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Spoštovane Kranjčanke  
in Kranjčani, 

ob prihajajočih praznikih, dnevu upora proti  
okupatorju in prazniku dela prvega maja, vam 

želimo, da jih preživite lepo in v dobri družbi. 
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Vabljeni tudi na  
tradicionalno 

prvomajsko srečanje 
na Svetem Joštu. 

Župan  
Matjaž Rakovec

Vilma Stanovnik

Bitnje – Krožišče na držav-
ni cesti Kranj–Škofja Loka, 
v katero se priključi tudi 
Škofjeloška cesta iz Straži-
šča, bo premera 38 metrov, 
na priključnih krakih bodo 
zgrajeni tudi ločilni otoki. 
Pogodba med investitor-
jem Ministrstvom za infra-
strukturo, soinvestitorjem 
Mestno občino Kranj in iz-
branim izvajalcem podje-
tjem Gratel je bila podpisa-
na marca, krožišče pa bo 
zgrajeno do letošnjega sep-
tembra. Vrednost investici-
je je nekaj več kot 503 tisoč 
evrov, od tega Mestna obči-
na Kranj prispeva dobrih 39 
tisoč, in sicer za izvedbo na 
občinski cesti. 
Gradnja bo potekala fazno, 
prilagojen pa ji bo tudi pro-
metni režim. Ta bo vplival 

predvsem na voznike oseb-
nih vozil, zato na kranjski 
občini pozivajo k upošteva-
nju prometne signalizacije. 
Izvajalec bo najprej zgradil 
pomožni vozni pas, po kate-
rem bo celoten promet pote-
kal dvosmerno. Z vzpostavi-
tvijo dvosmernega prometa 
bo namreč postavljena po-
polna zapora občinske ceste 
za osebna vozila (tj. krak kri-
žišča proti Stražišču), in si-
cer do 22. junija. 
"Poleg novega krožišča Bi-
tnje si v kratkem obetamo 
tudi gradnjo tako imenova-
nega turbo krožišča Prim-
skovo," je povedal podžupan 
Janez Černe. Pripravljalna 
dela na Primskovem, ki pa 
ne bodo vplivala na potek 
prometa, se bodo začela po 
prvomajskih počitnicah, 
glavnina del pa bo potekala 
poleti.

V Bitnjah bo krožišče
Ta teden se je začela gradnja krožišča v Bitnjah, 
ki bo po načrtih zaključena septembra.

Vilma Stanovnik

Kranj – "Kranjski sistem iz-
posoje koles, ki velja za naj-
večji elektrificiran tovrsten 
sistem v državi, v novo sezo-
no vstopa s sedmimi doda-
tnimi postajami," je ob pre-
stavitvi novosti poudaril 
kranjski podžupan Janez 
Černe in pojasnil, da po no-
vem sistem obsega 25 postaj 
in 87 običajnih ter 58 elek-
tričnih koles. Sedanji sistem 
bodo v prihodnosti še širili, 
kmalu pa bodo med uporab-
niki izvedli tudi anketo, s 
katero bodo preverili želje 
po novih postajah.
Po zaključku promocijskega 
obdobja sistem KRsKOLE-
SOM prinaša nekaj novosti. 
Cena letne naročnine za pa-
ket, ki vsebuje izposojo obi-
čajnih koles, je 25 evrov, 
medtem ko je cena paketa, 
ki vključuje izposojo tudi 
električnih koles, petdeset 
evrov. Registracija novih 
uporabnikov in podaljšanje 
članarin je mogoča na sple-
tu, in sicer na naslovu www.
krskolesom.si, in v Kranjski 
hiši na Glavnem trgu v sta-
rem Kranju, kjer so uporab-
nikom na voljo tudi dodatne 
informacije o uporabi siste-
ma. Novost so tudi kazni za 
kršitve pri uporabi sistema, 
saj so v promocijskem obdo-
bju imeli nekaj negativnih 
izkušenj. Tako bodo zaraču-
navali kazni za posojanje 

uporabniške kartice druge-
mu, za nezaklepanje kolesa 
in za poškodovanje kolesa. 
»S temi ukrepi želimo upo-
rabnike pozvati k odgovor-
nejši uporabi sistema,« je 
poudaril vodja urada za go-
spodarstvo in GJS na kranj-
ski občini Marko Čehovin.
Predsednik Komisije varno 
kolesarim Andrej Zalokar je 
ob naštetih novostih povedal, 
da so se v minulih letih po-
svečali predvsem izboljšanju 
kolesarske infrastrukture, se-
daj pa se bodo bolj posvetili 
kolesarski kulturi in varnosti.
Kranj bo letos in v priho-
dnjem letu dobil skoraj de-

vet kilometrov novih kole-
sarskih stez in Center traj-
nostne mobilnosti, ki ga 
bodo zgradili na Planini. 
Center bo namenjen ozave-
ščanju prebivalstva o trajno-
stni mobilnosti in njeni pro-
mociji. V centru bodo prebi-
valci lahko najeli mesta za 
hrambo koles, opravili pre-
gled stanja kolesa in se se-
znanili z uporabnimi infor-
macijami.
Kot je pojasnil Simon Su-
šanj s Policijske uprave 
Kranj, so bili na območju 
Gorenjske kolesarji lani ude-
leženi v 155 prometnih ne-
srečah, od tega so jih sami 

povzročili približno polovi-
co. Umrl ni noben kolesar, 
leto prej sta umrla dva, prvo 
žrtev med kolesarji pa so za-
beležili tudi letos. Največ ne-
sreč kolesarjev, okoli štiride-
set odstotkov, se je lani zgo-
dilo v Kranju, razlog pa je v 
velikosti Kranja in v tem, da 
prebivalci za vožnjo po me-
stu vse več uporabljajo kolo. 
Sušanj je pojasnil tudi upo-
rabo oziroma vožnjo po tako 
imenovanih mešanih kole-
sarskih pasovih. Zmotno je 
namreč prepričanje, da lah-
ko le kolesarji uporabljajo 
skrajno desni pas, ki je ozna-
čen s prekinjeno črto. 

Kolesarji spet na cestah
V začetku tega meseca se je začela nova sezona priljubljenega sistema KRsKOLESOM, ki je prinesla 
več novosti, predvsem pa sedem dodatnih postaj za izposojo. 

Simon Sušanj s Policijske uprave Kranj je ob začetku nove kolesarske sezone pojasnil 
vožnjo po tako imenovanih mešanih kolesarskih pasovih, ki jih je vedno več tudi v kranjski 
občini. / Foto: Gorazd Kavčič

OBČINSKE NOVICE

Energetske prenove 
stavb 
Mestna občina Kranj v leto-
šnjem letu v sodelovanju s 
konzorcijem družb Petrol, 
Domplan in Gorenjske elek-
trarne nadaljuje izvedbo 
energetske prenove stavb v 
svoji lasti. stran 2

AKTUALNO

Skupaj za zdravje
Ob svetovnem dnevu zdrav-
ja je bilo v Kranju strokovno 
srečanje na temo Skupaj za 
zdravje prebivalcev Gorenj-
ske, potekale pa so tudi 
spremljevalne aktivnosti.

stran 6

KRAJEVNE SKUPNOSTI

V Struževem so aktivni
V Krajevni skupnosti Struže-
vo skrbijo za različne dejav-
nosti, od kulturnih do špor-
tnih, sodelujejo pa tudi pri 
pripravi za kraj pomembnih 
projektov.

stran 8

KULTURA

O umetnosti in 
podjetnosti
V okviru Tedna podjetnosti 
so dijaki Strokovne gimnazi-
je Šolskega centra Kranj obi-
skali Galerijo Prešernovih 
nagrajencev.

stran 15

Najdaljši 
teden, ki 
najhitreje mine
Med 10. in 18. majem bo v 
Kranju potekal Teden mladih, 
ki bo tudi letos trajal devet dni.

stran 17

Kriza ni 
bila dolga
Nogometaši Triglava, 
ki so imenitno začeli 
spomladanski del 
sezone, so po krizi 
minulo soboto 
premagali Muro.

stran 16

PRILOGA OD 9. DO 12. STRANI

Kranj, maj 2019

Kako se je porodila ideja o Kranjski pi-
vovarni in Kranjskem pivu?
Bila sem zastopnica odličnega proizvajal-
ca tehnološke opreme in sladu sladarne 
Wayermann, ki po kvaliteti sega v sam 
svetovni vrh, če ne prav na vrh. Imela sem 
tehnološko opremo, surovine, izkušnje in 
porodila se je ideja za lastno proizvodnjo. 
Vedno sem imela v mislih, da mora biti 
pivo naravno in kvalitetno. Idejo za Kranj-
sko pivo sem dobila v literaturi, po naklju-
čju pa v gostilni v Škofji Loki opazila tudi 
originalni plakat Kranjskega piva in pivo-
varne, ki je vabila na neki dogodek. Takrat 
sem vedela, da bomo delali Kranjsko pivo. 
Sovpada z idejo o kakovosti in našo lokaci-
jo – Kranjem.

Pri nastajanju blagovne znamke ste se 
povezali tudi z Jožetom Trobcem. Kako 
se je križala vajina pot?
Moje ime je Verica, ki je nekako povezano 
z veverico. Tudi v otroštvu so me starši 
povezovali z veverico, in tako sem prišla 
na idejo, da bi bila v pivovarskem emble-
mu ta živalica. Od agencij sem dobila več 
predlogov, vendar so me vse asociirale na 
kakšno drugo žival. Mož je moje »težave« 
omenil Jožetu Trobcu, ki mi je še isti dan 
poslal logotip, in ta veverica je bila to, kar 
sem iskala.

Kultura pitja piva je v trendu. Na trgu 
so se pojavila številna aromatična craft 
piva, pšenična, brezglutenska piva ... 
Kakšna je posebnost Kranjskega piva?
Izvirna receptura kranjskega piva izhaja iz 

UTRIP KRANJA
pomladni

www.visitkranj.si

bavarskega kraljevega dvora. Proizvajamo 
ga tradicionalno po zakonu bavarske čisto-
sti. To pomeni, da je pivo narejeno iz kako-
vostnega  slada,  naravnega hmelja in kvasa 
in dobre vode.
Pri običajnem varjenju piva se žal   (pre)
večkrat uporabljajo tudi različni dodatki, 
naravni ali malo manj naravni, ki pomagajo 
izboljšati barvo, peno in okus piva, pred-
vsem pa poskrbijo , da gre pivo lahko čim 
prej na trg in je nadpovprečno dolgo upo-
rabno.
Kranjsko pivo ne vsebuje nobenih dodat-
kov, dodanih sladkorjev ali konzervansov. 
Večina piv je filtrirana in pasterizirana, 
kranjsko pivo ni   filtrirano in ne pasteri-
zirano ter zato nekoliko bolj motno. S fil-
triranjem se pivo osiromaši, zato se tega 
postopka v kranjski pivovarni ne poslužu-
jemo. Vendar pa to pomeni tudi to, da pivo 
ni obstojno tako dolgo, kot druga piva.
Kranjsko pivo je naraven produkt, kar pove 
tudi podatek, da mora od kuhanja pa do 
trenutka, ko ga lahko gostu postrežemo 
miniti vsaj 28 dni – torej natanko en lunin 
cikel .

Kakšne vrste piva nastajajo v vaši pivo-
varni?
Proizvajamo pivo spodnjega vrenja, t. i. la-
ger piva, in zgornjega vrenja,  t. i. ale piva. 
Predvsem zadnja so danes zelo popularna. 
Včasih je bila to pijača revnih slojev, ker ni 
zahtevala kvalitetne tehnološke opreme. 
Cel postopek se vrši pri višjih temperatu-
rah in zanj ne rabiš hlajenja. Imamo tri la-
ger piva – Kranjsko svetlo, Kranjsko temno 
in Kranjsko rdeče pivo in dve ale – Kranjsko 
rženo in Kranjsko pšenično. Vsak od teh se 
lahko odnese tudi domov, in sicer  v 2-, 0,5- 
ali 0,3-litrskih steklenicah ali pa v 5-litrskih 
sodčkih.

Poleg dobre pivovarne sodi tudi dobra 
pivnica. Kakšna je vaša ponudba?
V pivnici poleg piva in drugih pijač postre-
žemo tudi s kranjsko klobaso, bavarskimi 
prestami in picami. Ravno zdaj uvajamo 

tudi novost, dodatno jed ob koncih tedna. 
Veliko se dogaja, zato je najbolje, da nas 
spremljate na socialnih omrežjih. Pivnica 
je odprta od torka do četrtka od 11. do 23. 
ure, ob petih in sobotah pa od 11. do 24. 
ure.

V katerih mestnih lokalih v Kranju se 
da tudi poskusiti Kranjsko pivo, poleg v 
vaši pivnici, seveda?
Pivo lahko dobite v Gostilni Kot, Terasa 
Baru, Layerjevi hiši in v Cafe galeriji Pun-
gert.

Pred vrati je sezona piknikov in drugih 
praznovanj na prostem. Se da pri vas 

dobiti večje količine piva in vso potreb-
no opremo za točenje?
Kranjsko pivo imamo na voljo tudi v sodč-
kih po 10, 20, 30 in 50 litrov. Idealni so za 
piknike, pri čemer vam brezplačno posodi-
mo še točilni aparat, da lahko sami brez te-
žav točite hladno pivo. Večje količine so po 
predhodnem naročilu, da za vsakega kupca 
posebej natočimo sode.

Vašo pivovarno si je mogoče tudi ogle-
dati, kako poteka vodenje?
Izvajamo vodene oglede za najavljene 
skupine. Skupina lahko šteje do dvajset, 
največ 25 ljudi. V primeru, da je večja, jo 
razdelimo in jih polovica počaka v pivnici. 
Ogled traja približno pol ure, degustirate 
pa lahko od tri do pet vrst piva. Ogled sta-
ne dva evra.

Kaj bi si po vašem mnenju moral ogle-
dati vsak obiskovalec Kranja?
Vsekakor staro mestno jedro, ki je čudovi-
to. Seveda pa vabljeni tudi v Kranjsko piv-
nico.

KRANJSKE ZGODBE - KRANJSKO PIVO

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: Blaž HafnarFoto: Maja MilosavljevićFoto: Doroteja Smerdu

Kranjsko pivo je ena izmed treh dobrot, ki soustvarjajo Kranjski kulinarični trio. Kranjsko pivo ima za seboj že dvestoletno zgodovino, saj so ga začeli 
variti že leta 1818. Ime je pivo dobilo po naši tedanji domovini, deželi Kranjski in se obdržalo skoraj sto let. Z odprtjem Kranjske pivovarne in pivnice 
ob kanjonu reke Kokre (v Centru IBI ) leta 2014 se je ponovno pojavilo na tržišču za vse ljubitelje izvirnih piv. Verica Sodnik, idejna vodja in lastnica 
Kranjske pivovarne, ima kot dobaviteljica surovin in tehnološke opreme po državah Balkana s proizvodnjo piva več kot 20-letne izkušnje.
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
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, Mateja Rant, 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. 4/let nik V so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 33, ki je iz šel 26. aprila 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, 
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TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
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ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.M
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Kranj – Prek projekta, ki ga 
sofinancira Ministrstvo za 
infrastrukturo iz programa 
Evropske kohezijske politike, 
bo obnovljenih ali delno pre
novljenih 22 objektov. Skup
na vrednost obnov pa znaša 
6,2 milijona evrov brez 
DDV, pri čemer bodo zaseb
ni partnerji (konzorcij družb 
Petrol, Domplan in Gorenj
ske elektrarne) investirali 3,1 
milijona evrov, 2,25 milijona 
evrov predstavljajo nepovrat
na evropska kohezijska sred
stva, delež mestne občine pa 
znaša 0,83 milijona evrov.
V celovite energetske sanaci
je so vključene občinska stav
ba in stavbe Prešernovega 

gledališča Kranj, Osnovne 
šole Franceta Prešerna – 
POŠ Kokrica, OŠ Helene 
Puhar, OŠ Jakoba Aljaža s 
športno dvorano, OŠ Matije 
Čopa, OŠ Simona Jenka – PŠ 
Trstenik, OŠ Staneta Žagarja 
ter vrtca Janina in Najdihoj
ca. Objekti, ki jih bodo delno 
energetsko sanirali, pa so: 
osnovne šole Orehek, Simo
na Jenka Primskovo, Straži
šče – PŠ Žabnica, vrtca Moj
ca in Živ žav ter pokriti olim
pijski bazen. Energetsko 
upravljanje se uvede na obje
ktih Mestne knjižnice Kranj, 
gradu Khislstein ter osnov
nih šolah Predoslje, Simona 
Jenka – PŠ Goriče, Mavčiče, 
Stražišče – PŠ Besnica.
Pred tem je kranjska občina 
že izvedla celovite oziroma 
delne energetske sanacije v 
več objektih: upravni stavbi 
občine, pokritem olimpij
skem bazenu, osnovnih 
šolah Predoslje, Orehek, 
Besnica, vrtcih Živ žav in 
Čenča ter drugih objektih. 
Med drugim je MO Kranj 
pred več leti na način pogod
beništva izvedla prvi projekt 

energetskih sanacij v Slove
niji in ga kot primer dobre 
prakse zaključila leta 2017. 
Pri celovitih energetskih 
sanacijah gre za toplotne izo
lacije fasad, zamenjavo stav
bnega pohištva, izolacije 
stropov neogrevanih pod
strešij, zamenjavo strešnih 
kritin, vgradnjo termostat
skih ventilov, vgradnjo ali 
prenovo učinkovitih prezra
čevalnih sistemov, prenovo 
kotlovnic in toplotnih postaj, 
vgradnjo toplotnih črpalk, 
sanacijo notranje razsvetlja
ve itd., pri delnih sanacijah 
pa se sanira predvsem ogre
valni sistemi ter notranja 
razsvetljava ter vgrajujejo 
sistemi za energetsko uprav
ljanje. Skupni zajamčeni let
ni prihranek toplotne in 
električne energije znaša 
2.473.000 kWh oziroma pri
bližno štiristo tisoč evrov 
(brez DDV) letno.
V sklopu projekta je bila 
pred stavbo Mestne občine 
Kranj nameščena epolnilni
ca, ki omogoča polnjenje 
dveh električnih vozil hkrati 
in že obratuje.

Energetske prenove stavb 
Mestna občina Kranj v letošnjem letu v sodelovanju s konzorcijem družb Petrol, Domplan in 
Gorenjske elektrarne nadaljuje izvedbo energetske prenove stavb v svoji lasti. 

Energetsko prenovljena OŠ Staneta Žagarja

Energetske sanacije v številkah

		10 celovito in 12 delno prenovljenih objektov 
pomeni izboljšanje udobja za uporabnike objek-
tov. Skupna ogrevana površina energetsko posodo-
bljenih objektov je 68.450 m2.

		Izpusti toplogrednih plinov se bodo zmanjšali za 
1321 ton letno, kar je količina, ki jo letno vsrka 
65.000 dreves oziroma 150 ha gozda.

		V petih objektih se na novo uredi ogrevanje z 
obnovljivimi viri energije z namestitvijo toplotnih 
črpalk.

		Poleg saniranih 13.300 m2 fasad, zamenjanih 
5200 m2 oken in vrat ter saniranih 12.300 m2 
streh oziroma podstrešij se prenovijo štiri plinske 
kotlovnice, na osmih objektih se vgradi toplotne 
črpalke in prenovijo tri toplotne podpostaje.

		Vgradita se dve visoko učinkoviti klimatski napra-
vi za prezračevanje objektov.

		Namesti se približno 2770 luči LED oziroma 
zamenja 6000 fluorescentnih sijalk s sijalkami 
LED.

		Namesti se 620 termostatskih ventilov.

		Vseh 22 objektov dobi sistem energetskega uprav-
ljanja, ki bo omogočal optimizacijo energetskih 
sistemov.

