ki jo pozna vsak Slove
nec. Priznam, da mi je veliko 
pomenilo in da tega ne bom 
pozabil. Kranjčani smo lahko 
upravičeno ponosni, da imamo 
tako velikega umetnika.
Ko sem že ravno pri številkah: 
Natančno trije meseci so minili 
od mojega imenovanja za žu
pana Mestne občine Kranj. V 
devetdesetih dneh županovanja 
velikih sprememb seveda ni 
moč pričakovati. Predvsem pa 
nisem človek, ki bi spremembe 
delal na hitro. Verjamem, da so 
za uspeh in napredek občine 
potrebni preudarnost, dobra 
ekipa, strateško razmišljanje in 
sodelovanje z občani. Sem se pa 
v tem času veliko naučil in spo
znal številne novosti. Pridoblje
no znanje mi bo v močno oporo 
pri uvajanju konkretnih spre
memb – tistih na bolje, seveda. 
Sprememb, ki jih želim uvesti v 
dobro vseh nas, spoštovane ob
čanke in cenjeni občani mestne 
občine Kranj. Kajti prav ljudje 
smo največji potencial gorenjske 
prestolnice in njene okolice. In 
zato želim, da se v naši občini 
vsi počutimo dobro.  
Naj nadaljujem s številkami, ki 
so del mojega vsakdana prak
tično že vse življenje in vso po
klicno kariero. V povprečju 
imam v »uvodnem« obdobju 
svojega županovanja več kot 
deset sestankov na dan, poleg 
tega prisostvujem vrsti družab

nih, kulturnih, športnih, poli
tičnih in gospodarskih dogod
kov, kjer dobivam številne in
formacije o potrebah v občini. 
Potrebe na vseh področjih so 
velike, sredstva pa omejena. 
Veliko telovadbe bo potrebne, 
da poslovanje občine pripelje
mo v realne okvirje. Predvsem 
pa so načrti za prihodnja leta, 
kakršne sem podedoval, nereal
ni. Za letos se bomo tako mora
li zadolžiti za dobrih šest mili
jonov evrov, da bomo lahko iz
polnili obveznosti, ki so bile 
lani sprejete v proračunu za 
leto 2019. Prihodnje leto naj bi 
bili odhodki za dobrih 20 mili
jonov evrov večji kot prihodki v 
proračun, če bi uresničili pro
jekte, kot je na primer razvpita 
avtobusna postaja na Zlatem 
polju. Zato projekte postavlja
mo na novo. Nikakor jih ne 
bomo črtali, le bolj po »gorenj
sko« jih bomo izpeljali, pred
vsem pa za občane bolj uporab
no in stroškovno učinkovito. 
Glede nove avtobusne postaje je 
takole. Precej razgovorov sem 
opravil in ugotovil, da obstaja 
kar nekaj načrtov za centralni 
potniški terminal na območju 
železniške postaje, ki sem ga 
zagovarjal že v svojem predvo
lilnem programu. Ravno danes 
sem si ogledal teren skupaj s 
kolegi z občine ter z ekipo, ki se 
je lotila temeljite prenove skla
diščnih stavb na tem območju. 
Iskrene čestitke omenjenim za 
storjeno. Ta prostor ima velik 
potencial, da se razvije. Ko se 
nam uspe dogovoriti še za 
umestitev avtobusnega termi
nala, bo območje dobilo nov 
videz in nove vsebine, vključno 

s hotelom, manjšimi trgovina
mi ter lokali. Potreb v občini je 
res veliko. Enega največjih pro
blemov predstavlja pomanjka
nje kapacitet v vrtcih ter osnov
nih šolah, ki pa so seveda osno
va za kvalitetno življenje obča
nov. V teku je obnova stare 
Jenkove šole ob Prešernovem 
gaju. Delamo tudi na izgrad
nji telovadnice in učilnic na 
Žagarjevi šoli ter na novih vrt
cih v Bitnjah in Mavčičah. 
Naj ne pozabim omeniti, da 
sem ponosen na potek razvoja 
gospodarstva v občini. Vem, da 
nujno potrebujemo novo poslov
no in obrtno cono. Zato smo v 
fazi sprejemanja novih prostor
skih načrtov, ki bodo razvojno 
naravnani. Zastavili smo si 
tudi cilje za razvoj kmetijstva, v 
okviru katerih bomo z name
nom zagotavljanja čim boljših 
pogojev za zdravje naših otrok 
v vrtcih in šolah izpeljali oskrbo 
z zdravo, lokalno pridelano 
hrano. Razvoj občine je še kako 
odvisen tudi od novih cestnih 
povezav. Z odgovornimi na dr
žavnem nivoju smo zato že na
vezali stike in jim predstavili 
naše prioritetne potrebe. 
Zastavili smo še številne druge 
projekte, s pomočjo katerih 
bomo v mestni občini Kranj še 
raje živeli in delali. Verjamem, 
da jih znamo in zmoremo ure
sničiti. Z dobrimi ekipami so
delavcev na občini, v javnih 
zavodih ter gospodarskih druž
bah, s prostovoljci ter seveda z 
vami, spoštovane občanke in 
cenjeni občani. Prijetne spo
mladanske dni vam želim. 
Se vidimo, 

Matjaž Rakovec, vaš župan 

Prvič: o številkah

»Projekte postavljamo na novo. Nikakor jih ne 
bomo črtali, le bolj po 'gorenjsko' jih bomo 
izpeljali, predvsem pa za občane bolj uporabno 
in stroškovno učinkovito.«

Kranj – V Kovačnici je bilo 
takrat vzpostavljenih 27 so
delovnih mest, vendar pa je 
na prosto sodelovno mesto 
čakalo devet oseb.
Iz Kovačnice sporočajo, da 
zaključujejo novo fazo širi
tve, s katero bodo pridobili 
dodatnih pet sodelovnih 
mest in dve manjši pisarni. 
Če tudi vas mika, da si naja
mete sodelovni prostor in s 
tem postavite boljšo ločnico 
med svojim zasebnim in de
lovnim časom, povečate 
učinkovitost in postanete 
član "kovaške skupine", vas 
vabijo, da jih pokličete in 
preverite razpoložljivost.
Poleg že omenjenih predno
sti sodelovnega prostora pa 
uporabniki Kovačnice spo
ročajo, da je velika prednost 
pridružitve t. i. coworkingu 
tudi sodelovanje med člani, 
saj so tam ljudje v podobni 
situaciji, pripravljeni poma

gati, deliti svoje znanje in 
sodelovati. Na voljo so vam 
tudi informacije o različnih 
podjetniških projektih, brez
plačno svetovanje, registra
cija ali sprememba vašega 
podjetja, za dolgoročnejše 
najemnike pa ponujajo tudi 
možnost registracije poslov
nega naslova. 
V Kovačnici poleg tega orga
nizirajo številne informativ
ne in izobraževalne dogod
ke. V aprilu tako pričakujte 
brezplačno podjetniško 
usposabljanje Digital, ki bo 
sestavljeno iz delavnic: Goo
gle Adwords, LinkedIn, Fa
cebook in Instagram, ter 
usposabljanje Pogajanja. Za 
več informacij in prijavo kli
knite na spletno stran ali Fa
cebook profil Kovačnice.
Še vedno pa vas vabijo, da 
jim sporočite svoje želje in 
potrebe, kakšne vsebine bi 
si želeli slišati.

Kovačnica se spet širi
Na praznovanju tretje obletnice delovanja sodelovne oz. coworking 
skupnosti Kovačnica lani novembra je bilo glavno sporočilo upravljavcev in 
uporabnikov, da potrebujejo več prostora. 

Prostor za širitev že urejajo.

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je mi
nister za razvoj, strateške 
projekte in kohezijo Iztok 
Purič s sodelavci obiskal 
kranjsko občino. Namen 
srečanja je bil pregledati do
sedanje sodelovanje med 
Službo Vlade Republike Slo
venije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (SVRK) 

in kranjsko občino. »Na 
našo pobudo so se na minis
trstvu odzvali in prišli na 
delovno srečanje k nam na 
občino. Vemo, da v Kranju 
poteka kar nekaj projektov, 
ki so sofinancirani s kohe
zijskimi sredstvi,« je po sre
čanju povedal župan Matjaž 
Rakovec. 
»Pogovor je potekal zlasti v 
smislu medsebojnega sode

lovanja, ki ga pogrešamo na 
vseh nivojih. Želimo si več 
takšnih srečanj, saj na njih 
spoznamo realne probleme 
na terenu, ki so nam izho
dišče na kohezijsko politi
ko. To je zapleteno podro
čje, ki je povezano tako s 
težavami pri črpanju sred
stev kot pri izvedbi, interes 
države pa je, da sredstva 
koristno počrpamo, zlasti 
pa koristno porabimo. 
Kranj je primer dobre pra
kse,« je po srečanju pouda
ril minister Iztok Purič.

Minister na obisku

Kranj – Koroška cesta je na
mreč vključena v kolesarsko 
povezavo 5, in sicer gre za 
dograditev povezave med 
sosesko Zlato polje in uprav
nim centrom Kranja. Kole
sarji bodo na tem območju 
pridobili 700 metrov novih 
kolesarskih površin, mestna 
uprava pa bo nadomestila 
tudi drevesa, ki so bila zara
di del in ocenjene nevarno
sti odstranjena. 
Skupna višina sredstev, na
menjenih za izvedbo opera
cije, ki jo sofinancirata Re
publika Slovenija in Evrop
ska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, 
je dobra dva milijona evrov. 
Celotna dolžina novozgraje
ne kolesarske infrastrukture 
je približno 8,8 kilometra (v 

obe smeri) s pripadajočo 
opremo, spremljajočo infra
strukturo za pešce in komu
nalno infrastrukturo na še
stih zaokroženih hrbtenič
nih povezavah, ki povezuje
jo gosto naseljene mestne 
soseske z različnimi središči 
centralnih funkcij znotraj 
mestnega območja Kranja. 

Nov poldrevored malih 
jesenov
Ob ogledu zarisa načrtovane 
širitve cestne površine in kr
čenja zelenice bi bila dreve
sa, ki rastejo do dveh metrov 
od trase med Bleiweisovo 
cesto in Stošičevo ulico, po 
oceni koncesionarja pri de
lih tako poškodovana, da bi 
se močno zmanjšala njihova 
vitalnost in stabilnost. Ob 

gradbenih posegih je na
mreč najbolj ranljiv prav ko
reninski sistem, ki pa pogo
sto ni viden. Drevesa, ki ra
stejo v pasu dveh metrov od 
začrtane trase, so bila od
stranjena in nadomeščena 
bodo z novimi. Tu bo po 
vseh gradbenih delih izvede
na zasaditev poldrevoreda 
malih jesenov (Fraxinus or
nus). Gre za nižjo avtohtono 
vrsto jesena, ki bo še razširi
la biotsko pestrost v Kranju. 
Vrsta mali jesen doseže viši
no od deset do petnajst me
trov in do osem metrov širi
ne, odlikuje pa jo velika od
pornost na škodljivce in bo
lezni ter vplive, ki jih pov
zroča bližina ceste. 

Odprt tudi razpis za 
gradnjo Centra trajnostne 
mobilnosti 
V okviru projekta kolesar
skih povezav 1–6 je načrto
vana tudi gradnja enotne 
informacijske točke v najve
čji stanovanjski soseski Pla
nina. Gre za zidan objekt s 
skupno površino 173,4 m2, 
namenjen informiranju in 
ozaveščanju prebivalcev ter 
podpori kolesarjem in pro
mociji trajnostne mobilno
sti v Kranju. Ponovljeni raz
pis bo na portalu javnih na
ročil objavljen do vključno 
15. 4. 2019. Če bo razpis to
krat uspešen, bo mogoče 
dela začeti že letos, v pole
tnih mesecih.

Dobre novice  
za kolesarje
V sklopu projekta gradnje kolesarskih povezav v Kranju 1–6 je mestna 
uprava že začela dela na Koroški cesti. 

Gradnja kolesarske poti na Koroški cesti
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –  

uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) Mestna občina Kranj objavlja naslednji

 JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2019
1. PREDMET RAZPISA    
1.1.
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: občina) razpisuje oddajo v 
najem okvirno 20 stanovanj, ki bodo oddana v najem predvidoma v 
letih 2020 in 2021 postopoma glede na to, kako se bodo sproščala. 
Stanovanja so na različnih lokacijah na območju občine in niso 
oprem ljena.
Oblikovana bo prednostna lista A za upravičence, ki niso zavezanci 
za plačilo lastne udeležbe in varščine glede na dohodek iz točke 2.2.

1.2.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na pod-
lagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionira-
nih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 
79/15 in 91/15), v nadaljevanju: uredba oziroma na podlagi predpisa, 
ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do zni-
žane neprofitne najemnine v skladu z uredbo.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točko-
vano s 320 točkami, znaša najemnina v mesecu marcu 2019 v višini 
180,52 EUR.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja je dolžan vsakih pet let od 
najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih 
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več 
upravičen do neprofitnega stanovanja, se določila najemne pogod-
be, ki urejajo višino najemnine, spremenijo in se najemnina določi v 
višini tržne najemnine.

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji povr-
šinski normativi:

Število članov gospodinjstva LISTA A

1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega 
in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

2. RAZPISNI POGOJI 
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so 
držav ljani Republike Slovenije in ob upoštevanju vzajemnosti 
državljani ostalih članic Evropske unije.
Ne glede na navedeno so do dodelitve neprofitnega stanovanja 
upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebi-
valstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o 
tujcih (Uradni list RS, št. 1/1991, 44/1997, 50/1998-US in 14/1999-
odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 64/2009 – UPB), Zako-
nu o tujcih (Uradni list RS, št. 50/2011 in 57/2011 – popr.), Zakonu 
o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje 
SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/2010 – UPB) ali 
Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/1997, 94/2000 
– odl. US, 67/2002, 2/2004 - ZPNNVSM in 65/2005 – ZZZRO). 
V vseh primerih velja, da morajo imeti prosilci prijavljeno 
stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj naj-
manj eno leto pred objavo razpisa.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
-  invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali 

trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivali-
šča, če imajo v mestni občini Kranj večje možnosti za zaposlitev 
ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene sto-
ritve,

-  žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domo-
vih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj lahko sodelujejo na razpisu tudi, če ima-
jo na območju mestne občine Kranj prijavljeno začasno prebi-
vališče,

-  do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najem-
niki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prej-
šnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogo-
je za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v skla-
du s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), v 
nadaljevanju: pravilnik.

Prosilci in družinski člani, ki so navedeni v vlogi, morajo imeti 
poravnane vse obveznosti do občine, poravnati jih morajo najka-
sneje do 31. 8. 2019.

2.2. Dohodkovni kriterij 
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če 
dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2018 ne presegajo v spodnji 
tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v 
letu 2018 znašala 1.092,47 EUR. 

Velikost  gospodinjstva % Meja neto dohodka v EUR

1-člansko 90 % do 983,22

2-člansko 135 % do 1.474,83

3-člansko 165 % do 1.802,58

4-člansko 195 % do 2.130,32

5-člansko 225 % do 2.458,06

6-člansko 255 % do 2.785,80

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s 
prištevanjem 20 odstotnih točk.

2.3. Premoženje 
Prosilci in osebe, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (člani 
gospodinjstva), morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še 
naslednje splošne pogoje:
-  da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2018 ne 

presegajo meje, določene v točki 2.2. tega razpisa,
-  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik nepro-

fitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno 
najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stano-
vanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanova-
nja; navedena omejitev ne velja za lastnike in solastnike stanovanj, 
ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas 
z neprofitno najemnino,

-  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega 
premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,

-  da je prosilec oziroma njegov družinski član, ki ponovno prosi za 
dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obvezno-
sti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne 
stroške sodnega postopka. 

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošte-
va stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR, 
in površina stanovanja v skladu s pojasnili k 3. členu pravilnika.

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premože-
nja v lasti prosilca ne sme presegati naslednjih zneskov:

Velikost gospodinjstva Vrednost drugega premoženja – 40 %

1-člansko 15.148,80 EUR

2-člansko 18.515,20 EUR

3-člansko 23.564,80 EUR

4-člansko 27.604,48 EUR

5-člansko 31.980,80 EUR

6-člansko 35.347,20 EUR

2.4. Dodatni pogoji
Mestna občina Kranj določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg 
splošnih pogojev še dodaten pogoj stalnega prebivališča v mestni 
občini Kranj, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do 
točkovanja dobe bivanja, in sicer:
-  stalno prebivališče v mestni občini Kranj neprekinjeno od rojstva 

dalje – 50 točk,
-  za vsako leto stalnega prebivališča v mestni občini Kranj – 1 točka

Točke iz naslova stalnega prebivališča v mestni občini Kranj se sešte-
vajo, vendar pa skupno ne smejo presegati 133 točk. Upošteva se 
število let, dopolnjenih v letu razpisa.
Doba stalnega prebivališča se točkuje na podlagi podatkov, ki jih bo 
občina sama pridobila od Upravne enote Kranj.

3. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV
3.1. Splošne prednostne kategorije
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: družine z več 
otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, mladi in mlade druži-
ne, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z daljšo delo-
vno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja 
v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s 
številom točk v preglednici pod točko 3.3.
V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk, imajo pred-
nost prosilci z daljšo dobo stalnega prebivališča v mestni občini 
Kranj, kot nadaljnji kriterij se upošteva mlada družina in nadalje pro-
silci z daljšo delovno dobo.
3.2. Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji 
točki, se v skladu z 2. odstavkom 6. člena pravilnika upoštevajo še 
naslednje prednostne kategorije prosilcev: 

-  prosilci, ki za plačilo tržne najemnine na podlagi veljavne najemne 
pogodbe prispevajo več kot 1/3 dohodka gospodinjstva, pri čemer 
se omogoči uveljavljanje prednosti tistim, ki že dotlej znaten delež 
dohodka namenjajo za primerne stanovanjske razmere,

-  prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za 
dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem v letu 
2016,

-  prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za 
dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem v letu 
2012,

-  prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za 
dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem pred 
letom 2012.

Za prosilce pod 2., 3., in 4. alinejo so mišljeni tisti prosilci, ki so izpol-
njevali razpisne pogoje, tako da so se uvrstili na dokončno predno-
stno listo upravičencev, vendar pa niso pridobili pravice do dodelitve 
stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj. 
Na ta način se omogoči prednost tistim, ki so se že večkrat javili na 
razpis in si sami še niso uspeli zagotoviti stanovanja.

3.3. Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1. in 3.2., se točku-
jejo z naslednjo višino točk: 

1. mlade družine – starost družine do 35 let 150 

2. mladi – starost prosilca do 30 let 50

3. družina z večjim številom otrok 50 

    za vsakega nadaljnjega otroka 50 

4. invalidi in družine z invalidnim članom 80

5. družine z manjšim številom zaposlenih 50

6.  prosilci z daljšo delovno dobo  
(moški 13 let, ženske 12 let)

80

7.  žrtve nasilja v družini (upošteva se obdobje 3 let 
pred razpisom) 50

8.  osebe s statusom žrtve vojnega nasilja v skladu z 
Zakonom o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, (Ura-
dni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
54/04 – ZDoh-1, 68/05 – odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 
– ZUTPG, 72/09, 40/12 – ZUJF in 21/18 – ZNOrg)

50

Prednostne kategorije v skladu z 2. odst. 6. člena pravilnika 

1.  prosilci, ki za plačilo tržne najemnine na podlagi velja-
vne najemne pogodbe prispevajo več kot 1/3 dohod-
ka gospodinjstva (subvencija se odšteje)

60

2.  uvrstitev na dokončno prednostno listo razpisa za dode-
litev neprofitnih stanovanj MOK v najem v letu 2016

50

3.  uvrstitev na dokončno prednostno listo razpisa za dode-
litev neprofitnih stanovanj MOK v najem v letu 2012

50

4.  uvrstitev na dokončno prednostno listo razpisa za 
dodelitev neprofitnih stanovanj MOK v najem pred 
letom 2012 (v primeru uvrstitve na dokončne predno-
stne liste v navedenih letih se točke seštevajo)

50

4. RAZPISNI POSTOPEK
Prosilci, ki se želijo prijaviti na javni razpis, dvignejo obrazec vloge, s 
katerim se prijavijo na razpis, od 29. 3. 2019 do vključno 6. 5. 2019 v 
sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 
110 in 110a, v ponedeljek in torek od 8.00 do 14.30, v sredo od 8.00 
do 16.30 in v petek od 8.00 do 12.30. Vloga bo dostopna tudi na 
spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si. Rok za oddajo vlo-
ge je 6. 5. 2019.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso za vlogo in 
izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o uprav-
nih taksah (Ur. list RS, št. Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) v 
višini 22,60 EUR. Upravna taksa se lahko plača v sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj ali s plačilnim nalogom na račun št. SI56 0125 
2452 0309 179, sklic 11 75515-7111002 – Občinske upravne takse, 
katerega fotokopijo priložijo k vlogi. 

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo 
oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. čle-
nu Zakona o upravnih taksah: da so prejemniki denarne pomoči kot 
edinega vira preživljanja, da so prejemniki varstvenega dodatka po 
predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki nadomestila za 
invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in dušev-
no prizadetih oseb. Status dokažejo s pravnomočno odločbo. 

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo pro-
silci priložiti naslednje listine, navedene pod tč. 1., 2., 3., 4. in 5., 
druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
   1.   izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter 

nazivih njihovih izplačevalcev za leto 2018, 



Župan Mestne občine Kranj je na podlagi 8. člena Zakona o 
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 15. člena 
Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni obči-
ni Kranj (Uradni list RS, št. 79/01 in 20/06)  in 39. člena Statuta 
mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17– UPB1 in 70/18) 

o b j a v l j a

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO  
BREZPLAČNE UPORABE OGLAŠEVALSKIH MEST
V MESTNI OBČINI KRANJ ZA IZVEDBO VOLILNE 
KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE POSLANCEV IZ 

REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT

1.  Mestna občina Kranj ponuja organizatorjem volilne kampa-
nje za redne volitve v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 
48/18; v nadaljevanju: organizatorji) brezplačna oglaševal-
ska mesta za lepljenje in nameščanje plakatov s propagan-
dnimi sporočili.

2.  Oglaševalska mesta, ki bodo na voljo, so predvidoma na-
slednja:
 veliko plakatiranje:
- jumbo plakati I v dimenzijah: višina 3 m, širina 4 m,
-  jumbo plakati II v dimenzijah: višina 2,38 m, širina 5,04 m,
 srednje veliko plakatiranje:
-  vitrine na avtobusnih postajah v dimenzijah: višina 1,75 

m, širina 1,185 m (vidni del: višina 1,71 m, širina 1,16 m),
-  panoji na drogovih v dimenzijah: višina 1,7 m, širina 1,1 m,
 malo plakatiranje:
- oglasni panoji v dimenzijah: višina 1 m, širina 0,7 m.

3.  Plakatna mesta bodo razporejena po celotnem volilnem 
območju mestne občine Kranj.

4.  Organizatorji morajo vloge vložiti v sprejemni pisarni Mest-
ne občine Kranj, poslati po elektronski pošti na e-naslov 
glavnapisarna@kranj.si ali poslati v priporočeni pošiljki na 
naslov: Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gos-
podarske javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkas-
neje do četrtka, 4. 4. 2019, do 10. ure.

5.  Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mes-
tni občini Kranj bo zbral vloge organizatorjev in na podlagi 
načela enakopravnosti opravil žrebanje, ki bo določilo loka-
cije oglaševalskih mest za organizatorje, ki bodo pravočas-
no oddali vloge. Žrebanje bo potekalo v torek, 9. 4. 2019, 
ob 11. uri v sejni sobi št. 9 v stavbi Mestne občine Kranj.

6.  Če bo želeno število oglaševalskih mest v vlogi organizator-
jev preseglo kvoto brezplačnih oglaševalskih mest, Mestna 
občina Kranj organizatorjem proti plačilu omogoča dodat-
na oglaševalska mesta prek izvajalcev za izvajanje dejavno-
sti oglaševanja, plakatiranja in obveščanja, ki imajo z Mest-
no občino Kranj sklenjeno pogodbo:

-  AMICUS, d. o. o., Poslovna enota Kranj, Planina 3, 4000 
Kranj, tel. št.: 04 235 4210, za panoje na drogovih,

-   TAM-TAM, d. o. o., Slovenčeva ulica 153, 1000 Ljubljana, 
tel. št.: 01 51 56 596, za malo plakatiranje,

-  METROPOLIS MEDIA, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 
Ljubljana, tel. št.: 01 585 20 50, za veliko in srednje veliko 
plakatiranje,

-  EUROPLAKAT, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, 
tel. št.: 01 585 20 50, za veliko in srednje veliko plakatiranje.

Številka:  3506-2/2019-1-46/20
Datum:    27. 2. 2019
 Matjaž Rakovec
 Župan
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 2.  dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v letu 
2018 ni bilo dohodkov iz delovnega razmerja,

 3.  izjavo o premoženjskem stanju prosilca in članov gospodinjstva,
 4.  potrdilo o zaposlitvi (izda delodajalec) oziroma nezaposleno-

sti prosilca oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS 
za zaposlovanje) ter dokazilo o skupni delovni dobi prosilca,

 5.  veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali pod-
najemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni 
sklenjena, ali dokazilo o bivanju pri starših ali sorodnikih,

 6.  izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva 
dovoljujejo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje 
njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih 
podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki šte-
jejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov,

 7.  v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kva-
liteti bivanja (točkovalni zapisnik),

 8.  v primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske površine z 
opisom posameznih prostorov in navedbo površin ter nave-
dbo števila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno 
prebivališče in posamezne prostore uporabljajo,

 9.  overjeno in obojestransko podpisano izjavo o obstoju zunaj-
zakonske skupnosti,

 10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let,
 11. zdravniško potrdilo o nosečnosti,
 12.  odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in 

mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje 
neprimerne stanovanjske razmere),

 13.  dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka – dokazilo, 
da je preživnina neizterljiva, oziroma odločba o prejemanju 
preživnine iz preživninskega sklada, roj. list otroka. Neizterlji-
vost se dokazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o 
izvršbi zoper zavezanca,

 14.  potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji dru-
žinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana ose-
ba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno 
pomoč druge osebe,

 15.  dokazilo o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za 
zaposlovanje ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS),

 16.  potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da sam 
prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kro-
nično boleznijo zgornjih dihal ali astmo, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni,

 17.  odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnolet-
ne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko 
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične 
službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice,

 18.  strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in ne-
vladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne 
hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki 
nudijo psihosocialno pomoč ob nasilju v družini,

 19.  odločba o statusu žrtve vojnega nasilja,
 20.  dokazila o uvrstitvi na dokončne prednostne liste 2016, 2012 

in pred letom 2012.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša 
od 30 dni od objave razpisa.

5. SPLOŠNE DOLOČBE
Pristojna komisija bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in 
njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. 
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času 
oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se ne 
upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji 
dan roka za oddajo vloge.
Stanovanjske razmere prosilcev si bo komisija ogledala na naslo-
vu stalnega bivališča oziroma začasnega, če bo iz vloge razvidno, 
da prosilec živi na naslovu začasnega bivališča. 
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo prosilci uvrščeni na predno-
stno listo glede na število zbranih točk. 
Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o uvrstitvi oziroma 
neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v šestih mesecih po 
zaključku javnega razpisa. Če se prosilec ne strinja z odločitvijo, 
lahko v 15-ih dneh poda pritožbo. O pritožbi odloči župan v 60-ih 
dneh. Odločitev o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljena dokončna prednostna lista. 
Z upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino glede na število razpoložljivih sta-
novanj in glede na pripadajoči površinski normativ. Upravičenec, 
ki bo neupravičeno zavrnil dodeljeno stanovanje, bo črtan z 
dokončne prednostne liste.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe občina lahko ponovno preve-
ri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje pogoje za upravičenost do 
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih 
sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obno-
vi in prosilca črta s prednostne liste.
Dodatne informacije je možno dobiti v času uradnih ur v spreje-
mni pisarni, soba št. 110 ali 110a, in na Uradu za splošne zadeve 
na telefonskih številkah 04/23 73 158 (Milojka Ažman) in 04/23 
73 163 (Tomo Bradaška).

Številka: 352-5/2019-5-41/31
Datum: 21. 3. 2019    Matjaž Rakovec
 Župan

Kranj – Jutri, 30. marca, bo 
ob 10. uri pri spomeniku 
NOB na Planici nad Crngro-
bom tradicionalna spomin-
ska slovesnost ob 77-letnici 
preboja Selške čete Cankar-
jevega bataljona iz sovražni-
kovega obroča in spomina na 
petnajst padlih partizanov. 
Slavnostni govornik bo Mat-
jaž Rakovec, župan Mestne 
občine Kranj. Navzoče bosta 
pozdravila predsednik Sveta 
krajevne skupnosti Jošt Peter 
Zaletelj in sekretar Zveze 
koroških partizanov Andrej 

Mohar. Kulturni program 
bodo oblikovali Pihalni orke-
ster Mestne občine Kranj, 
učenci osnovnih šol Staneta 
Žagarja in Žabnica, mešani 
pevski zbor Svoboda Stražiš-
če in z recitacijo po slanka 
državnega zbora Mateja 
Udovč. Častno stražo bodo 
postavili pripadniki Sloven-
ske vojske. Že danes se bodo 
ob 11. uri s polaganjem ven-
cev in kulturnim progra-
mom pri spomeniku v kranj-
ski vojašnici spomnili oblet-
nice smrti Staneta Žagarja.

Spominska slovesnost na 
Planici nad Crngrobom Vprašanje:

Pozdravljeni, stavba na ulici 
Planina 2 sameva že desetle-
tje in več. Kdaj se bo poruši-
la oz. uredila? 
Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Objekt na naslovu Planina 2 
je v lasti podjetja Domplan. 
Za objekt so na Domplanu že 
imeli načrt, da bi ga skladno 
z Občinskim prostorskim 
načrtom podrli in postavili 
novega. Žal se je zataknilo pri 
določitvi pripadajočih zem-
ljišč k blokom, ki na tem delu 
še niso določena. Trenutno je 
v pripravi Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah Občinske-
ga prostorskega načrta, kjer 
bodo vključene tudi določene 
spremembe, vezane na to 
lokacijo. Po sprejetju odloka 
pa bodo možnosti za vnovič-
no pridobivanje gradbenega 
dovoljenja za nov objekt na 
tem mestu. 

Vprašanje:
Pozdravljeni, kako kaže z 
ureditvijo prostorov bivših 
Gorenjskih mlekarn in biv-
še srednje šole? Stvar same-
va že desetletja, tam sema-
for gori v prazno leta in leta.
Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Lokacija bivših Gorenjskih 
mlekarn je v lasti DUTB, ki 
lokacijo, kot nam je znano, 
prodaja. Če se bo našel pri-
meren investitor, bo lahko 
skladno z veljavnim Občin-
skim prostorskim načrtom 
pridobil gradbeno dovoljen-
je in območje razvil. Na MO 
Kranj si tega seveda želimo 
čim prej. 

Vprašanje:
Za boljšo povezljivost Stru-
ževega in s tem avtobusnega 
mestnega prometa bi bilo 
smiselno izdelati dodatno 
cestno povezavo in most. 
Ker se naselje nahaja neka-
ko na robu, bi s to cestno 
povezavo razbili tisti obču-
tek, kot da je to neki zakoten 
pozabljen kraj. Zaradi vzdr-
ževalnih del jezu in čiščenja 
struge bi bilo smiselno izde-
lati tudi dovolj visok ter 

nosilen most. Iz stroškovne-
ga vidika bi bilo mogoče 
izdelati kovinsko-betonski 
most, ki bi ga lahko po kosih 
sestavili na mestu.
Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Mestna občina Kranj se stri-
nja, da bi cesta in most vse-
kakor izboljšala prometno 
situacijo v naselju Struževo, 
vendar glede na že začete 
projekte, tako tiste, ki so 
vezani na pridobljena evrop-
ska sredstva, kot tudi na vse 
ostale, v naslednjih nekaj 
letih te ideje ne bo mogoče 
realizirati. Ker pa si Mestna 
občina Kranj kljub temu želi 
izboljšati prometno situaci-
jo v vašem naselju, pred-
vsem imamo tu v mislih 
varnost pešcev, bomo že v 
letošnjem letu izvedli prvo 
od dveh faz pločnika, za 
katerega smo v lanskem letu 
pridobili projektno doku-
mentacijo in ki bo povezoval 
Struževo in Zlato polje ter 
bo potekal ob zahodni strani 
ceste. Na ta način bomo del-
no rešili problematiko, ki jo 
omenjate v svoji pobudi. 

Vprašanje:
Gradnja komunalne infra-
strukture za Britof in Pre-
doslje se bo verjetno začela 
marca letos. Zanima me, kje 
bo zagotovljeno parkirišče 
za avtomobile, ko se bo 
kopalo mimo hiš. Avtomo-
bile namreč potrebujemo 
vsakodnevno za prevoze v 
službo, po opravkih. Potre-
boval bi tudi bolj natančen 
časovni okvir ... 
Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Projekt se je v drugi polovici 
marca 2019 začel izvajati na 
območju Britofa. V času 
grad nje bo omogočen stalni 
dostop do objektov, bo pa 
občasno onemogočen dos-
top z avtomobili, vendar 
nikoli za daljše časovno 
obdobje. Zaradi vaše lažje 
organizacije boste v šestih 
dneh pred začetkom del o 
točnem terminu izvedbe 
obveščeni z obvestilom v 
poštni nabiralnik. 

Kotiček KrPovej

Kranj – Sistem KRsKOLE-
SOM, ki bo ponovno zaži-
vel v prvem tednu aprila, 
prinaša v novi sezoni kar 
sedem dodatnih postaj ter 
24 navadnih in 16 električ-
nih novih koles. Tako bo 
razširjeni sistem imel kar 
21 postaj z desetimi klju-
čavnicami in štiri postaje z 
dvajsetimi ključavnicami. 
S 87 običajnimi kolesi in 
58 električnimi kolesi si-
stem še vedno velja za naj-
večji elektrificiran sistem v 
državi. 
Cena letne naročnine za 
paket, ki vsebuje izposojo 
običajnih koles, je 25 evrov, 
medtem ko je cena paketa, 

ki vključuje izposojo tudi 
električnih koles, 50 evrov. 
Registracija novih uporabni-
kov in podaljšanje članarin 
je še vedno mogoče preko 
spleta na naslovu www. 
krskolesom.si in v Kranjski 
hiši na Glavnem trgu 2 v 
Kranju, kjer so uporabnikom 
na voljo tudi dodatne infor-
macije o uporabi sistema. 
Iz Mestne uprave Kranj so 
javnost obvestili, da so se 
nekoliko spremenili pogoji 
uporabe. Zaradi povečanega 
vandalizma v pretekli sezoni 
so določene tudi globe in 
prepovedi uporabe za vse 
tiste, ki bodo namerno pov-
zročali škodo na kolesih. 

KRsKOLESOM  
spet aprila 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Uresničila se je 
večletna želja po prenovi 
porodnega bloka v Bolnišni
ci za ginekologijo in porod
ništvo (BGP) Kranj. Direkto
rica bolnišnice Polona Pod
nar (v odstopu) je poudarila, 
da so prenovljeni prostori 
velika pridobitev za mami
ce, novorojence, očete in 
zaposlene za Kranj, Gorenj
sko in širše: »Prepričana 
sem, da bomo v novih, ure
jenih in primerno opremlje
nih prostorih bis tveno lažje 
sledili sodobnim trendom v 
porodništvu in babištvu in 
na ta način lahko pomem
bno prispevali k razvoju 
stroke. Obnova tudi kar pre
cej stane, veliko večino sred
stev je zagotovilo ministrs
tvo za zdravje.« Investicija v 
pet sodobnih porodnih apar
tmajev je stala približno 
milijon evrov.
Tudi kranjski župan Matjaž 
Rakovec je prepričan, da je 
pridobitev pomembna tako 
za kranjsko občino kot širše 
za Gorenjsko, in se zahvalil 
celotnemu kolektivu BGP 
Kranj, da so se lotili tega 
projekta oziroma da so imeli 
toliko poguma, da so prepri
čali ministrstvo za zdravje, 
da je pristopilo k realizaciji. 
»Delovna vnema in koordi
nacija, ki sta potrebni pri 
takih investicijah, sta bili na 
tej lokaciji izjemni. Želim, 
da še kaj naredimo skupaj,« 

pa je dejala Slavica Cimper
man z ministrstva za zdrav
je, ki je skrbela za koordina
cijo med obnovo.
Ob tej priložnosti so se 
zahvalili tudi vsem donator
jem, ki so na kakršenkoli 
način prispevali za mamice 
in novorojenčke, pa tudi 
zaposlenim, ki so v času 
obnove poskrbeli, da je delo 
v bolnišnici potekalo nor
malno, brez zapletov.
V BGP Kranj se je od leta 
1955, ko so ustanovili teda
njo Porodnišnico Kranj še 

na drugi lokaciji, do danes 
rodilo več kot 110 tisoč 
novorojencev. Na sedanji 
lokaciji je bolnišnica od leta 
1964, župan Matjaž Rako
vec je bil eden prvih rojenih 
v tej stavbi. 
Program ob nedavnem 
odprtju so pevsko popestrili 
drugošolci iz OŠ Franceta 
Prešerna Kranj pod vod
stvom Marka Kerna in Eva 
Pirnat z avtorsko poezijo in 
plesom.
Je pa Polona Podnar že lani 
v intervjuju za Gorenjski 

glas poudarila, da se z 
minis trstvom za zdravje 
pogovarjajo tudi o investici
ji, vredni več kot deset mili
jonov evrov, v katero sodijo 
obnove operacijskega bloka 
s sterilizacijo, ambulantne
ga dela, bolniških oddelkov, 
laboratorija ter zamenjava 
oken in ogrevanja s celovito 
energetsko sanacijo. Bolniš
nica se sicer še vedno spopa
da s kumulativno izgubo, a 
je Podnarjeva opozorila, da 
je pri tem treba iskati sis
temske rešitve.

Nov porodni blok
S prenovo porodnega bloka, ki so ga pred nedavnim slovesno odprli, je Bolnišnica za ginekologijo in 
porodništvo Kranj pridobila pet sodobnih porodnih apartmajev. Investicija je vredna milijon evrov.

Od leve Slavica Cimperman, podžupan Janez Černe, Matjaž Rakovec in Polona Podnar 
med ogledom porodnih apartmajev, v katerih skrbijo tako za kvalitetno strokovno oskrbo 
mamic in novorojencev kot tudi prijetno počutje in zasebnost. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj – Župan Matjaž Rako
vec je imenoval občinsko 
Komisijo za osebe s posebni
mi potrebami, ki se bo v krat
kem preimenovala v Svet 
invalidov. Za predsednika so 
imenovali Borisa Horvata 

(Auris Kranj). "Prva naloga 
je, da vsa vključena društva 
pripravimo prioritete, vsak s 
svojega področja delovanja, 
in jih zatem uskladimo. S 
ciljem, da se dejansko vidijo 
vse naše potrebe celovito in 
kaj vse se lahko na nivoju 
občine naredi v zvezi s tem," 
je poudaril Horvat. Člani 
komisije so predstavniki vseh 
vključenih društev oziroma 
institucij: Peter Robnik 
(Društvo paraplegikov 
Gorenjske), Marjan Kalamar 
(Center Korak), Maja Korc 
(Ozara Slovenija, enota 
Kranj), Beno Virt (Medobčin
sko društvo slepih in slabovi

dnih Kranj), Janez Bobnar 
(Društvo vojnih invalidov 
Kranj), Lojze Tomaževič 
(Sonček, Gorenjsko društvo 
za cerebralno paralizo), Mari
ja Flisar (Medobčinsko druš
tvo invalidov), Frančiška 
Žerovnik (Medobčinsko 
društvo Sožitje Kranj), Boja

na Jekovec (Varstveno delov
ni center Kranj), Tjaša Filip
čič (Pedagoška fakulteta Uni
verze v Ljubljani, strokovna 
pomoč) in Nada Bogataj 
Kržan (predstavnica Mestne 
občine Kranj). Za koordinaci
jo in administrativna dela 
komisije so imenovali podse
kretarko za področje social
nega varstva Manjo Vovk iz 
MOK. Delovanje in članstvo 
v komisiji je vezano na man
dat župana in je prostovoljno.
Kot pa je še poudaril predse
dnik komisije Boris Horvat, 
je dolgoročnejši cilj, da tudi 
MOK postane občina po 
meri invalidov.

Želijo postati občina 
tudi po meri invalidov

Suzana P. Kovačič

Kranj – O problematiki preo
bremenjenosti družinskih 
zdravnikov v 34 ambulantah 
Zdravstvenega doma (ZD) 
Kranj in napovedanih enain
dvajsetih odpovedih delov
nih razmerij s prvim apri
lom, če ne bo zagotovila, da 
se bo stanje na področju dru
žinske medicine izboljšalo, 
je bil sestanek na kranjski 
občini. Na povabilo kranjske
ga župana Matjaža Rakovca 
so se ga pred dnevi udeležili 
predstavniki ZD Kranj, 
Osnovnega zdravstva 
Gorenjske, kranjske območ

ne enote Zavoda za zdrav
stveno zavarovanje Slovenije 
in zastopnik pacientovih pra
vic za Gorenjsko. Vsak je 
predstavil svoje poglede, pre
dloge. Udeleženci sestanka 
tudi od vlade pričakujejo nuj
ne jasne ukrepe oziroma 
napovedi ukrepov, ki bi 
pomirili zdravnike družin
ske medicine, da ne bi prišlo 
do napovedanih odpovedi 
delovnih razmerij. »Sesta
nek je bil zelo konstruktiven, 
vseeno pa je bila z naše stra
ni dana tudi pobuda, da pre
gledajo prerazporeditve zdra
vnikov po celotni Gorenjski,« 
je povedal župan.

Podpora razbremenitvi 
družinskih zdravnikov

Na nedavnem sestanku župana Matjaža Rakovca s 
predstavniki gorenjskih zdravstvenih institucij s skupnim 
sporočilom, da se sistemsko uredijo nastale razmere 
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Boris Horvat, predsednik nove Komisije za osebe s 
posebnimi potrebami, ki se bo preimenovala v Svet invalidov 
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Spremembe cen storitev obdelave  
in odlaganja odpadkov

 

 

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ, KRN-3008/19

Vse uporabnike obveščamo, da so se s 1. 3. 2019 spremenile cene storitev obdelave in 
odlaganja odpadkov, ki jih v svojem obratu RCERO Ljubljana za Mestno občino Kranj, 
Občino Preddvor, Občino Šenčur in Občino Jezersko izvaja Snaga, javno podjetje, d.o.o., 
iz Ljubljane v skladu s koncesijsko pogodbo za izvajanje obveznih lokalnih gospodar-
skih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanje odpadkov. Cena se spremeni tudi v Občini Naklo, kjer se 
storitev še vedno izvaja po začasni pogodbi med Komunalo Kranj in Snago. Snaga, 
javno podjetje, d.o.o., je zaradi visokih stroškov obdelave in odlaganja odpadkov s tem 
datumom zvišala cene svojih storitev. Komunala Kranj zaračunava storitve v imenu 
podjetja Snaga. Mesečni izdatki za storitev obdelave in odlaganja odpadkov se bodo 
povečali za gospodinjstvo z 80-litrskim zabojnikom za mešane komunalne odpadke, 
odvoz na vsake tri tedne, za 0,44 EUR, za gospodinjstva, ki uporabljajo 120-litrski za-
bojnik za mešane komunalne odpadke (ravno tako odvoz na vsake tri tedne), pa 0,66 
EUR. Ceniki za ostale dimenzije zabojnikov in različne termine praznjenja so objavljeni 
na spletni strani Komunale Kranj, kjer je objavljen tudi Snagin cenik storitev obveznih 

občinskih GJS obdelave in odlaganja v RCERO Ljubljana.
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V torek, 19. 3. 2019, smo OOZ Kranj, Tržič 
in Jesenice organizirale seminar o rav-
nanju z embalažo in odpadno embala-
žo. Zaradi aktualne teme je bil dogodek 
zelo dobro obiskan. 