Goriče – Projekt urejanja 
pločnika je bil tudi zaradi 
visoke investicijske vredno
sti razdeljen na več delov. 
Gre za zahtevne posege v 
okolje, kar je zagotovo pri
spevalo k temu, da je odsek 
zadnja tri desetletja ostal 
nerešen. MO Kranj je del 
cestišča te državne ceste, in 
sicer območji znotraj nase
lij Goriče in Golnik, uredila 
že v letu 2018, v proračunu 
za leto 2019 pa so bila 
umeščena tudi sredstva za 
nadaljevanje urejanja tega 
odseka. V maju se bodo 
dela na odseku cestišča 
nadaljevala, urejena bosta 
podporni zid in pločnik v 

dolžini 320 metrov. Z var
no potjo ob tej regionalni 
cesti bodo največ pridobili 
predvsem najšibkejši ude
leženci v prometu (otroci in 
kolesarji). 
Načrtovana dela na tem 
odseku, ki bodo vplivala na 
potek prometa (predvidena 
je polovična zapora ceste), 
bo izvajalo podjetje Euro 
grad iz Ljubljane, vrednost 
del pa je ocenjena na 
152.848 evrov z DDV. Izved
ba zadnjega odseka na regi
onalni cesti je v pristojnosti 
države. V kratkem bo pred
vidoma objavljen razpis za 
izbor izvajalca gradbenih 
del tudi na tem odseku.

Nadaljevanje del na 
odseku Goriče–Golnik

Kranj – Mestna občina Kranj ima do 6. maja 2019 odprt javni 
razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Za oddajo 
je razpisanih okvirno dvajset stanovanj, kar bo predvidoma 
izvedeno v letih 2020 in 2021 postopoma glede na to, kako 
se bodo sproščala. Stanovanja so na različnih lokacijah na 
območju občine in niso opremljena. Na podlagi prejetih vlog 
in ob upoštevanju razpisnih pogojev bo oblikovana predno-
stna lista A za upravičence, ki niso zavezanci za plačilo lastne 
udeležbe in varščine. Podrobnosti razpisa so objavljene na 
spletni strani občine www.kranj.si pod zavihkom Javni razpisi 
in naročila, razpis pa je bil objavljen tudi v marčni številki 
Kranjskih novic (tudi na občinski spletni strani pod zavihkom 
Kranj, moje mesto/Aktualno/Kranjske novice).

Razpis za občinska stanovanja

V letu 2018 je MO Kranj že uredila dva odseka na 
regionalni cesti.

Kranj – Velikonočna sobota 
je bila v Kranju v znamenju 
treh gorenjskih specialitet, 
ki združujejo kulinarično in 
keramično tradicijo. Pod
breško potico, blejsko pos
moduljo in kranjske štruklje 
so lahko Kranjčani okušali 
ob zaključku festivala kera
mike Kroginkrog. 
Podbreška potica iz suhih 
tepk in jabolčnih krhljev je 
postala kraljica potic na 
Festivalu velikonočne poti
ce, ki je letos že tretjič pote
kal na Otočcu. S svojo origi
nalnostjo je že navdušila 
evropske poslance v Stras
bourgu, na veliko noč pa se 
je s potico z nadevom iz 
suhega sadja lahko sladkal 

sam papež – romala je 
namreč v Vatikan. 
Pristno znanje in receptura 
iz lokalnih sestavin – od 17 
standardnih je kar 12 pod
breških – so okušali tudi 
obiskovalci Kranja na zak
ljučku festivala keramike 
Kroginkrog. Festival je sicer 
ena od novih vsebin, ki jih 
skupina Neskončno Kranj 
2025 želi razvijati v umetni
škem programu kandidatu
re za naziv prestolnice. 
Tri jedi iz lokalnih sestavin, 
ki jih ni brez keramične tra
dicije, poudarjajo pomen 
ohranjanja kulturne dediš
čine Gorenjske. Podbreška 
potica, česnova posmodulja 
in kranjski štruklji so tri 

gorenjske specialitete, ki 
združujejo kulinarično in 
keramično tradicijo. Pod
breška potica mora biti 
pečena v posebnem kera
mičnem potičniku, kranjski 
štruklji v lončeni posodi, 
blejska posmodulja pa 
pečena v posebni keramični 
peči.
Poleg ohranjanja dediščine 
je za pripravo za kandidatu
ro pomembna tudi skupna 
strategija Gorenjske, ki se 
že odvija na temo Okusov 
Gorenjske. Podbreško poti
co pa želi skupina Neskon
čno Kranj 2025 vzpostaviti 
kot eno ključnih kulinarič
nih specialitet lokalnega 
regijskega razvoja.

Pomembna kulinarična dediščina
Ohranjanje kulturne in kulinarične dediščine Gorenjske ter njuna povezava in promocija predstavljajo 
pomemben del priprav na kandidaturo Kranja z Gorenjsko za evropsko prestolnico kulture. 
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Kranj – Mestna uprava Kranj 
je v sodelovanju z Gasilsko 
reševalno službo Kranj v 
letu 2017 ustanovila skupi-
no za pregled in obnovitev 
intervencijskih poti na ob-

močju mestne občine Kranj. 
Cilj skupine je pregledati 
območje mestne občine 
Kranj ter skladno s členom 
9.a Pravilnika o požarnem 
redu obnoviti intervencijske 

poti z namenom, da se zago-
tovi večja varnost občanov in 
zmanjša odzivne čase inter-
vencijskih ekip zaradi nedo-
stopnosti do objektov. 
Skupina je lani zaključila 
projekt intervencijskih poti 
na območju Klanca v Kra-
nju. V letu 2019 bodo obno-
vili intervencijske poti na 
območju Primskovega ter 
pripravili vse za obnovitev 
intervencijskih poti na ob-
močju Huj in Planine. V 
prihodnosti načrtujejo ob-
novo intervencijskih poti na 
ostalih območjih večstano-
vanjskih zgradb in javnih 
zavodov, so še sporočili iz 
Mestne uprave Kranj. 

Obnova intervencijskih poti 

Urejanje intervencijskih poti pri večstanovanjskih zgradbah

Kranj – Del novih prostorov 
je namenjen tudi sodelanju 
oziroma coworkingu – in ta 
trenutno še ni polno zase-
den. Če imate željo postati 
kovač oziroma kovačica, 
vam bodo v Kovačnici rade 
volje razkazali prostor in od-
dali mizo. Vsekakor pa ne 
zamudite spodaj navedenih 
dogodkov, ki se bodo odvija-
li v maju.
V torek, 7. maja, bo ob 17. 
uri v Kovačnici potekal za-
dnji del usposabljanja Kako 
(se) oglaševati na družabnih 
omrežjih. V prejšnjih delih 
usposabljanja ste se lahko 
pobliže spoznali že z oglaše-
vanji na omrežjih GoogleA-
dwords, LinkedIn in Insta-
gram, zadnji del pa bo na-
menjen Facebooku.
Takoj naslednji dan se bo za-
čelo novo usposabljanje z na-
slovom Treningi poslovnih 
pogajanj, ki bo potekalo 8., 
14. in 16. maja od 17. ure da-
lje. Treningi bodo namenje-
ni podjetnikom, ki si želijo 
usvojiti veščine prodajnih 
pogajanj. Delavnice se bodo 
med seboj smiselno povezo-

vale, zato je priporočljiva 
udeležba na vseh treh sklo-
pih. Prvi bo namenjen pro-
dajnim nagovorom, predsta-
vitvam in dodani vrednosti, v 
drugem bodo obravnavane 
veščine pogajanj v zaključku 
prodajnega procesa, tretji pa 
bo posvečen pogajalskim 
zmagam – kako lahko vsi 
udeleženci iz pogajanj odide-
jo kot zmagovalci.
V četrtek, 9. maja, bo v Ko-
vačnici čas za Pub kviz na 
temo Evropske unije. Pridru-
žite se lahko vsi, ki si želite 
na zabaven način bolje spo-
znati Evropsko unijo, vseka-
kor pa so dobrodošli tudi ti-
sti, ki temo že dodobra obvla-
dajo. Pridružili se bodo člani 
Društva Mladi Evropejci, ka-
terega cilj je Evropo približati 
državljanom. 
Kovačnica sodeluje tudi na 
Filmskem tednu Evrope – 
FTE 2019, v okviru katerega 
bosta v kinu Cineplexx Kranj 
(Cesta Jaka Platiše 18, Kranj) 
brezplačno predvajana dva 
filma. Prvi, evropski film 
Bojevnica, bo na sporedu v 
sredo, 15. maja, ob 18. uri, 

drugi, evropski film Meja, 
pa se bo predvajal v sredo, 
22. maja, prav tako ob 18. 
uri. Brezplačne vstopnice 
lahko prevzamete na blagaj-
ni kina Cineplexx Kranj.
V torek, 21. maja, se boste 
ob 18. uri lahko v Kovačnici 
pobliže spoznali s prodajo 
na Amazonu. Delavnica bo 
prilagojena prvim, začetnim 
korakom prodaje na Amazo-
nu. Beseda bo tekla pred-
vsem o prednostih in slabo-
stih prodaje, modelih proda-
je, primernih kategorijah 
izdelkov in ključnih stvareh 
za uspeh na Amazonu.
Zadnji torek v maju bo na-
menjen sproščanju. Od 18. 
ure naprej se lahko spoznate 
s sprostitveno tehniko EFT 
(Emotional Freedom Tech-
nique). To je tehnika tapka-
nja, ki se je lahko naučite hi-
tro in enostavno, omogoča 
pa čustveno osvobajanje.
Dogodki v Kovačnici so 
brezplačni, prijave (in odja-
ve) nanje pa obvezne, saj je 
število mest omejeno, hkrati 
pa se polnijo s svetlobno hi-
trostjo. Se vidimo.

V Kovačnici diši
Ne samo po pomladi, ampak tudi po sveže kaljenih kovaških dogodkih  
in obnovljenih ter novih prostorih. 

Na mladih svet stoji, na žu
ljih starejših je nastal, od de
lovanja prihodnjih generacij 
pa je odvisna bodočnost naše 
družbe. 
Za veliko večino tega, kar 
imamo danes, so zaslužne ge
neracije, ki so delale pred 
nami. Mi pa moramo storiti 
vse, kar je v naši moči, da bo 
starost teh generacij karseda 
lepa in varna. V mestni občini 
Kranj imamo okoli deset tisoč 
oseb, starejših od 65 let, kar 
predstavlja skoraj 18 odstotkov 
vseh občanov. In en sam dom 
starejših – Dom upokojencev 
Kranj. Zato sem še posebej ve
sel, da so nam mestni svetniki 
na aprilski seji izkazali pod
poro za začetek priprav doku
mentacije za nov dom za sta
rostnike, ki ga želimo postaviti 
na občinskem zemljišču na 
Zlatem polju. Obstoječi dom 
sicer velja za odlično upravlja
nega, žal pa ne zadošča vsem 
potrebam, saj lahko zagotovi 
institucionalno varstvo le ne
kaj več kot dvema odstotkoma 
starejših občanov. Po Nacio
nalnem programu socialnega 
varstva pa bi bilo smiselno za
gotavljati namestitev skoraj 
petim odstotkom starejših ob
čanov. Seveda je do realizacije 
novega doma še dolga pot, 
vendar verjamem, da je želja 
nas vseh tako velika, da ga bo 
Kranj po petdesetih letih le do
bil, kajti edini, ki ga imamo, 
je bil odprt že leta 1973. 
Z namenom, da bi varno in 
kvalitetno varstvo starostnikov 
lahko zagotovili že prej, smo 
se reševanja njihove oskrbe lo
tili še na drug način. Pridobili 
smo prvo kmetijo, s katero se 
bomo zavzemali za to, da 
bomo ob nepovratnih držav
nih sredstvih zagotovili dnev
no oskrbo za 12 varovancev. 
Tako smo se v Kranju med 
prvimi v Sloveniji lotili alter
nativnega reševanja proble
matike oskrbe starejših oseb. 
In ko sem že pri generacijah ... 
ne morem mimo tako imeno
vane »generacije Z« oziroma 
naših najmlajših. Tudi njim, 
ki bodo krojili našo priho
dnost, moramo zagotoviti vse 
pogoje za brezskrbno odrašča
nje in razvoj, njihovim star
šem pa moramo prihraniti 
čim več skrbi, povezanih z 
varstvom. Od mestnega sveta 
imamo zdaj zeleno luč, da 
lahko letos pripravimo doku
mentacijo in začnemo izgrad
njo vrtca v Bitnjah, ki bo do
končana v letu 2020. V Mav
čičah pa bomo energetsko v 
celoti sanirali del objekta vrt
ca, ki je v lasti MOK. Tudi za 
dozidavo dveh novih oddelkov 
na Kokrici že imamo izdelano 
idejno zasnovo in smo v fazi 
zbiranja ponudb za projekti
ranje. Na Planini smo v letoš
njem letu zaključili celovito 
energetsko sanacijo vrtca Naj
dihojca in tehnološko prenovili 

vrtec Mojca. V naslednjem pa
ketu energetskih sanacij načr
tujemo še energetsko sanacijo 
vrtcev Čebelica, Sonček, Gol
nik, Čira Čara, Mavčiče, 
Ostržek, Kekec in Mojca. Kon
čen nabor objektov bo izdelan 
v postopku pogajanj javnoza
sebnega partnerstva, ki jih 
bomo začeli jeseni 2019. Tudi 
obnova stare OŠ Simona Jen
ka v centru Kranja je načrto
vana v kratkem. S prenovo 
bomo zagotovili prostore za 
štiri oddelke vrtca in osem od
delkov šole. Računam pa tudi, 
da bomo z vsemi deležniki na
šli skupni jezik za začetek pre
potrebne izgradnje nove telo
vadnice ter učilnic pri OŠ 
Staneta Žagarja.
Pri vseh načrtih pa ne smemo 
pozabiti na naše izjemne 
športnike, kajti Kranj je že več 
generacij mesto športa. Naš 
nogometni klub Triglav Kranj 
drugo leto praznuje že stole
tnico, pa je še vedno edini 
klub v prvi slovenski ligi, ki 
nima razsvetljave. A kot kaže, 
jo bo kranjski stadion napo
sled le dobil. Kar je res dobra 
novica tako za nogometaše 
kot atlete. Ne nazadnje pa 
tudi za vse ostale športnike, 
saj je to jasen znak, da bomo 
v Kranju poskrbeli za športno 
infrastrukturo. 
A ne le v športu, tudi v ces
tnem prometu se lahko v Kra
nju veselimo napredka. Takoj 
po velikonočnih praznikih so 
stekla dela za izgradnjo kroži
šča v Bitnjah na državni cesti 
med Kranjem in Škofjo Loko. 
Že nekaj časa pa so boleča 
točka Kranja stanovanja, 
predvsem takšna za mlade in 
socialno ogrožene. Objavili 
smo razpis, prek katerega 
bomo v najem v prihodnjih 
dveh letih oddali dvajset ne
profitnih stanovanj. Pomemb
no je, da iščemo tudi rešitve, 
kako priti do novih stanovanj 

v lasti mestne občine, ki jih 
bomo namenili predvsem 
mladim družinam. V prete
klosti je bila politika novih 
stanovanj za mlade družine 
porinjena na rob in naša na
loga je, da na zemljiščih, ki so 
v občinski lasti, pridobimo 
las tniška stanovanja zanje. 
Potreb je res veliko na vseh po
dročjih in zato potrebujemo 
uravnotežen razvoj. Pomem
ben dokument, ki bo začrtal 
investicijsko politiko, je spre
jem sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načr
ta. Javno naznanilo za razgr
nitev bo objavljeno konec tega 
meseca, sprejem pa bo konec 
leta. Z njim bo mestna občina 
dobila nove pogoje za gradnjo 
in sprostila možnosti razvoja 
prostora. A kot sem že napisal 
v prejšnji kolumni, se bomo 
stvari lotili bolj po gorenjsko. 
Ne bomo odpirali megalo
manskih in neuresničljivih 
projektov. Podroben pregled 
finančnega načrta za prihod
nja štiri leta je pokazal, da bi 
ta občino pahnil v precejšnje 
finančne težave. Zato bomo 
črtali projekte, kot so avtobu
sna postaja na Zlatem polju 
in nova tribuna v športnem 
parku. Kar pa seveda ne po
meni, da se omenjenih projek
tov ne bomo lotili. Le bolj pre
udarno in predvsem finančno 
ugodneje ju bomo zastavili. 
Kajti ustvariti želimo pogoje, 
ki bodo ugodni za občane vseh 
generacij. Da bomo še raje ži
veli in delali v Kranju. 
Naj vam za konec ob zadnjih 
aprilskih dneh zaželim obilico 
lepega vremena, ob prihajajo
čih prvomajskih praznikih pa, 
da jih preživite karseda lepo. 
Ob kresovanju pa se vsaj za 
trenutek spomnite tudi na vse 
tiste generacije, ki so nam 
ustvarile, kar imamo danes. 
Se vidimo.

Matjaž Rakovec, vaš župan

Drugič: zelena luč 
za generacije

»Še posebej sem vesel, da so nam mestni 
svetniki na aprilski seji izkazali podporo za 
začetek priprav dokumentacije za nov dom za 
starostnike, ki ga želimo postaviti na občinskem 
zemljišču na Zlatem polju.«

Kranj – Člani Lions kluba 
Kranj in Rotary kluba Kranj 
so se v začetku aprila ponov-
no povezali ter že devetič 
zapored v sodelovanju z Me-
stno občino Kranj pripravili 
dobrodelni dogodek Poveži-
mo se 2019, ki je potekal v 
Kongresnem centru Brdo. 
Zbrane je nagovoril podžu-
pan Mestne občine Kranj 
Janez Černe. "Začel bom s 
pregovorom, ki pravi, da je 
kruh večji, če ga deliš. Če s 
kom deliš težave, pa so te 
manjše. Danes bomo dose-
gli oba dela pregovora. Izre-
dno sem vesel, da imamo v 
našem okolju podjetja in 
ljudi, ki radi pomagajo in 
prisluhnejo težavam tukaj-
šnje družbe. Danes smo se 
za dober namen povezali že 

devetič. Večer, ki ga bomo 
preživeli, bo dokaz, da je po-
vezovanje ključ do uspeha. 
Dokaz bodo defibrilatorji na 
kranjskih osnovnih šolah," 

je dejal podžupan na prire-
ditvi, kjer so za dober na-
men zbrali šest tisoč evrov, 
kar bo zadostovalo za tri de-
fibrilatorje. 

Zbrali šest tisoč evrov 

Prevzem donacije za defibrilatorje
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Vilma Stanovnik

V politiki ste novinec, spoz-
nali smo vas kot kandidata 
za kranjskega župana, sedaj 
pa ste tudi svetnik. Se lahko 
na kratko predstavite?
"Rojen sem v Kranju in vseh 
svojih 52 let v Kranju tudi 
živim. Odraščal sem na 
Rupi, nato sva se z mamo 
preselila na Planino, kjer 
sem živel dobrih trideset let, 
zadnjih dvanajst let pa živim 
na Bregu ob Savi. Po pokli-
cu sem univerzitetni diplo-
mirani ekonomist. Imam 
dolgoletne izkušnje na pod-
ročju gospodarstva in podje-
tništva. Večino časa sem bil 
v poslu povezan s financami 
in komercialo, tako da sem 
veliko delal z ljudmi in na 
terenu. Poleg tega sem pre-
cej časa igral košarko v ama-
terski ligi. Sem poročen in 
oče 27-letne Taje ter 10-let-
nega Bora. Sem družaben, 
optimističen in rad sem 
med ljudmi. V politiki sem 
res bolj kot ne novinec, saj 
sem politično aktiven šele 
dve leti."

Kaj vas je pripeljalo v poli-
tiko?
"Za vstop v politiko sem se 
odločil, ker si želim aktivno 
prispevati k spremembam 
na bolje. Nikakor ne želim 
biti le pasivni opazovalec 
dogajanja v svoji okolici, saj 
verjamem, da je mogoče z 
voljo in delom marsikaj 

spremeniti. Še dodatno pa 
me je k temu privedlo dejs-
tvo, da sem kot samostojni 
podjetnik tudi na lastni 
koži spoznal, kako je, ko 
imaš status, ki zakonsko ni 
urejen, kot bi bilo treba. 
Tako sem najprej kandidi-
ral na državnozborskih voli-
tvah in le malo glasov mi je 

zmanjkalo, da bi bil posla-
nec v parlamentu. Nato 
sem kot nosilec liste kandi-
diral še na županskih volit-
vah v Kranju. Problematiko 
Kranja namreč zelo dobro 
poznam, saj jo spremljam 
že vse življenje. S sedanjim 
županom Matjažem Rakov-
cem sva imela podoben 
program in filozofijo vode-
nja občine in vesel sem, da 
mi je izkazal zaupanje ter 
me imenoval za podžupana 
oziroma ožjega sodelavca. 
Kot podžupan bom vsesko-
zi deloval v javnem intere-
su, v dobro vseh občank in 
občanov. Moje delo bo tran-
sparentno, pošteno in koo-
perativno."
 