***

VAVČERJI – spodbude malih vrednosti 
za mikro, mala in srednja podjetja
OOZ Kranj v sodelovanju z zunanjim par-
tnerjem omogoča pomoč pri prijavi in 
pripravi za certificiranje kakovosti. Po pri-

dobitvi certifikata in plačilu stroškov uva-
janja sistema udeleženec dobi pravico po-
vrnitve 60 odstotkov  vloženih sredstev.
18. aprila 2019 ob 8. uri v učilnici OOZ 
Kranj organiziramo srečanje, kjer se boste 
seznanili z vsebino razpisa, načinom dela. 
Dogodek je brezplačen, nujne so prijave 
na tel. 04 2818 310.

***

OOZ Kranj organizira Računovodski zaj-
trk s predavanjem KAKO UREDITI DE-
LOVNA RAZMERJA S POUDARKOM NA 
POSEBNOSTIH. Dogodek bo 18. aprila 
ob 9.30 v sejni sobi Podjetniškega centra. 
Pred tem nam bo direktorica FURSa ga. 
Julijana Povše podala novosti davčne za-
konodaje. Prijavite se na e-naslov: info@
oozkranj.com.

Predavanje mag. Uroša Gunčarja (podjetje Nets, d.o.o., Kranj) v okviru projekta 
Connect SME Plus (Interreg Slovenija Avstrija) – Modul 5 (1. del)

Na OOZ Kranj je bila odlična priložnost za pridobitev koristnih praktičnih informacij 
o orodju za izvedbo »prvega koraka« k preučitvi odličnosti podjetij po metodi EFQM 
Quick Check. Znanja, ki jih je delil, so izjemno koristna za vse udeležence slovenskih 
MSP-jev na podjetniški poti doma in v tujini.

***

Maša Likosar

Kranj – Tridnevni program 
krajevnega praznika Vodovo
dni stolp je združeval spo
minsko slovesnost pri Šorli
jevem spomeniku, kulturno 
prireditev v Osnovni šoli Si
mona Jenka in Dan odprtih 
vrat vodovodnega stolpa. 
Predsednik krajevne sku
pnosti Bor Balderman je po
jasnil, da praznik sovpada z 
dogodkom iz leta 1944, ko so 
Nemci obkolili Šorlijev mlin 
in napadli tri pripadnike Na
rodnoosvobodilne fronte. Na 
četrtkovi dopoldanski slove
snosti v počastitev žrtvam je 
bil osrednji govornik kranj
ski župan Matjaž Rakovec, ki 
je pohvalil napredek krajev
ne skupnosti, v kateri je tudi 
sam živel. Popoldanski kul
turni program so s petjem in 
recitali pesmi Ferija Lainšč
ka oblikovali otroci Osnovne 
šole Simona Jenka.
V petek, na dan, ko obeležu
jemo mednarodni dan vode, 
je svoja vrata odrl vodovodni 
stolp, ki simbolizira kultur

ni spomenik lokalnega po
mena. Obiskovalci so si lah
ko ogledali vodno zajetje na 
vrhu stolpa in prikaz jamar
skih tehnik vzpona in spu
sta članov Jamarskega druš
tva Carnium, predstavila se 
je tudi Komunala Kranj.
Balderman je ob tej prilo
žnosti še poudaril, da kra

jevna skupnost lepo napre
duje. "Uredili smo komu
nalno in cestno infrastruk
turo. Načrtujemo dokonča
nje ureditve Rupe in Valjav
čeve ulice. Eden večjih pro
blemov je pomanjkanje 
parkirnih mest," je dejal 
Balderman in dodal: "Kljub 
temu da naša krajevna sku

pnost šteje 5600 prebival
cev, je udeležba pri različ
nih aktivnostih in na različ
nih dogodkih klavrna. Ne 
veljamo za spalno naselje, 
pohvalimo se lahko z boga
to športno in kulturno de
javnostjo, a vseeno naši kra
jani ne sodelujejo v zadovo
ljivi meri."

Napredek je viden
Največja krajevna skupnost Vodovodni stop je prejšnji četrtek in petek obeležila krajevni praznik.

Prireditev ob prazniku Krajevne skupnosti Vodovodni stolp v Osnovni šoli Simona Jenka 
Kranj / Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Jamnik – Na spominski slo
vesnosti pri spomeniku v 
vasi Jamnik so se spomnili 
žrtev druge svetovne vojne 
iz vasi na obronkih Jelovice 
–  Jamnika, Podblice, Ne
milj, Njivic in Rovt –, ki so v 
času narodnoosvobodilne 
vojne in okupacije žrtvovale 
37 življenj. Osrednji govor
nik slovesnosti je bil Bojan 

Potočnik, predsednik Ob
močnega združenja sloven
skih častnikov Creina Kranj, 
ki je dejal, da je vas Jamnik 
svetel vzor složnosti in ple
menitosti, ki so jo prebivalci 
izkazali v času druge svetov
ne vojne. 
"Preprosti ljudje so tedaj do
jeli in razumeli pomen in 
vlogo odpora ter upora proti 
okupatorju," je tudi povedal 
Potočnik.

Razumeli so pomen 
upora

Minilo je petinsedemdeset let, odkar je nemška 
vojska napadla vas Jamnik in jo z granatami 
popolnoma uničila.

Osrednji govornik na slovesnosti pri osrednjem spomeniku 
v vasi Jamnik Bojan Potočnik / Foto: Primož Pičulin
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Krajevne skupnosti

Kranjske novice, petek, 29. marca 2019

Vilma Stanovnik

Kranj – V novem mandatu je 
bila konstitutivna seja 
Sosveta za krajevne skupno-
sti na začetku februarja, 
predsedniki krajevnih skup-
nosti ali njihovi namestniki 
pa so se na drugi seji sestali 
sredi tega meseca. Obravna-
vali so gradivo za sejo Mest-
nega sveta, s pristojnimi pa 
so se pogovarjali tudi o pro-
blematiki ekoloških otokov. 
Direktorja komunale Kranj 
Marka Kocjančiča so opozo-

rili na nesnago, ki nastaja ob 
ekoloških otokih. Zanimalo 
jih je predvsem, kako rešiti 
to problematiko, ki je v 
nekaterih krajevnih skupno-
stih precej pereča. Kocjančič 
je povedal, da največ za čisto 
okolje lahko naredimo sami, 
pri Komunali Kranj pa se 
trudijo z nadzorom in čišče-
njem ekoloških otokov. 
Nekaj so jih, na pobude kra-
janov, tudi že ukinili.
Pereča problematika je tudi 
zapiranje poštnih posloval-
nic v manjših krajih, opozo-

rili pa so celo na ukinjanje 
poštnih nabiralnikov. Prav 
tako smo se pogovarjali o 
sodelovanju med krajevnimi 
skupnostmi in Kranjskimi 
novicami. Tokrat objavlja-
mo, kdo so predsedniki 
posameznih krajevnih sku-
pnosti, v prihodnje se nanje 
ali na naše uredništvo lahko 
obračate z novicami o delu, 
dogodkih in življenju v vseh 
kranjskih krajevnih skupno-
stih, ki jih bomo, glede na 
razpoložljiv prostor, objavili 
v Kranjskih novicah. 

Predsedniki in predsednice 
so: Primož Bavdek (Besni-
ca), Tomaž Ogris (Bitnje), 
Martina Prusnik (Britof), 
Manja Zorko (Bratov 
Smuk), Aleksander Pavšlar 
(Center), Nuša Kalan (Čir-
če), Marko Ogrizek (Gol-
nik), Janko Hvasti (Gorenja 
Sava), Gregor Grašič (Gori-
če), Tomaž Žnidar (Hras-
tje), Sonja Mašić (Huje), 
Peter Zaletelj (Jošt), Domen 
Hvala (Kokrica), Marjan 
Tušar (Mavčiče), Marjan 
Fajfar (Orehek - Drulovka), 

Sandi Ržen (Planina), 
Andraž Potočnik (Podblica), 
Gašper Žbogar (Predoslje), 
Jure Šprajc (Stražišče), 
Tomaž Sajovic (Struževo), 
Anton Drakslar (Tenetiše), 
Jan Likozar (Trstenik), Bor 
Balderman (Vodovodni  
stolp), Gorazd Copek (Zlato 
polje) in Marija Zakrajšek 
Martinjak (Žabnica). Ker je 
predsednica KS Primskovo 
Urška Šenk odstopila, nje-
no funkcijo trenutno oprav-
lja podpredsednik Matevž 
Ribnikar.

Predsedniki krajevnih skupnosti
V kranjski občini je kar šestindvajset krajevnih skupnosti, predsedniki ali njihovi namestniki pa se udeležujejo sej Sosveta za krajevne skupnosti,  
ki je ustanovljen v okviru Mestne občine Kranj, ter tam obravnavajo pereče teme, ki so skupne večini.

Primož Bavdek

Tomaž Ogris Martina Prusnik Manja Zorko Aleksander Pavšlar Nuša Kalan Janko Hvasti

Marko Ogrizek Gregor Grašič Tomaž Žnidar Sonja Mašić Peter Zaletelj Domen Hvala

Marjan Tušar Marjan Fajfar Sandi Ržen Andraž Potočnik Gašper Žbogar Jure Šprajc

Anton Drakslar Jan Likozar Bor Balderman Gorazd Copek Marija Zakrajšek Martinjak Tomaž Sajovic
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Bi lahko rekli, da je Teden slovenske drame 
vrhunski dogodek slovenske dramatike in 
njenega uprizarjanja v slovenskem prosto-
ru? 
Zagotovo. V dobrih desetih, natančneje 13 
festivalskih dneh lahko spremljamo najbolj-
še uprizoritve, nastale na osnovi slovenskih 
dramskih besedil, poleg tega pa se srečamo 
tudi z najboljšimi novimi slovenskimi dram-
skimi besedili.

Kakšna je razlika med predstavami tekmo-
valnega in spremljevalnega programa? Kaj 
pomeni zmaga za zmagovalno uprizoritev?
To bi bilo sicer bolj vprašanje za selektorja, to 
je bil letos Marko Sosič, ki je v svoji utemeljitvi 
izbora napisal: »Osnovni kriterij pri izboru je 
bil vsebinska in estetska slojevitost ter celo-
vitost izvedbe posameznih predstav, pa tudi 
dejstvo, ali se je predstava dotaknila določenih 
registrov, ki izrazito problematizirajo s sodob-
no civilno zavestjo.« V tekmovalni program so 
seveda vključene najboljše predstave, ki tek-
mujejo za Šeligovo nagrado. Nagrada je vedno 
neke vrste potrditev za ustvarjalce in obenem 
spodbuda za naprej, sploh v primeru Šeligove 
nagrade, ki jo zmagovalno gledališče vedno 
prejme kot podporo naslednji uprizoritvi slo-
venskega besedila.

Tekmovalne predstave bodo letos v živo 
spremljali in komentirali izbrani gosti pro-
jekta Abonma na Radiu Študent in radiu 
Marš, dostopni pa bodo tudi na podcastu. 
Nam poveste kaj več o tej novosti? 
Abonma TSD je del celotno sezono trajajočega 
projekta Abonma, v katerem kolektiv projekta 

UTRIP KRANJA
pomladni

www.visitkranj.si

(KUD Moment Maribor, G22) skozi novo per-
spektivo uprizarja že obstoječe predstave iz 
repertoarja slovenskih institucionalnih hiš in 
se na ta način ukvarja z gledališkimi konvenci-
jami, iskanjem stika s publiko in funkcijo gle-
dališča danes. V času festivala bo tako kolektiv 
Abonma (Moment) z izbranimi gosti spremljal 
in komentiral tekmovalne festivalske predsta-
ve po vzoru športnega komentiranja. Serijo 
Abonma TSD bo moč spremljati v živo soča-
sno s termini predstav na festivalu na radiu 
Marš in Radiu Študent, arhiv vseh epizod pa 
bo dostopen na Soundcloudu Maribor is the 
future (soundcloud.com/maribor-is-the-futu-
re).

Kako se je festival razvijal skozi leta? Dej-
stvo, da se je festivalski teden, namenjen 
najboljšim slovenskim besedilom, začel, 
razvijal in ohranil v Kranju, zagotovo kaže 
na visoko strokovnost ter vztrajnost Pre-
šernovega gledališča Kranj. 
Lahko bi rekli, da je šel festival skozi neke faze. 
Že na začetku je imel festival jasno izobliko-
van koncept: predstaviti uprizoritve, nastale 
po slovenskih dramskih besedilih. Lahko re-
čemo, da so bila prva tri desetletja festivala 
namenjena predvsem strnjenemu pregledu 
najodmevnejših uprizoritev slovenskih dram-
skih del in – s podeljevanjem nagrade Slavka 
Gruma – spodbujanju dramskega pisanja, v 
četrtem smo na delavnicah dramskega pisanja 
začeli vzgajati nov rod dramatikov, v petem 
desetletju pa se veliko posvečamo promociji in 
si prizadevamo za to, da bi slovenska dramati-
ka postala tudi stalnica tujih gledaliških odrov. 

Kako vidite nadaljnji razvoj festivala TDS? 
Festival bo naslednje leto dobil nov pravilnik, 
ki bo spremenil pogoje tekmovalnega pro-
grama v tem smislu, da bodo v konkurenci 
tudi predstave, nastale na osnovi slovenskih 
dramskih besedil na gledaliških odrih zunaj 
Slovenije. S tem bomo tujim gledališčem dali 
spodbudo za uprizarjanje slovenskih besedil, 
dodatna spodbuda tako za domače kot za tuje 
producente bo tudi večje število nagrad. Pred-
vsem pa bi bil velik korak za festival – in pre-

pričana sem tudi za spodbujanje uprizarjanja 
slovenskih dramskih besedil – stalni angažma 
vsaj ene osebe, to pomeni zaposlitev s polnim 
delovnim časom. Veliko bi se dalo narediti v 
zvezi s promocijo slovenskih dramskih bese-
dil, ampak to zahteva celega človeka celo leto, 
mi pa ob naši redni gledališki dejavnosti tega 
sami ne zmoremo v še večji meri. 

Kakšna je po vašem mnenju vloga gleda-
lišča v družbi, Prešernovega gledališča v 
Kranju?
Gledališče, vsaj tisto, ki deluje z javnim de-
narjem, mora biti ogledalo družbe. Moramo 
opozarjati na anomalije družbe, seveda ne 
s »pridiganjem«, ampak predvsem z odpira-
njem vprašanj in spodbujanjem razmišljanja. 
Mislim, da naše gledališče to dobro počne, ne 
nazadnje imamo potrditve v številnih nagra-
dah, dobrih kritikah, povabilih na festivale in 
v odzivih publike. Brez gledalcev tudi nas ni in 
moram reči – pa tudi vsaj gostujoča gledališča 
nam to povedo – da imamo v Kranju izjemno 
dobro publiko. Ponosni smo na to. 

Kakšen program nam v gledališču pripra-
vljate v letošnjem letu?
Za nami je Bernhardova Zabava za Borisa, 
ki je ostra kritika dvojne morale in dvolično-
sti družbe, v maju pa bomo lotili študij dveh 

predstav za jesen – Ibsenovih Strahov in 
predstave Razjenfiber, ki jo je Goran Vojnović 
napisal prav za naše in celjsko gledališče, s ka-
terim bomo dramo uprizorili v koprodukciji, 
konec leta pa se bomo ob 170. obletnici Pre-
šernove smrti, ki jo obeležujemo letos, njego-
vemu spominu poklonili z uprizoritvijo drame 
Prešeren k. g., ki jo pa prav tako za nas piše 
režiserka Neda R. Bric.

Morda še kaj za konec, povabilo na festi-
val?
Kratko in jedrnato: Pridite in se prepričajte, da 
je slovenska dramska pisava izjemna in prav 
take so tudi uprizoritve. In k temu bi dodala, 
da so vstopnice zaradi podpore Ministrstva za 
kulturo in Mestne občine Kranj na voljo po 
zares nizki ceni. 

KRANJSKE ZGODBE

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

Foto: Tanja DrinovecFoto: Matjaž Guček

Pomlad v naše mesto prinese živahen in svež kulturni utrip. Osrednji kulturi dogodek je 49. Teden slovenske drame, z bogatimi in kakovostnimi vsebinami.  
Med 27. marcem in 8. aprilom se bo zvrstilo sedem tekmovalnih predstav, štiri predstave spremljevalnega programa, štiri mednarodne predstave ter izredno pe-
ster in zanimiv dodatni program: okrogle mize, filmske projekcije, srečanje oblikovalcev maske, rezidenčna delavnica dramskega pisanja – Jenkova soba, koncerta 
skupine Slon in Sadež ter ansambla Papir, bralne uprizoritve študentov AGRFT … Skratka, obeta se nam teden, ki širi zavest o pomembnosti, spodbujanju uprizar-
janja in promociji slovenske dramatike. Pogovarjali smo se z direktorico Prešernovega gledališča Kranj, gospo Mirjam Drnovšček.
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KAM V MESECU APRILU?
19.00 Dobrodelni dogodek: Povežimo se   
 2019
 Kongresni center Brdo pri Kranju
20.00 49. TSD - Jure Karas: Realisti
	 Prešernovo	gledališče

SOBOTA, 6. april 2019
09.15 Predavanje: Dan za ščitnico 2019
	 Avla	Mestne	občine	Kranj
10.00 Delavnica: DečaAstma - kako   
 izboljšati kapaciteto pljuč?
	 Mestna	knjižnica	Kranj
11.00 Brezplačno vodenje: Klasičen ogled   
 Kranja, Kranjska hiša
11.00 Delavnica: Tradicionalna črna peka
 Kanjon reke Kokre
11.00 Festival keramike Kranj: Kroginkrog
 Layerjeva hiša
20.00 49. TSD - Matjaž Zupančič: Vladimir
	 Prešernovo	gledališče
20.00 Celovečerni koncert ob 25. letnici   
 delovanja VS Kokr’čan
 Kulturni dom Kokrica
22.00 49. TSD - Afterparty, Slon in sadež
 Stolp Škrlovec

NEDELJA, 7. april 2019
10.00 49. TSD - 5. strokovno srečanje   
 oblikovalcev maske slovenskih
 gledališč,	Prešernovo	gledališče
18.00 Pogovor z Urbanom Magušarjem
 Layerjeva hiša

PONEDELJEK, 8. april 2019
10.00 Delavnica: Avtoportreti iz gline za   
 slepe in slabovidne, Stolp Škrlovec
20.00 Sklepna slovesnost 49. Tedna   
 slovenske drame s podelitvijo nagrad  
 in koncertom ansambla Papir
	 Prešernovo	gledališče

TOREK, 9. april 2019
16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2
16.00 Delavnica: Krasilnica
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Delavnica: Peka keramike - obvara
 Layerjeva hiša
17.00 Pravljična urica z odprtjem razstave   
 avtorja Jaka Vukotiča: Znamenitno! 
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Srečanje: Tok ženske, Stolp Pungert
19.00 Koncert stare glasbe, ansambel   
 Musica Cubicularis, Grad Khislstein
19.00 Razstava: Ana Haberman in Vesna   
 Štih: Rojstvo / Dotik
 Layerjeva hiša
19.00 Predavanje: Heinrich Heine, daljni   
 bratranec Kranja
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00 Prerok, Kahlil Gibran
 Stolp Škrlovec
20.00 Predstava: The Tiger Lillies, Julian   
 Crouch, Phelim McDermot (Peter   
 Kušter),	Prešernovo	gledališče

SREDA, 10. april 2019
17.30 Pravljica na obisku
	 Krajevna	knjižnica	Stražišče,		 	
 Šmartinski dom
18.00 Odprtje fotografske razstave: FD   
 Janez Puhar Kranj, Kranjska hiša
18.15 Delavnica: Gobe in gobarjenje
 Medgeneracijski center
19.00 Pogovor: Poti dr. Sama Ruglja
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00 Prerok, Kahlil Gibran
 Stolp Škrlovec

ČETRTEK, 11. april 2019
10.00 Medkulturno v Kranju - delavnice za   
 razvoj temeljnih kompetenc
 Medgeneracijski center
16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2

17.00 Delavnica: Krančkova igralnica -   
 družinska svetovalnica, Stolp Pungert
17.00 Delavnica: Avtoportret iz gline v temi
 Layerjeva hiša
18.00 Pravljični koncert, Stolp Pungert
19.00 Kviz znanja,	Mestna	knjižnica	Kranj
19.00 Kino: Projekcija eksperimentalnih   
 filmov Nejča Slaparja, Ullrichova hiša
19.00 Razstava: David Almajer in Eva   
 Berce, Vesolje v vesolju
 Layerjeva hiša
20.00 Predstava: Naš razred, Tadeusz   
 Słobodzianek,	Prešernovo	gledališče

Zgodba	 drame	 temelji	 na	 resničnem	 dogodku	 –	
pogromu nad Judi na Poljskem, na šokantni resnici 
o	tem,	kdo	ga	je	dejansko	povzročil,	ki	je	bila	dolga	
leta	zamolčana.

PETEK, 12. april 2019
17.00 Filmski večer: 47 Meters Down
 Medgeneracijski center
18.00 Razstava sodobne kinetične   
 keramike: πr kvadrat
 Staro mestno jedro
19.00 Filmski večer Bergman: eno leto, eno  
 življenje,	Mestna	knjižnica	Kranj
20.00 Koncert: Širom, Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: Pero Defformero
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 13. april 2019
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
09.30 Delavnica animiranega filma, Slon   
 Animateka,	Mestna	knjižnica	Kranj
10.00 Delavnica: Zvočno-taktilni potenciali   
 keramike, Layerjeva hiša
10.00 Delavnica: Dan keramičnih vreten
 Layerjeva hiša
11.00  Delavnica: Gozdna Galerija Brata   
 Škrata, Bobovška jezera
17.00 Gorenc turnir v biljardu
 Biljardnica Break
19.00 Koncert: Dekletam
 Dom krajanov Primskovo
20.00 Predstava: Zabava za Borisa,   
 Thomas Bernhard,    
	 Prešernovo	gledališče

NEDELJA, 14. april 2019
15.00  Delavnica: Zvočno-taktilni potencial   
 keramike, Layerjeva hiša 
17.00 Spomladanski koncert Pihalnega   
 orkestra MO Kranj
 Kulturni dom Predoslje

PONEDELJEK, 15. april 2019
10.00 Delavnica: Avtoportreti iz gline za   
 slepe in slabovidne, Stolp Škrlovec
18.00 Miselne igre
 Medgeneracijski center
18.00 Predstavitvena delavnica: Bonding   
 psihoterapija, Medgeneracijski center
18.00 “Vaje dihaj”, Medgeneracijski center

TOREK, 16. april 2019
10.00  Delavnica: Avtoportreti iz gline za   
 slepe in slabovidne, Stolp Škrlovec
16.00 Delavnica: Krasilnica
	 Mestna	knjižnica	Kranj
16.00 Tečaj kotalkanja, Šolski center Kranj
17.00 Tehnična prva pomoč-računalništvo   
 in telefonija, Medgeneracijski center
17.00 Ustvarjalna delavnica za vse   
 generacije: Barvamo pirhe
 Medgeneracijski center
17.30 Otroška pravljična joga
	 Mestna	knjižnica	Kranj

18.00 Predavanje: Torzo, akt, figura   
 (Dragica Čadež)
 Galerija Prešernovih nagrajencev
18.00 Delavnica: Ugriznimo v kislo jabolko   
 sladkorne bolezni
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Človek kot večdimenzionalno bitje -   
 12. del, Medgeneracijski center
20.00 Filmsko gledališče: Pojdi z mano
 Stolp Škrlovec
20.00 Prerok, Kahlil Gibran, Stolp Škrlovec

SREDA, 17. april 2019
08.15 Predavanje: Svetovni dan zdravja   
 2019, skupaj za zdravje prebivalcev
 Gorenjske,	Mestna	knjižnica	Kranj
11.00 Delavnica: Gozdna galerija Brat Škrat
 Kanjon reke Kokre
17.00 Kulinarična delavnica - Sladke   
 pregrehe: mufini, cap cakes
 Medgeneracijski center
17.00 Beremo s Tačkami
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Predstava: Teror, Ferdinand von   
 Schirach,	Prešernovo	gledališče
17.30 Pravljica na obisku,	Krajevna	knjižnica		
	 Stražišče,	Šmartinski	dom
17.30 Beremo s Tačkami 
 Mestna	knjižnica	Kranj
17.30 Predavanje: Čutenja, Stolp Pungert
18.00 Delavnica eseja na maturi
 Layerjeva hiša
18.00 Razstava: Marko Pogačnik [TIPTIH]
	 Mergentalerjeva	ulična	galerija
19.00 #Zobotrebec! Tista, ki ve, kaj je šlo   
 narobe,	Mestna	knjižnica	Kranj

Doktorica socioloških znanosti. Antropologinja. 
Univerzitetna profesorica. Znanstvena publicistka. 
Kolumnistka.	 Avtorica	 več	 kot	 šeststo	 bibliograf-
skih enot. Pronicljiva. Nepopustljiva. Kontroverzna.

ČETRTEK, 18. april 2019
10.00 Medkulturno v Kranju - delavnice   
 seznanjanja, Medgeneracijski center
16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2
17.00 Delavnica: Avtoportret iz gline v temi
 Stolp Škrlovec
17.00 Krančkova igralnica - družinska   
 svetovalnica, Stolp Pungert
17.00 Multimedijska delavnica: ‘’As ti tut   
 not padu?’’ Stolp Pungert

Multimedijske delavnice za otroke in mladino, kjer 
se	bodo	naučili,	kako	na	ustvarjalen	način	uporabi-
ti sodobno tehnologijo.
18.00 Pogovorni večer z antropologinjo dr.   
 Svetlano Slapšak
 Galerija Prešernovih nagrajencev
18.00 Maketarske delavnice
 Medgeneracijski center
18.00 Potopisno predavanje: Maroko
 Medgeneracijski center
19.00 Impro nadaljevanka 1.del, KUD Kiks
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00 Predstava: Zabava za Borisa,   
 Thomas Bernhard
	 Prešernovo	gledališče
20.00 Koncert: Akustični večer z Janjo   
 Martinjak, Panorama Stara pošta

PETEK, 19. april 2019
18.00 Predavanje: Uvodno informativno   
 predavanje o učenju Bruna Gröninga
 Medgeneracijski center
18.00 Pogovor z Janezom Bogatajem
 Layerjeva hiša
19.00 Impro nadaljevanka 2.del, KUD Kiks
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00 Koncert: ŠKM banda, Stolp Škrlovec
20.00 Predstava: Zabava za Borisa,   
 Thomas Bernhard
	 Prešernovo	gledališče

SOBOTA, 20. april 2019
09.00 Krančkova transverzala
 Stolp Pungert
10.00 Zaključni dogodek Festivala keramike  
 Kroginkrog s kulinarično ponudbo
 Glavni trg
10.00 Pokal Kranj
 Biljardnica Break
11.00 Delavnica: Gozdna galerija Brat Škrat
 Kanjon reke Kokre
20.00 Predstava: Zabava za Borisa,   
 Thomas Bernhard
	 Prešernovo	gledališče
21.00 Koncert: Paprika Korps
 Trainstation SubArt

NEDELJA, 21. april 2019
07.30 Velikonočna procesija: Zlato polje   
 od cerkve sv. Modesta - Zoisova  
 ulica - Šorlijeva ulica - Bleiwesova   
 cesta in nazaj v župnijsko cerkev

PONEDELJEK, 22. april 2019
9.00 Sekanje pirhov
 Mercator trgovina Kokrica

Obujanje	in	ohranjanje	starih	ljudskih	običajev	ob	
velikonočnih	praznikih

TOREK, 23. april 2019
16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2
18.00 Predavanje: Tok ženske
 Stolp Pungert
19.00 Predstava: Rojenice Sojenice, Bajaté
	 Mestna	knjižnica	Kranj

SREDA, 24. april 2019
12.30 Delavnica: Človek in druga živa bitja
	 Mestna	knjižnica	Kranj
16.15 Delavnica: Glasbeni objem
 Stolp Pungert
17.00 Beremo s Tačkami
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.30 Stolpova otroška razstava
 Stolp Pungert
17.30 Beremo s Tačkami
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.30 Pravljica na obisku
	 Krajevna	knjižnica	Stražišče,		 	
 Šmartinski dom
18.00 Dealvnica eseja na maturi
 Layerjeva hiša
19.00 Improvizirana predstava EU ni hec:   
 Aleš Novak, Boštjan Gorenc Pižama
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00 Odprtje razstave fotografske skupine  
 Ime, Pungert

ČETRTEK, 25. april 2019
17.00 Krančkova igralnica - družinska   
 svetovalnica, Stolp Pungert
19.00 Muzejski večer Rodbina Khisl in   
 njihova povezanost s
 protestantizmom, Ullrichova hiša
19.00 Gledališka predstava: Grenko sladka   
 solza,	Šmartinski	dom	Stražišče

PONEDELJEK, 1. april 2019
8.00 Razstava: Znamenitno!
	 Mestna	knjižnica	Kranj
10.00 49. TSD - Jenkova soba, rezidenčna   
 delavnica dramskega pisanja
 Layerjeva hiša
11.30 Delavnica: Pomoč uporabnikom   
 računalniških programov
 (IPIS, računalniška usposabljanja)
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Predavanje: Tesla Metamorfoza
 Medgeneracijski center
20.00 Nova pošta, 6
	 Prešernovo	gledališče

TOREK, 2. april 2019
16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2
17.30 Otroška pravljična joga
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Razstava: Gostovanje Insula - Mladi   
 primorski slikarji in kiparji
 LD Kranj, Mala galerija
18.00 Okrogla miza: Gledališče in/kot javni  
 prostor, Stolp Škrlovec
19.00 Monografija: V vročem soncu vonj   
 pelina, Mimi Malenšek
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00 49.TSD - Vinko Möderndorfer: Fant,   
 dekle in gospod
	 Prešernovo	gledališče

SREDA, 3. april 2019
12.30 Delavnica: Predstavljanje sebe   
 drugim,	Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Tačkova urica
 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Kulinarična delavnica - Sladke   
 pregrehe: mufini, cap cakes
 Medgeneracijski center
17.30 Predavanje: Čutenja, Stolp Pungert
17.30 Pravljica na obisku, Krajevna   
	 knjižnica	Stražišče,	Šmartinski	dom
19.00 Pogovor: VigeVageKnjige osebno
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00 49. TSD - Rok Vilčnik rokgre: Tarzan 
	 Prešernovo	gledališče

ČETRTEK, 4. april 2019
10.00 Medkulturno v Kranju - delavnice za   
 razvoj temeljnih kompetenc
 Medgeneracijski center
17.00 49. TSD: Okrogla miza, Beseda in   
 oder, Stolp Škrlovec
17.00 Delavnica: Krančkova igralnica -   
 družinska svetovalnica, Stolp Pungert
18.00 Pogovor: PEN, Obrazi miru
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19.00 Odprtje retrospektivne razstave   
 Henrika Marchla, Mestna hiša
20.00 49. TSD - Predstavitev knjige: Rok   
 Vilčnik rokgre, Drame
	 Prešernovo	gledališče
20.00 49. TSD - Rok Vilčnik rokgre: Tarzan
	 Prešernovo	gledališče
21.00 Koncert: Kultur Shock
 Trainstation SubArt

Skupina se bo na odru Trainstationa ustavila v 
sklopu turneje Kultur Shock z novim albumom 
D.R.E.A.M.

PETEK, 5. april 2019
10.00 Delavnica: Kako krepiti ljubečo vez z  
 otrokom,	Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Predavanje: Kako premagati strah/  
 nervozo/tremo pred javnim
 nastopom?,		Mestna	knjižnica	Kranj
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Teden slovenske 
drame 
Osrednji	 festival	dramskih	uprizoritev	 je	že	v	pol-
nem teku! Študentje AGRFT-ja bodo v Layerjevi hiši 
z bralnimi uprizoritvami predstavili kratka izvirna 
dramska besedila (29. 3.), Kralja na Betajnovi 
bo uprizoril JPD Beograd iz Srbije (29. 3.), KUD 
Moment Maribor in En-Knap se bosta predstavila 
s Heroj 2.0 – Predstava vseh predstav (31. 3.), 
s predstavo 6 se bosta predstavila Slovensko mla-
dinsko	gledališče	in	Maska	Ljubljana	(1.	4.),	najno-
vejše besedilo Vinka Möderndorferja Fant, dekle in 
gospod bodo uprizorili igralci Drame SNG Maribor 
(2.	 4.),	 Hrvaško	 narodno	 gledališče	 iz	 Zadra	 bo	
nastopilo s predstavo Tarzan	(3.	4.),	z	uprizoritvijo	
tega	dramskega	besedila	(4.	4.)	pa	se	bo	predsta-
vilo	tudi	Theatre	Gigante	iz	Združenih	držav	Ame-
rike, predstavo Realisti	(5.	4.)	bo	uprizorilo	SNG	
Nova	Gorica,	Dramsko	gledališče	Plovdiv	(Plovdiv	
Drama Theatre) iz Bolgarije bo uprizorilo dramsko 
besedilo Vladimir (6.	 4.).	 Poleg	 predstav	 pa	 ne	
zamudite tudi projekcije filma Igram, sem (30. 3.) 
in	srečanja	z	ustvarjalci,	dveh okroglih miz Gledali-
šče in/kot javni prostor	(2.	4.)	ter	Beseda in oder 
(4.	4.),	predstavitev	knjige	z	naslovom	Drame, ka-
tere	avtor	je	Rok	Vilčnik	–	Rokgre	(4.	4.),	koncerta	
zasedbe Slon in sadež	(6.	4.)	 in	5.	Strokovnega	
srečanja oblikovalcev maske	slovenskih	gledališč	
(7.	4.).	Sklepno slovesnost 49. Tedna slovenske 
drame	(8.	4.)	bodo	pospremile	podelitve nagrad 
in nastop ansambla Papir. 
Od 27. marca do 8. aprila 2019, Prešernovo 
gledališče Kranj, Stolp Škrlovec, Layerjeva hiša

NE ZAMUDITE!

   
Organizatorji	si	pridružujejo	pravico	do	

spremembe programa. Organizatorje prosimo, 
da informacije o aprilskihh dogodkih oddate 
do 15. aprila 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

19.00 Filmski večer: Najsrečnejši dan Ollija  
 Mäkija,	Mestna	knjižnica	Kranj
20.00 Koncert: JG30, Stolp Škrlovec
20.00 Salsa in bachata plesni večer
 Panorama Stara pošta

PETEK, 26. april 2019
21.00 Koncert: Metal Weekend #5
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Raiven
 Stolp Škrlovec

Raiven predstavlja novi album REM. Pripravite se 
na potovanje v svet udarnih basov, synthov in razi-
skovanje temnejše strani elektropopa.

SOBOTA, 27. april 2019
18.00 Mačji bal, Layerjeva hiša

PONEDELJEK, 29. april 2019
10.00 Počitnice v stlpu Pungert: Lutkar naj  
 bo! Stolp Pungert

TOREK, 30. april 2019
17.00 Šahovske simultanke z mojstri in s  
 prvaki,	Mestna	knjižnica	Kranj

17.30 Predstava za otroke: Take ljudske
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.30 Ustvarjalna delavnica z Motovilčico
 Stolp Pungert
18.30 Kresovanje za otroke
 Stolp Pungert

VSAK DAN
07.30 »1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
 Prešernov gaj, Čirče: balinišče KS,
 Planina: športno igrišče, Stražišče:  
 pri OŠ, Šorlijevo naselje:  
 otroško igrišče, Žabnica:
 pri baru Ledine,	več	na
 visitkranj.si, solazdravja.com

VSAK PONEDELJEK
08.30 Slovenija, moja nova država
 Medgeneracijski center
14.00	 Individualna učna ura
 Medgeneracijski center
16.00 Doživljajsko igrišče, DC Škrlovec

VSAK TOREK
16.00 Ustvarjalna delavnica, DC Škrlovec
17.00 Družabne igre,	Mestna	knjižnica		
 Kranj
17.00 Delavnica: Začetni tečaj šivanja
 Stolp Pungert

17.00 Redno vodenje: Rovi pod starim  
 Kranjem, Kranjska hiša
18.00 Igra Go,	Mestna	knjižnica	Kranj

VSAKO SREDO
9.00 Razgibajmo možgane s Scrabblom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
16.00 Jezikam slovensko
 Medgeneracijski center
16.30 Gozdna varuška, Stolp Pungert
17.30 Pravljična sredica
	 Mestna	knjižnica	Kranj

VSAK ČETRTEK
16.00 Športajmo skupaj, DC Škrlovec
17.00 Multimedijska delavnica: ‘’As ti tut  
 not padu?’’, Stolp Pungert
17.00 Delavnica: Čarobni prsti 
	 Mestna	knjižnica	Kranj

VSAK PETEK
10.00 Igralne urice, Mestna	knjižnica	Kranj
14.00	 Individualna učna ura
 Medgeneracijski center
16.00 Dejmo se zaštekat!, DC Škrlovec
17.00 Delavnica: Godalkanje z Bojanom  
 Cvetrežnikom, Stolp Pungert
17.00 Plesno ustvarjalna delavnica
 Medgeneracijski center
17.00 Bralna urica za otroke
 Medgeneracijski center
17.00 Zabavna urica z Modrim psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Redno vodenje: Rovi pod starim  
  Kranjem, Kranjska hiša

OD PONEDELJKA DO PETKA
16.30 Stolpova igralnica
 Stolp Pungert

Ne zamudite novega 

videa, ki prihaja 20. 

aprila!

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

Kroginkrog, 
festival keramike
Layerjeva hiša, Galerija Prešernovih nagrajencev in 
Prešernovo	gledališče	Kranj	so	združili	moči	in	za	
vse ljubitelje gline, keramike in ustvarjanja pripravi-
li Festival keramike Kroginkrog. Razstavni program 
Galerije Prešernovih nagrajencev bodo sestavljale 
razstave Dragice Čadež	 (16.	 4.),	Mojce Smerdu 
in Marka Pogačnika	(17.	4.).	V	Layerjevi	hiši	bodo	
razstavljali Ana Haberman in Vesna Štih	(9.	4.)	ter	
David Almajer in Eva Berce	(11.	4.).	Na	različnih	lo-
kacijah mestnega jedra pa se bo odvijala razstava 
sodobne kinetične keramike	(12.	4.),	ki	predstavlja	
raznolik nabor postavitev v prostoru in instalacij, ki 
jih	 gradi	 predvsem	 glina	 v	 gibanju.	 Udeležili	 se	
boste lahko številnih delavnic	(8.–20.	4.)	in	spo-
znali različne tehnike žganja v različnih pečeh, od 
rakuja,	obvare,	t.	i.	rocket	kilna	do	papirnate	peči.	
Na festivalu pa ne bo manjkalo niti glasbe in hrane. 
V	Stolpu	Škrlovec	bosta	nastopili	domači	zasedbi	
Širom (12.	4.)	in	ŠKM (19.	4.).	Zaključek	festivala	
pa bo popestrila kulinarična sobota	(20.	4.).	
Podroben program si lahko ogledate na spletni 
strani ali FB Layerjeve hiše.
Od 6. do 20. aprila 2019.

Povežimo se 2019 
Lions klub Kranj in Rotary klub Kranj v sodelovanju 
z	 Mestno	 občino	 Kranj	 že	 deveto	 leto	 pripravlja	
dobrodelno	 obarvan	 dogodek	 Povežimo	 se.	 Za	
dobro	glasbo	in	še	boljše	razpoloženje	bodo	skrbeli	
Gino & Band. Kuharji hotela Brdo pa bodo za vas 
pripravili izbrano kulinariko, ki navdušuje tudi na 
protokolarnih	 obiskih.	 Vstopnico	 lahko	 naročite	
po elektronski pošti na dadelavec@gmail.com ali 
po	 telefonu	na	041	741	155.	Vstopnica	 velja	 za	
družabni	program	z	večerjo	in	aperitivom.	Celoten	
izkupiček	 prireditve	 bodo	 organizatorji	 namenili	
nakupu defibrilatorjev za osnovne šole v Kranju.

Izvedba	dogodka	ne	bi	bila	mogoča	brez	pokrovite-
ljev in donatorjev, katerim so organizatorji iz srca 
hvaležni	 in	 se	 jim	 bodo	 zahvalili	 tudi	 na	 samem	
dogodku.  

»Najboljših in najlepših stvari na svetu ne more-
mo videti ne otipati, lahko jih čutimo v srcu.«

5. aprila 2019 ob 19. uri, Kongresni center Brdo 
pri Kranju

Mačji bal 
Mestni	 mačjak	 in	 Layerjeva	 hiša	 vse	 z	 velikim	
srcem	 vabita	 na	 Mačji	 bal,	 dogodek	 dobrodelne	
narave	in	družabnega	značaja!	Kulturna	četrt	Kra-
nja	skrbi	za	mačji	blagor	 in	opozarja	mimoidoče,	
da	je	srečna	družba	tista,	ki	skrbi	za	dobrobit	naj-
šibkejših.	Mucke	brez	domačije	potrebujejo	 vašo	
pomoč.	 In	Mačji	bal	 je	tu,	da	se	prijetno	združi	s	
koristnim.	 Pridružite	 se	 dobrodelnemu	mačjemu	
plesu.	 Dogodek	 se	 bo	 začel	 z	 dražbo	 za	 izbrane	
izdelke. Oder Stolpa Škrlovec bodo zasedli Le 
Serpentine,	Čedahuči	in	še	kakšen	bend	presene-
čenja.	Po	koncertih	pa	boste	 v	 sosedom	prijazni	
maniri glasbo poslušali na slušalkah. Silent party 
za	speče	mucke!

Mestni	mačjak	je	neprofitno	društvo,	ki	si	s	svojim	
delovanjem	prizadeva	za	dobrobit	prostoživečih	in	
zapuščenih	muc.	 Njihovo	 delovanje	 lahko,	 poleg	
obiska	 Mačjega	 bala,	 podprete	 tudi	 z	 nakupom	
njihovih izdelkov, ki jih najdete na www.mestnima-
cjak.com, donacijam hrane, opreme, denarja ali pa 
donirajte	svoj	čas,	postanite	član	društva	in	jim	po-
magajte	pri	izboljšanju	življenja	zapuščenih	muc.	