Kot podžupan ste zadolženi 
za področja sociale, šolstva 
in krajevnih skupnosti. V 
Kranju je na teh področjih 
veliko izzivov. Kako ste se 
lotili dela?
"V sistem javne uprave se 
podajam na novo, zato se 
trenutno podrobno seznan-
jam s celotno strukturo 
občinske uprave, z delovni-

mi procesi in zaposlenimi. 
Obenem pa se pripravljam 
na to, da se v kratkem sesta-
nem z vsemi predsedniki 
krajevnih skupnosti in jih 
prosim, da mi predstavijo 
svoje najbolj pereče proble-
me, da se bomo lahko čim 
prej lotili iskanja rešitev 
zanje. Da bodo v prihodnje 
ti izzivi še hitreje rešljivi, 
želimo dati vsem krajevnim 
skupnostim večjo avtonomi-
jo. Zato tudi zagovarjamo 
parcitipatorni proračun, za 
katerega že snujemo prve 
predloge. Ogromno dela 
nas čaka tudi na področjih 
sociale in šolstva, kjer pa so 
sredstva žal zelo omejena. 
Zato je naloga vseh nas, da 
izkoristimo vse možnosti, 
da v Kranj privabimo kapital 
in pospešimo načrtovane 
projekte. Tudi na tem pod-
ročju pripravljamo predlo-
ge. Glede na obsežnost pre-
dvolilnega programa, ki si 
ga je zadal župan Rakovec, 
pa je jasno, da so določeni 
projekti uresničljivi v dveh 
mandatih. Marsičesa se 
namreč, tudi zaradi zakono-

daje in proračuna, ne da sto-
riti čez noč."

S čim boste zadovoljni ob 
izteku tega mandata?
"V okviru področij, ki jih 
pokrivam, bomo zadovoljni, 
če nam uspe zgraditi telova-
dnico na Osnovni šoli Sta-
neta Žagarja, če nam bo 
uspelo prenoviti šolo Simo-
na Jenka oziroma bivšo eko-
nomsko šolo pri Prešerno-
vem gaju, če bomo zgradili 
nov vrtec v Bitnjah, pa tudi 
če nam bo uspel projekt 
revitalizacije nekdanje 
trgovske šole. Na področju 
sociale želimo začeti s pro-
jektom gradnje novega 
doma upokojencev, prav 
tako želimo poskrbeti za sta-
novanja za mlade in social-
no ogrožene. Na področju 
krajevnih skupnosti si želi-
mo čim več sodelovanja, 
sam pa bom zadovoljen, če 
se nam bo pri načrtovanju 
razvoja uspelo s krajevnimi 
skupnostmi res dogovarjati 
kot enakopravni partnerji in 
poiskati učinkovite rešitve 
za čim več problemov. "

Večja vloga krajevnih skupnosti
Od začetka tega meseca naprej ima Mestna občina Kranj dva podžupana, poleg Janeza Černeta, ki ga je župan Matjaž Rakovec imenoval takoj po izvolitvi, 
je podžupan tudi Robert Nograšek, ki je zadolžen za področji sociale in šolstva ter področje krajevnih skupnosti.

Podžupan Mestne občine Kranj Robert Nograšek 

Kranj – Sredi aprila je župan 
Matjaž Rakovec imenoval 
novo sestavo Komisije varno 
kolesarim, v kateri sodeluje-
jo predstavniki NVO (Rekre-
atur, društvo za turizem in 
razvoj kolesarstva, Društvo 
upokojencev Kranj, Klub 
študentov Kranj), javnih 
institucij (Policijska postaja 
Kranj, Gimnazija Kranj), 
javnega zavoda (ZTK Kranj), 
SPV Kranj, mestnega sveta 
KVK, bo še naprej opravljala 
svoje naloge kot posvetoval-
no telo župana na področju 
razvoja kolesarstva. 
Med njimi so svetovanje pri 
promociji, izobraževanju in 
izboljšanju kolesarske kul-
ture v prometu, spremljanje 
razvoja in predlogi izboljšav 
ter rešitve na področju kole-
sarske infrastrukture, 
pomoč pri organiziranju 
posvetov, izobraževanj in 
okroglih miz na temo varno-
sti kolesarjenja, trajnostne 

mobilnosti, zdravega načina 
življenja in podobno, evi-
dentiranje kritičnih točk 
kolesarskih poti v kranjski 
občini ter predlogi rešitev za 
njihovo odpravo, svetovanje 
pri izvajanju celovite kole-
sarske strategije in Trajnost-
ne urbane strategije Mestne 
občine Kranj.
Med 6. in 31. majem se bodo 
vključili v slovensko akcijo 
Agencije RS za varnost pro-
meta Varnost kolesarjev. V 
Kranju bodo pripravili zani-
miv program, ki bo preplet 
različnih preventivnih, pro-
mocijskih in izobraževalnih 
aktivnosti. Njihov skupni 
cilj je, da se v Kranju pro-
metna varnost in kultura 
kolesarjenja dvigneta na 
višjo raven kot sedaj. Podro-
bnosti o programu bodo 
objavljene na novi kolesar-
ski spletni strani www.krko-
lesarim.si in strani medob-
činskega inšpektorata.

Komisija varno 
kolesarim v novi sestavi

Kranj – V zadnjih dneh apri-
la so stekla dela na odseku 
Ceste talcev, in sicer od kri-
žišča s Cesto Jaka Platiše do 
Likozarjeve ulice. Na tem 
odseku – dela bodo trajala 
predvidoma do konca letoš-
njega junija – bo zgrajenih 
skupno dobrih 3,5 kilometra 
novih, varnih kolesarskih 
površin. Izvajalec se bo v 
času gradnje trudil, da bodo 
dostopi do objektov v najve-
čji možni meri nemoteni, bo 
pa v tem obdobju lahko one-
mogočeno bočno parkiranje 
na Cesti talcev (od Likozarje-
ve ulice do Ceste Jaka Plati-

še), zato prebivalce in obis-
kovalce tega območja mest-
na uprava poziva k spremlja-
nju prometnih oznak in 
prosi za razumevanje. Nepo-
sredne prebivalce okoliša je 
izvajalec o načrtovanih delih 
obveščal tudi z obvestili v 
poštne nabiralnike. 
V soseski Planina je v okviru 
projekta Kolesarske poveza-
ve v Kranju 1–6, katerega 
naložbo sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, načrto-
vanih skupno za kar pet 
ukrepov. Novo zgrajeni loče-

ni pasovi za pešce in kole-
sarje (kolesarska površina 
na pločniku) so predvideni 
na odsekih Ceste Rudija 
Šeliga od križišča s Cesto 
Jaka Platiše do Likozarjeve 
ulice, na Cesti talcev, in 
sicer od križišča s Cesto Jaka 
Platiše do Likozarjeve ulice, 
na Cesti Jaka Platiše od Ces-
te talcev do Ceste Staneta 
Žagarja. Na Cesti Staneta 
Žagarja od križišča s Cesto 
Jaka Platiše do krožnega kri-
žišča na R1–210 bo na eni 
strani urejena kolesarska 
steza skupaj s prehodi za 
kolesarje skozi semaforizi-

rano križišče. Dodatno bodo 
na posameznih lokacijah ob 
trasah urejene tudi klopi in 
postavljeni koši za smeti, 
prav tako pa je na vseh nave-
denih odsekih predvidena 
ureditev oziroma dopolnitev 
obstoječe javne razsvetljave. 

Drevoredi bodo ohranjeni
Na območju predvidenih 
ureditev so drevoredi, ki 
bodo ohranjeni. Potreben 
bo le posek treh dreves za 
zahodnim avtobusnim pos-
tajališčem ob Cesti Jaka Pla-
tiše. Da bi preprečili meha-
nične poškodbe dreves z 
vozili ali gradbenimi stroji, 
bodo drevesa na območju 
gradnje zaščitena. Okoli 
koreninskega sistema dre-
ves bodo dela potekala pravi-
loma na oddaljenosti štiri-
kratnega obsega debel na 
višini enega metra. 

Vabljeni na www.
krkolesarim.si
Na novi spletni stani bodo 
vsebine prilagojene kolesar-
jem, obiskovalci bodo lahko 
spremljali potek gradnje 
novih kolesarskih povezav, 
kot zatrjujejo v mestni upra-
vi, pa bodo lahko vsebine pri-
spevali tudi kolesarji sami. 
Novo konstituirana Komisija 
varno kolesarim, ki bo sku-
paj z mestno upravo vsebin-
sko upravljala stran, se bo 
tako opredelila do vseh zaz-
nanih črnih točk na kolesar-
skih poteh v Kranju in okoli-
ci, uredniki pa vabijo tudi vse 
organizatorje dogodkov za 
kolesarje in vse, ki bi želeli 
prispevati svoj predlog za 
varen kolesarski izlet.

Gradnja novih 
kolesarskih povezav

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

Stražišče – V vrtcu Živ žav v Stražišču so se soočali s poma-
njkanjem parkirnih mest za potrebe vrtca. Na Mestni občini 
Kranj so pripravili idejni projekt razširitve in izgradnje doda-
tnih parkirnih mest. Sedaj je pri vrtcu urejenih 25 mest za 
parkiranje, postavljena je tudi ustrezna prometna signaliza-
cija in uveden krožni promet, ki zagotavlja varnejši prihod v 
vrtec in odhod iz njega tudi najmlajšim udeležencem v pro-
metu. Dela, izvajalo jih je podjetje Inkaing iz Ljubljane, so 
bila v celoti zaključena v okviru pogodbene vrednosti, tj. 
nekaj več kot dvajset tisoč evrov, vključevala pa so tudi pre-
stavitev javne razsvetljave in vodovoda. V toplih dneh bo 
sledila še zatravitev. 

Krožni promet in lažje parkiranje pri vrtcu Živ žav

Bočno parkiranje na Planini
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Na podlagi 4. člena Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj 
(Uradni list RS  št. 38/12 in 15/13) Komisija za nagrade in priznanja 

Mestnega sveta Mestne občine Kranj

objavlja

RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ  
za leto 2019

Priznanja Mestne občine Kranj so:
1.  Častni občan – naziv častni občan Mestne občine Kranj 

se podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomemb-
nim delovanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu in 
napredku občine, širše družbene skupnosti ali vsega 
človeštva.

2.  Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, 
skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim 
skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in jav-
nim zavodom na območju mestne občine Kranj, z obmo-
čja drugih občin pa le, če so njihovi uspehi pri delu oziro-
ma dejanja pomembna za območje mestne občine Kranj. 

3.  Listine o priznanju Mestne občine Kranj se podeljujejo 
občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, 
krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, zdru-
ženjem in javnim zavodom na območju mestne občine 
Kranj za dosežene uspehe pri delu v korist družbene 
skupnosti, zaradi reševanja človeških življenj, zaradi 
preprečevanja škode na premoženju ali zaradi aktivne 
udeležbe v drugih humanitarnih organizacijah.

4.  Velike plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo ob-
čanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, 
krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, zdru-
ženjem in javnim zavodom, ki s posebnimi delovnimi 
prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju 
prispevajo h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugle-
du in razvoju mestne občine Kranj, ter za dosežke na 
športnem in znanstveno-raziskovalnem področju.

5.  Velika Prešernova plaketa se podeljuje občanom, 
skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim 
skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in 
javnim zavodom za uspešno delovanje na kulturno-
-umetniškem področju.

Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani 
Mestnega sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, 
ustanove, društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, 
združenja in krajevne skupnosti, in sicer na obrazcu, ki je 
objavljen na spletni strani Mestne občine Kranj na pove-
zavi http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_ 
razpisi_in_narocila/aktualno.
Pobude morajo biti odposlane s priporočeno pošiljko naj-
kasneje do vključno ponedeljka, 17. junija 2019, na na-
slov: Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in prizna-
nja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, 
ZA RAZPIS ZA PRIZNANJA 2019«.
Pobudnik ne more za priznanje predlagati sebe.
Komisija obravnava le popolne in pravočasno vložene vlo-
ge. Vsaka vloga mora dospeti v svoji kuverti.
Komisija na sejah obravnava podane pobude za pode-
litev priznanj in ugotavlja, ali so v njih izkazane zasluge 
za podelitev katerega izmed priznanj. Na podlagi ocene 
pomembnosti uspehov in zaslug nato oblikuje predloge 
sklepov z obrazložitvami, ki jih da v obravnavo in sprejem 
Mestnemu svetu Mestne občine Kranj.
Občanom se priznanja praviloma podelijo največ dvakrat, 
vendar naslednjič šele po preteku petih let od prve pode-
litve. 
Komisija lahko za posameznega predlaganega prejemnika 
priznanj spremeni predlagano vrsto priznanja.
Pri prejetih pobudah za prejemnike priznanj, ki so že pre-
jeli eno od priznanj, komisija ugotavlja nove zasluge, do-
sežene po podelitvi predhodnega priznanja, ki so povod 
za ponovno predlagano enako ali druge vrste priznanje. 
V obrazložitvah teh pobud morajo biti poleg kratkega pri-
kaza prejšnjih zaslug posebej in natančno navedene nove 
zasluge, dosežene po podelitvi zadnjega priznanja in so 
pogoj za ponovno pobudo.
Če niso izkazane zasluge za podelitev katerega izmed pri-
znanj ali če obstajajo utemeljeni zadržki, komisija sprejme 
sklep o zavrnitvi pobude in o tem obvesti predlagatelja.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Mestni  
občini Kranj pri Tatjani Kocijančič, na telefon (04) 23 73 112 
ali po elektronski pošti tatjana.kocijancic@kranj.si.
Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob pra-
zniku Mestne občine Kranj.

  Mag. Igor Velov 
 Predsednik Komisije za nagrade in priznanja
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Na podlagi 50. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt (Ur. list RS št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,  

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2), 
v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-2  

(Uradni list RS, 61/17),  župan Mestne občine Kranj s tem

 JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE 

KRANJ– spremembe št. 3 (krajše: SD IPN-3)

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopol-
nitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine 
Kranj– spremembe št. 3. S temi spremembami in dopolni-
tvami se ne spreminja namenska raba prostora.
Z navedenimi tretjimi spremembami SD IPN-3 se spre-
minjajo določbe tekstualnega dela (prostorski izvedbeni 
pogoji) Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj, ki izhajajo iz utemeljenih pobud pravnih in 
fizičnih oseb in bodo omogočale posamezne načrtovane 
ureditve in odpravile nekaj manjših pomanjkljivosti, ki so 
se izkazale pri uporabi skozi prakso, ter spremembe gra-
fičnega dela, ki izhajajo iz uskladitev meja med EUP, uskla-
ditve meje EUP po katastru, opredelitev novega OPPN ter 
ukinitev regulacijskih linij na odsekih cest, kjer so bile pro-
metnice rekonstruirane. 
Vse spremembe in dopolnitve so razvidne iz javno razgr-
njenih gradiv in podrobneje predstavljene v Prilogi 1 k ob-
razložitvi.

II.
Javna razgrnitev bo trajala od 6. 5. 2019 do 23. 5. 2019.

III.
Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Mestne občine 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani http://
www.kranj.si.

IV.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala 
javno obravnavo v sredo, 15. 5. 2019, ob 16.00 v sejni sobi 
št. 15 Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripom-
be in predloge k dopolnjenemu osnutku SD IPN-3. Pripom-
be in predloge se lahko do vključno 23. 5. 2019 dajo pisno 
na mestu javne razgrnitve ali na javni obravnavi, lahko pa 
se pošljejo pisno na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski 
trg 1, 4000 Kranj, z oznako »Pripombe na javno razgrnitev 
SD IPN-3«. 

Datum: 12. 4. 2019
Št. 350-27/2018-19-48/17 Župan
 Matjaž Rakovec
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Kranj – Mestna občina 
Kranj ima odprt javni raz-
pis za spodbujanje razvoja 
socialnega podjetništva v 
Mestni občini Kranj v letu 
2019 (objava v Uradnem 
listu RS 12. aprila 2019 in 
na spletni strani občine). 
Višina razpisanih sredstev 
je štirideset tisoč evrov. In-
tenzivnost dodeljene po-
moči znaša do petdeset od-
stotkov upravičenih stro-
škov. Višina sredstev, ki se 
dodel i  posameznemu 
upravičencu, je odvisna od 
rezultatov ocenjevanja pre-
jetih popolnih vlog, višine 
zaprošenih sredstev ter vi-
šine razpoložljivih sred-
stev. Najnižji znesek dode-
ljene pomoči znaša sto 
evrov, najvišji znesek pa 

deset tisoč evrov na upravi-
čenca.
Razpisna dokumentacija, ki 
obsega besedilo javnega raz-
pisa, prijavni obrazec, izjavi, 
merila za vrednotenje, vzo-
rec pogodbe in zahtevek, je 
upravičencem na voljo na 
spletni strani Mestne občine 
Kranj http://www.kranj.si/ 
(rubrika Javni razpisi, naro-
čila). Informacije v zvezi z 
javnim razpisom lahko do-
bite na Mestni občini Kranj, 
Uradu za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, 
soba št. 195, Slovenski trg 1, 
Kranj, ali na tel. št. 04/2373 
130, kontaktna oseba je Bar-
bara Čirič, e-pošta barbara.
ciric@kranj.si.
Rok za oddajo vloge je 24. 
maj 2019. 

Razpis za spodbujanje 
socialnega podjetništva 

Stražišče – Gasilsko reševal-
na služba Kranj v sodelova-
nju s službami Civilne zašči-
te, Upravo RS za reševanje 
in regijskim centrom za ob-
veščanje za 25. maj v dopol-
danskih urah pripravlja re-
gijsko vajo požarno-reševal-
ne pripravljenosti Ekol 2019 
v Stražišču. Vaja se bo odvi-
jala na celotnem območju 
industrijsko-poslovne cone 
Laze, glavnina bo skoncen-
trirana na podjetje Ekol.
Cilji vaje so preveriti stanje 
organiziranosti, usposoblje-
nosti in opremljenosti vseh 
sil za zaščito in reševanje v 
MO Kranj, ki se po načrtih 
vključujejo v zaščito in reše-
vanje ob požarih, nesrečah z 
nevarnimi snovmi ter ob 
množični dekontaminaciji. 
Prav tako bodo preverili ko-
ordinacijo aktivnosti med 
reševalnimi enotami, regij-
skim centrom za obvešča-

nje, Upravo RS za reševanje 
ter podjetji v industrijsko-
-poslovni coni Laze, delova-
nje sistema množične de-
kontaminacije ter sistema 
zvez in obveščanja. Na pod-
lagi pridobljenih izkušenj 
bodo po potrebi dopolnili 
načrte zaščite in reševanja 
za tovrstne nezgode.
Na dan vaje bo v dopoldan-
skih urah območje Laz ne-
prevozno oziroma zaprto za 
promet. Za obiskovalce bo 
organizirano zbirno mesto, 
od tam naprej pa jih bodo 
odgovorne osebe vodstva 
vaje pospremile na ogled. 
Prosto sprehajanje po ob-
močju vaje zaradi varnosti 
ne bo mogoče. O vseh na-
daljnjih aktivnostih bomo 
občane obveščali preko ob-
činske spletne strani in FB 
profila MO Kranj ter spletne 
strani Gasilsko reševalne 
službe Kranj.

Regijska vaja požarno-
reševalne pripravljenosti

Kranj – Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je sredi 
aprila na uradnem obisku sprejel veleposlanika Črne gore 
nj. eksc. dr. Vujico Lazovića. Veleposlanik je županu čestital 
za izvolitev na zadnjih lokalnih volitvah ter mu zaželel uspe-
šno delo. V pogovoru sta se dotaknila odličnih odnosov, 
tako med državama kot sodelovanja lokalnih samouprav. 
Kot je znano, je Kranj pobraten z mestom Hercegnovi, s 
katerim gojimo več desetletno sodelovanje na področju 
športa, kulture in izobraževanja. Dotaknila sta se tudi delo-
vanja obeh črnogorskih društev v Kranju. Kot je dejal vele-
poslanik, jim kranjska mestna uprava omogoča in ponuja 
odlično pogoje za delovanje.