27. aprila 2019 ob 18. uri, Layerjeva hiša

April v Gorenjskem 
muzeju 
Poleg stalnih razstav Prelepa Gorenjska, doniranih 
del	Poldeta	Oblaka,	Železna	nit,	Ljudska	umetnost	
na Gorenjskem, del Lojzeta Dolinarja in Dr. France 
Prešeren	–	življenje	 in	delo	 ter	 tekočih	 razstav	V	
blesku	 kovinske	 oprave	 –	 poznoantična	 lamelna	
oklepa iz Kranja, Grad Khislstein in zgodbe rodbi-
ne	Khisl,	Grad	Khislstein	in	rodbina	Khisl	skozi	oči	
članov	Likovnega	društva	Kranj	in	Kresničke	v	ru-
dniku se v aprilu v Prešernovi in Mestni hiši odpira 
retrospektivna razstava Henrika Marchla	(4.	4.).	V	
muzeju pa so pripravili še dva zanimiva dogodka. 
Na koncertu stare glasbe bo nastopil ansambel 
Musica Cubicularis	 (9.	4.),	ki	v	zasedbi	s	petimi	
violami da gamba izvaja madrigale, canzonette, 
motete, kanone in ricercarje iz sedmih zbirk, ki 
so	izšle	med	letoma	1574	in	1615	v	Benetkah	in	
so	bile	posvečene	članom	družine	Khisl.	 Koncert	
dopolnjujejo plesi nemškega	 zgodnjebaročnega	
mojstra Michaela Praetoriusa. Na muzejskem 
večeru	Rodbina Khisl in protestantizem	 (25.	4.)	
bo	Barbara	Žabota	spregovorila	o	Janezu	Khislu	in	
njegovi vlogi v znanosti, umetnosti in protestantski 
književnosti.	

VSAKO SOBOTO
8.00 Sobotni sejem, Glavni trg
10.00 Redno vodenje: Rovi pod starim   
 Kranjem, Kranjska hiša
10.00 Stolpova igralnica
 Stolp Pungert
17.00 Pravljične pripovedovalnice
 Stolp Pungert

VSAKO NEDELJO
10.00 Redno vodenje: Rovi pod starim   
 Kranjem, Kranjska hiša

brezplačna darilo
ob nakupu,

staro mestno jedro 

CETRTKI
OB VODNJAKU

Tržnica na Plac in glasbeni
program, od 16. ure naprej, 

Glavni trg

SRECNI
PETEK

nagradna igra v
izbranih trgovinah

v starem mestnem jedru

PISANI DNEVI V KRANJU

Kranj, april 2019

Bi lahko rekli, da je Teden slovenske drame 
vrhunski dogodek slovenske dramatike in 
njenega uprizarjanja v slovenskem prosto-
ru? 
Zagotovo. V dobrih desetih, natančneje 13 
festivalskih dneh lahko spremljamo najbolj-
še uprizoritve, nastale na osnovi slovenskih 
dramskih besedil, poleg tega pa se srečamo 
tudi z najboljšimi novimi slovenskimi dram-
skimi besedili.

Kakšna je razlika med predstavami tekmo-
valnega in spremljevalnega programa? Kaj 
pomeni zmaga za zmagovalno uprizoritev?
To bi bilo sicer bolj vprašanje za selektorja, to 
je bil letos Marko Sosič, ki je v svoji utemeljitvi 
izbora napisal: »Osnovni kriterij pri izboru je 
bil vsebinska in estetska slojevitost ter celo-
vitost izvedbe posameznih predstav, pa tudi 
dejstvo, ali se je predstava dotaknila določenih 
registrov, ki izrazito problematizirajo s sodob-
no civilno zavestjo.« V tekmovalni program so 
seveda vključene najboljše predstave, ki tek-
mujejo za Šeligovo nagrado. Nagrada je vedno 
neke vrste potrditev za ustvarjalce in obenem 
spodbuda za naprej, sploh v primeru Šeligove 
nagrade, ki jo zmagovalno gledališče vedno 
prejme kot podporo naslednji uprizoritvi slo-
venskega besedila.

Tekmovalne predstave bodo letos v živo 
spremljali in komentirali izbrani gosti pro-
jekta Abonma na Radiu Študent in radiu 
Marš, dostopni pa bodo tudi na podcastu. 
Nam poveste kaj več o tej novosti? 
Abonma TSD je del celotno sezono trajajočega 
projekta Abonma, v katerem kolektiv projekta 

UTRIP KRANJA
pomladni

www.visitkranj.si

(KUD Moment Maribor, G22) skozi novo per-
spektivo uprizarja že obstoječe predstave iz 
repertoarja slovenskih institucionalnih hiš in 
se na ta način ukvarja z gledališkimi konvenci-
jami, iskanjem stika s publiko in funkcijo gle-
dališča danes. V času festivala bo tako kolektiv 
Abonma (Moment) z izbranimi gosti spremljal 
in komentiral tekmovalne festivalske predsta-
ve po vzoru športnega komentiranja. Serijo 
Abonma TSD bo moč spremljati v živo soča-
sno s termini predstav na festivalu na radiu 
Marš in Radiu Študent, arhiv vseh epizod pa 
bo dostopen na Soundcloudu Maribor is the 
future (soundcloud.com/maribor-is-the-futu-
re).

Kako se je festival razvijal skozi leta? Dej-
stvo, da se je festivalski teden, namenjen 
najboljšim slovenskim besedilom, začel, 
razvijal in ohranil v Kranju, zagotovo kaže 
na visoko strokovnost ter vztrajnost Pre-
šernovega gledališča Kranj. 
Lahko bi rekli, da je šel festival skozi neke faze. 
Že na začetku je imel festival jasno izobliko-
van koncept: predstaviti uprizoritve, nastale 
po slovenskih dramskih besedilih. Lahko re-
čemo, da so bila prva tri desetletja festivala 
namenjena predvsem strnjenemu pregledu 
najodmevnejših uprizoritev slovenskih dram-
skih del in – s podeljevanjem nagrade Slavka 
Gruma – spodbujanju dramskega pisanja, v 
četrtem smo na delavnicah dramskega pisanja 
začeli vzgajati nov rod dramatikov, v petem 
desetletju pa se veliko posvečamo promociji in 
si prizadevamo za to, da bi slovenska dramati-
ka postala tudi stalnica tujih gledaliških odrov. 

Kako vidite nadaljnji razvoj festivala TDS? 
Festival bo naslednje leto dobil nov pravilnik, 
ki bo spremenil pogoje tekmovalnega pro-
grama v tem smislu, da bodo v konkurenci 
tudi predstave, nastale na osnovi slovenskih 
dramskih besedil na gledaliških odrih zunaj 
Slovenije. S tem bomo tujim gledališčem dali 
spodbudo za uprizarjanje slovenskih besedil, 
dodatna spodbuda tako za domače kot za tuje 
producente bo tudi večje število nagrad. Pred-
vsem pa bi bil velik korak za festival – in pre-

pričana sem tudi za spodbujanje uprizarjanja 
slovenskih dramskih besedil – stalni angažma 
vsaj ene osebe, to pomeni zaposlitev s polnim 
delovnim časom. Veliko bi se dalo narediti v 
zvezi s promocijo slovenskih dramskih bese-
dil, ampak to zahteva celega človeka celo leto, 
mi pa ob naši redni gledališki dejavnosti tega 
sami ne zmoremo v še večji meri. 

Kakšna je po vašem mnenju vloga gleda-
lišča v družbi, Prešernovega gledališča v 
Kranju?
Gledališče, vsaj tisto, ki deluje z javnim de-
narjem, mora biti ogledalo družbe. Moramo 
opozarjati na anomalije družbe, seveda ne 
s »pridiganjem«, ampak predvsem z odpira-
njem vprašanj in spodbujanjem razmišljanja. 
Mislim, da naše gledališče to dobro počne, ne 
nazadnje imamo potrditve v številnih nagra-
dah, dobrih kritikah, povabilih na festivale in 
v odzivih publike. Brez gledalcev tudi nas ni in 
moram reči – pa tudi vsaj gostujoča gledališča 
nam to povedo – da imamo v Kranju izjemno 
dobro publiko. Ponosni smo na to. 

Kakšen program nam v gledališču pripra-
vljate v letošnjem letu?
Za nami je Bernhardova Zabava za Borisa, 
ki je ostra kritika dvojne morale in dvolično-
sti družbe, v maju pa bomo lotili študij dveh 

predstav za jesen – Ibsenovih Strahov in 
predstave Razjenfiber, ki jo je Goran Vojnović 
napisal prav za naše in celjsko gledališče, s ka-
terim bomo dramo uprizorili v koprodukciji, 
konec leta pa se bomo ob 170. obletnici Pre-
šernove smrti, ki jo obeležujemo letos, njego-
vemu spominu poklonili z uprizoritvijo drame 
Prešeren k. g., ki jo pa prav tako za nas piše 
režiserka Neda R. Bric.

Morda še kaj za konec, povabilo na festi-
val?
Kratko in jedrnato: Pridite in se prepričajte, da 
je slovenska dramska pisava izjemna in prav 
take so tudi uprizoritve. In k temu bi dodala, 
da so vstopnice zaradi podpore Ministrstva za 
kulturo in Mestne občine Kranj na voljo po 
zares nizki ceni. 

KRANJSKE ZGODBE

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

Foto: Tanja DrinovecFoto: Matjaž Guček

Pomlad v naše mesto prinese živahen in svež kulturni utrip. Osrednji kulturi dogodek je 49. Teden slovenske drame, z bogatimi in kakovostnimi vsebinami.  
Med 27. marcem in 8. aprilom se bo zvrstilo sedem tekmovalnih predstav, štiri predstave spremljevalnega programa, štiri mednarodne predstave ter izredno pe-
ster in zanimiv dodatni program: okrogle mize, filmske projekcije, srečanje oblikovalcev maske, rezidenčna delavnica dramskega pisanja – Jenkova soba, koncerta 
skupine Slon in Sadež ter ansambla Papir, bralne uprizoritve študentov AGRFT … Skratka, obeta se nam teden, ki širi zavest o pomembnosti, spodbujanju uprizar-
janja in promociji slovenske dramatike. Pogovarjali smo se z direktorico Prešernovega gledališča Kranj, gospo Mirjam Drnovšček.
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Kranj se je predstavil
na sejmu v Münchnu

V Kranju kulinarična
dogodka s kranjsko klobaso

Združenje zgodovinskih mest, katerega član 
je tudi mesto Kranj, se je v okviru Slovenske 
turistične organizacije uspešno predstavilo na 
turističnem sejmu F.RE.E v Münchnu, najve-
čjem sejmu za rekreacijo in potovanja v južni 
Nemčiji. 

Dobra sejemska pozicija nam je zagotovila osre-
dnjo pozornost. Za Bavarce je Slovenija idealna 
počitniška destinacija – tako zaradi bližine kot 
aktualnih trendov v turizmu – med katere se 
visoko uvršča ponudba kulturnih doživetij oz. 
doživetij v zgodovinskih mestih. 

Zanimanje za našo stojnico so vsekakor prite-
gnili privlačen katalog Združenja zgodovinskih 
mest, filmi naših mest, domiselna čebelarska 
animacija ter kolo sreče z animacijo, ki je omo-
gočalo odlično interpretacijo vsakega od mest. 

Kranjska klobasa je ena izmed treh dobrot, s 
katerimi se kiti kranjska kulinarična ponudba. 
Kranjski kuharski mojstri ohranjajo tradicijo 
priprave in jo nadgrajujejo s sodobno kreativ-
nostjo. Lokalne gastronomske dobrote pa ve-
dno najbolj teknejo v pristnem stiku z domači-
ni ali v prijetnem vzdušju lokalnih gostiln. Zato 
v letošnjem letu Zavod za turizem in kulturo 
Kranj pripravlja novo in edinstveno kulinarično 
doživetje, katerega glavna zvezda je kranjska 
klobasa. 

V času Kranfesta se bo 19. julija na Glavnem 
trgu odvil Praznik kranjske klobase. Svoje skriv-
ne recepte te specialitete iz dežele Kranjske 
bodo dali na pokušino različni slovenski prede-
lovalci, kuharski entuziasti in lokalne gostilne. 
Ob dobri hrani prija tudi dobra, hladna kapljica, 
za kar bodo poskrbeli mikropivovarji z razno-
liko ponudbo kraft piva. Praznik bo začinjen z 
narodno-zabavnimi vižami. 

Zgodba se bo nadaljevala oktobra v Rovih pod 
starim Kranjem. Rovi vsako leto že gostijo Vin-
sko pot. Letos naznanjamo nov degustacijski 
dogodek. Predstavili se bodo ponudniki kranj-
ske klobase in suhih mesnin. Priključujejo se 
jim slovenski in tuji mikropivovarji. Poleg degu-
stacije mesnin in piva bodo obiskovalci izvedeli, 
kako je videti zgodnja trgatev hmelja in kako se 
iz pridelka naredi pivo. Gre za enodnevni kuli-
narični dogodek, ki se bo zaključil še s pokušino 
dobre glasbe – koncertom v starem Kranju.

Mesto Kranj je odlično predstavil kulturni 
ustvarjalec Kranjčan Toni Cahunek, ki je med 
drugim tudi v ožji projektni skupini Končno 
Kranj 2025, ki kandidira za evropsko prestolni-
co kulture 2025. Prav raznolika kultura, lepote 
in butičnost zgodovinskih mest pa so navduše-
vali obiskovalce, med katerimi so prevladovale 
tipične osebe, ki jih zanima slovenski turizem: 
aktivni nostalgiki, aktivne družine, urbani oza-
veščenci, družabni foodiji, urbani potrošniki, 
večno mladi.

S predstavitvijo, ki je bila izdelana na visoki 
ravni, tehnično brezhibno in vrhunsko, se je 
uspešno podčrtal značaj zgodovinskih mest in 
Kranja kot turistične destinacije višjega nivoja, 
ki je ob tem enostavno in hitro dostopna in po-
nuja enkratna in izvirna doživetja.

Pišeš, snemaš, fotografiraš in te vsebine 
objavljaš na družbenih omrežjih? Rad/-a 
potuješ in raziskuješ? Te zanimajo mesta z 
bogato zgodovino in kulturo? Kaj pa novi, 
zanimivi ljudje? In si tudi ljubitelj zelenih 
kotičkov? Bi si želel/-a sodelovati z nami? 

Če si na zgornja vprašanja odgovoril/-a pri-
trdilno, obenem pa se ti že poraja kopica 
idej, te vabimo, da se prijaviš na naš razpis, 
ki je objavljen na spletni strani www.visit-

Kranjska klobasa je ena izmed najbolj tipičnih 
slovenskih jedi, ki izvira s Kranjskega. Zgodba 
pravi, da so jo postregli cesarju Francu Jožefu, 
ko je potoval prek dežele Kranjske. Skromni 
Kranjci so bili v zadregi, ker niso imeli imeni-
tnejše jedi, a je Franc Jožef z navdušenjem po-
hvalil, da to ni navadna klobasa, to je kranjska 
klobasa! Kranjčani smo jo umestili med svoje 
kulinarične posebnosti – ne le ker nosi ime po 
mestu, marveč tudi zato, ker je kranjska dru-
žina Arvaj svetu predstavila večkrat nagrajene 
kranjske klobase. H kranjski klobasi se odlično 
poda lokalno Kranjsko pivo, ki ga izdelujejo v 
Kranjski pivnici in točijo v številnih barih po 
Kranju. Kranjski kulinarični trio za sladico 
predlaga še kranjske štruklje. Izjemno domačo 
sladico še danes pripravljajo po receptu Mag-
dalene Knafelj Pleiweis iz leta 1868, že več kot 
osemdeset let pa vam jo postrežejo v gostilni 
Kot.

kranj. Iščemo digitalne ustvarjalce, ki svoje 
vsebine objavljajo na družbenih omrežjih, 
kot so Instagram, Facebook, YouTube, ali 
pa na spletni strani oziroma blogu. Želimo, 
da postanejo tvoje vsebine del naše zgodbe 
in da naše zgodbe postanejo del tvoje vse-
bine.

Izmed vseh prijavljenih bomo izbrali tiste, 
katerih vsebina nas bo najbolj pritegnila. 

Ne bomo izbirali zgolj na podlagi števila 
sledilcev, zato naj te to ne odvrne od pri-
jave. Prav tako ne iščemo zgolj slovensko 
govorečih ustvarjalcev, velik plus je, če vse-
bino podajaš tudi v angleškem, nemškem 
ali italijanskem jeziku, ali prihajaš iz kate-
rekoli druge države. Najboljše tri objave 
bomo nagradili, ponujamo pa dolgoročno 
sodelovanje.

Visit Kranj išče blogerje, vlogerje in digitalne
ustvarjalce vseh vrst! 

foto: Nadia Srpčič

@PungertStolp
SPREMLJAJTE NAS NA
FACEBOOKU

SOB.

9.00         9.30         10.00         10.30         11.00         11.30         12.00         12.30         13.00

Stolpova igralnica

Krančkov zajtrk*

Krančkova transverzala*

Pester orkester

*dogodek	ni	na	sporedu	vsak	teden,	natančne	datume	poiščite	na	facebooku.

PON.

TOR.

SRE.

ČET.

PET.

SOB.

16.00         16.30         17.00         17.30         18.00         18.30         19.00         19.30         

Začetni tečaj šivanja

Tok ženske*

Stolpova igralnica

Stolpova igralnica

Stolpova igralnica

Stolpova igralnica

Stolpova igralnica
Gozdna varuška

Glasbeni objem*

Čutenja*
Individualne Družinske terapije*
Stolpova galerija*

»As ti tud not padu?
Krančkova igralnica

Godalkanje

Pravljične pripovedovalnice 

Koncert v pravljici*

NOVI OTROŠKI PROGRAMI NA PUNGERTU
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Igor Kavčič

Spodnje Bitnje – Na policah 
v dnevnem prostoru na nje-
govem domu v Spodnjih Bi-
tnjah si ogledujem nagrade 
in priznanja z različnih 
umetniških salonov po 
Evropi, imenovane po Picas-
su, Raffaellu, Velazquezu … 
"Ah, nagrade za moje slike 
ali dobrodelnost so za moje 
oči, za mojo dušo, pa potrdi-
tev za to, kar delam, ostalo je 
nepomembno. Bolj je po-
membno, da smo na Osnov-
ni šoli Helene Puhar vzpo-
stavili multisenzorno sobo. 
Zanjo so zaslužni vsi, ki so 
prispevali po deset evrov za 
knjigo Tudi TI si ANGEL, s 
katero od leta 2016, doslej 
so sicer izšle že tri take knji-
ge, zbiram sredstva za otro-
ke s posebnimi potrebami," 
je prepričljiv Janez. Pove, da 
zadnjih pet let s svojimi sli-
kami sicer odhaja na art sej-
me oziroma pošilja slike na 
razstave v galerije v Rotter-
dam, Pariz, Rim, Bruselj, 
Berlin, Taormino, Nico, Ca-
nnes, Bologno, Lecce … Raz-
stav, na katerih predstavlja 
svoje slike, ne postavlja v 
ospredje.  
Pa vendarle, kako ustvarja, 
kaj ga vodi pri njegovem 
delu? "Srce dela z roko, kar 
hoče, kadar uporabljaš gla-
vo, to ne gre tako enostav-
no," o tem, na kakšen način 
na platno nanaša oljne barve 
in ustvarja nenavadne barv-
ne kombinacije, pove Janez; 
da se barve same dogovori-

jo, kako se bodo spajale in 
mešale. "Ne ravnam se po 
likovnih zakonitostih, saj 
delam predvsem iz srca."
S slikami želi delati dobro, 
pomagati ljudem, ki so po-
moči potrebni. Tudi sam je 
pred sedemnajstimi leti po-
treboval pomoč. Tri mesece 
po ženini smrti je tako začel 
slikati. Vzel je platno, čopič, 
oljne barve in od takrat na-
prej slika. Kot v duhovitem 
tonu doda, se v svoj garažni 
atelje preseli, ko začne po-
grešati vonj po barvi, in po-
tem intenzivno dela štiri, pet 
mesecev. Platna se potem 
kar vrstijo. Janez pravi, da je 
slika končana takrat, ko mu 
na neki način spregovori. 

Slikanje je v teh letih postalo 
del njegovega življenja. 
"Platno in barve sta mi reši-
la življenje. Če sem sam do-
bil to darilo, zakaj ne bi daru 
tudi vračal drugim ljudem. 
Zato sem se odločil za do-
brodelnost," dodaja sogovor-
nik. "Ljudje pogosto poza-
bljamo na otroke s posebni-
mi potrebami, o njih vemo 
bore malo. Imel sem srečo 
družiti se z enim takih otrok 
in lahko rečem, da sem se 
od njega ogromno naučil. Z 
Janezom Cudermanom, 
ravnateljem Osnovne šole 
Helene Puhar, že nekaj časa 
sodelujeva. Po multisenzor-
ni sobi se bova letos lotila 
zunanjega igrišča.

S projektom Tudi TI si AN-
GEL se bo kot član Rotary 
kluba Kranj junija v Hambur-
gu udeležil mednarodne kon-
vencije Rotary klubov. Tam 
bodo postavili stojnico in 
knjige z njegovimi slikami. 
"Upam, da bo moj projekt, ki 
uspešno poteka že tretje leto, 
uspel tudi na mednarodni 
ravni." Po prvi knjigi sta izšli 
še dve: Žarek upanja in Ko 
govori duša, v načrtu pa ima 
že četrto. "V prvi je 37 slik, v 
vsaki naslednji ena več. Serijo 
bom zaključil s četrto knjigo, 
kar pa še ne pomeni, da se z 
dobrodelnostjo ne bom 
ukvarjal tudi v prihodnje. Pri 
meni gre ta skupaj s slikar-
stvom," še doda Janez Štros.

Slika za dober namen
Janez Štros ni običajen Kranjčan. Nekoč uspešen podjetnik se danes predaja likovni umetnosti in 
dobrodelnosti. S projektom Tudi TI si ANGEL pomaga zbirati denar za otroke s posebnimi potrebami.

Barve se same dogovorijo, kako se bodo spajale in mešale, pravi Janez Štros. / Foto: Igor Kavčič

Manca Perdan

Kranj – Ob mednarodnem 
dnevu redkih bolezni, ki ga 
obeležujemo 28. februarja, 
je bil v sredini marca v Kra-
nju organiziran Mednaro-
dni pohod z rdečimi baloni, 
katerega namen je ozavešča-
nje javnosti o redkih bole-
znih, hkrati pa je tudi prilo-
žnost, da se pokaže podpora 
obolelim in njihovim star-
šem. »Javnost želimo ozave-

stiti o tem, da so med nami 
ljudje, ki se spopadajo s tež-
kimi genetskimi boleznimi. 
Te bolezni prizadenejo 
predvsem otroke, z otroki pa 
tudi njihove družine in svoj-
ce. Gre za precej hude bole-
zni, ki so pogosto neozdra-
vljive, genetskega izvora, 
napredujoče, degenerativne 
in imajo zelo težke posledi-
ce za obolele,« je povedala 
Alenka Štrukelj, koordina-
torka pohoda v Kranju.
Štrukljeva ocenjuje, da se je 
na pohodu v Kranju zbralo 
okoli sto ljudi, ki so se iz pred 
Mestne knjižnice Kranj prek 
Maistrovega trga po Prešer-
novi ulici sprehodili vse do 
Prešernovega gledališča. Po 

poti nazaj so se ustavili še v 
čajnici Indija Koromandija, 
ki je poskrbela, da se je vsak 
lahko okrepčal s toplim na-
pitkom. Celotno pot pa so jih 
spremljali rdeči baloni, ki 
simbolizirajo ljubezen, upa-
nje, otroško zvedavost in ču-
denje nad življenjem. Pohod 
z rdečimi baloni je isti dan v 
organizaciji Zavoda 13 iz Ma-
ribora potekal še v trinajstih 
drugih slovenskih mestih, 
prvič pa je presegel tudi meje 

Slovenije. Častni pokrovitelj 
pohoda pri nas je bil predse-
dnik Republike Slovenije Bo-
rut Pahor.
Pobudnik, da se pohod v 
Kranju sploh izvede, pa je 
bil pred štirimi leti Rok 
Smolej. Danes šestnajstletni 
Rok, ki ima cerebralno para-
lizo, si skupaj z mamico 
Nino Burja Smolej prizade-
va za večjo ozaveščenost lju-
di o redkih boleznih in o 
tem, s kakšnimi problemi se 
srečujejo otroci, ki so na in-
validskih vozičkih. »Dobro 
in pomembno je, da se o 
tem ozavešča ljudi. Tako jim 
tudi pokažemo, da življenje 
ni vedno popolno,« je pove-
dal Rok.

Opozarjajo tudi  
z rdečimi baloni
Ozaveščenost o redkih boleznih je nizka, v zvezi 
s tem pa se v javnosti še vedno pojavljajo razni 
stereotipi in tabuji.

Rok Smolej z mamico Nino Burja Smolej (levo) in 
koordinatorko pohoda v Kranju Alenko Štrukelj

Vilma Stanovnik

Žabnica – Jutri, v soboto, bo 
še posebno slovesno v Žab-
nici, saj praznujejo krajevni 
praznik, zato se bodo odpra-
vili na proslavo na Planico. 
Pohod se bo začel ob 8. uri, 
zbor pa je pred cerkvijo v 
Crngrobu.
Prav tako se pripravljajo na 
čistilno akcijo, letos pa bodo 
ocenjevali in ob koncu leta 
podelili priznanja za najlep-
še stanovanjske hiše, kmeti-
je in poslovne prostore. Za 
spodbudo pri urejanju do-
mov bo vsako gospodinjstvo 
na jutrišnji prireditvi dobilo 

brezplačno lončnico. Kot 
pravi predsednica KS Žabni-
ca Marija Zakrajšek Marti-
njak, bodo ob jutrišnjem 
krajevnem prazniku od 12. 
ure pripravili zanimiv pro-
gram pred in v okolici 
osnovne šole. Tako bodo 
učenci OŠ Žabnica in glas-
benega vrtca poskrbeli za 
kulturni program, gospodi-
nje bodo kaj dobrega spekle, 
pripravljajo zelemenjavo, 
igrati bo moč vrtni šah in 
nogomet, zbirali bodo star 
papir, pridružili se jim bodo 
ambasadorji nasmeha, pred-
vsem pa je prireditev name-
njena druženju krajanov. 

V Žabnici bo živahno
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Igor Kavčič

Kranj – V večnamenski avli, 
knjižnici in po hodnikih 
Srednje tehniške šole Šol-
skega centra Kranj že sed-
mo leto pripravljajo različne 
fotografske razstave. Tri-
krat, štirikrat v šolskem letu 
medse povabijo priznane 
slovenske avtorje, pa tudi 
fotografe iz lokalnega okol-
ja. Doslej so jih pripravili 
štiriindvajset in še kakšno, 
med drugim so bile na ogled 
fotografije Tomaža Lundra, 
Toneta Stojka, popotnika 
Toma Križnarja ...
Ta čas aktualna razstava je 
drugačna, v ospredju je nam-
reč strip. "Ideja, da bi pred-
stavili strip, je zorela že nekaj 
let, dokončno pa smo se za 
razstavo odločili lani jeseni, 
ko je v reviji Mladina začel 
izhajati strip Ivan Cankar 
Podobe iz življenja, ki sta ga 
ustvarila scenarist Blaž Vur-
nik in risar Zoran Smiljanić, 
naš someščan iz Kranja. 
Seveda je k realizaciji razsta-
ve prispevalo tudi dejstvo, da 
smo lani beležili Cankarjevo 
leto," pripoveduje pobudnica 
razstave, profesorica umet-
nosti in zgodovine Irena 
Jerala. Strip približati dija-
kom, združiti književnost in 
likovno umetnost, ponovno 
popularizirati ta medij … in 
seveda kranjski risar, ki sodi 
v sam vrh slovenskega stri-
pa, so bile dodatne spodbu-
de, da je k razstavljanju 
povabila Zorana Smiljanića. 
"Če sem sprva želela pred-
staviti predvsem strip o Can-
karju, sem se kasneje odlo-
čila tudi za predstavitev 
Smiljanićevega siceršnjega 
avtorskega opusa, ki ga ta 
ustvarja že več kot trideset 
let in je zelo prepoznaven. 
Tako je na ogled okrog 120 
stripovskih tabel, večinoma 
originalov, nekaj pa je tudi 
printov in kopij," dodaja 
Jeralova, ki je obsežno raz-

stavo postavila ob pomoči 
Srećka Simovića.  
Tako so na stenah večna-
menske avle v pritličju na 
ogled izbrane table stripa o 
Cankarju, v čitalnici knjižni-
ce je predstavljen del stripa 
Spomini in sanje Kristine 
B., ki govori o času druge 
svetovne vojne. Stene hod-
nikov v prvem nadstropju so 
namenjene pregledu Smil-
janićevega ustvarjanja od 
znamenitega stripa Hardfu-
ckers, stripovskih albumov 
o vojni sredi prejšnjega sto-
letja, o slovenski vojni pa do 
stripa z naslovom Zadnji let 
Tonija Mrlaka, ki je nastal 
po knjigi Skrito povelje. 
Večina stripov je bila v svo-
jem času objavljena v Mladi-
ni, predstavljenih pa je tudi 
nekaj naslovnic za to revijo. 
"Ena od zanimivosti razstave 
je zagotovo strip o Kranj-
skem Janezu, ki doslej še ni 
bil objavljen. V pedagoški 
namen je nekaj tabel pred-
stavljenih tudi v fazi nastaja-
nja in njegovi končni podo-
bi," pojasnjuje profesorica, 
ki razstavo povezuje tudi s 
pedagoškim procesom, saj 
pri umetnosti dijakom pred-
stavi tudi umetnost stripa: 
"Dijaki spoznajo, kako je 
mogoče neko pripoved 'ube-
sediti' na likovni način, ko 
lahko spregovoriš s sliko 
brez besedila. Natančnost 
risbe, projekcija, senčenje, 
sposobnost kadriranja so 
prvine, ki jih obvladajo dobri 
striparji. V stripu pa gre tudi 
za povezavo literature in liko-
vne umetnosti, kar je za mla-
de vsekakor privlačen medij."
Dijaki, vsaj devetsto jih obi-
skuje Šolski center, so raz-
stavo pozitivno sprejeli, pri-
pravili pa so tudi Smiljaniće-
vo predavanje za tretje letni-
ke tehnične usmeritve. Raz-
stavo so odprli sredi februar-
ja in bo na ogled še do konca 
aprila. Tudi za obiskovalce, 
ljubitelje dobrega stripa.

Od Ivana do Janeza
V Srednji tehniški šoli Šolskega centra Kranj je na 
ogled razstava stripov Zorana Smiljanića z 
naslovom Strip vidi, sliši, govori.

Irena Jerala ob avtoportretu, ki ga je posebej za razstavo 
pripravil Zoran Smiljanić / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Vsaj četrt stoletja se 
Boleslav Čeru, ki živi in 
ustvarja v Stražišču, inten-
zivneje posveča slikarstvu. 
Po poklicu graver se je veli-
ko posvečal risbi, likovno 
znanje pa je začel dodatno 
izpopolnjevati v svojih sred-
njih letih. Razstavlja od 
devetdesetih let prejšnjega 
stoletja, v zadnjem času še 
posebej pogosto, tako na 
samostojnih kot skupinskih 
razstavah doma in v tujini. 
Dolga leta smo ga videvali v 
Galeriji Prešernovih nagra-
jencev. "Bil je sodelavec dob-
rih petnajst let, od leta 2001, 
ko je pomagal postavljati 
prvo razstavo Lojzeta Spaca-
la in Vladimirja Makuca, do 
leta 2016," je ob odprtju raz-
stave povedal umetniški vod-
ja galerije Marko Arnež in 
dodal: "Boleslav je skrbel za 
postavitev razstav, kot vsako-
dnevni gostitelj obiskovalcev 
galerije pa je skrbel tudi za 
del podobe naše edinstvene 
galerije." Pri tem je imel sti-
ke z mnogimi vrhunskimi 
umetniki, z njimi je tudi 
izmenjeval izkušnje in jih 
spraševal po nasvetih. Njego-

vo bivanje in delovanje v 
galeriji je pustilo tudi pečat v 
njegovem ustvarjanju, hkrati 
pa velja dodati, da je vseskozi 
stopal po lastni likovni poti. 
Tokrat se predstavlja z dvaj-
setimi deli tako na platnu kot 
vezani plošči, tehnike pa 
segajo od akrilnih barv do flo-
mastra in drugih materialov, 

ki jih Čeru uporablja pri delih 
v mešani tehniki. "Rdeča nit 
razstave je slovenska obala, 
predstavljam pa slike iz dveh 
ciklov – Pregrade in Privezi. 
Že osemnajst let po nekajkrat 
na leto prihajam v Strunjan, 
kjer iščem tamkajšnje 
obmorske motive od solin do 
bark," je povedal Boleslav 

Čeru in dodal, da v teh delih 
predvsem raziskuje odnos 
med človekom in naravo, ki 
ga tako ali drugače določa 
tudi moderna tehnologija. V 
sicer abstraktno zasnovanih 
platnih lahko z nekaj domiš-
ljije prepoznavamo motiviko 
s slovenske obale. Razstava 
bo na ogled do 26. aprila.

Slovenska obala kot rdeča nit
V Galeriji Mestne občine Kranj je na ogled razstava likovnih del Boleslava Čeruja.

Boleslav Čeru ob eni svojih najnovejših slik / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Festivalske luči so v 
Prešernovem gledališču, kot 
že po tradiciji zadnjih let, 
prižgali na svetovni dan gle-
dališča, v sredo, 27. marca. 
Ob obeh poslanicah, svetov-
ni in slovenski – slovensko 
je letos zapisala ena najpre-
poznavnejših igralk mlade 
generacije Maruša Majer –, 
so podelili tudi letošnje 
nagrade Združenja dram-
skih umetnikov Slovenije. 
Za življenjsko delo sta 
nagradi prejela igralec Vla-
dimir Jurc in kostumografi-
nja Marija Vidau, igralski 
nagradi za dveletno obdobje 
pa članica Mestnega gledali-
šča ljubljanskega, igralka 
Mirjam Korbar in Branko 
Završan iz Slovenskega 
ljudskega gledališča Celje, 
nagrado ZDUS je prejela še 
lektorica Tatjana Stanič iz 
SNG Drama Ljubljana. Na 
slovesnosti je spregovoril 
tudi novi minister za kultu-
ro mag. Zoran Poznič. Sle-
dila je uvodna predstava 
festivala Ob zori, priredba 
izbranih besedil Ivana Can-
karja v režiji Žige Divjaka. 
Vse do 8. aprila si bodo obi-
skovalci na 49. TSD lahko 
ogledali petnajst uprizori-
tev, sedem v tekmovalnem, 

štiri v spremljevalnem in še 
dodatne štiri v mednarod-
nem programu. 
Na festivalu bodo podelili 
pet nagrad: nagrado občins-
tva, Šeligovo nagrado za naj-
boljšo predstavo, nagrado 
Slavka Gruma avtorju naj-
boljšega novega slovenskega 
dramskega besedila, nagra-
do za mladega dramatika in 
Grün-Filipičevo priznanje 
2019, ki ga bienalno podel-
jujejo posameznikom, gle-
dališčem ali skupinam za 
izjemne dosežke v slovenski 
dramaturgiji.
Žirija je letos prebrala dvain-
štirideset besedil za Grumo-
vo nagrado, dvanajst v kate-
goriji za mladega dramatika 
in prejela dva predloga za 
Grün-Filipičevo priznanje. 

Za Grumovo nagrado je 
nominirala pet besedil: Hla-
pec Jernej in njegova pravica 
Žige Divjaka, Tih vdih Nejca 
Gazvode, Realisti, kabaret za 
pet igralcev, pijanca in občin-
stvo Jureta Karasa, 6 Žige 
Divjaka, Gregorja Zorca, 
Katarine Stegnar, Vita Weisa, 
Iztoka Drabika Juga in Alje 
Kapun in An ban pet podgan 
Vinka Möderndorferja.  
Tudi letos bodo v okviru Ted-
na slovenske drame na že 
tradicionalnih delavnicah 
dramskega pisanja gostili 
mlade dramatike. Te bodo 
tokrat nekoliko drugačne, saj 
so po zaslugi Layerjeve hiše 
letos lahko pripravili petdne-
vno rezidenčno delavnico, na 
katero se je prijavilo osem-
najst mladih dramatikov in 

dramatičark, izmed katerih 
so izbrali štiri ustvarjalce: 
Iztoka Jereba, Kristino 
Mihelj, Mojco Podlesek in 
Nino Kuclar Stiković. Vodila 
jo bo mentorica – priznana 
slovenska dramatičarka, dra-
maturginja in lektorica, gle-
dališka režiserka in vodja izo-
braževanj o dramatiki in gle-
dališču, občasno pa tudi 
igralka Kim Komljanec. V 
okviru festivala bodo poteka-
le tudi bralne uprizoritve 
dramskih besedil študentov 
AGRFT, prav tako tudi za 
Grumovo nagrado nominira-
nih besedil, na sporedu bo 
okrogla miza z naslovom 
Beseda in oder in strokovno 
srečanje oblikovalcev maske 
... V Kranju se obetata skoraj 
dva bogata gledališka tedna.

Gledališče tukaj in zdaj
V sredo se je z uvodno slovesnostjo in uprizoritvijo domače tekmovalne predstave Ob zori v režiji 
Žige Divjaka začel letošnji 49. Teden slovenske drame.

Kipci pričakujejo novega lastnika Grumove nagrade. / Foto: Matic Zorman

Kranj – V Mali galeriji Likovnega društva Kranj bo v torek, 2. 
aprila, ob 18. uri odprtje razstave z naslovom Primorski 
likovni umetniki – Nove generacije. S svojimi deli se bodo 
predstavili Valentina Agostini Pregelj, Lara Jeranko Marconi, 
Voranc Kumar, Nana Posega, Jasmina Rojc, Katja Smerdu 
in Marko Zelenko.

Primorski likovniki v Kranju
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Danica Zavrl Žlebir

Brdo pri Kranju – Ob svetov-
nem dnevu Civilne zaščite 
(CZ) so na Brdu pri Kranju 
podelili priznanja prosto-
voljcem, na katerih sloni 
naš sistem zaščite in reševa-
nja. Podelili so štirideset od 
skupno 264 priznanj, nekaj 
dni pozneje pa so preostala 
podelili na regijskih priredi-
tvah, gorenjska je bila v Gor-
jah. Prejemnikov bronastih 
priznanj je bilo 154, srebr-
nih 64, zlatih 28, podelili so 
17 plaket, najvišje priznanje, 
kipec Civilne zaščite, pa je 
na Brdu pri Kranju prejela 
Jamarska reševalna služba 
pri Jamarski zvezi Slovenije.
Plaketo CZ, ki jo podeljujejo 
za življenjsko delo, posebne 
zasluge in izjemne uspehe 
pri zaščiti in reševanju ob 
naravnih in drugih nesre-
čah, sta na predlog Gasilske 
zveze Slovenije prejela tudi 
Jože Derlink in PGD Kranj 
Primskovo, ki je zaokrožilo 
140 let aktivnega delovanja. 
Jože Derlink je član gasilske 
organizacije od leta 1974 na-
prej, začel je kot gasilec v 
Prostovoljnem industrij-
skem gasilskem društvu 
Sava. Pozneje se je tam za-
poslil kot poklicni gasilec, bil 
predsednik in poveljnik dru-
štva. Bil je eden od ustanovi-
teljev Gasilske zveze Mestne 
občine Kranj, kjer je od leta 
2003 tudi predsednik, dese-
tletje pozneje je bil izvoljen 
za predsednika Gasilske zve-
ze Gorenjske, v preteklem 
mandatu pa je opravljal na-
logo podpredsednika Gasil-

ske zveze Slovenije. S svojim 
delom skuša čim več storiti 
za gasilsko organizacijo, da-
nes je vzor mnogim, zlasti 
pa mladim, na katere tudi 
uspešno prenaša svoje zna-
nje in izkušnje. Svoje življe-
nje je posvetil gasilski orga-
nizaciji in njegov trud je 
usmerjen k njenemu na-
predku, so poudarili predla-
gatelji priznanja.
PGD Primskovo sloni na 
dolgoletni tradiciji: 140 let je 
minilo od ustanovitve takra-
tne Požarne brambe Kranj, 
leta 1922 je bila ustanovlje-
na tudi gasilska četa Prim-
skovo. Gasilski dom so zgra-
dili leta 1932, sedanjega pa 
leta 2002. V društvu je 384 
gasilcev, od tega 30 operativ-
nih. Ob letošnji obletnici 
bodo organizirali več dogod-
kov, nekateri so že mimo, 
tako denimo krvodajalska 
akcija v bolnišnici na Jeseni-
cah, ki so jo združili z ogledi 
smučarskih skokov v Plani-
ci. Sledijo občni zbor za ce-
lotno Gasilsko zvezo Mestne 
občine Kranj, Florjanova 
maša, demonstrativna vaja, 
slavnostna seja, srečanje ga-
silskih veteranov, za zaklju-
ček pa velika gasilska parada 
z veselico. Ob tem poudarja-
jo, da so ves čas v budni pri-
pravljenosti za morebitne 
klice na pomoč.  
Prejemnik zlatega znaka CZ 
je Tomaž Vilfan, srebrnega 
Janez Knez, bronaste pa so 
prejeli Matjaž Rogelj, Zvon-
ko Minov, Damjana Leban, 
Boštjan Benedičič, Jože Ti-
ringer, Robert Anžič, Anže 
Gomboc in Robert Skrinjar.

Podelili so priznanja

Ob dnevu Civilne zaščite so podelili vrsto 
priznanj, prejemnika plakete za življenjsko delo 
sta tudi Jože Derlink in PGD Kranj Primskovo.

Nagrajenci Civilne zaščite (od leve): Tomaž Vilfan, Jože 
Derlink in poveljnik PGD Primskovo Robert Pelko 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Luxury Travel Guide 
je vodilni mednarodni turi-
stični portal za zahtevnejše 
potnike. Vsako leto nagradi-
jo najboljše na svojih podro-

čjih. Za vse dobitnike na-
grad veljajo stroga merila 
ocenjevanja, ki jih izvajajo 
strokovnjaki z bogatimi iz-
kušnjami v turizmu. Ti so 
se letos odločili, da za evrop-
skega zmagovalca v katego-

riji luksuznih posestev ime-
nujejo posestvo Brdo pri 
Kranju. Prav tako je laskavi 
naslov butičnega hotela leta 
že tretjič zapored osvojil 
kranjski hotel Actum. Hotel 
Actum je v središču Kranja 

na Prešernovi ulici, kjer je 
bila na pogorišču iz leta 1811 
zgrajena meščanska hiša, v 
kateri so domovali kirurg 
Luka Perg, trgovca Anton 
Lokar in Franc Souvan z 
družinami in drugi. 

Nagradi Brdu in hotelu Actum

Kranj – Če imate podjetniško idejo in iščete lokacijo za po-
slovni prostor, vabljeni v stari Kranj. Do 7. maja je še odprt 
razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov. Po-
drobnosti so objavljene na občinski spletni strani www.
kranj.si pod zavihkom Javni razpisi in naročila. Mestna ob-
čina Kranj namreč sofinancira najemnine izbranim najemni-
kom na razpisu za obdobje od dneva začetka opravljanja 
poslovne dejavnosti (poslovni prostor je odprt za potrošni-
ke in uporabnike storitev) do 31. 12. 2020. Višina dodeljene 
pomoči na podlagi tega razpisa ne bo presegala petdeset 
odstotkov upravičenih stroškov. Upravičen strošek je neto 
najemnina, pri čemer se sofinancira največ do 4 EUR/m2/
mesec in skupno največ do 6000 evrov za posamezni po-
slovni prostor. 

Sofinanciranje poslovnih najemnin v starem Kranju

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

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

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE

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

	Ponedeljek, 1. 4. 2019, 15. 4. 2019, 17.00–18.00 
  Vesele urice v slovenščini: konverzacija v slovenščini  

za priseljence

	Ponedeljek, 1. 4. 2019, 18.00–20.00 
  Predavanje: Tesla Metamorfoza. Je več kot energijsko 

zdravljenje. Klienti poročajo o ozdravitvah bolezni, ki so bile 
prepoznane kot neozdravljive. Predava Anja Petrović.