Obisk veleposlanika Črne gore 

Kranj – Mestno občino Kranj je v okviru FEP, sklada Evropske 
unije, sredi aprila obiskala delegacija iz Vojvodine. Gostje so 
se seznanili s črpanjem sredstev iz skladov Evropske unije. 
Podžupan Janez Černe je skupaj s sodelavci predstavil projek-
te Gorki 1 in 2, oskrbo s pitno vodo na območju Zgornje Save, 
dograditev kolesarskega omrežja, sistem KRsKOLESOM, 
Kranvaj, energetsko prenovo in sanacijo stavb v lasti Mestne 
občine Kranj, prenovo in oživitev stanovanjske soseske Plani-
na, urbano prenovo Kranja ter dozidavo in rekonstrukcijo Po-
družnične šole Center. Kranjska mestna uprava je srbskim 
kolegom obljubila pomoč pri morebitnih težavah. 

Po dobre prakse v Kranj 

Kranj – Osrednja prireditev praznovanja praznika dela bo 1. 
maja na Svetem Joštu nad Kranjem. Program srečanja se bo 
začel ob 10.30 z nastopom Pihalnega orkestra Mestne obči-
ne Kranj. Zbrane bosta nagovorila predsednica Sveta go-
renjskih sindikatov Nežka Bozovičar in podžupan Mestne 
občine Kranj Janez Černe. Organizatorji so pripravili pester 
kulturni program, poskrbljeno pa bo tudi za razvedrilo in 
dobro razpoloženje obiskovalcev ob glasbi skupine Gino & 
Band. Za gostinsko ponudbo bo poskrbljeno. Člani Sveta 
gorenjskih sindikatov lahko pri svojem sindikatu dobijo 
ugodne bone za hrano in pijačo. »Pridružite se nam na Sve-
tem Joštu nad Kranjem in praznujte z nami,« vabijo iz Sveta 
gorenjskih sindikatov in Mestne občine Kranj ter želijo vsem 
prijetno prvomajsko praznovanje.

Za prvi maj na Sveti Jošt nad Kranjem

Predstavitev projektov MO Kranj gostom iz Vojvodine
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Stranka Levica in LO Kranj vas obveščamo, da smo na lokaciji 
Stara Pošta, Koroška cesta 2, 4000 Kranj, 3. nadstropje, odprli 
svetniško pisarno. Vabljeni vsi krajani, da se oglasite v naših 
prostorih in s svojimi predlogi, pobudami, željami in konstruk-
tivnimi kritikami prispevate k skupnemu uresničevanju naših 
ciljev, da Kranj z okolico postane mesto nas vseh. 

Uradne ure: Vsak torek od 10. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 
Lahko pa nam pišete na naslov kranj@levica.si ali nas pokliče-
te na število 031/ 450-919.

Vljudno vabljeni.
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NE SPREGLEJTE DATUMA  
10. MAJ 2019
Dragi obrtniki in podjetniki, udeležite se 
Foruma obrti in podjetništva v Portoro-
žu, kjer vladi predstavimo naše zahteve. 
Med top zahtevami so – uvedba sklada 
za odpravnine delavcev, - polna pokoj-
nina in nadaljevanje dejavnosti, - nado-
mestila za bolniško naj se skrajšajo na 20 
dni, - uvedba znižane stopnje davka od 
dohodkov za mala podjetja, - zahteve pri 
nepremičninskem davku, - učinkovitejši 
sistem poklicnega izobraževanja, - spre-
membe pri izračunu omrežnin in zmanj-
šanje dokumentacije na področju odpad-
kov, - odprava administrativnih ovir pri 
čezmejnih storitvah, - finančna pomoč 
prevzemnikom družinskih podjetij, - sku-
pna položnica za nadomestila za avtorske 
pravice (SAZAS, ZAMP, IPF, RTV)…

***

ZAKLJUČEK ČEZMEJNE ŠOLE  
INTERNACIONALIZACIJE –  
CONNECT SME PLUS (INTERREG  
SLOVENIJA-AVSTRIJA)
15. maja 2019 bomo izvedli še zadnji 
MODUL 7 v okviru omenjenega projekta 
in hkrati zaključili s Čezmejno šolo inter-
nacionalizacije. Dogodek bo na Fakulte-
ti za organizacijske vede. Zahvaljujemo 
se vsem udeležencem, ki so obiskovali 
module in jim hkrati želimo veliko uspeha 
pri čezmejnem poslovanju.  

***

Konec marca 2019 je elektro sekcija pri 
OOZ Kranj organizirala strokovno ekskur-
zijo. Ogledali smo si podjetje TEM Čatež, ki 
proizvaja vrhunske vtičnice in stikala. Po 
kosilu smo se ustavili v Vinogradniškem 
domu Čatež, na poti domov pa smo se 
ustavili tudi na Jurjevi domačiji.

***

18. aprila 2019 smo na zbornici organizira-
li Računovodski zajtrk, ki je bil zelo dobro 
obiskan. Teme so bile predlogi sprememb 
davčne zakonodaje, predstavitev novega 
produkta AJPESa FINANČNI POMOČNIK 
(postali so tudi partnerji pri kartici Moza-
ik podjetnih) in predavanje ge. Nine Ličar 
z ZDOPSa o urejanju delovnih razmerij s 
poudarkom na posebnostih.

Ker je mestna občina Kranj gibalno oviranim 
neprijazno okolje, so se v programu liste Zoran 
Za Kranj zavezali, da bodo pričeli zadeve na 
tem področju spreminjati na bolje. Veliko teža-
vo predstavlja invalidnim osebam dostopnost 
v stavbo MO Kranj. O tem je lista Zoran Za 
Kranj pripravila referat s predlogi in predlagala 
točko za obravnavo te teme na dnevnem redu 
mestne seje. Tako se je mestni svet seznanil s 
težavo in rešitvami na aprilski mestni seji. 
Zadevo je namreč treba nujno urediti tudi 
zaradi tega, ker po novem Evropskem aktu o 
dostopnosti, MO Kranj v teh okoliščinah tvega 
visoke globe. 
Osebam, ki prispejo brez asistenta na invalid-
skem vozičku, sedaj pri premagovanju težav 
pomagajo varnostniki, občasno pa tudi naklju-
čne stranke, ki se nahajajo v tistem trenutku v 
stavbi. 
Predvsem pri osebah na invalidskem vozičku je 
treba poudariti, da gre v tem primeru za osebe, 
ki jim najmanjši nepravilen premik lahko pov-
zroči trajnostno škodo. Kdo bo v primeru poš-
kodb in posledično tožb odgovarjal?
Ne smemo pozabiti, da so te osebe tudi raznih 
telesnih konstrukcij in različne teže ter jo en 
sam varnostnik (moški ali ženska) ali stranka ne 
more dvigniti. Nekaterih se niti dvigati ne sme. 
Poleg tega so to ljudje, ki niso usposobljeni za 
delo s temi osebami.
Hendikepirane osebe predstavljajo pomem-
ben del prebivalstva v občini. Njihove pravice 
so enake pravicam vseh ostalih državljanov. 
Zavedati se moramo, da hendikepirana oseba 
lahko danes postanemo mi, jutri nekdo bližnji, 
sodelavec, prijatelj ... Čez noč lahko oseba v 
kolektivu postane hendikepirana. Tudi z vidika 
te teze moramo resno razmisliti o prilagodit-
vah dostopa.
S tega vidika in upoštevanju dejstev, lahko 
korak po koraku postanemo prijazna občina. 
Vsak delček v mozaiku, vsaka še tako drobna 
preureditev, tem ljudem pomeni veliko. Prislu-
hnimo in pomagajmo jim. Le tako lahko priž-
gemo luč v Kranju, kar je slogan liste Zoran Za 
Kranj.

LISTA ZORAN  
ZA KRANJ  
RIŠE NASMEHE 
TUDI TISTIM,  
KI POMOČ  
NAJBOLJ  
POTREBUJEJO

Suzana P. Kovačič

Kranj – Strokovno srečanje v 
Mestni knjižnici Kranj so 
organizirali Nacionalni 
inštitut za javno zdravje, 
Območna enota Kranj, Mes-
tna občina Kranj in Osnov-
no zdravstvo Gorenjske. 
Predstavili so podatke, kako 
zdravi smo na Gorenjskem, 
govorili o alkoholu kot deja-
vniku tveganja za zdravje, o 
nadgradnji preventivnih 
programov na primarni 
zdravstveni ravni na prime-
ru kranjskega Centra za kre-
pitev zdravja ter o vlogi sku-
pnosti pri oblikovanju zdra-
vju podpornega okolja.
"Zdravstveno varstvo v 
gorenjski regiji je v slabšem 
položaju po kar nekaj kazal-
nikih: imamo manj zdravni-
kov, diplomiranih medicin-
skih sester in zdravstvenih 
tehnikov, posledično na 
enega pride tudi več pacien-
tov. Imamo manj bolnišnič-
nih postelj na splošno in 
manj postelj za akutno obra-

vnavo. Po drugi strani pa 
kazalniki zdravja kažejo zelo 
dobre rezultate. Zdravje 
Gorenjcev je boljše od slo-
venskega povprečja," je 
ponazorila predstojnica 
NIJZ, OE Kranj Alenka Haf-
ner. Izzivov je seveda precej, 
med njimi preprečevanje 
obolevanja za klopnim 
meningoencefalitisom s 
spodbujanjem k cepljenju. 
Obenem so bile na Sloven-
skem trgu spremljevalne 
aktivnosti v okviru projekta 
Dan brez alkohola, ki je 
potekal v sklopu Karitasove 
akcije 40 dni brez alkohola 
in projekta Skupaj za odgo-
voren odnos do pitja alkoho-
la (SOPA). Kot je povedala 
Judita Mušič, na kranjski 
območni enoti NIJZ odgo-
vorna za projekt SOPA, je 
namen projekta zmanjšati 
škodljivo pitje alkohola ter 
krepiti zdrav življenjski slog. 
Dan brez alkohola so izvedli 
v sodelovanju z Društvom 
za zdravje srca in ožilja, 
Šentom, Društvom prijatel-

jev mladine Slovenije, Slo-
vensko Karitas, Uradom za 
delo Radovljica, Policijsko 
postajo Kranj in Višjo stro-
kovno šolo za gostinstvo in 
turizem Bled. Mušičeva je 
ponazorila s podatki: bolni-
šnično se je zaradi bolezni 
in stanj, ki so neposredno 
pripisljiva alkoholu, na 
Gorenjskem lani zdravilo 
2,4 odstotka prebivalcev. 

Vinjenih povzročiteljev pro-
metnih nesreč je bilo lani na 
Gorenjskem 8,4 odstotka, 
slovensko povprečje je bilo 
9 odstotkov. Stanje je skrb 
zbujajoče pri mladih, ki vse 
več posegajo po alkoholu, še 
posebej je to opazno pri 
dekletih. Nasvet Judite 
Mušič: namesto druženja ob 
alkoholni pijači raje izberite 
šport.

Skupaj za zdravje
Ob svetovnem dnevu zdravja je bilo v Kranju strokovno srečanje na temo Skupaj za zdravje 
prebivalcev Gorenjske. Potekale so tudi spremljevalne aktivnosti v okviru projekta Dan brez alkohola.

Na Slovenskem trgu v Kranju so obenem obeležili projekt 
Dan brez alkohola. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Stražišče – Drugi majski 
petek, 10. maja, bo na Bara-
govem trgu v Stražišču pote-
kala že petdeseta Stražiška 
tržnica. Začela se bo ob 17. 
uri, ponudba pa bo še pose-
bno bogata, saj se bo na 
lokalni eko in konvencional-
ni tržnici predstavilo več kot 
dvajset ponudnikov.
"Ob jubileju pripravljamo 
tudi predstavitev domače in 
okoliških krajevnih skupno-
sti. Predstavile se bodo kra-
jevne skupnosti Besnica, 
Bitnje, Jošt, Mavčiče, Ore-

hek - Drulovka, Podblica, 
Stražišče in Žabnica," je v 
imenu organizatorjev pove-
dal predsednik Krajevne 
skupnosti Stražišče Jure 
Šprajc.
Ob 17.30 bo na Baragovem 
trgu predstavitev godcev 
Folklorne skupine Sava, od 
18.30 do 19.30 pa bo v dvo-
rani živa stojnica s pristno 
ponudbo glasbe, stihov in 
zgodovine iz domačih logov: 
brezplačno bosta prodajala 
sošolca Andrej Šifrer (kan-
tavtor) in Janko Proj (ljubi-
teljski zgodovinar in avtor 
knjižice o lončkarjih).

Jubilejna tržnica
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1. maj je praznik ob katerem počasti-
mo delavski boj, saj je bil ta datum 
določen za praznik v spomin na dela-
vske demonstracije, ki so v tem času 
potekale leta 1866. Ena izmed glavnih 
zahtev takratnih shodov, v katerih je 
umrlo 11 ljudi, je bila uvedba 8 urne-
ga delavnika. Takrat so delavci s svo-
jim sindikalnim bojem uspeli izboriti 
to osnovno delavsko pravico. Zaskr-
bljujoče pa je, da se je v današnjih ča-
sih potrebno ponovno boriti zanjo. 
Živimo v času, ko tehnologija omogo-
ča, da proizvajamo več in nudimo 
boljše storitve za enako vloženega 
časa in dela. Dobrin in storitev je 
objektivno dovolj za vse. In namesto 
da bi to vodilo v krajšanje delovnega 
časa in boljše življenje za večino ljudi 
smo priča bilancam ob koncih leta, ki 
kažejo, kako majhen delež bogatih 
poseduje vedno več bogastva. Večina 
človeštva pa je vedno bolj siromašna. 
To je boleč dokaz, da kljub 21. stoletju 
človeštvo ni bistveno napredovalo v 
solidarnosti in človeškosti. In da se je 
za delavske pravice potrebno še ve-
dno boriti. In to tako v času krize kot v 
času gospodarske rasti. Kar je nauk 
zadnjih let, ko smo nekako naivno pri-
čakovali, da bodo podjetja delila veli-

ke dobičke. Kot so delavci z razume-
vanjem delili breme zadnje krize. Ob-
stajajo sicer izjeme, še vedno pa po-
večini ostaja ogromen razkorak med 
rastjo dobičkov v zadnjih letih in ra-
stjo plač.
To nas uči, da delavci velikokrat ne 
morejo računati na razumevanje vod-
stev podjetij in države. Na kar pa lah-
ko računajo je solidarnost in tisti pravi 
kolegi. Povezanost delavcev v sindi-
kat se vedno znova kaže kot bistven 
branik delavskih pravic in standarda 
delavcev. Tako so države z najboljšimi 
plačami in delavskimi pravicami prav 
tiste, kjer je sindikalna organiziranost 
najvišja. To so med drugim skandina-
vske države.
Če se tudi v vaši sredini želite poveza-
ti v sindikat in izboljšati delovne po-
goje na vašem delovnem mestu se 
lahko obrnete na Mateja Jemca (ma-
tej.jemec@sidnikat-zsss.si; 040-690-
344) in Mirelo Žnidarec (mirela.znida-
rec@sindikat-zsss.si), ki na Območju 
ZSSS Gorenjske že več let skrbita za 
podporo članom sindikatov ZSSS. 
Naj se v čim več delovnih sredinah 
delavci ponovno povežejo in skupaj 
ustvarijo boljšo prihodnost. 
Živel 1. in 2. maj!
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ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE,
Območna organizacija Gorenjske vabi na

37. prvomajsko srečanje  
na Križni gori
1. maja 2019 ob 11. uri
Slavnostna govornica bo predsednica sindikata v Domu  
upokojencev Kranj Nataša Malnar. Prisotne bo nagovoril  
tudi župan Škofje Loke Tine Radinja.

 V kulturnem programu bodo sodelovali Pihalni orkester Škofja Loka 
in članice Mažoretnega društva Železniki. Za dobro razpoloženje 
bo do 18. ure skrbel Ansambel Strmina, za gostinsko ponudbo pa bo 
skrbela Lovska družina Križna Gora in mesarija Štajnbirt.

Vabljeni na Križno goro!

 

Mirela ŽnidarecMatej Jemec

ELEKTRONIKA

Vilma Stanovnik

Kranj – Osmi zaporedni PA-
RAWing 2019 se seli na Go-
renjsko, v Kranj. Dogodek 
in zbor motoristov, ki bo v 
soboto, 1. junija, ob 10. uri 
(v primeru slabega vremena 
8. junija), pripravljata Zdru-
ženje Goldwing Slovenija in 
Društvo paraplegikov Go-
renjske v sodelovanju z Zve-
zo paraplegikov Slovenije. 
Motoristi se bodo iz Kranja 
mimo Preddvora odpravili 
na Jezersko, kjer se bodo 
ustavili pri Planšarskem je-
zeru ter se po krajšem po-
stanku vrnili nazaj v Kranj. 

"Ob dogodku bo potekalo 
praznovanje praznika kra-
jevne skupnosti bratov 
Smuk – Smukfest. Letošnji 
dogodek bo posvečen po-
kojnemu Janiju Trdini – 
pobudniku takšnih srečanj 
in motorističnih popoto-
vanj paraplegikov," je pove-
dala predsednica krajevne 
skupnosti bratov Smuk Ma-
nja Zorko. Poleg praznova-
nja krajevnega praznika se 
bodo predstavili tudi slikar-
ji slikarske sekcije Zveze 
paraplegikov Slovenije, 
predstavili pa bodo tudi de-
javnost Društva paraplegi-
kov Gorenjske. 

PARAWing v Kranju

Mateja Rant

Kranj – Pred posvetom o pri-
hodnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja, ki ga je 
ministrstvo za izobraževa-
nje, znanost in šport pripra-
vilo v prostorih kranjske ob-
čine, sta minister Pikalo in 
župan Rakovec spregovorila 
o načrtovanih občinskih 
projektih s področja vzgoje 
in izobraževanja oziroma 
športa.
"Na prvem delovnem sreča-
nju smo predvsem 'dali pro-
bleme na mizo'," je po sre-
čanju poudaril minister in 
dodal, da so ugotovili, da je 
kar nekaj skupnih stvari, od 
nepremičninskih do drugih, 
ki jih lahko začnejo hitro re-
ševati. "In jih tudi moramo, 
saj je objekt v ožjem sredi-
šču Kranja, ki je v lasti mini-
strstva, v zelo slabem stanju 
in ga je treba hitro sanirati." 
Zgolj svetovalno vlogo pa bo 
imelo ministrstvo pri reše-
vanju prostorske stiske vrtca 
v Bitnjah, kjer občina raču-
na predvsem na pomoč pri 

selitvi oddelka vrtca v Žabni-
co, ko se bo začela gradnja 
nadomestnega objekta. Žu-
pan je ministra seznanil s 
povečanjem potreb po šol-

skih in vrtčevskih prostorih 
tudi na Planini, kjer bi radi 
za to namenili prostore v 
nekdanji trgovski šoli, tam-
kajšnjo Kovačnico pa bi pre-

selili na drugo lokacijo. Za 
prenovo podružnice Center 
OŠ Simona Jenka ob Prešer-
novem gaju pa so po Rakov-
čevih besedah že izbrali izva-
jalca in naj bi se dela kmalu 
začela. V pogovorih so se 
dotaknili še problematike 
priseljevanja, kjer sta najve-
čji težavi prisotnost otrok pri 
pouku in jezikovna ovira. Pi-
kalo možnost sodelovanja 
vidi še na visokošolskem po-
dročju, saj je Kranj tudi uni-
verzitetno mesto. "Gre pred-
vsem za vprašanje vloge fa-
kultete znotraj Univerze v 
Mariboru, na kar lahko v do-
ločeni meri vplivamo, seveda 
da ob tem ne rušimo avtono-
mije univerze."
Župan je ob koncu poudaril 
še razveseljivo novico o po-
stavitvi reflektorjev na atlet-
skem stadionu. "Nogometni 
klub Triglav bo tako ob sto-
letnici dobil reflektorje kot 
edini prvoligaš, ki tega še 
nima." Računajo, da bodo 
za to sredstva v višini sto ti-
soč evrov dobili tudi na raz-
pisu ministrstva. 

Ministru predstavili načrte
V prostorih kranjske občine je minuli petek potekalo delovno srečanje župana Matjaža Rakovca in 
ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala.