	Torek, 2. 4. 2019, 10.30–12.00, 16. 4. 2019 17.00–18.30 
 Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija 

	Torek, 2. 4. 2019, 14.00–17.00 
 Brezplačno osebno svetovanje – Bachove esence 

	Torek, 2. 4. , in četrtek, 11. 4. 2019, 17.00–18.00 
  Hitro do novega poklica. Znamo več, kot povedo naša  

spričevala. 

	Torek, 2. 4. 2019, 18.00–20.00 
 Predavanje o javnem nastopanju

	Sreda, 3. 4. 2019, 17.00–20.00, 17. 4. 2019 17.00–20.00 
  Kulinarična delavnica – Sladke pregrehe:  

mufini, cap cakes

	Sreda, 3. 4. 2019, 18.00–19.30 
 Interaktivno predavanje: Energijsko čiščenje prostora 

	Četrtek, 4. 4. 2019, 17.00–19.00 
  Kako do boljšega razumevanja v odnosih?  Predava  

dr. Kristina Knific.

	Četrtek, 4. 4. in 18. 4. 2019, 18.00–20.00 
  Maketarske delavnice.  Makete, ki jih želite sestaviti,  

prinesite s seboj.

	Petek, 5. 4., 12. 4., 19. 4. in 26. 4. 2019, 17.00–18.00 
  Plesno-ustvarjalna delavnica. Vabljeni otroci v starosti  

od 5 do 8 let.

	Petek, 5. 4.,12. 4.,19. 4. in 26. 4. 2019, 17.00–18.00 
  Bralna urica za otroke. Otroci od 8. do 12. leta bodo  

z glasnim branjem zgodb izboljševali tehniko branja in širili 
besedni zaklad.

	Petek, 5. 4. 2019, 18.00–20.00 
  Predavanje o astrologiji – Luna in Venera  

Dve ženski v astrološki karti. Predstavitev ženskega principa 
in raziskovanje meja. Z vami bo astrolog Tadej Šink.

	Ponedeljek, 8. 4. 2019, 17.00–19.00 
  Ogled čistilne naprave. Zbirališče je pred vhodom  

v čistilno napravo na Zarici.  

	Ponedeljek, 8. 4. 2019, 17.00–20.00 
  Brezplačni NLP coaching. Individualno svetovanje, lahko 

tudi v paru.

	Ponedeljek, 8. 4. 2019, 17.30–20.00 
  IKT delavnica: Vse o FB. Prednosti in slabosti FB, praktični 

prikaz. 

	Ponedeljek, 8. 4. 2019, 18.00–19.30 
 i.Vitalis vadba. Vadba je nezahtevna in primerna za  
 vsakogar.

	Ponedeljek, 8. 4. 2019, 18.00–19.30 
  Predavanje: Antibiotiki. Uporaba in zloraba.  

Predava Anda Perdan, dr. med.

	Torek, 9. 4. in 23. 4. 2019, 18.00–19.30 
  Zdravilne meditacije. Vizualizacija in meditacije za  

spodbujanje notranje samozdravilne moči.

	Sreda, 10. 4. 2019, 18.15–19.45 
  Gobe in gobarjenje.  Predaval bo Bojan Arzenšek, gobar, 

amaterski mikolog. 

	Četrtek, 11. 4. 2019, 17.00–18.30 
 Šiviljska delavnica

	Četrtek, 11. 4. 2019, 17.30–20.00 
  Predavanje: Družinski zakonik. Pravne novosti in ključne 

spremembe družinskega zakonika.

	Petek, 12. 4. 2019, 17.00–19.00 
 Filmski večer: 47 Meters Down. Prijave obvezne.

	Ponedeljek, 15. 4. 2019, 18.00–19.00 
 ,,VAJE dihaj''. Skupinska vadba z Brigito Jevnikar.

	Ponedeljek, 15. 4. 2019, 18.00–19.30 
  Miselne igre. Različne igre in vaje za razvoj in ohranjanje  

kognitivnih sposobnosti.

	Ponedeljek, 15. 4. 2019, 18.00–19.30 
  Predstavitvena delavnica: Bonding psihoterapija  

Bonding psihoterapija je ena od svetovno priznanih  
psihoterapevtskih modalitet; je metoda osebnostne rasti.   

	Torek, 16. 4. 2019, 17.00–19.00 
  Ustvarjalna delavnica za vse generacije: Barvamo pirhe 

Obvezne prijave.

	Torek, 16. 4. 2019, 18.00–19.30 
  Predavanje: Človek kot večdimenzionalno bitje – 12. del. 

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

	Sreda, 17. 4. 2019, 17.00–18.30 
 Življenje z izgubo. Pogovorna skupina ob izgubi otroka.  

	Sreda, 17. 4. 2019, 17.30–19.30 
  Kap na vsakem koraku. Možganska kap in rehabilitacija;  

ob obletnici moževe kapi, iz izkušenj, kaj je dobro vedeti  
o teoriji, osnove pri kapi.

	Sreda, 17. 4. 2019, 18.00–19.30 
  Odprta skupina za samopomoč. Skupino vodi Slovensko 

društvo Hospic. 

	Četrtek, 18. 4. 2019, 17.00–18.30 
  Življenje z osebo z demenco.  Svojci s seboj lahko  

pripeljete osebe z demenco.

	Četrtek, 18. 4. 2019, 18.00–19.30 
 Potopisno predavanje: Maroko

	Petek, 19. 4. 2019, 18.00–19.00 
  Uvodno informativno predavanje o učenju  

Bruna Gröninga

	Petek, 19. 4. 2019, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tombola 

	Torek, 23. 4. 2019, 17.30–19.30 
 Starševstvo – ni panike! Pogovorna skupina za starše.

	Četrtek, 25. 4. 2019, 17.00–19.00 
 Medgeneracijski turnir v namiznem tenisu 

	Četrtek, 25. 4. 2019, 19.00–20.00 
  Gledališka predstava: Grenko sladka solza. Carnium  

legendarium predstavlja zgodbe nastopajočih. Skupina bo  
s predstavo nastopila na Festivalu Integra. Predstava bo  
v Šmartinskem domu v Stražišču.

	Ponedeljek, 29. 4., 30. 4. in 3. 5. 2019, 8.00–16.00 
 Počitniške aktivnosti za otroke. Obvezne prijave.

Vabljeni tudi na vse naše ponavljajoče aktivnosti:  
Kvačkanje, Vesele urice konverzacije v francoščini, angleščini, 
nemščini, ruščini, italijanščini ali esperantu, družabne večere  
taroka in petja ljudskih pesmi, organizirano Individualno učno 
pomoč, delavnice Slovenija, moja nova država, Jezikam slovensko, 
Razumem, znam slovensko ter Medkulturno v Kranju.

Več si lahko preberete na spletni strani Ljudske univerze 
Kranj: https://www.luniverza.si/medgeneracijsko-sodelovanje  
s klikom na Program aktivnosti ali Zgibanka Kranj. Vabljeni.
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Analiza žive kaplje krvi
Je res le pomladna utrujenost?

Ste tudi vi kljub svežemu sadju, zelenjavi, spanju in spreho-
du po svežem zraku utrujeni, brezvoljni in izčrpani?
Ste res prepričani, da so vsi zaužiti vitamini, minerali in ves 
kisik prišli do vas – do vsake vaše celice?
Verjetno ne. Najboljše so skoraj zagotovo pojedli paraziti, ki 
so se naselili in veselo namnožili v vaši krvi. Take male podna-
jemnike imamo vsi, vendar ne sodijo v kri.
Pridite na analizo žive kaplje krvi, očistite kri in končno zaži-
vite polni energije. Analiza žive kaplje krvi pod mikroskopom 
nam pove, v kakšni kondiciji je naša kri, kako 
deluje naš imunski sistem, koliko in katere 
parazite gostimo, prisotnost holesterola 
in sladkorja  in še veliko več.
Naročanje na analizo in svetovanje  
na tel: 041 523 933 ali po e-pošti: 
primi.zdravje@gmail.com

PRIMI, d.o.o., Grintovška ul. 35, Kranj

Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo soboto se je v 
Planici od tekmovalne karie-
re poslovil eden najboljših 
letalcev na smučeh, Robert 
Kranjec. Na tekmi svetovne-
ga pokala je prvič nastopil 13. 
marca 1998 v norveškem 
Trondheimu, kjer je osvojil 
48. mesto. Na zmagovalni 
oder je prvič skočil v Ruki na 
Finskem 26. novembra 
2005. Skupno je osvojil 
sedem posamičnih zmag v 
svetovnem pokalu, osemkrat 
pa se je veselil z ekipo. Naza-
dnje je zmagal v Planici pred 
tremi leti. Prav tako je osvojil 
medalje na vseh največjih 
tekmovanjih. Svetovni prvak 
v poletih je postal leta 2012 v 
Vikersundu. Z istega prven-
stva ima tudi bronasto 
medaljo z ekipne tekme. 
Bronastega ekipnega odličja 
se je veselil tudi na olimpij-
skih igrah v Salt Lake Cityju 
leta 2002. Ima tudi medaljo 
s svetovnega prvenstva, z 
ekipne tekme leta 2011 v 
Oslu. Robert ima v lasti tudi 
dva mala kristalna globusa 
za zmago v skupnem seštev-
ku svetovnega pokala v pole-
tih. Najboljši je bil leta 2010 
in 2012, še dvakrat pa je kon-
čal skupno na drugem mes-
tu v tem seštevku. 

Več kot dvajset let ste bili 
tekmovalec v svetovnem 
pokalu. Je bila odločitev o 
koncu kariere za vas težka?

"Pravzaprav ni bila. Mislim, 
da je prišel pravi trenutek, 
in odločil sem se, da zaklju-
čim s tekmovanji. Enostav-
no je prišlo do zasičenosti in 
dejal sem, da je pač zadosti."

Gotovo delate načrte za pri-
hodnost. Kakšni so vaši izzi-
vi?
"Najprej si bom mesec ali še 
nekaj več vzel prostega časa, 
enostavno si želim sprostiti 
glavo. Nato bom zelo odprt 
za vse predloge in priložno-
sti in takrat bom videl, kaj se 
mi bo ponujalo in kam me 
bo to zapeljalo."

Primož Peterka je pred slo-
vesom od tekmovalne karie-
re večkrat rekel, da ne bo 
trener. Sedaj je. Kako pa 
razmišljate vi?
"Razmišljam tudi o trener-
ski poti. Univerza v Maribo-
ru ima sedaj tudi trenersko 
smer za nordijske discipli-
ne, zato sem se že vpisal na 
triletni študij. Ni pa rečeno, 
da to pomeni, da bom tre-
ner. Morda se bom odločil 
za kaj povsem drugega."

Vključili ste se tudi v kranj-
sko politiko. Prvi mandat ste 
mestni svetnik. Zakaj ste se 
tako odločili?
"Spoznal sem Zorana Steva-
novića in se odločil za njego-
vo listo. Kot svetnik želim 
sodelovati zlasti pri odločit-
vah glede športa, zato sem 
se odločil tudi za predsedni-

ka komisije za kulturo in 
šport. Zanima me sodelova-
nje z Zavodom za šport 
Kranj in upam, da bom lah-
ko pripomogel k izboljšanju 
razmer za šport in športni-
ke. Vemo, da je v Kranju 
veliko klubov in športov, 
povsod pa manjka denarja 
za delo. Trenutno še težko 
rečem, kaj bi lahko spreme-
nil, poskušal pa bom naredi-
ti vse, kar bo v moji moči."

Je bila vaša družina, zlasti 
žena in hčerka Pika, zadovo-
ljna z odločitvijo, da se pos-
lovite od športne kariere?
"Doma so bili veseli, zlasti 
hčerka, ki zelo hitro raste. 
Tudi njo zanima šport, treni-
ra atletiko pri Triglavu. Sedaj 
je zelo vesela, da bom več 

doma, saj sem bil res veliko 
od doma. Končno bomo lah-
ko res živeli kot družina."

Spomini na uspešno kariero 
bodo ostali. Kateri so najlep-
ši?
"Če potegnem črto, lahko 
rečem, da je bilo v dvajsetih 
letih veliko pozitivnih stvari. 
Na vse izkušnje gledam 
pozitivno, čeprav je bilo vča-
sih tudi kaj manj prijetnega. 
V vsakem športu so pač 
vzponi in padci. Toda na 
koncu lahko rečem, da sem 
zelo zadovoljen in ponosen 
na vse, kar sem dosegel. Ni 
bilo tako lahko, kot se mor-
da zdi. Zavedam se, da za 
uspeh ni bil zadosti talent, 
ampak je bilo potrebnega 
veliko truda."

Ostaja med športniki
Sedaj že bivši smučarski skakalec Robert Kranjec je svetnik v kranjskem mestnem svetu, prav tako 
vodi komisijo za kulturo in šport in je odločen, da bo svoje bogate izkušnje v uspešni karieri delil z 
ostalimi športniki in športnimi delavci.

Robert Kranjec se je minulo soboto v Planici poslovil od 
tekmovalne kariere. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Sinhrono plavanje 
se je v Kranju začelo pred 
tremi leti. Na začetku je sku-
pina štela zgolj šest deklet, 
sedaj se je njihovo število že 
potrojilo. S treniranjem 
deklet je začela Agnieszka 
Sigienczuk, svoj čas tudi 
sama sinhrona plavalka ter 
članica poljske reprezentan-
ce. 
Kranjska dekleta trenutno 
nastopajo v treh starostnih 
kategorijah: do 10. leta, do 
12. leta in do 15. leta. Treni-
rajo trikrat ali celo štirikrat 
tedensko. Vadbe so razdelje-
ne na dva dela. Prvi del je 
vodni, sledi pa mu suhi del z 
vajami za gibljivost, gimna-
stičnimi vajami, vajami za 
moč in podobno. "Morda še 
bolj kot pri ostalih športih 
pri otrocih treningi vzbujajo 
samozavest, disciplino in 
popolnost pri gibanju, pred-

vsem pa od njih zahtevajo 
maksimalno sodelovanje, 
saj brez tega v tem športu 
pač ne gre," pravi trenerka 
Agnieszka Sigienczuk in 
dodaja, da so dekleta v krat-
kem obdobju prišla do nivo-
ja, ko se že udeležujejo 
mednarodnih tekmovanj, 
kjer je konkurenca večja. To 
pripomore tako k hitrejše-
mu napredku plavalk kot 
tudi razvoju sinhronega pla-
vanja v Sloveniji. Nikoli ne 
manjkajo niti na državnih 
prvenstvih, kjer redno osva-
jajo kolajne najvišjega leska. 
Tako je bilo tudi sredi tega 
meseca, ko je v Kranju pote-
kalo državno prvenstvo v 
tako imenovanih prvinah. 
Nastopilo je šestdeset tek-
movalk, ki so se med seboj 
pomerile v štirih starostnih 
kategorijah. Najmlajša tek-
movalka je štela šest let, 
najstarejše pa 18 let. V kate-
goriji mlajših mladink so 

domačinke osvojile vsa tri 
mesta na zmagovalnem 
odru. Zmaga je pripadla 
Karin Pesrl, drugo mesto je 
zasedla Nika Zorič, na tretjo 
stopničko pa je stopila Brina 
Trček. 
Dekleta že 6. aprila čaka 
državno prvenstvo v koreo-

grafijah v Ljubljani, nato pa 
vrsta mednarodnih tekmo-
vanj. "Imamo visoke cilje. 
Želimo si, da bi kateri izmed 
mlajših mladink uspelo 
doseči normo za svetovno 
prvenstvo konec avgusta v 
Bratislavi," pravi Agnieszka 
Sigienczuk. 

V Kranju umetnice plavanja
V okviru Plavalnega kluba Triglav Kranj deluje skupina sinhronega plavanja, zanimanje za ta šport pa 
je vedno večje. Pred kratkim so pripravili državno prvenstvo v prvinah.

Skupina deklet v vodi, kjer prikažejo popolnost pri gibanju 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Drugi del sezone so 
konec februarja najprej začeli 
nogometni prvoligaši. Ekipa 
Triglava je konec februarja 
najprej gostila Aluminij in 
zmagala s 3:0. Kranjski nogo-
metaši so nato z 2:1 zmagali 
na gostovanju pri Gorici, naj-
večji podvig pa jim je uspel, 
ko so doma gostili ekipo 
Olimpije. Aktualne državne 
prvake so namreč premagali 
z 2:1. Edini poraz v pomla-
danskem delu tekmovanja so 
zabeležili v Celju, ko so 
domačini slavili s 4:0. S 25 
točkami je ekipa Triglava na 
8. mestu lestvice 1. lige Tele-
kom Slovenija, to nedeljo pa 
gostujejo v Celju. Nov spekta-

kel v kranjskem športnem 
parku se obeta naslednjo 
soboto, 6. aprila, ob 16.30, ko 
v Kranj prihaja vodilna ekipa 
Maribora. V sredo, 10. aprila, 
Triglav gostuje v Domžalah, 
13. aprila gosti Rudar Velen-
je, 20. aprila pa Muro. 
Prejšnji konec tedna so s spo-
mladanskim delom prvens-
tva začeli tudi tretjeligaši. 
Ekipa Save Kranj je v 3. SNL 
– center najprej gostovala pri 
Svobodi Ljubljana in bila 
poražena z 2:0. Minulo sobo-
to jih je na domačem igrišču 
v Stražišču z enakim rezulta-
tom premagala ekipa Zagor-
ja. Po 17. odigranih krogih so 
na 8. mestu s 14. točkami. To 
nedeljo gostujejo pri ekipi 
Brinje Grosuplje.

Nogometna pomlad

Vilma Stanovnik

Kranj – Komisije za prizna-
nja in nagrade Zavoda za 
šport Kranj je ugotovila, da 
kriterijem za športni znak 
ustreza enainpetdeset posa-
meznikov in pet ekip. Šport-
ni znak Kranja prejmejo 
športniki, ki v mladinski in 
članski konkurenci osvojijo 
naslove državnih prvakov 
oziroma dosežejo viden 
mednarodni uspeh. Male 
športne plakete prejmejo 
športniki, ki v mladinski in 
kadetski kategoriji dosežejo 
izjemen rezultat, ki ustreza 
kriterijem za pridobitev sta-
tusa športnika perspektivne-
ga razreda. Velike športne 
plakete prejmejo športniki, 
ki so v preteklem letu dosegli 
odličen mednarodni rezul-
tat, ki ustreza kriterijem za 
pridobitev statusa športnika 
mednarodnega razreda ali 
več. Za leto 2018 je dodelje-
nih 18 velikih plaket, od tega 
15 za športni dosežek, plake-

ta za dolgoletno delovanje v 
športu šahistu Blažu Kosma-
ču ter za petdesetletnico 
delovanja Hokejskemu klu-
bu Triglav Kranj in za štiri-
deset let delovanja Karate 
klubu Shotokan Kranj. Špor-
tno nagrado Kranja za živ-
ljenjsko delo si je zaslužil 
Vojislav Ašanin, ki je pred 
štiridesetimi leti ustanovil 
Karate klub Shotokan Kranj 
in z njim dvignil nivo slo-
venskega karateja ter se uve-
ljavil v Evropi in svetu.
Po podatkih Olimpijskega 
komiteja Slovenije je bilo v 
začetku letošnjega leta v Kra-
nju štiristo kategoriziranih 
športnikov. Sedem jih je s 
svetovnim razredom, devet-
najst jih ima status mednaro-
dnega razreda, perspektivnih 
športnikov je petinštirideset. 
Državni razred ima 112 špor-
tnikov, mladinskega 217. 
Dogodek s slovesno podelit-
vijo priznanj bo letos sep-
tembra v okviru programa 
Festivala športa. 

Priznanja športnikom

Komisija je že izbrala športnike in športne 
delavce, ki bodo prejeli priznanja in nagrade za 
minulo leto, podelitev pa bo septembra.



V marčevskih dneh ni zavel le svež veter 
prihajajoče pomladi, temveč je marsiko-
mu zaigralo srce ob pogledu na novega 
avtomobilskega lepotca BMW serije 3, ki 
so ga – kot se spodobi – na prestižen ter 
glamurozen, pa vendar zelo sproščen in 
prijazen način predstavili na Primskovem, 
v priznanem salonu vozil bavarskega po-
nosa.
Že več kot štirideset let predstavlja BMW 
serije 3 utelešenje užitka v vožnji in s pri-
bližno 15 milijoni prodanih enot enega 
najpomembnejših avtomobilov podjetja 
Avto Aktiv. Prav zato predstavitve novih 
avtomobilskih modelov vedno pritegne-
jo pozornost ljubiteljev ter poznavalcev 
kakovostnih jeklenih konjičkov, ki so se z 
zadovoljstvom ter vznemirljivim pričako-
vanjem udeležili tokratne predstavitve.  