Minister Jernej Pikalo na posvetu na kranjski občini 

Župan je ministra seznanil s povečanjem potreb 
po šolskih in vrtčevskih prostorih tudi na 
Planini, kjer bi radi za to namenili prostore v 
nekdanji trgovski šoli, tamkajšnjo Kovačnico pa 
bi preselili na drugo lokacijo.
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Krajevne skupnosti

Kranjske novice, petek, 26. aprila 2019
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Certifikat

Zbornica komunalnega gospodar
st

va

Komunala Kranj prejela certifikat 
"Voda iz pipe"

Komunala Kranj je med prvimi podjetji v Sloveniji, ki so 
podpisala Zavezo certifikata in prejela certifikat  

"Voda iz pipe". Naše poslanstvo je okoljsko ozaveščanje in 
odgovorno ravnanje za čisto ter zdravo okolje, zato s  

podpisom Zaveze z zgledom opozarjamo na prakso pitja 
pitne vode iz pipe kot naše najbolj dragocene dobrine in 

aktivno spodbujamo, promoviramo in prakticiramo  
spreminjanje navad, saj tako prispevamo k ohranjanju  

tistega, kar je najpomembnejše – našega zdravja in okolja. 

Pijmo vodo iz pipe.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ, KRN-3014/19

 

Vilma Stanovnik

Britof – Od lanskega decem-
bra imajo v Krajevni skup-
nosti Britof novo vodstvo. 
Predsednica krajevne skup-
nosti je Martina Prusnik, 
podpredsednica Marjeta 
Remic, svetniki pa: Gregor 
Tomše, Janez Logar, Urša 
Korošec, Matjaž Bogataj in 
Anže Jelar. Prav tako imajo 
nekaj novih predsednikov 
tamkajšnja društva: RK Bri-
tof -  Orehovlje vodi Andreja 
Poljanšek, NK Britof Anže 
Jelar, ŠD Rokce pa Gustav 
Horvat.
Sredi prejšnjega meseca so 
v krajevni skupnosti Britof 
začeli gradnjo kanalizacij-
skega omrežja. Več infor-
macij in podatke o poteku 
del krajani lahko najdejo na 
www.gorki2.si, v primeru 

dodatnih vprašanj in pojas-
nil pa se lahko obrnejo na 
predsednico, podpredsedni-
co in svetnike Krajevne sku-
pnosti Britof. Od tega mese-
ca je na gasilskem domu na 
oglasni deski izobešen načrt 
poteka del.
"Naj povem tudi, da je v 
letu 2020 načrtovana izgra-
dnja pločnika med Miš 
Mašem in Johanco," je 
povedala predsednica Prus-
nikova in pojasnila, da so 
bile v marcu izvedene šte-
vilne akcije s strani društev, 
ki delujejo v vasi. 
Gasilci so imeli predstavitev 
postopkov oživljanja in upo-
rabe AED. Rdeči križ je izve-
del meritve sladkorja v krvi 
in tlaka. Prav tako je bila 
organizirana krvodajalska 
akcija, konec meseca pa še 
čistilna akcija.

V Britofu precej novosti

Besnica – Krajevna skupnost Besnica organizira letos že 36. 
Pohod na Špičasti hrib. Špičasti hrib je 837 metrov visoka 
vzpetina zahodno od Svetega Jošta nad Kranjem, nanj pa se 
je moč povzpeti iz različnih smeri: iz Spodnje Besnice (ribo-
gojnica), Čepulj, Zgornje Besnice (Podrovnik) ali Rakovice. 
Pohod bo v nedeljo, 5. maja, med 7. in 12. uro. Hkrati bo to 
tudi prvi pohod v spomin na Mirka Bernika, ki je bil od vse-
ga začetka glavni organizator tega priljubljenega pohoda, a 
je žal lani avgusta umrl. 

Pohod na Špičasti hrib

Vilma Stanovnik

Struževo – Od konca lanske-
ga leta naprej svet Krajevne 
skupnosti Struževo sestav-
ljajo predsednik Tomaž 
Sajovic, podpredsednica Ire-
na Kovač ter člani Barbara 
Cuderman, Mira Lesičar 
Grbić, Ana Vučer, Brane 
Kirt in Simon Rakovec. 
"Med nami prevladujejo 
ženske, ker so v zadnjem 
obdobju tudi najbolj aktiv-
ne pri organizaciji dogod-
kov in vzgoji ter najbolj 
skrbijo za identiteto naše 
skupnosti. Kljub temu da 
pri nas ni težav s številom 
kandidatov za delo, je naš 
cilj, da se v skupnost aktiv-
neje vključijo mladi in tudi 
oni prevzamejo odgovor-
nost za prihodnost," pravi 
predsednik Tomaž Sajovic 
in dodaja, da poleg članov 
sveta KS pri izvedbi prire-
ditev aktivno sodeluje in 
pomaga več kot petdeset 
krajanov, marsikdaj pa 
celo sedemdeset odstotkov 

vseh prebivalcev krajevne 
skupnosti.
Pripravljajo kar nekaj tradi-
cionalnih prireditev, od 
obdarovanja otrok do sreča-
nja starejših, pomembna 
dejavnost, ki poteka enkrat 
tedensko, pa so že tri leta 
Ustvarjalnice, ki se jih red-
no udeležuje 25 deklic in 
dečkov, ki tudi tvorijo jedro 
dramske skupine. Vsako 

leto odigrajo dramsko igro z 
vsaj petimi ponovitvami.
Med športnimi dejavnostmi 
je poleg telovadbe za starej-
še zelo aktivna sekcija v prs-
tometu, ki se udeležuje tur-
nirjev po vsej Sloveniji in 
vsako leto tudi organizira 
turnir.
Hitrejši tok informacij z zelo 
dobro urejeno in ažurirano 
stranjo na Facebooku je omo-
gočil sprotno spremljanje 
dogajanja v naselju in širše. 
Zelo razveseljivo je, da ta 
način komuniciranja uporab-
lja zelo veliko starejših, kar 
pomeni, da je vsaka družina 
lahko dobro informirana. 
"V tem mandatu bo treba 
veliko bolj uskladiti in prila-
goditi program dela z doma-
čo občino. Naša želja je, da 
se prek športa, rekreacije, 
kulture in druženja začne 
tudi ponovno povezovanje 
krajevnih skupnosti," pou-
darja predsednik Sajovic in 
pravi, da je dotacija, ki jo 
dobijo od občine, edini stal-
ni vir dohodka." K sreči ima-

mo veliko zelo dobrih podje-
tij, podjetnikov in tudi še 
nekaj kmetij, kjer nam red-
no priskočijo na pomoč s 
sredstvi ali prostovoljnim 
delom," dodaja Sajovic. 
"V našem naselju, naši sku-
pnosti imamo še veliko 
nedokončanih projektov in 
nerealiziranih idej," tudi 
pravi predsednik Tomaž 
Sajovic in pojasnjuje, da je 
nujno urediti pločnik na 
cesti nad "Podovnico" in 
dokončati sanacijo mostu, 
prav tako pa je zelo pomem-
ben projekt ureditve križišča 
pri Perivniku in s tem vklju-
čevanje na državno Koroško 
cesto. 
Želijo si tudi, da se uredijo 
razmere glede gospodarjen-
ja z domom krajevne skup-
nosti. Kot pomemben cilj so 
si zadali tudi ureditev last-
ništva športnega igrišča ter 
skrbi zanj. Prav tako si želi-
jo, da se vendarle izvede 
projekt Naš sadovnjak – oži-
vitev starih sadnih dreves na 
javni površini.

V Struževem so aktivni
V Krajevni skupnosti Struževo skrbijo za različne dejavnosti, od kulturnih do športnih, sodelujejo pa 
tudi pri pripravi za kraj pomembnih projektov.

Tomaž Sajovic
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Kranj, maj 2019

Kako se je porodila ideja o Kranjski pi-
vovarni in Kranjskem pivu?
Bila sem zastopnica odličnega proizvajal-
ca tehnološke opreme in sladu sladarne 
Wayermann, ki po kvaliteti sega v sam 
svetovni vrh, če ne prav na vrh. Imela sem 
tehnološko opremo, surovine, izkušnje in 
porodila se je ideja za lastno proizvodnjo. 
Vedno sem imela v mislih, da mora biti 
pivo naravno in kvalitetno. Idejo za Kranj-
sko pivo sem dobila v literaturi, po naklju-
čju pa v gostilni v Škofji Loki opazila tudi 
originalni plakat Kranjskega piva in pivo-
varne, ki je vabila na neki dogodek. Takrat 
sem vedela, da bomo delali Kranjsko pivo. 
Sovpada z idejo o kakovosti in našo lokaci-
jo – Kranjem.

Pri nastajanju blagovne znamke ste se 
povezali tudi z Jožetom Trobcem. Kako 
se je križala vajina pot?
Moje ime je Verica, ki je nekako povezano 
z veverico. Tudi v otroštvu so me starši 
povezovali z veverico, in tako sem prišla 
na idejo, da bi bila v pivovarskem emble-
mu ta živalica. Od agencij sem dobila več 
predlogov, vendar so me vse asociirale na 
kakšno drugo žival. Mož je moje »težave« 
omenil Jožetu Trobcu, ki mi je še isti dan 
poslal logotip, in ta veverica je bila to, kar 
sem iskala.

Kultura pitja piva je v trendu. Na trgu 
so se pojavila številna aromatična craft 
piva, pšenična, brezglutenska piva ... 
Kakšna je posebnost Kranjskega piva?
Izvirna receptura kranjskega piva izhaja iz 

UTRIP KRANJA
pomladni

www.visitkranj.si

bavarskega kraljevega dvora. Proizvajamo 
ga tradicionalno po zakonu bavarske čisto-
sti. To pomeni, da je pivo narejeno iz kako-
vostnega  slada,  naravnega hmelja in kvasa 
in dobre vode.
Pri običajnem varjenju piva se žal   (pre)
večkrat uporabljajo tudi različni dodatki, 
naravni ali malo manj naravni, ki pomagajo 
izboljšati barvo, peno in okus piva, pred-
vsem pa poskrbijo , da gre pivo lahko čim 
prej na trg in je nadpovprečno dolgo upo-
rabno.
Kranjsko pivo ne vsebuje nobenih dodat-
kov, dodanih sladkorjev ali konzervansov. 
Večina piv je filtrirana in pasterizirana, 
kranjsko pivo ni   filtrirano in ne pasteri-
zirano ter zato nekoliko bolj motno. S fil-
triranjem se pivo osiromaši, zato se tega 
postopka v kranjski pivovarni ne poslužu-
jemo. Vendar pa to pomeni tudi to, da pivo 
ni obstojno tako dolgo, kot druga piva.
Kranjsko pivo je naraven produkt, kar pove 
tudi podatek, da mora od kuhanja pa do 
trenutka, ko ga lahko gostu postrežemo 
miniti vsaj 28 dni – torej natanko en lunin 
cikel .

Kakšne vrste piva nastajajo v vaši pivo-
varni?
Proizvajamo pivo spodnjega vrenja, t. i. la-
ger piva, in zgornjega vrenja,  t. i. ale piva. 
Predvsem zadnja so danes zelo popularna. 
Včasih je bila to pijača revnih slojev, ker ni 
zahtevala kvalitetne tehnološke opreme. 
Cel postopek se vrši pri višjih temperatu-
rah in zanj ne rabiš hlajenja. Imamo tri la-
ger piva – Kranjsko svetlo, Kranjsko temno 
in Kranjsko rdeče pivo in dve ale – Kranjsko 
rženo in Kranjsko pšenično. Vsak od teh se 
lahko odnese tudi domov, in sicer  v 2-, 0,5- 
ali 0,3-litrskih steklenicah ali pa v 5-litrskih 
sodčkih.

Poleg dobre pivovarne sodi tudi dobra 
pivnica. Kakšna je vaša ponudba?
V pivnici poleg piva in drugih pijač postre-
žemo tudi s kranjsko klobaso, bavarskimi 
prestami in picami. Ravno zdaj uvajamo 

tudi novost, dodatno jed ob koncih tedna. 
Veliko se dogaja, zato je najbolje, da nas 
spremljate na socialnih omrežjih. Pivnica 
je odprta od torka do četrtka od 11. do 23. 
ure, ob petih in sobotah pa od 11. do 24. 
ure.

V katerih mestnih lokalih v Kranju se 
da tudi poskusiti Kranjsko pivo, poleg v 
vaši pivnici, seveda?
Pivo lahko dobite v Gostilni Kot, Terasa 
Baru, Layerjevi hiši in v Cafe galeriji Pun-
gert.

Pred vrati je sezona piknikov in drugih 
praznovanj na prostem. Se da pri vas 

dobiti večje količine piva in vso potreb-
no opremo za točenje?
Kranjsko pivo imamo na voljo tudi v sodč-
kih po 10, 20, 30 in 50 litrov. Idealni so za 
piknike, pri čemer vam brezplačno posodi-
mo še točilni aparat, da lahko sami brez te-
žav točite hladno pivo. Večje količine so po 
predhodnem naročilu, da za vsakega kupca 
posebej natočimo sode.

Vašo pivovarno si je mogoče tudi ogle-
dati, kako poteka vodenje?
Izvajamo vodene oglede za najavljene 
skupine. Skupina lahko šteje do dvajset, 
največ 25 ljudi. V primeru, da je večja, jo 
razdelimo in jih polovica počaka v pivnici. 
Ogled traja približno pol ure, degustirate 
pa lahko od tri do pet vrst piva. Ogled sta-
ne dva evra.

Kaj bi si po vašem mnenju moral ogle-
dati vsak obiskovalec Kranja?
Vsekakor staro mestno jedro, ki je čudovi-
to. Seveda pa vabljeni tudi v Kranjsko piv-
nico.

KRANJSKE ZGODBE - KRANJSKO PIVO

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: Blaž HafnarFoto: Maja MilosavljevićFoto: Doroteja Smerdu

Kranjsko pivo je ena izmed treh dobrot, ki soustvarjajo Kranjski kulinarični trio. Kranjsko pivo ima za seboj že dvestoletno zgodovino, saj so ga začeli 
variti že leta 1818. Ime je pivo dobilo po naši tedanji domovini, deželi Kranjski in se obdržalo skoraj sto let. Z odprtjem Kranjske pivovarne in pivnice 
ob kanjonu reke Kokre (v Centru IBI ) leta 2014 se je ponovno pojavilo na tržišču za vse ljubitelje izvirnih piv. Verica Sodnik, idejna vodja in lastnica 
Kranjske pivovarne, ima kot dobaviteljica surovin in tehnološke opreme po državah Balkana s proizvodnjo piva več kot 20-letne izkušnje.
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KAM V MESECU MAJU?
ČETRTEK, 9. maj 2019

16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2
18.00 FONtastični koncert,	Pungert
18.00 EU Pub Quiz,	Župančičeva	ulica	22
19.00 Predavanje: Videni. Zakaj se vse več   
 opazujemo in razkazujemo
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19.00 Predstavitev kataloga o Henriku   
 Marchlu in javno vodstvo
	 Mestna	hiša
20.00	 Kahlil Gibran: Prerok (abonma Petek  
 2 (2. skupina)),	Stolp	Škrlovec
20.00	 Ivan Cankar: Ob zori
	 Prešernovo	gledališče

PETEK, 10. maj 2019
16.00 Festival INTEGRA,	Stolp	Škrlovec

Društvo	ProSoc	organizira	5.	festival	odrske	ume-
tnosti	 za	 ranljive	 skupine	 INTEGRA.	 Program	 bo	
sestavljen	 iz	 dveh	 gledaliških	 predstav,	 baletne	
predstave,	koncerta,	filma	in	razstave.
17.00 Plesno ustvarjalna delavnica
	 Galerija	Bala
18.00 Beseda ni konj,	OKC	Krice	Krace
18.30 Razstava: Lutke, fotografska razstava
	 OKC	Krice	Krace
11.00 Nacionalno odprtje Tedna   
 vseživljenjskega učenja
	 Letno	gledališče	Khislstein
17.00 XVI. Mednarodni otroški in mladinski  
 folklorni festival Kranj »FOS 2019« 
	 Letno	gledališče	Khislstein
20.00	 Otvoritev 25. Tedna mladih
	 Slovenski	trg
22.00	 25. Teden mladih: Koncert, Naveza   
 kranjskih lokalov,	Klubar

SOBOTA, 11. maj 2019
8.00 Sejem: Etnografski dan 2019
	 Glavni	trg
8.00 Bolšji sejem, Glavni	trg
9.00 Festival: Svet v malem 2019
	 Avla	Mestne	občine	Kranj
10.00 Delavnica: Veščine za krepitev   
 partnerskega odnosa
	 Mestna	knjižnica	Kranj
10.00 Krančkov zajtrk,	Pungert
12.00	 25. Teden mladih: Žar mojster
	 Slovenski	trg
21.00	 25. Teden mladih: Adi Smolar
	 Klubar
21.00	 25. Teden mladih: Impro maraton
	 Stolp	Škrlovec
21.00	 Nočni tek po ulicah Kranja 2019
	 Glavni	trg
21.00	 25. Teden mladih: Hip hop - Klemen   
 Klemen & local support
	 Rock	bar	Down	town

NEDELJA, 12. maj 2019
10.00 25. Teden mladih: Športna nedelja
	 OŠ	Simona	Jenka	-	podružnica	Center
11.00 25. Teden mladih: Delavnica cajonov
	 Slovenski	trg
16.00 Zelena Korenit: Delavnica risanja   
 rastlin,	Layerjeva	hiša
16.00 25. Teden mladih: Paintkado
	 Slovenski	trg
17.00 25. Teden mladih: Posebni gostje
	 Slovenski	trg

PONEDELJEK, 13. maj 2019
16.00 25. Teden mladih: Graffiti tour
	 Slovenski	trg
16.00 25. Teden mladih: Ulično gledališče
	 Slovenski	trg

16.00 Švica - včeraj in danes
	 Švicarska	šola
17.00 25. Teden mladih: Turnir v namiznem  
 hokeju,	Slovenski	trg
18.00 25. Teden mladih: Ponytlon
	 Mohorjev	klanec
18.00 25. Teden mladih: Fotografska   
 razstava Kranjske stene-kranjske   
 scene,	Slovenski	trg
19.00 Evropski večeri Lojzeta Peterleta
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19.00 25. Teden mladih: Jazz večerja
	 Slovenski	trg
20.00	 25. Teden mladih: Modna revija nad   
 zvezdami,	Stolp	Škrlovec

TOREK, 14. maj 2019
16.00 Delavnica: Krasilnica
	 Mestna	knjižnica	Kranj
16.00 25. Teden mladih: Delavnica,   
 Priprava fermentirane hrane
	 OŠ	Simona	Jenka
16.00 25. Teden mladih: Balinčkanje
	 Slovenski	trg
16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2
19.00 25. Teden mladih: Večer ob ognju s   
 Carmen manet, Slovenski	trg
19.00 25. Teden mladih: Mladi impro   
 majstri,	Rock	bar	Down	town
19.00 Odprtje razstave Everest 1979 -   
 2019; 40 let prvega slovenskega   
 vzpona na vrh sveta,	Grad	Khislstein

Letos	mineva	štirideset	let	od	prvega	slovenskega	
vzpona	na	 najvišjo	 goro	 sveta.	 Prva	Slovenca	na	
vrhu	 sta	 bila	 Kranjčana	 Nejc	 Zaplotnik	 in	 Andrej	
Štremfelj.
19.00 Blisk eksplozije nad nočnim   
 Krainburgom,	Mestna	knjižnica	Kranj
21.00	 25. Teden mladih: Koncert, Noreia
	 Layerjeva	hiša

SREDA, 15. maj 2019
9.00-18.00 Parada učenja, Slovenski	trg
12.30	 Delavnica: Miti našega časa 
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.30 Delavnica: Stolpova klepetalnica,   
 Čutenja,	Pungert
18.00 Brezplačna projekcija evropskega   
 filma Bojevnica,	Cineplexx	Kranj
18.00 Razstava: Daša Keber, Živeli so
	 Layerjeva	hiša
19.00 Predavanje: Špela Vehar, Od   
 prehranske zmede do samozavesti
	 Layerjeva	hiša
19.00 25. Teden mladih: Gledališka   
 predstava, Kar bomo želi,	Bazen	Kranj
19.00 Potopis: Po železni cesti od Reteč do  
 Šanghaja,	Mestna	knjižnica	Kranj
19.30 25. Teden mladih: Manca Berlec
	 Kavka	bar
21.00	 25. Teden mladih: Stand up
	 Bazen	Kranj
21.00	 25. Teden mladih: Etno Banda   
 Poseben gušt, Layerjeva	hiša

ČETRTEK, 16. maj 2019
15.00	 25. Teden mladih: Popoldne v parku
	 Prešernov	gaj
16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2
16.00 25. Teden mladih: Slaščičarska   
 delavnica,	OŠ	Simona	Jenka
17.00 25. Teden mladih: Ogrevanje za   
 Beach party,	Slovenski	trg
17.00 Delavnica: Moje zdravje, ključ do   

 sreče moje družine
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19.00 Muzejski večer Khisli na širšem   
 mariborskem področju
	 Ullrichova	hiša
20.00	 Ivan Cankar: Ob zori
	 Prešernovo	gledališče
13.00 Frankofonski festival   
	 Letno	gledališče	Khislstein
21.00	 25. Teden mladih: Koncert, Shadow   
 Universe,	Stolp	Škrlovec

PETEK, 17. maj 2019
10.00 Sejem gramofonskih plošč
	 Mestna	knjižnica	Kranj
15.00	 25. Teden mladih: Šahovski turnir
	 Slovenski	trg
17.00 25. Teden mladih: Scavenger hunt
	 Slovenski	trg
17.00 Zelena Korenit: Delavnica naravnega  
 barvanja tekstila in ročnega printa z   
 rastlinami,	Layerjeva	hiša
17.00 Delavnica: Godalkanje,	Pungert
17.00 25. Teden mladih: Ko to tamo pleza
 FA	plezani	center,	Mirka	Vadnova	1
17.30 25. Teden mladih: Turnir v taroku
	 Slovenski	trg
18.00 Koncert: Ponovitev prvega, Bid   
 bang,	Mestna	knjižnica	Kranj
19.00 Vitrina meseca Rimskodobna   
 keramika, ki je dosegala kvaliteto   
 sodobnega porcelana
	 Mestna	hiša
20.00	 25. Teden mladih: Štapkin veliki TM   
 pub crawl,	Klubar
22.00	 25. Teden mladih: Techno
	 Bazen	Kranj
22.00	 25. Teden mladih: Silent party
	 Klubar

SOBOTA, 18. maj 2019
9.00 Kolesarski dan pod Storžičem
	 Glavni	trg

Kolesarska	tržnica	v	starem	Kranju,	začinjena	z	le-
žernim	kolesarjenjem	in	spoznavanjem	zanimivosti	
podeželja.
10.00 Stolpov igralni dan z NATUROM
	 Pungert
10.00 Mednarodni muzejski dan
	 Grad	Khislstein
11.00 Zelena Korenit: Delavnica naravnega  
 barvanja tekstila in ročnega printa z   
 rastlinami,	Layerjeva	hiša
12.00	 25. Teden mladih: Haki
	 Slovenski	trg
12.00	 25. Teden mladih: Veliki zajtrk
	 Slovenski	trg
15.00	 25. Teden mladih: Underground   
 barber,	Slovenski	trg
17.00 25. Teden mladih: Požrtija
	 Bazen	Kranj
18.00 Koncert za skadokusce: TANGO   
 Appassionato,	Dom	na	Joštu

20.00	 Nočni pohod na Jamnik,	Nemilje
21.00	 Zaključni koncert 25. Tedna mladih:   
 S.A.R.S.,	Bazen	Kranj
21.00	 Koncert: New Swing Quartet,	KluBar

NEDELJA, 19. maj 2019
16.00 Zelena Korenit: Delavnica risanja   
 rastlin,	Layerjeva	hiša

TOREK, 21. maj 2019
8.00 Razstava: Večna lepota cvetja in   
 žensk, Arboretum Volčji Potok, 
 Narodna galerija
	 Mestna	knjižnica	Kranj
16.00 Delavnica: Krasilnica 
	 Mestna	knjižnica	Kranj
16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2
16.00 Ustvarjalna delavnica
	 DC	Škrlovec
17.00 Gledališka predstava: Mica Potica,   
 društvo AP éL,	Otroško	igrišče	Gibi	Gib
17.30 Pravljična joga
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Delavnica: Tok ženske,	Pungert
20.00	 Filmsko gledališče: Okja (Bong 
 Joon-ho, 2017, J Koreja, ZDA, 120’)
	 Stolp	Škrlovec

SREDA, 22. maj 2019
16.15	 Delavnica: Glasbeni objem,	Pungert
17.30 Stolpova otroška razstava, Pungert
18.00 Filmski teden Evrope - FTE
	 Cineplexx	Kranj
19.00 Delavnica: Komu pripadam?   
 Predstavitev izdelave družinskega   
 genograma,	Mestna	knjižnica	Kranj
19.00 Predavanje: Matevž Jeran, Nova   
 trajnostna prehranska politika
	 Layerjeva	hiša
20.00	 Ivan Cankar: Ob zori
	 Prešernovo	gledališče

ČETRTEK, 23. maj 2019
9.00 Dobrodelni dan in večerni nastop   
 Eme Flore Lotrič
	 Panorama	Stara	pošta
16.00 Predstavitev čebelarske obrti
 Glavni	trg
16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2
18.00 Delavnica: Zelena Korenit, Irena   
 Gayatri Horvat, vezenine kot ljudsko 
 sporočilo, Layerjeva	hiša
19.00 Kviz znanja	,	Mestna	knjižnica	Kranj

PETEK, 24. maj 2019
17.00 Delavnica: Godalkanje,	Pungert
20.00	 Thomas Bernhard: Zabava za Borisa
	 Prešernovo	gledališče

SOBOTA, 25. maj 2019
9.00 Krančkova transverzala (Mala   
 Poljana),	več	na	FB	Stolp	Pungert
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
	 Grad	Khislstein
10.00 Regijska 35. plesna revija NAMIG   
 2019,	Prešernovo	gledališče

NEDELJA, 26. maj 2019
9.00 Scottov kolesarski dan
	 Glavni	trg

Najbolj	zabaven	kolesarski	dan	na	Gorenjskem	za	
vso	družino.	Ni	pomembno,	kakšno	kolo	imate,	va-
žno	je,	da	ste	dobre	volje	in	se	pridete	družit	z	nami.
16.00 Zelena Korenit: Delavnica risanja   
 rastlin,	Layerjeva	hiša
19.00 Koncert: Pesmi ljubezni in upora
	 Dvorana	Gimnazije	Kranj

TOREK, 28. maj 2019
17.30 Rdeča Kapica, GUD Kranjski   
 komedijanti,	Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Delavnica: EFT - Emotional Freedom   
 Technique,	Župančičeva	ulica	22
20.00	 Kahlil Gibran: Prerok (abonma   
 Sobota 2 (1.skupina))
	 Stolp	Škrlovec

SREDA, 1. maj 2019
9.00 45. Tradicionalno prvomajsko   
 srečanje na Joštu nad Kranjem
	 Sv.	Jošt	nad	Kranjem
20.30	 Družabni plesni večeri v centru   
 Kranja,	Slovenski	trg	7

PETEK, 3. maj 2019
19.00 Razstava fotografij Krištofa Istiniča   
 in Ajde Aurer,	Layerjeva	hiša
21.00	 Video Karaoke,	KluBar

SOBOTA, 4. maj 2019
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
	 Grad	Khislstein
11.00 Brezplačno vodenje po kanjonu reke   
 Kokre,	Kranjska	hiša

Ogledali	si	boste	znamenitosti,	ki	pričajo	o	človeko-
vem	sobivanju	z	naravo	na	tem	območju.	Ob	divji	
reki	 so	 namreč	 nekoč	 gradili	mline	 in	 žage,	 čez	
kanjon	pa	so	zgrajeni	tudi	številni	mostovi.
21.00	 Večeri z okusom: Las Cuerdas
	 KluBar

NEDELJA, 5. maj 2019
17.00 Jane’s walk: Layerjeva pot
	 Layerjeva	hiša

PONEDELJEK, 6. maj 2019
8.00 Razstava: Plakat miru 2018, Bodimo  
 prijazni,	Mestna	knjižnica	Kranj
20.00		 Kahlil Gibran: Prerok,	Stolp	Škrlovec

TOREK, 7. maj 2019
10.00 Razstava: Zelena Korenit
	 Layerjeva	hiša
16.00 Ustvarjalna delavnica
	 DC	Škrlovec
16.00 Otroška ustvarjalna delavnica
	 Vodopivčeva	ulica	2
17.30 Pravljična joga 
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Zelena Korenit
	 Layerjeva	hiša
18.00 Razstava: Zelena korenit - Guilherme  
 Maglio in Uroš de Gleria, Bordura   
 [TIPTIH]
	 Mergentalerjeva	ulična	galerija
18.00 Delavnica: Tok ženske,	Pungert
19.00 Cata incognita, predstavitev   
 svetlobnih objektov
	 LD	Kranj,	Mala	galerija
19.00 Potopis: S kolesom na jug črne celine 
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00	 Koncert: Yatanu,	Layerjeva	hiša

SREDA, 8. maj 2019
17.00 Usposabljanje: Treningi poslovnih in   
 prodajnih pogajanj
	 Kovačnica
17.30 Stolpova klepetalnica - Čutenja
	 Pungert
18.00 Delavnica: Skupaj zmoremo
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Predavanje: Zelena Korenit, Marjeta   
 Keršič Svetel, Mitološka bitja
	 Layerjeva	hiša
19.00 Predavanje: Se tudi reke drogirajo?
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19.00 Razstava: Zelena Korenit, Irena   
 Gayatri Horvat in Simon Skalar,
 V gozdu spominov, Stolp	Škrlovec
19.00 Otvoritev razstave FOODografija
	 Galerija	Stara	pošta
20.00	 The Tiger Lillies, Julian Crouch,   
 Phelim McDermot: Peter Kušter
	 Prešernovo	gledališče
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Prvomajsko 
srečanje na Joštu
Osrednja	 prvomajska	 prireditev	 bo	 tradicionalno	
na	Joštu	nad	Kranjem	na	dan	praznika.	Program	
letošnjega	 srečanja	 se	 bo	 začel	 ob	 10.30	 z	 na-
stopom	Pihalnega	orkestra	Mestne	občine	Kranj.	
Zbrane	 bo	 uvodoma	 pozdravila	 predsednica	
Sveta	 gorenjskih	 sindikatov	Nežka	 Bozovičar.	 Or-
ganizatorji	 so	 pripravili	 pester	 kulturni	 program,	
poskrbljeno	pa	bo	tudi	za	razvedrilo	in	dobro	raz-
položenje	obiskovalcev	ob	glasbi	Gino	in	Benda	ter	
stand	up	nastopom	Klemena	Bučana.	Člani	Sveta	
gorenjskih	 sindikatov	 lahko	 pri	 svojem	 sindikatu	
dobijo	ugodne	bone	za	hrano	in	pijačo.	Pridružite	
se	nam	na	Joštu	nad	Kranjem	in	praznujte	z	nami,	
vabijo	iz	Sveta	Gorenjskih	sindikatov,	Mestne	obči-
ne	Kranj	in	Zavoda	za	turizem	in	kulturo	Kranj	ter	
želijo	vsem	prijetno	prvomajsko	praznovanje.

NE ZAMUDITE!

   
Organizatorji	si	pridružujejo	pravico	do	

spremembe	programa.	Organizatorje	prosimo,	
da	informacije	o	junijskih	dogodkih	oddate	do	
15.	maja	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

SREDA, 29. maj 2019
12.30	 Delavnica: Miti našega časa 
	 Mestna	knjižnica	Kranj
16.00 Kuharska delavnica,	DC	Škrlovec
19.00 Delavnica: Sobivanje s psom
	 Mestna	knjižnica	Kranj

Sobivanje	s	psom	je	postalo	pomemben	dejavnik	v	
našem	vsakdanjem	življenju.	S	pravilnimi	pristopi	
si	prihranite	marsikatero	nevšečnost,	saj	omogo-
čajo	hitro	in	logično	napredovanje.
19.00 Predavanje: Miklavž Komelj, Etika in  
 odnos do živali v poeziji
 Jureta Detele,	Layerjeva	hiša

ČETRTEK, 30. maj 2019
09.30 Dan odprtih vrat Center KORAK
	 Center	Korak
20.00	 George Axelrod: Sedem let skomin
	 Prešernovo	gledališče
19.00 Koncert orkestrov in pevskega zbora  
 Glasbene šole Kranj 
	 Letno	gledališče	Khislstein
21.00	 Salsa in bachata plesni večer
	 Panorama	Stara	pošta

PETEK, 31. maj 2019
10.00- Mednarodni vaterpolski Turnir  
21.00 Tristar,	Pokriti	olimpijski	bazen	Kranj
17.00 Kalejdoskop 2019 – festival  
 sodobne odrske umetnosti
	 Stolp	Škrlovec
17.00 Delavnica: Godalkanje,	Pungert
18.00 Razstava: Hiša ilustracij
	 Layerjeva	hiša
19.30 Kalejdoskop 2019 – festival  

 sodobne odrske umetnosti
	 Layerjeva	hiša
20.00	 Koncert: Tilen Lotrič
	 Letno	gledališče	Khislstein
20.00	 Kalejdoskop 2019 – festival  
 sodobne odrske umetnosti
	 Stolp	Škrlovec
21.00	 Kalejdoskop 2019 – festival  
 sodobne odrske umetnosti
	 Layerjeva	hiša

Ne zamudite novega 

videa, ki prihaja 20. 

maja!

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

Teden mladih
Teden	mladih	že	25	let	naznanja	začetek	poletne	
brezskrbnosti	 in	 pestrega	 dogajanja	 na	 prostem.	
Letošnja	 tema	 je	 »lahko	 noč«,	 zato	 se	 bo	 tudi	
odprtje	(10.	5.)	v	Hengalnici	na	Slovenskem	trgu	
začelo	v	večernih	urah.	V	prihodnjih	osmih	nočeh	
se	boste	lahko	udeležili	Sanjske modne revije (13. 
5.),	25-urne impro predstave	(11.	5.),	jazz večerje 
(13.	5.),	večera ob ognju s Carmen manet	(14.	5),	
koncertov	Adija Smolarja	 (11.	5.),	Mance Berlec 
(15.	5.),	Etno Bande Poseben gušt (15.	5.)	in	mno-
gih	drugih	zanimivih	dogodkov	in	koncertov.	Da	pa	
boste	lažje	dočakali	večere,	bo	podnevi	na	Sloven-
skem	trgu	stala	Hengalnica – središče dogajanja, 
druženja,	 uličnih	koncertov	 in	 zanimivih	delavnic.	
Teden	mladih	se	bo	zaključil	s	koncertom	skupin	
S.A.R.S. in NOAIR (18.	5.).

10.–18. 5. 2019, različne lokacije v Kranju

Kavka maja
Tretji	festival	KAVKA	MAJA	je	festival	raznolike	žive	
in	elektronske	glasbe.	Je	pozdrav	razcvetu	pomladi	
in	uvod	v	poletje.	V	 intimnem	ozračju	bodo	svojo	
unikatnost	predstavili	Domen Don Holc	(23.	5.)	in	
Pliš	(24.	5.)	ob	20.30.	V	petek	popoldne	vabljeni	
na	Pica party 5 - 6 kg. Jazz Opoldne	je	sobotna	
začimba	za	vse	mimoidoče,	ki	se	bodo	vrnili	s	so-
botnih	nakupov	in	sprehoda	po	mestu,	ob	12.	uri.	V	
soboto	popoldne	po	džezu	se	pripravite	na	prijetno	
druženje	ter	pozibavanje	s	Plata Špila (Borka-tetki-
ne radosti, Bane, Aneuria)	od	16.	ure	dalje.

Spremljevalni	program	ČEBELICA MAJA		je	name-
njen	 najmlajšim.	 Pod	 mentorstvom	 ustvarjalne 
delavnice Keleke	boste	izdelali	čisto	svoj	mobile.	Z	
nekaj	barvanja,	žaganja,	lepljenja,	vozlanja	in	veliko	
dobre	volje.	Več na FB@kavkabar.

23.–25. 5. 2019, Kavka bar, Maistrov trg 6

Teden 
vseživljenjskega 
učenja
Teden vseživljenjskega učenja	 je	 najvidnejša	
promocijska	 kampanja	 na	 področju	 izobraže-
vanja	 in	 učenja	 v	 Sloveniji.	 Projekt	 usklajujejo	 v	
Andragoškem	 centru	 Slovenije	 in	 ga	 prirejajo	 v	
sodelovanju	 s	 stotinami	 ustanov,	 skupin	 in	 po-
sameznikov	 po	 vsej	 državi	 pa	 tudi	 onkraj	 naših	
meja.	Z	njim	opozarjajo	na	vseprisotnost	pa	 tudi	
pomembnost	učenja	–	v	vseh	življenjskih	obdobjih	
in	za	vse	vloge,	ki	jih	posameznik	v	svojem	življenju	
prevzema.	Ponosni	smo,	da	bo	nacionalno odprtje 
Tedna vseživljenjskega učenja	 (10.	5.)	 potekalo	
prav	v	Kranju,	v	Letnem	gledališču	Khislstein!	Na	
slovesnosti	bodo	podeljena	priznanja	za	promocijo	
učenja	in	znanja	odraslih	2018.	Parada učenja bo	
z	različnimi	delavnicami	potekala	na	Slovenskem	
trgu	(15.	5.)	od	9.00	do	18.00	ure

10.–19. 5. 2019, različne lokacije v Kranju

Odprtje sezone 
Letnega gledališča 
Khislstein 
Sezona	 dogajanja	 v	 Letnem	gledališču	 Khislstein	
se	 začenja	 kar	 z	 dvema	 pomembnima	 dogodko-
ma:	nacionalnim	odprtjem	Tedna vseživljenjskega 
učenja (10.	 5.)	 in	 XVI. Mednarodnim otroškim 
in mladinskim folklornim festivalom Kranj »FOS 
2019« (10.	5.).	Sledi	 jima	Frankofonski festival 
(16.	5.),	ko	se	bo	v	letnem	gledališču	zbralo	več	
kot	 petsto	 osnovnošolcev	 iz	 vse	 Slovenije,	 ki	 jih	
povezuje	 ljubezen	 do	 francoskega	 jezika.	 Učenci	
bodo	na	odru	z	glasbo,	poezijo	in	gledališkimi	toč-
kami	predstavili	svoje	znanje	francoskega	jezika	in	
poznavanje	francoske	kulture.	Program	bo	oboga-
ten	 z	 vodenim	ogledom	mesta	 in	 pokušino	 fran-
coskih	 jedi.	Ob	koncu	šolskega	 leta	bodo	učenci	
Glasbene	šole	Kranj	na	koncertu orkestrov in pev-
skega zbora (30.	5.)	pokazali,	kaj	vse	so	se	naučili	
v	 tem	šolskem	 letu.	Majsko	dogajanje	 zaključuje	
Tilen Lotrič	(31.	5.),	ki	je	s	svojim	glasom	v	oddaji	
Slovenija	ima	talent	navdušil	celo	Slovenijo.	

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
09.00 Joga za starejše
	 Medgeneracijski	center
14.00 Individualna učna ura
	 Medgeneracijski	center
16.00 Doživljajsko igrišče,	DC	Škrlovec
16.30 Stolpova igralnica,	Pungert

VSAK TOREK
16.30 Stolpova igralnica, Pungert
17.00 Družabne igre,	Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Delavnica: Začetni tečaj šivanja
	 Pungert
17.00 Redno vodenje: Rovi pod starim  
 Kranjem, Kranjska	hiša
17.30 Začetni tečaj šivanja,	Pungert
18.00 Delavnica: Igra Go
	 Mestna	knjižnica	Kranj

VSAKO SREDO
9.00 Razgibajmo možgane s Scrabblom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
15.30	 Druga soba - podporna skupina za  
 mladostnike,	Pungert
16.00 Jezikam slovensko
	 Medgeneracijski	center
16.30 Gozdna varuška,	Pungert
17.00 Razumem, znam slovensko
	 Medgeneracijski	center
17.30 Pravljica na obisku,	Krajevna		
	 knjižnica	Stražišče,	Šmartinski	dom
17.30 Pravljična sredica
	 Mestna	knjižnica	Kranj

VSAK ČETRTEK
16.00 Četrtki ob vodnjaku: Tržnica na  
 plac', izobraževanja in zabavni  
 program, Glavni	trg
16.00 Športajmo skupaj, DC	Škrlovec
16.30 Stolpova igralnica,	Pungert
16.45	 Glasbene urice - Tri ptičice,	Pungert
17.00 Multimedijska delavnica za otroke in  
 mladino: ‘’As ti tut not padu?’’
	 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
16.30 Stolpova igralnica,	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

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

VSAKO NEDELJO
10.00 Redno vodenje: Rovi pod starim  
 Kranjem,	Kranjska	hiša
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Kako se je porodila ideja o Kranjski pi-
vovarni in Kranjskem pivu?
Bila sem zastopnica odličnega proizvajal-
ca tehnološke opreme in sladu sladarne 
Wayermann, ki po kvaliteti sega v sam 
svetovni vrh, če ne prav na vrh. Imela sem 
tehnološko opremo, surovine, izkušnje in 
porodila se je ideja za lastno proizvodnjo. 
Vedno sem imela v mislih, da mora biti 
pivo naravno in kvalitetno. Idejo za Kranj-
sko pivo sem dobila v literaturi, po naklju-
čju pa v gostilni v Škofji Loki opazila tudi 
originalni plakat Kranjskega piva in pivo-
varne, ki je vabila na neki dogodek. Takrat 
sem vedela, da bomo delali Kranjsko pivo. 
Sovpada z idejo o kakovosti in našo lokaci-
jo – Kranjem.