Na križišču avenij prestiža in elegance sta 
se v vlogah moderatorjev večera več kot 
odlično znašla dobro znani obraz tovr-
stnih vodenj, simpatična Pia Pustovrh ter 
vodja marketinga podjetja Avto Aktiv 
Seni Čatić. V uvodu sta kronološko pred-
stavila dosedanje modele BMW serije 3 – 
ki so tudi na ogled v salonu – vse od dalj-
nega leta 1975, ko je na trg vstopila prva 
generacija luksuzne limuzine E21, pa do 
najnovejšega modela serije 3 G20. Ta je v 
zgornjem, posebnem mestu v salonu za-
sijal v vsej svoji sodobni eleganci.
BMW serije 3 predstavlja arhetipsko 
športno limuzino v osrčju svoje blagov-
ne znamke: sedma generacija prepriča z 
bistveno okrepljeno športno hrabrostjo, 
novim jezikom oblikovanja, obsežnimi 
izboljšavami v svojem Premium ambien-

tu, inovativnimi sistemi za vožnjo in po-
vezljivimi tehnologijami. Poudariti velja, 
da prvi BMW inteligentni osebni asistent 
omogoča enostavno in naravno interak-
cijo z BMW serije 3 preko glasu.
Večna avtomobilska ikona tako znova 
dokazuje, kako se lahko odkrije popol-
noma na novo. Vrhunsko športno limu-
zino poganjajo še močnejši in učinkovi-
tejši motorji. S svojim oblikovalskim jezi-
kom, ki opredeljuje slog, pa nakazuje 
začetek nove dobe. Sedma generacija 
vozila BMW serije 3 namreč označuje 
tudi začetek novega poglavja oblikoval-
skega jezika: jasne oblike in poetične 
površine bogatijo prirojeno dinamiko s 
sodobno navzočnostjo.
BMW serije 3 je bil in še vedno ostaja pio-
nir. Z novim oblikovalskim jezikom špor-

tna limuzina združuje uspešno zgodovi-
no s prihodnostjo. Videz, ki izpolnjuje že-
ljo po čistem užitku v vožnji. Z letošnjim 
julijem bo v razpon modelov dodan ul-
tra-športni BMW M340i xDrive, v prihod-
njem letu pa tudi BMW 320e in 330e li-
muzini s plug-in hibridnim pogonom. 
Novih razlogov za zadovoljstvo ljubiteljev 
priljubljenih vozil torej ne bo zmanjkalo.

Tehnični podatki:

BMW 330i Limuzina:
Poraba goriva v l/100 km 
(kombinirana):
6.6 / 7.4
Emisije CO2 v g/km 
(kombinirana): 
149.0 / 167.0

Glasnik nove zore
V kranjskem avtomobilskem salonu Avto Aktiv so predstavili jeklenega lepotca nove, sedme generacije vozila BMW 
serije 3, ki je že na prvi pogled s kombinacijo svoje zmogljivosti in elegance očaral vse zbrane.
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Vilma Stanovnik

Kranj – V Klubu parlamen-
tark državnega zbora so ta 
mesec organizirali akcijo, ki 
so jo poimenovali Dan s 
poslanko v DZ. "Izbira datu-
ma ni naključje, saj želimo 
ob dnevu žena poudariti 
zgodovinsko pomembnost 
boja naših predhodnic. 
Zavedamo, da imamo težko 
priborjene pravice, ki jih še 
ne uživajo vse ženske po 
svetu. S to aktivnostjo pos-
lanke predstavljamo vlogo 
in pomen delovanja žensk v 
politiki, prav tako pa posku-
šamo spodbuditi čim več 
mladih žensk za vstop v 
aktivno politiko," je poveda-
la poslanka SMC Mateja 
Udovč iz Zgornjih Bitenj, ki 
se ji je v Državnem zboru 
pridružila simpatična Eva 
Bajželj, študentka politolo-

gije na Fakulteti za družbe-
ne vede.
Sokrajanki se do srečanja nis-
ta poznali, obe pa sta na kon-
cu delovnega obiska ugotovili, 
da so mladi premalo obvešče-
ni o politiki. Premalo vedo o 
vsebini, načinu in možnostih 
aktivnega vključevanja in 
delovanja v politiki. Prav tako 
se ne zavedajo pomembnosti 
politike za oblikovanje družbe 
po njihovi meri.
Udovčeva in Bajžljeva sta se 
dogovorili tudi za možnosti 
nadaljnjega sodelovanja na 
lokalni in državni ravni, kjer 
bo lahko študentka Eva s 
praktičnim delom nadgradi-
la svoja teoretična znanja. 
Vse udeleženke akcije so na 
koncu ugotovile, da je bil pre-
živeti dan zanimiv in koris-
ten. Zato bodo v Klubu parla-
mentark to prakso nadaljeva-
li tudi v naslednjih letih.

Dan s poslanko
Kranjska poslanka Mateja Udovč je ob dnevu 
žena predstavila svoje delo študentki Evi Bajželj.

Mateja Udovč in Eva Bajželj / Foto: DZ, Matija Sušnik

Kranj – Klub študentov Kranj bo tudi letos organizator Tedna 
mladih, ki bo tokrat potekal že petindvajsetič. Začel se bo 10. 
maja in zaključil 18. maja, po tradiciji pa bo tudi tokrat napolnil 
mesto s kulturno raznolikostjo in ogromno zabave za mlade. 

Tudi letos Teden mladih

Igor Kavčič

Kranj – Obiskovalcem lokala 
Stara pošta so tokrat svoja 
likovna dela na ogled posta-
vili likovno nadarjeni dijaki 
Gimnazije Franceta Prešer-
na. Razstavljajo slike, za 
katere so navdih našli pri 
dveh velikanih slikarstva 
Vincentu van Goghu in Pab-
lu Picassu. Tako so lastno 
ustvarjanje združili tudi s 
spoznavanjem zgodovine 
likovne umetnosti.
Van Gogh jih je navdihnil s 
svojimi avtoportreti. "Ti so 
danes vse bolj priljubljen 
motiv – pojavljajo se na pri-
mer kot t. i. selfiji – in so 
kot taki svojevrstna oblika 
umetniškega izražanja, ki 
je grobo rečeno lahko nada-
ljevanje avtoportretov, kot 
jih poznamo iz zgodovine 
slikarstva," pove njihova 
mentorica Irena Koncut 
Marolt. Selfiji oziroma seb-
ki so se razrasli v kulturni 
fenomen, saj nam pametni 
telefoni omogočajo, da se 
lahko kadarkoli ovekoveči-
mo. "To počno vsi – od 
popularnih in uglednih 
oseb, ki jih celo objavljajo 
na družabnih omrežjih, do 

srednješolcev. Čeprav jih 
pogosto jemljemo kot 
banalne in plehke, se tu in 
tam najde tudi kakšen, ki je 
zanimiv ali pa duhovit."
Tako so dijaki ustvarili neke 
vrste preslikane sebke, saj 
so svojo fotografijo preslika-
li na način, kot bi to naredil 
Van Gogh, in sicer tako, da 
so uporabili močne, kontra-
stne barve in poudarjene 
linije. Nastali so avtoportre-

ti, ki so precej bolj zanimivi 
kot običajni sebki.
V drugem sklopu razstavlje-
nih del pa je dijake inspiriral 
kubizem, zlasti Pablo Picasso 
s svojimi portreti. Dijaki so v 
tehniki pastela naslikali izmi-
šljeno podobo, pri čemer so 
upoštevali značilnosti kubiz-
ma, tako da so oblike poeno-
stavili, jih razgradili na geo-
metrična telesa in upodobili 
z več perspektiv hkrati. Raz-

stavljene slike med dijaki raz-
krivajo marsikateri likovni 
talent, kdo ve, mogoče bo kdo 
v prihodnosti nadaljeval štu-
dij na kateri izmed smeri, pri 
kateri sta talent in likovno 
znanje najbolj pomembna. 
Odprtje razstave 13. marca so 
obogatili z glasbenim progra-
mom, ki so ga prav tako pri-
pravili dijaki. Razstava bo 
sicer na ogled do začetka 
maja.

Zvedavi obrazi dijakov 
Ob prvi obletnici galerije Stara pošta se v njej s svojimi likovnimi deli na razstavi Zvedavi obrazi 
predstavljajo dijaki Gimnazije Franceta Prešerna.

Odprtje razstave likovnih del dijakov Gimnazije Franceta Prešerna so z glasbo oplemenitili 
njihovi sošolci. / Foto: Rada Legat Benedik

Manca Perdan

Kranj – Gasilsko reševalna 
služba (GRS) Kranj po dob-
rih dveh letih zaključuje 
m e d n a r o d n i  p r o j e k t 
DIRECT – DIsaster REsilli-
ent Communities and 
Towns ali Postanimo odpor-
ni na nesreče. Projekt, v 
katerem so sodelovali s par-
tnerji iz Češke in Črne gore, 
je bil na vseh ravneh uspeš-
no realiziran in je dosegel 
svoj namen. 
Direktor GRS Kranj Tomaž 
Krišelj je v uvodnem govoru 
na sklepni prireditvi projek-
ta povedal, da lokalne skup-
nosti pogosto niso ustrezno 
pripravljene in da je za 
izbolj šanje ravni varnosti 
potreben celovit pristop, ki 
se mora začeti že z vzgoj-
no-izobraževalnim proce-
som v vrtcih in šolah.
Na sklepni prireditvi projek-
ta so podelili tudi nagrade v 
okviru aktivnosti šolske 
mladine. V sklopu projekta 
so izvedli kviz o znanju 

požarne varnosti in pravil-
nega ravnanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč. 
Nagrajene so bile vse štiri 
sodelujoče kranjske osnov-
ne šole, in sicer Osnovna 
šola Simona Jenka, Osnov-
na šola Franceta Prešerna, 

Osnovna šola Stražišče in 
Osnovna šola Jakoba Aljaža. 
Učenci so svojo ustvarjal-
nost in znanje pokazali tudi 
z literarnimi in likovnimi 
deli. Mark Jeršin, Lara 
Dolenc in Gloria Eva Irgl z 
Osnovne šole Jakoba Aljaža 

so napisali najboljše eseje 
na temo projekta, na med-
narodnem nivoju pa je pote-
kalo likovno tekmovanje, 
kjer si je v konkurenci treh 
sodelujočih držav nagrado 
prislužila Lucija Bertoncelj 
iz Osnovne šole Stražišče. 

Vzgoja se začne  
že v vrtcih in šolah
Gasilsko reševalna služba Kranj je v sklopu projekta DIRECT izvajala tudi aktivnosti v okviru šolske 
mladine. Otroci so sodelovali v kvizu ter v literarnem in likovnem natečaju na temo projekta.  
Na sklepni prireditvi so jim podelili nagrade. 

Nagrajenci literarnega natečaja (z leve): Gloria Eva Irgl, Lara Dolenc, Mark Jeršin in 
direktor GRS Kranj Tomaž Krišelj / Foto: Gorazd Kavčič

mag. Željko Puljić, Iskratel, d. o. o., Kranj

mag. Tomaž Lanišek, Knauf Insulation, d. o. o.

Miha Valentinčič, Petrol d. d.

dr. Darja Ferčej Temeljotov, Lek d. d.

Tilen Travnik, D.Labs, d. o. o.

Prijava na dogodek in več informacij na www.iskratel.com

Razmišljanje izven okvirov, samoiniciativno iskanje rešitev in kreativnost so
gonilo vsakega uspešnega posameznika in podjetja. Bodi !N in pridi na
Iskratelov DAN INovativnosti z uglednimi gosti iz gospodarstva:
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Delavska c. 4, 4000 Kranj
Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Novi T-Cross.

Tako poseben je lahko vsakdanjik. 
Nabito poln talentov: novi T-Cross je funkcionalen in raznolik. S svojim videzom križanca, možnostmi za 

individualizacijo in svojo visoko vsakodnevno uporabno vrednostjo je popolna kombinacija variabilnosti in 
kompaktnosti. Skratka, pripravljen je na skoraj vsako pustolovščino.

Pokaže svojo pravo barvo. 
Novi T-Cross je prilagodljiv kot noben drugi: z opcijskimi stilskimi paketi v črni, energično oranžni in 

bambusovo zeleni barvi, ki so na voljo od izvedbe Life naprej, boste T-Cross odeli v nezamenljiv videz, s 
katerim bo postal prava stilska ikona.

Ravno pravi za vse, ki se ne prilagajajo. 
Prilagodite novi T-Cross svojim lastnim predstavam in izbirajte med izvedbami opreme T-Cross, Life in Style. 

Kakorkoli se boste odločili, različice opreme bodo izpolnile vaša pričakovanja glede kakovosti in udobja.

Spontanost je vedno dober načrt. 
Ste bolj spontan tip? Potem je novi T-Cross popoln sopotnik za vas. Z vodoravno poklopnim naslonjalom 

sovoznikovega sedeža in pomično zadnjo sedežno klopjo je prostoren in se odlično prilagaja vašim željam. 
Vaš digitalni kombinirani instrument: inovativni, sodobni aktivni informacijski zaslon, ki ga je mogoče 

naročiti opcijsko. Prikazuje vam podatke o vožnji in optično ponazarja asistenčne sisteme.

Izstopa, a ne prestopa mej. 
Asistenčni sistemi v T-Crossu zvišujejo raven udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njimi lažje kos kritičnim 
situacijam ali pa do teh sploh ne bo prišlo. Čeprav delovanja teh tehnologij ne boste vedno občutili, boste 

kljub temu pomirjeni, saj boste vedeli, da vam stalno stojijo ob strani.

Maša Likosar

Kranj – Zaposleni v SKB 
banki so vključeni v številne 
dobrodelne aktivnosti in ena 
od teh poteka v okviru njiho-
vega društva Talents & Por-
tage (T&P), ki deluje po vseh 
njihovih enotah na svetu. 
Vsako leto del članarine na-
menijo določenemu društvu, 
zbrano vsoto pa dodatno 
oplemeniti njihova matična 
banka Societe generale gro-
up. Tokrat so se odločili, da 
sredstva namenijo kranjske-
mu društvu Auris. "Sredstva 
darujemo v obliki dobrin, 
zato smo društvu Auris po-
darili hladilnik, štedilnik z 
indukcijsko ploščo ter pomi-
valni stroj," je pojasnila na-
mestnica glavnega izvršnega 
direktorja SKB banke Vojka 
Ravbar in dodala: "Dobrodel-
ni projekt vedno predlaga 
nekdo od zaposlenih, v tem 
primeru je bila predlagatelji-
ca Jasna Pilih, povezovalni 
člen med našo banko in dru-
štvom Auris pa koordinator-
ka dobrodelnega društva 
T&P Astrid Gider. Naši za-

posleni se zavedajo pomena 
dobrodelnosti, saj želimo, da 
je okolje, v katerem deluje-
mo, prijetno, tako za nas kot 
za naše stranke. Želimo si, 
da bi člani društva Auris go-
spodinjske aparate koristno 
uporabili za uresničevanje 
skupnih ciljev."
Zlata Crljenko, sekretarka 
društva Auris, se je v imenu 
vseh članov, teh je kar 607 s 
cele Gorenjske, zahvalila 
SKB banki in njihovim 
predstavnikom, ki so se ude-
ležili krajše prireditve in po-
gostitve ob prejemu gospo-
dinjskih aparatov. "Več let 
smo se soočali s problemi, 
ker nismo imeli primernih 
pripomočkov za pripravo in 
shranjevanje jedi. Naši člani 
zelo radi pripravljajo nacio-
nalne jedi, ki so značilne za 
območje, od koder prihaja-
jo, in s podarjenimi dobri-
nami v vrednosti 1800 evrov 
ste nam dali možnost, da v 
okviru delavnic še bolj razvi-
jamo kuharske veščine in se 
v naši kuhinji počutimo pri-
jetno ter domače,” je dejala 
Crljenkova.

Podarili so jim 
gospodinjske aparate

SKB banka je medobčinskemu društvu gluhih in 
naglušnih Gorenjske Auris podarila gospodinjske 
aparate, ki bodo njihovim članom omogočili 
dodatno razvijanje kuharskih veščin.

SKB banka je društvu Auris podarila gospodinjske aparate.

Maša Likosar

Bobovek – Žabe zimo naj-
pogosteje preživijo v gozdu, 
spomladi, ko je primeren 
čas za parjenje, pa se odpra-
vijo v mrestišča v stoječih 
vodah. Takšna mrestišča so 
tudi v naravnem rezervatu 
glinokopnih bajerjev na Bo-
bovku, do kamor selitvena 
pot zahteva prečkanje ceste. 
To žabam predstavlja veliko 
nevarnost, številne med nji-
mi končajo pod avtomobili. 
Kranjska območna enota Za-

vora Republike Slovenije za 
varstvo narave (ZRSVN), ki 
spremlja stanje selitev žab, 
meni, da je najboljša rešitev 
zapora ceste mimo Bobovka 
med Zabretom in Gregor-
cem. "Žabe se selijo ob dežev-
nih vremenskih razmerah in 
temperaturi nad nič stopinj 
Celzija. Lani smo izvedli po-
skusno zaporo ceste in ugoto-
vili, da tako rešimo največ 
žab," je pojasnila Sonja Roz-
man z ZRSVN Kranj. Podro-
čje omenjene ceste letos prvič 
spremlja študentka z Bioteh-

niškega centra Naklo Kaja Fr-
lic, ki na zavodu opravlja pra-
kso. Popisuje in analizira sta-
nje žab, njene ugotovitve pa 
bodo v veliko pomoč pri na-
daljnjem načrtovanju zapor. 
Prvi višek letošnje selitve je 
bil v začetku marca, ko je bila 
omenjena cesta od 19. do 23. 
ure zaprta pet dni, obvoz pa je 
bil mogoč mimo bližnje vasi 
Srakovlje. Sonja Rozman pra-
vi, da imajo v obdobju do kon-
ca aprila odrejenih 14 nezapo-
rednih dni, o terminih zapor 
pa bodo obveščali sproti.

Spomladanska selitev žab

Žabe spomladi prečkajo 
cesto mimo Bobovka, zato 
bo ta v obdobju do konca 
aprila 14 nezaporednih dni 
zaprta. / Foto: Primož Pičulin 

Vilma Stanovnik

Kranj – Ta mesec so pri Aka-
demskem vaterpolskem klu-
bu Triglav Kranj pripravili 
volilni občni zbor, na njem 
pa so izbrali tudi novo vod-
stvo kluba. Člani izvršnega 
odbora so postali: Tadej Pe-
ranovič, Maja Osel, Primož 
Troppan, Damijan Peric, 
Mateja Udovč, Franci Ku-
har, Andraž Logar, Krištof 
Štromajer, Robert Zadnik in 
Uroš Grabec, nov predse-
dnik pa je Zmago Zadnik. 
Klub, ki ima v Kranju dolgo 
tradicijo, je zadnja leta na-
mreč stagniral, igralci so od-
hajali, vodstva kluba pa 
praktično niso imeli. Zato 
so sklenili, da z novim vod-
stvom skušajo ustvariti čim 

boljše pogoje za razvoj in 
mu vrnejo nekdanji ugled. 
»Želimo si zbrati dovolj de-
narja za nastopanje članske 
ekipe v močni Jadranski ligi. 
V klubu imamo dovolj stro-
kovnega kadra za svoje po-
trebe, naša ideja pa je tudi 
ustanovitev vaterpolske aka-
demije, s katero bi v Kranj 
na treninge vabili tudi tuje 
ekipe. Želimo si vaterpolo 
narediti zanimiv za mlade, 
želimo si pripravljati tekme 
v večernem terminu na le-
tnem bazenu in s tem bomo 
dvignili popularnost vater-
pola,« je povedal predsednik 
Zmago Zadnik. Trenutno je 
v klubu blizu sedemdeset 
igralcev, v naslednjih letih 
pa si želijo v klub privabiti 
predvsem mlade.

Novo vodstvo in nov zagon
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Veselili so se  
in klicali pomlad
V pričakovanju pomladi so na kranjske ulice in trge prvo marčevsko soboto prišle maškare in 
odganjale zimo, ob gregorjevem pa so po Kokri zaplavale ročno izdelane barčice z lučmi in pravljično 
osvetlile kanjon reke. 

Na pustno soboto so se kranjske ulice in trgi obarvali v 
pustne odtenke, zimo pa so tudi letos odganjali kurenti, ki 
jih obiskovalci vsako leto težko pričakujejo. V. S.

V mestu je dopoldne potekal otroški karneval, otroci kranjskih vrtcev pa so nato skupaj z 
vzgojiteljicami in vzgojitelji nastopili tudi na Prešernem karnevalu in poželi aplavz. V. S.

Kranj je član Združenja evropskih karnevalskih mest, zato v povorki sodelujejo tudi 
etnografske skupine iz tujine. Med drugim se je predstavila tudi Pehinarska gospoda. V. S.

Na predvečer gregorjevega po tradiciji "vržemo luč v 
vodo". Spuščanja gregorčkov v kanjonu Kokre se še 
posebej veselijo otroci, sicer pa star običaj privablja 
obiskovalce vseh generacij. A. Š.

Takole živahno je bilo na delavnici izdelovanja gregorčkov 
v Kranjski hiši. Delavnice so pripravili tudi v Mestni 
knjižnici Kranj, Stolpu Pungert in na Glavnem trgu. A. Š.

V kanjonu Kokre so za varno spuščanje gregorčkov 
poskrbeli poklicni gasilci, ki so po dogodku v duhu 
varovanja okolja barčice tudi odstranili iz reke. A. Š.

Organizator :
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IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

Vabimo vas na Madžarsko. Najprej se bomo ustavili ob Blatnem jezeru na polotoč-
ku Tihany. V Budimpešti bomo videli znamenito Matjaževo cerkev in Ribiško basti-
jo, enega najbolj znanih simbolov mesta. Z nje je čudovit pogled na peštanski del 
mesta: novogotski parlament, Verižni most, župno cerkev sv. Štefana in Donavo. 
Bastija je ime dobila po ribičih, ki so v času turških vpadov branili ta del mesta. Vide-
li bomo veliko znamenitosti tega lepega mesta. Sledi vožnja v mesto Kaloča, ki slovi 
po papriki. Srečali se bomo z domačini, imeli pokušino mesnin in se nato odpravili 
v muzej paprike. Naslednji dan se bomo odpeljali v Pecs. Njegovo mestno jedro 
krasita bogata turška arhitektura in ena največjih katedral v Evropi. Osrednji trg 
Szechenyi zaznamuje nekdaj največja srednjeevropska mošeja paše Gazi Kasima. 
Po umiku Turkov je bila ta preurejena v katoliško cerkev, vendar vrh kupole ob križu 
še vedno krasi tudi polmesec. Pecs so med drugim razglasili tudi za mesto muzejev 
in ulici Kaptalan pravijo kar Muzejska ulica. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, dve prenočitvi z zajtrkom 
v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, ogled muzeja paprike, pokušino mesnin, večerjo v čardi, 
lokalno vodenje, turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

 
Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

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.

                        + poštnina
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