Pri nastajanju blagovne znamke ste se 
povezali tudi z Jožetom Trobcem. Kako 
se je križala vajina pot?
Moje ime je Verica, ki je nekako povezano 
z veverico. Tudi v otroštvu so me starši 
povezovali z veverico, in tako sem prišla 
na idejo, da bi bila v pivovarskem emble-
mu ta živalica. Od agencij sem dobila več 
predlogov, vendar so me vse asociirale na 
kakšno drugo žival. Mož je moje »težave« 
omenil Jožetu Trobcu, ki mi je še isti dan 
poslal logotip, in ta veverica je bila to, kar 
sem iskala.

Kultura pitja piva je v trendu. Na trgu 
so se pojavila številna aromatična craft 
piva, pšenična, brezglutenska piva ... 
Kakšna je posebnost Kranjskega piva?
Izvirna receptura kranjskega piva izhaja iz 

UTRIP KRANJA
pomladni

www.visitkranj.si

bavarskega kraljevega dvora. Proizvajamo 
ga tradicionalno po zakonu bavarske čisto-
sti. To pomeni, da je pivo narejeno iz kako-
vostnega  slada,  naravnega hmelja in kvasa 
in dobre vode.
Pri običajnem varjenju piva se žal   (pre)
večkrat uporabljajo tudi različni dodatki, 
naravni ali malo manj naravni, ki pomagajo 
izboljšati barvo, peno in okus piva, pred-
vsem pa poskrbijo , da gre pivo lahko čim 
prej na trg in je nadpovprečno dolgo upo-
rabno.
Kranjsko pivo ne vsebuje nobenih dodat-
kov, dodanih sladkorjev ali konzervansov. 
Večina piv je filtrirana in pasterizirana, 
kranjsko pivo ni   filtrirano in ne pasteri-
zirano ter zato nekoliko bolj motno. S fil-
triranjem se pivo osiromaši, zato se tega 
postopka v kranjski pivovarni ne poslužu-
jemo. Vendar pa to pomeni tudi to, da pivo 
ni obstojno tako dolgo, kot druga piva.
Kranjsko pivo je naraven produkt, kar pove 
tudi podatek, da mora od kuhanja pa do 
trenutka, ko ga lahko gostu postrežemo 
miniti vsaj 28 dni – torej natanko en lunin 
cikel .

Kakšne vrste piva nastajajo v vaši pivo-
varni?
Proizvajamo pivo spodnjega vrenja, t. i. la-
ger piva, in zgornjega vrenja,  t. i. ale piva. 
Predvsem zadnja so danes zelo popularna. 
Včasih je bila to pijača revnih slojev, ker ni 
zahtevala kvalitetne tehnološke opreme. 
Cel postopek se vrši pri višjih temperatu-
rah in zanj ne rabiš hlajenja. Imamo tri la-
ger piva – Kranjsko svetlo, Kranjsko temno 
in Kranjsko rdeče pivo in dve ale – Kranjsko 
rženo in Kranjsko pšenično. Vsak od teh se 
lahko odnese tudi domov, in sicer  v 2-, 0,5- 
ali 0,3-litrskih steklenicah ali pa v 5-litrskih 
sodčkih.

Poleg dobre pivovarne sodi tudi dobra 
pivnica. Kakšna je vaša ponudba?
V pivnici poleg piva in drugih pijač postre-
žemo tudi s kranjsko klobaso, bavarskimi 
prestami in picami. Ravno zdaj uvajamo 

tudi novost, dodatno jed ob koncih tedna. 
Veliko se dogaja, zato je najbolje, da nas 
spremljate na socialnih omrežjih. Pivnica 
je odprta od torka do četrtka od 11. do 23. 
ure, ob petih in sobotah pa od 11. do 24. 
ure.

V katerih mestnih lokalih v Kranju se 
da tudi poskusiti Kranjsko pivo, poleg v 
vaši pivnici, seveda?
Pivo lahko dobite v Gostilni Kot, Terasa 
Baru, Layerjevi hiši in v Cafe galeriji Pun-
gert.

Pred vrati je sezona piknikov in drugih 
praznovanj na prostem. Se da pri vas 

dobiti večje količine piva in vso potreb-
no opremo za točenje?
Kranjsko pivo imamo na voljo tudi v sodč-
kih po 10, 20, 30 in 50 litrov. Idealni so za 
piknike, pri čemer vam brezplačno posodi-
mo še točilni aparat, da lahko sami brez te-
žav točite hladno pivo. Večje količine so po 
predhodnem naročilu, da za vsakega kupca 
posebej natočimo sode.

Vašo pivovarno si je mogoče tudi ogle-
dati, kako poteka vodenje?
Izvajamo vodene oglede za najavljene 
skupine. Skupina lahko šteje do dvajset, 
največ 25 ljudi. V primeru, da je večja, jo 
razdelimo in jih polovica počaka v pivnici. 
Ogled traja približno pol ure, degustirate 
pa lahko od tri do pet vrst piva. Ogled sta-
ne dva evra.

Kaj bi si po vašem mnenju moral ogle-
dati vsak obiskovalec Kranja?
Vsekakor staro mestno jedro, ki je čudovi-
to. Seveda pa vabljeni tudi v Kranjsko piv-
nico.

KRANJSKE ZGODBE - KRANJSKO PIVO

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: Blaž HafnarFoto: Maja MilosavljevićFoto: Doroteja Smerdu

Kranjsko pivo je ena izmed treh dobrot, ki soustvarjajo Kranjski kulinarični trio. Kranjsko pivo ima za seboj že dvestoletno zgodovino, saj so ga začeli 
variti že leta 1818. Ime je pivo dobilo po naši tedanji domovini, deželi Kranjski in se obdržalo skoraj sto let. Z odprtjem Kranjske pivovarne in pivnice 
ob kanjonu reke Kokre (v Centru IBI ) leta 2014 se je ponovno pojavilo na tržišču za vse ljubitelje izvirnih piv. Verica Sodnik, idejna vodja in lastnica 
Kranjske pivovarne, ima kot dobaviteljica surovin in tehnološke opreme po državah Balkana s proizvodnjo piva več kot 20-letne izkušnje.
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ZELENA KORENIT
festival tekstilnih umetnosti v Kranju (7.–25. maj)

Kranj skozi oči 
(digitalnih) 
vplivneževZelena nit majske razstave, predavanj, posve-

tov in delavnic je moč narave in ljudske kul-
turne dediščine v tekstilu, nakitu in prostoru. 
Sodelujoči umetniki in govorci bodo odkrivali 
tančico občutljivosti živih bitij in predstavljali 
možnosti za manj sebično pozicijo človeka v 
svetu. Maja se tkejo vezi med miti in niti. Stro-
kovni spremljevalni program raziskuje in pove-
zuje vsebine za razvoj bienala tekstilnih ume-
tnostih v Kranju. V okviru razstave tekstilnih 
umetnosti bo tudi razstava o dediščini Pirčeve 
barvarne in družine.

Prostori festivala so: Layerjeva hiša, Stolp 
Škrlovec, Kèlekè, Kavarna Khislstein 12.56,  
galerija Na mestu.

V aprilu nas je obiskala Inge Moerenhout, me-
dijska zvezda Belgije, uspešna televizijska vodi-
teljica, ki je danes uspešna blogerka ter »influ-
encerka«. V svojih objavah združuje ljubezen 
do potovanja, hrane, mode in vsega lepega. V 
Kranj je prišla na kratek oddih, mi pa smo izko-
ristili trenutek za klepet z njo, ki ga lahko prebe-
rete na naši spletni strani. Očarala nas je s svojo 
pozitivno energijo in odločnostjo. Znamenito-
sti Kranja je delila s svojimi sledilci, ki so z ve-
likim navdušenjem občudovali kotičke našega 
mesta. Glavni cilj sodelovanja s tujimi novinarji 
in vplivneži je povečati prepoznavnost Kranja v 
tujini in s tem posredno pomagati pri promociji 
kranjske turistične ponudbe. 

foto: Nadia Srpčič
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Zavod za turizem in kulturo Kranj v sodelovanju 
s Planinskim društvom Kranj in KS Podblica 18. 5. 
2019 prvič organizira dogodek Nočni pohod na Ja-
mnik ob polni luni. Jamnik je odlična izletniška točka 
za družine in ostale pohodnike vseh starosti in kon-
dicij. Vrh je pravi raj za ljubitelje slikovitih razgledov 
na Škofjeloško hribovje, Karavanke in Kamniško-Sa-
vinjske Alpe. Še posebej živahno je na Jamniku ob 
polni luni. Cerkev sv. Primoža in Felicijana z gorsko 
kuliso in velikansko vzhajajočo polno luno je navdih 
številnim fotografom.
Zbor je pri gostilni Na razpokah v Nemiljah ob 
20. uri.  Štartnina 5€ vključuje vodenje, topel na-
pitek in prigrizek. Pohod bo ob vsakem vremenu. 

Nočni pohod na 
Jamnik - razgled z 
gorenjskega balkona ob 
polni luni

Štigličevo mesto
Kranj, pionirsko mesto fotografije in filma, se 
pridružuje dogodkom ob 100. obletnici roj-
stva Kranjčana Franceta Štiglica. Dogodke 
in dejavnosti pripravljajo Mestna knjižnica 
Kranj, Klub študentov Kranj, Zavod za turizem 
in kulturo Kranj in Layerjeva hiša.

Med aktivnostmi so tudi Filmski izziv Go-
renjske, ki ga pripravlja Klub študentov Kranj 
med 26. in 28. aprilom. Gre za 48-urni filmski 
izziv, namenjen predvsem študentom in mla-
dim med 16. in 30. letom starosti, z lastno sne-
malno opremo in amaterskimi izkušnjami v vi-
deo produkciji. Ekipe so izzvane, da posnamejo 
od štiri do pet minut dolg film. 

Tudi Festival sodobnega kolaža KAOS (med 
28. junijem in 13. avgustom) se bo v delu pro-
grama posvečal filmskim plakatom filmov 
Franceta Štiglica. Preddogodek festivala bo na 
Dan kolaža, 12. maja, z delavnico kolažiranja 
in ustvarjanja filmskih plakatov na temo 
filmov Franceta Štiglica (sto let rojstva) in Bo-
štjana Hladnika (devetdeset let rojstva). V zna-
menju Štigličevega leta bo tudi del letošnjega 
programa Filmov na Vovkovem vrtu ter Fe-
stival FilmMixer sredi poletja. Vabljeni!

Svetovni dan čebel
Svetovni dan čebel, 20. maj, je namenjen predvsem 
zavedanju izjemnega pomena čebel za preživetje 
človeka ter ozaveščanju, kako pomagati čebelam. V 
Kranju bomo zato v okviru Četrtkov ob vodnja-
ku 23. maja ob 16. uri čebelam posvetili malo več 
pozornosti. Čebelar Franci Strupi bo predstavil če-
belarsko obrt, na ogled bodo stari čebelarski panji in 
čebelarski pripomočki. Dom si boste lahko okrasili z 
medonosnimi rastlinami, ki jih boste lahko kupili na 
tržnici. Vabljeni na medeno popoldne.

10.-18.
Kranj

maj

teden mladih

@tedenmladih
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V maju za svoje kupce pri-
pravljate zdaj že tradicio-
nalne dneve ugodnih na-
kupov. Je zaključek kuril-
ne sezone pravi čas za na-
kup kurjave oziroma le-
snih peletov za novo zimo?
"Glede na ceno je nakup 
izven sezone vsekakor naj
bolj priporočljiv. Naša proi
zvodnja poteka celo leto, 
skladiščenje predstavlja do
ločen strošek, zato nam je 
kot proizvajalcem v interesu, 
da stranke lesne pelete skla
diščijo same, v zameno pa 
jim ponudimo možnost ugo
dnejšega nakupa. V času 
dnevov ugodnih nakupov 
pa je cena še ugodnejša, saj 
želimo k nabavi naše kupce 
še dodatno spodbuditi."
V sedmih letih od začetka 
dela Energije narave imate 
precej zadovoljnih strank. 
Od kod prihajajo?
"Lesni peleti so nizkocenovni 
energent, kar pomeni, da pre
voz končni proizvod močno 
obremeni. Stremimo k temu, 
da bi kar se da največ lesnih 
peletov prodali v sorazmerni 
bližini, torej na Gorenjskem, v 
zadnjem času pa je precej za
nimanja tudi iz okolice Cer
knega in Idrije. Zadovoljne 
stranke se prav gotovo vrača
jo tako zaradi kvalitete kot 

tudi ugodne cene. Velika veči
na tistih, ki ob dnevu ugodnih 
cen nabavijo pelete, to storijo 
vsako leto, saj jih prepriča su
per cena glede na kakovost."
Energija narave po analizi 
Zveze potrošnikov Slove-
nije zadnji dve leti zaseda 
prvo mesto v kategoriji 
najboljšega razmerja med 
ceno in kakovostjo. Kaj 
vam to pomeni?
"Veliko! Vsi zaposleni v druž
bi stremimo k temu, da je 
naš proizvod kakovosten 
odnos do naših kupcev pa 
korekten. Zavedamo se, da 
smo odvisni od kvalitetnega 
vhodnega materiala, ki ima 
na trgu svojo vrednost. S 
stalnimi dobavitelji vzdržu
jemo korektne odnose in 
gradimo na dolgoročnem 
sodelovanju. Energija narave 
je tako edina v svoji dejav
nosti, ki se je zavezala kup
cem, da v primeru nedose
ganja deklarirane kakovosti 
peletov kupcu pelete zame
nja oziroma jim vrne denar."
Letos znova pripravljate 
tudi tako imenovani dan 
odprtih vrat, ko strankam 
in drugim, ki jih vaše delo 
zanima, pokažete, kako 
poteka delo. Kdaj bo to?
"Dneve ugodnih nakupov 
imamo letos med 13. in 18. 

majem, v sredo, 15. maja, po
poldne, pa si bo moč ogleda
ti tudi proizvodnjo. Tisti, ki še 
niso bili pri nas na ogledu ali 
niso bili že dlje časa, bodo 
lahko videli, da smo v za
dnjem času v proizvodno ve
liko investirali in je večinoma 
že avtomatizirana."
Sodelujete tudi v kampanji 
EU projekt, moj projekt 
2019. Za kakšen projekt gre?
"Iz evropskih skladov smo 
dobili nepovratna sredstva 
za avtomatsko pakirno linijo. 
Ponosen sem, da je od vseh 
projektov, ki jih je Ministr
stvo za kmetijstvo, gozdar

stvo in prehrano skupaj s 
Službo Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 
izbralo, edino naš projekt 
proizvoden. Z avtomatizaci
jo pakirne linije smo v podje
tju razbremenili zaposlene, 
hkrati pa povečali količino 
proizvedenih peletov. Z in
vesticijo smo pripomogli k 
dinamični rasti podjetja in 
dvigu konkurenčnosti, pove
čala pa sta se tudi kakovost 
izdelkov, število zaposlenih 
… Navedeno nam zagotav
lja, da bomo lahko še naprej 
stremeli k posodabljanju 
tehnološke opreme."

Kot sponzorji podpirate 
našo odlično smučarsko 
skakalko Emo Klinec, do-
mačinko iz Poljan. Zakaj?
"Mislim, da bi moralo biti vsa
ko podjetje po svojih zmožno

stih na neki način vpeto v sku
pnost. Čutimo se odgovorne, 
da s podporo Emi pomagamo 
pri uresničitvi njenih želja, saj 
je njen odnos do športa odgo
voren in razveseljujoč."

Energija narave stavi na kakovost
V sedmih letih se je Energija narave iz Poljan v Poljanski dolini uveljavila na področju izdelave lesnih peletov, tudi letos pa kupcem v mesecu 
maju ponujajo ugodne nakupe in jih vabijo na dan odprtih vrat. Tudi o tem sva se pogovarjala z direktorjem družbe za upravljanje z 
obnovljivimi viri energije Energija narave Marjanom Šinkovcem.

Del kolektiva Energije narave z Emo Klinec

DNEVI UGODNIH NAKUPOV
LESNIH PELETOV od 13. - 18. maja 2019

 

180 €
+ DDV/t

www. lesnipele.si
051 250 440

KAKOVOSTNI RAZRED 1

že od

Po tesh ZPS imajo pele Energije narave
najboljše razmerje med kvaliteto in ceno
na slovenskem trgu!€

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Predstavili so 
ga na nedavni konferenci, ki 
je pod naslovom Energet-
sko-podnebno načrtovanje 
na regionalni in lokalni rav-
ni potekala v Škofji Loki. Or-
ganizirala sta jo Regionalna 
razvojna agencija Gorenjske 
BSC Kranj in Lokalna ener-
getska agencija Gorenjske 
(LEAG), zadnja je na tem 
srečanju zaznamovala tudi 
desetletnico svojega delova-
nja. Trajnostni energetsko-
-podnebni načrt Gorenjske 
(oznaka dokumenta v EU je 
SECAP) so na novinarski 
konferenci predstavili direk-
tor BSC Kranj Rom Šimenc, 
direktor LEAG Anton Po-
gačnik in direktorica podje-
tja Envirodual Katarina Po-
gačnik. Zanj so pridobili 
evropska sredstva v okviru 
projekta Peace Alps progra-
ma Interreg Alpine Space.
Sklep o pripravi načrta je 
že leta 2016 sprejel Svet 

gorenjske regije, projekt pa 
je zatem pridobil tudi pod-
poro Konvencije županov 
za podnebne spremembe 
in energijo. Zanj so prido-
bili tudi soglasja občinskih 
svetov vseh 18 vključenih 
občin, s čimer so se zaveza-

li ciljem zmanjšanja emisi-
je ogljikovega dioksida na 
območju Gorenjske za šti-
rideset odstotkov do leta 
2030 glede na izhodiščno 
leto 2005. Dokument med 
drugim po skopih zajema 
področja energetike, goz-

darstva, turizma in prome-
ta. 
Na konferenci je Matjaž Ra-
kovec, župan Mestne občine 
Kranj in predsednik Sveta 
gorenjske regije, od Roka Ši-
menca prejel dokument SE-
CAP. Na srečanju je bil nav-
zoč tudi minister za razvoj, 
strateške projekte in kohezi-
jo Iztok Purič, ki je v slavno-
stnem nagovoru dejal, da ta 
dokument dokazuje krepi-
tev zavedanja o nujnosti 
trajnostnega (zelenega) ra-
zvoja v Sloveniji. Dejal je, da 
so podnebne spremembe 
dejstvo in da je pred nami in 
celim svetom na tem podro-
čju velik izziv. Ključno vpra-
šanje je, kako zajeziti emisi-
je toplogrednih plinov in 
kako do leta 2050 doseči ni-
čelne izpuste. Dodal je, da 
se v Sloveniji tega izziva za-
vedamo, zato smo že v Stra-
tegiji razvoja Slovenije 2030 
med dvanajstimi razvojnimi 
cilji opredelili prehod v niz-
koogljično gospodarstvo.

Podprla ga je 
konvencija županov
Gorenjska je kot prva regija v državi dobila trajnostni energetsko-podnebni načrt.

Na konferenci o energetsko-podnebnem načrtovanju v 
Škofji Loki so predstavili Trajnostni energetsko-podnebni 
načrt Gorenjske, ki je prvi v državi. / Foto: Tina Dokl

Manca Perdan

Stražišče – V okviru spo-
minske slovesnosti ob 77. 
obletnici preboja Selške čete 
Cankarjevega bataljona iz 
sovražnikovega obroča in 
spominu na 15 padlih parti-
zanov na Planici nad Crn-
grobom so okoliška gasilska 
društva tradicionalno izve-
dla demonstrativno vajo, ki 
jo je letos organiziralo Pro-
stovoljno gasilsko društvo 
(PGD) Stražišče. Kot vsako 
leto so sodelovali še gasilci 
iz PGD Bitnje, Jošt in Žab-
nica, vsega skupaj okoli pet-
deset gasilcev. »V sklopu 
praznika smo letos organizi-

rali demonstrativno vajo, ki 
je potekala v Vrtnariji Banta-
le. Scenarij je bil, da se je 
zaradi požara v vrtnariji v 
rastlinjaku nabral dim, po-
grešane so bile štiri osebe. 
Po prihodu prvih dveh dru-
štev smo ugotovili, da je na 
hidrantnem omrežju prišlo 
do okvare, zato smo na po-
moč poklicali še dve društvi, 
ki sta poskrbeli za napajanje 
avtocistern iz skoraj kilome-
ter oddaljenega bazena,« je 
namišljeno situacijo na krat-
ko opisal poveljnik PGD 
Stražišče Aleksander Glo-
bočnik. Prihodnje leto bo 
demonstrativno vajo organi-
ziralo drugo društvo.

Ob prazniku tudi 
gasilska vaja

Gasilci so izvedli demonstrativno vajo. 
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Igor Kavčič

Kranj – Teden slovenske 
drame je v gledališče priva-
bil več kot tri tisoč obisko-
valcev, k čemur je pripomo-
gel tudi odličen izbor pred-
stav selektorja Marka Sosi-
ča. Ob zaključku je bilo 
podeljenih pet festivalskih 
nagrad.

Dvakrat je na oder stopila 
ekipa ustvarjalcev predstave 
še nima naslova Simone 
Semenič v režiji Tomija 
Janežiča in izvedbi Sloven-
skega mladinskega gledališ-
ča. Kot najboljšo jo je s pov-
prečno oceno 4,8 ocenilo 
občinstvo, za najboljšo med 
tekmovalnimi uprizoritvami 
jo je prepoznala tudi stroko-

vna žirija, ki ji je namenila 
Šeligovo nagrado. Grumovo 
nagrado za najboljše sloven-
sko dramsko besedilo je pre-
jel Nejc Gazvoda za Tih 
vdih, nagrada za mladega 
dramatika pa je šla Ani 
Obreza za delo Iskalci zlata. 
Grün-Filipičevo priznanje je 
prejela dramaturginja Darja 
Dominkuš. 

Aplavz najboljšim 
Izjemna bera predstav zaznamovala 49. Teden slovenske drame.  

Skupinska fotografija nagrajencev letošnjega Tedna slovenske drame / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Festival keramike 
Kroginkrog je med 6. in 20. 
aprilom Kranjčane na različ-
ne načine ''plemenitil'' s 
keramiko. Na festivalu so 
predstavili sodobne in tradi-
cionalne načine in uporabe 
keramike, z razstavnimi 
projekti so predstavljali širi-

no v raziskovanju materiala 
in senzoričnih potencialov, 
na delavnicah pa so obisko-
valci lahko tudi sami stopili 
v stik z glino. 
Na različnih lokacijah od 
Layerjeve hiše do Galerije 
Prešernovih nagrajencev so 
še na ogled razstave, na 
katerih se s svojimi deli in 
postavitvami predstavljajo 

Maruša Mazej, Nika Erja-
vec, Nataša Sedej, Ivana Pet-
an, Rok Oblak, Marko Poga-
čnik, Mojca Smerdu, Dragi-
ca Čadež ter v Layerjevi hiši 
Ana Haberman, Vesna Štih, 
David Almajer in Eva Berce. 
Pripravili so različne delav-
nice izdelovanja gline in 
festival v zaključku začinili s 
kulinariko in ŠKM bando.

Toliko keramike 
Festival keramike Kroginkrog z delavnicami, pogovori, razstavami ...

Svoboda sanjanja: postavitev Nataše Sedej v Stolpu Škrlovec / Foto: Primož Pičulin
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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.    

	Petek, 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5. in 31. 5. 2019, 17.00–18.00  
  Plesno ustvarjalna delavnica. Vabljeni otroci v starosti  

od 5 do 8 let. 

	Ponedeljek, 6. 5., 13. 5., 20. 5. in 27. 5. 2019,  9.00–10.30 
  Joga za starejše. Nezahtevne jogijske vaje s poudarkom  

na razgibavanju sklepov in hrbtenice. S seboj prinesite  
podlogo za vadbo. Obvezne prijave.

	Ponedeljek, 6. 5. in 20. 5. 2019, 17.00–18.00 
 Vesele urice v slovenščini za priseljence.

	Ponedeljek, 6. 5. 2019, 18.00–20.00 
 Sprehod ob Savi do Struževega.  Vodi Janko Zupan.

	Ponedeljek, 6. 5. 2019, 18.00–19.00 
 ,,VAJE dihaj''. Skupinska vadba z Brigito Jevnikar.

	Torek, 7. 5., 17.00–19.00 in 21. 5. 2019, 10.30–12.30  
 Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija 

	Torek, 7. 5. 2019, 18.00–19.30 
 Predavanje: Človek kot večdimenzionalno bitje – 13. del.  

	Torek, 7. 5., 18.00–19.30 in 21. 5. 2019 18.00–19.30 
 Zdravilne meditacije

	Torek, 7. 5. 2019, 19.00–20.00 
  Gledališka predstava: Grenko sladka solza  

Skupina Carnium legendarium bo s predstavo nastopila  
na Festivalu Integra.

	Sreda, 8. 5. in 22. 5. 2019, 17.00–18.30 
  Življenje z izgubo. Izguba otroka je največja izguba, ki jo 

lahko doživimo. 

	Sreda, 8. 5. 2019, 18.00–20.00 
  S PD Škofja Loka na pot. Pot na Sveto Goro in Vodice nad 

Solkanom, Mali Golak, Dolina Glinščice – Italija, Vražji prolaz 
in Zeleni Vir – Hrvaška. 

	Četrtek, 9. 5. 2019, 17.00–19.00 
  Uvod v umetnost samoizpraševanja   

Predava dr. Kristina Knific.

	Četrtek, 9. 5. in 21. 5. 2019, 17.00–18.00  
  Hitro do novega poklica.  Predstavili bomo različne možnosti 

NPK – nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Obvezne prijave.

	Četrtek, 9. 5. 2019, 17.00–18.30 
 Šiviljska delavnica 

	Četrtek, 9. 5. 2019, 19.15–21.15 
 Skupinski pogovori in svetovanja. Vodi dr. Kristina Knific.

		Petek, 10. 5. in 17. 5. 2019, 9.00–11.00,  torek, 14. 5. in  
28. 5. 2019, 18.00–20.00 
Izkustveni ples za ženski razcvet. Udeleženke bomo  
stopile v stik same s seboj, okrepile naše notranje nezavedne 
in zavedne moči in napredovale v osebni in duhovni rasti.

	Petek, 10. 5., 17.5., 24. 5. in 31. 5. 2019, 17.00–18.00 
 Bralna urica za otroke.  Za otroke od 8. do 12. leta starosti. 

	Petek, 10. 5. 2019, 18.00–19.00 
  Predavanje: uvodno informativno predavanje o učenju 

Bruna Gröninga

	Petek, 10. 5. 2019, 18.00–20.00 
 Filmski večer: Aftermath (Maščevanje). Obvezne prijave.

	Ponedeljek, 13. 5. 2019, 18.00–19.30 
 i.Vitalis vadba. Vadba je nezahtevna in primerna za vsakogar.

	Torek, 14. 5. 2019, 17.00–19.00 
  Ustvarjalna delavnica za vse generacije: Mandale 

Obvezne prijave.

	Torek, 14. 5. 2019, 17.30–19.30 
  Starševstvo – ni panike. Pogovorna skupina za krepitev  

starševskih kompetenc.

	Torek, 14. 5. 2019, 18.00–19.30 
  Predstavitev knjige prof. dr. Deje Muck:  

Pot ljubezni – pot k sebi 

	Sreda, 15. 5. 2019, 17.00–20.00 
  Brezplačni NLP coaching. Individualno svetovanje, lahko 

tudi v paru.

	Sreda, 15. 5. 2019, 18.00–19.30 
  Odprta skupina za samopomoč. Skupino vodi Slovensko 

društvo Hospic. 

	Četrtek, 16. 5. 2019, 14.00–17.00 
 Brezplačno osebno svetovanje – Bachove esence

	Četrtek, 16. 5. 2019, 17.00–18.30 
  Življenje z osebo z demenco. Svojci lahko s seboj pripeljejo 

osebe z demenco. 

	Četrtek, 16. 5. 2019, 17.30–19.30 
 Predavanje: Družinske mediacije 

	Četrtek, 16. 5., 30.5.2019, 18.00–20.00 
  Maketarske delavnice. Makete, ki jih želite sestaviti,  

prinesite s seboj.

	Petek, 17. 5. 2019, 17.00–20.00 
 Gozdna terapija. Delavnica bo izvedena v naravi.

	Petek, 17. 5. 2019, 18.00–19.30 
  Družabni večer – Tombola. Vabljeni na zabave, smeha  

in veselja poln dogodek.  

	Petek, 17. 5. 2019, 18.00–20.00 
  Glasbena poslušalnica: Kanaliziranje agresije skozi  

glasbo. Skozi poslušanje izbranih rokovskih pesmi bomo  
ugotovili terapevtsko moč glasbenega izraza.

	Ponedeljek, 20. 5. 2019, 18.00–19.30 
  Preventiva in dejavniki tveganja za nastanek  

inkontinence. Predava dipl. med. sestra s specialnimi znanji  
s področja zdravstvene nege.

	Torek, 21. 5. 2019, 16.00–18.00 
  Kuhamo in pečemo s Sožitjem. 

	Sreda, 22. 5. 2019, 17.30–19.30 
  To delam zase: Zvočne kopeli v teoriji in praksi. Vpliv na 

telo, inštrumenti za sproščanje, avdio posnetki in v živo.

	Sreda, 22. 5. 2019, 18.00–19.30 
  Življenje je praznik, ko so hormoni v harmoniji.  

Predava Marija Orel.

Vabljeni tudi na vse naše ponavljajoče aktivnosti: Kvačkanje, 
Movement Medicine, 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.

 

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

 

Kranj – Razstava Izbruh življenja v Domu krajanov Primsko-
vo je druga skupinska razstava novoustanovljenega Kultur-
nega društva likovnikov Kranj. Člani društva se predstavljajo 
z deli v različnih likovnih tehnikah, kot so svinčnik ali grafit, 
oglje, tuš, pastel, monotipija, akvarel in gvaš, pa tudi z grafi-
kami in fotografijami. Na razstavi sodelujejo avtorji: Franc 
Bešter, Rajko Bogataj, Marjan Burja, Marija Magdalena Kri-
žnar, Dragica Kurillo, Jurij Kurillo, Boštjan Močnik, Borut 
Ovsenek, Drago Papler, Metod Prašnikar, Franc Rant in 
Franc Branko Škofic. Razstavo in avtorje je ob odprtju 15. 
aprila predstavil dr. Drago Papler, v kulturnem programu pa 
je nastopila Ženska pevska skupina Bodeče neže AFS Ozara 
pod vodstvom Mateje Urbiha. Razstava bo odprta do 20. 
maja ob prireditvah in ob nedeljah od 10. do 12. ure.

Razstava Izbruh življenja
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Igor Kavčič

Kranj – Pretekli teden so di-
jaki tretjega letnika Strokov-
ne gimnazije Šolskega cen-
tra Kranj preživeli izobraže-
valni teden zunaj običajnih 
razredov na njihovi šoli. V 
petek so ga zaključili na pre-
davanju v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev, kjer jim je 
o svojem delu in uveljavlja-
nju na trgu ilustracije in 
stripa predaval likovni 

ustvarjalec Ciril Horjak. 
"Fantje, ki so danes tukaj, 
bodo po študiju čez šest, se-
dem let stopili na trg dela. 
Tehnologija, ki se je danes 
učijo, bo takrat že močno na-
predovala in vprašanje je, ko-
liko bo še uporabna v dana-
šnji obliki. Zato na naši stro-
kovni gimnaziji spodbujamo 
podjetnost na način krepitve 
ustvarjalnosti, kreativnosti 
in timskega dela, saj bodo le 
tako kot strokovnjaki na trgu 
dovolj fleksibilni in se bodo 
pripravljeni učiti naprej," je 
povedala ravnateljica Stro-
kovne gimnazije Šolskega 
centra Kranj Lidija Goljat 
Prelogar. "Današnje preda-
vanje je za dijake zelo pozi-
tivno v tem smislu, saj smo 
povezovali ustvarjalnost z 
umetnostjo. Sama menim, 
da bi morala biti ustvarjal-
nost v šolstvu pomembna, 
kot je pomembna pismenost 
ali znanje matematike …"
Pozitivne vibracije v tednu 
podjetništva prepoznava 
tudi dijak Aljaž Mediš, sicer 
predsednik dijaške skupno-
sti Strokovne gimnazije. 
"Predstavljanje podjetništva 
na način, kako lahko z la-
stno idejo pridemo na trg in 
na kaj moramo pri tem pazi-
ti, mi je bil zelo všeč. Spo-
znavali smo 'trike', ki jih v 

prihodnosti mogoče ne 
bomo imeli vsi priložnost 
izrabiti, a sem prepričan, da 
so nam ta znanja koristila." 
V tednu so sicer imeli pre-
davatelje z različnih podro-
čij podjetnosti od obiska v 
Iskratelu in Kovačnici do 
predavanja profesorja z Gea 
Collega in predavanja Cirila 
Horjaka v Galeriji Prešerno-
vih nagrajencev. "Likovni 
ustvarjalec nam je tu na za-
nimiv način predstavil, kako 

deluje kot umetnik in hkrati 
podjetnik," še dodaja Medič.
Kot je povedal, se je preda-
vanja veselil tudi Ciril Hor-
jak. "Tudi sam sem produkt 
strokovnega izobraževanja, 
saj sem bil dijak na Srednji 
šoli za oblikovanje in foto-
grafijo. Sem zelo naklonjen 
srednješolskemu izobraže-
vanju, ki daje poudarek tudi 
na praktičnem strokovnem 
delu. Moj brat je strojnik, 
kar je na Ravnah, od koder 
izhajam, zelo pogosta izo-
brazbena usmeritev," o tem, 
da se je z dijaki dobro ujel, 
pove Horjak, ki jim je pred-
stavil tako skrivnosti svojega 
risarskega dela, ki je poveza-
no tudi s sodobno tehnolo-
gijo, v drugem delu pa je 
predstavil izkušnjo samo-
stojnega podjetnika, saj ni-
koli ni imel statusa samoza-
poslenega v kulturi, ampak 
je od vsega začetka samo-
stojni podjetnik. "Tudi po-
govor z njimi je bil zelo za-
nimiv, kar pa je name nare-
dilo velik vtis, je občutek, da 
so me, čeprav sem prednje 
stopil kot en hecen kosmat 
tip s klobukom, ki riše, spre-
jeli s spoštovanjem in zani-
manjem za moje delo in iz-
kušnje, ki sem jih lahko po-
sredoval," je še v duhovitem 
tonu dodal Ciril Horjak.

O umetnosti  
in podjetnosti
V okviru Tedna podjetnosti so dijaki Strokovne 
gimnazije Šolskega centra Kranj obiskali Galerijo 
Prešernovih nagrajencev, kjer jim je predaval 
ilustrator in stripovski avtor Ciril Horjak.

Dijaki in ravnateljica Strokovne gimnazije Šolskega centra 
Kranj v družbi Cirila Horjaka / Foto: Miha Meglič

Kranj – Od danes popoldan pa do nedelje bodo po Kranju 
in okolici ustvarjali filmarji, ki bodo sodelovali na natečaju 
FIG. Ekipe z največ šestimi člani se bodo pomerile v pisanju 
scenarija, snemanju, igranju in montaži kratkometražnega 
filma obsega štiri do pet minut. Pri tem bo morala vsaka 
ekipa upoštevati tri zahteve žirije – žanr, prizor in karakter 
–, ki jih bodo tekmujoči dobili na začetku izziva. V nedeljo 
bo sledila projekcija filmov, najboljše pa bodo nagradili.

Filmarji v mestu
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Kranj – Kranjski nogometni 
prvoligaši so spomladanski 
del sezone začeli zelo obeta-
vno, saj so najprej gostili 
Aluminij in zmagali s 3 : 0. 
Nato so z 2 : 1 zmagali na 
gostovanju pri Gorici ter 
doma premagali Olimpijo z 
2 : 1. Sledila je slabša pred-
stava, saj je ekipa Triglava v 
Celju izgubila s 4 : 0, novo 
zmago pa nato zabeležila na 
gostovanju pri Krškem, kjer 
je bil rezultat 1 : 3. Sledili so 
trije porazi. Najprej je v Kra-
nju gostovala ekipa Maribo-
ra, ki je bila boljša in Triglav 
premagala z 1 : 2, na gosto-
vanju v Domžalah so doma-
čini Kranjčane ugnali kar s 
6 : 1, nato pa je bila v Šport-
nem parku Kranj ekipa 
Rudarja iz Velenja boljša z 0 
: 4. 
Na zadnji tekmi minulo 
soboto pa so nogometaši 
Triglava poskrbeli za preob-
rat. Gostje iz Mure so v 
prvem delu tekme povedli, v 
drugem polčasu pa so bor-
do-beli zaigrali bolje in tek-
mo obrnili sebi v prid. V 
razmiku osmih minut so 
goste prisilili v dva prekrška 
za najstrožjo kazen, obe pri-
ložnosti pa je izkoristil kape-
tan Luka Majcen. Majcen je 
tako zbral že 13 zadetkov v 
prvi slovenski ligi in na tabe-
li slovenskih strelcev deli 
drugo mesto. "Gotovo nam 
je zmaga dala dodatno moti-

vacijo in samozavest za 
nadaljevanje sezone. Zave-
damo pa se, da prvenstvo še 
zdaleč ni odločeno in mora-
mo še trdo garati," je po tek-
mi povedal napadalec Tom 
Žurga.
Poleg novih točk, s katerimi 
so jih Triglavovi nogometaši 
v tej sezoni skupaj zbrali 31, 
in sedmega mesta na prven-
stveni lestvici so se v klubu 
prejšnji teden razveselili 
tudi podpore kranjskih mes-
tnih svetnikov, ki so se odlo-
čili, da jih podprejo pri pri-
zadevanjih za postavitvev 
razsvetljave na kranjskem 
stadionu. »Zelo sem vesel, 
da so svetniki razumeli pot-
rebe, ki jih imamo tako 
nogometaši kot atleti. Z raz-

svetljavo se bodo povečale 
možnosti za treninge, pa 
tudi za rekreacijo,« je pove-
dal predsednik Nogometne-
ga kluba Triglav Beno Feko-
nja. 
Ta konec tedna bodo nogo-
metaši Triglava v prvi ligi 
Telekom Slovenije gostovali 
v Kidričevem, 2. maja pa 
bodo v Kranju gostili Gori-
co. Sledilo bo gostovanje pri 
Olimpiji, 12. maja pa se 
bodo na domači zelenici 
pomerili z ekipo Celja. V 
sredo, 15. maja, bodo gostili 
še Krško, tri dni kasneje pa 
bodo gostovali pri Mariboru. 
Nato jih 22. maja čaka obra-
čun doma z Domžalami, 25. 
maja pa gostovanje pri Mari-
boru.

Savčani predzadnji

Tekmovanje nadaljujejo 
tudi tretjeligaši. V 3. SNL – 
center igra Sava Kranj, ki je 
na lestvici na devetem mes-
tu. V aprilu so njihova 
domena neodločeni rezulta-
ti, saj so v Ivančni Gorici 
igrali 2 : 2, z ekipo Bled Hir-
ter so se razšli brez zadetkov 
z 0 : 0, minulo soboto pa so 
z ekipo Žirov igrali 1 : 1. Jut-
ri odhajajo k Tinexu Šenčur, 
4. maja bodo gostili Komen-
do, 11. maja bodo gostovali 
pri Svobodi v Ljubljani, 18. 
maja bodo gostili Arne 
Tabor 69, 25. maja odhajajo 
k ekipi Brinje Grosuplje, 1. 
junija pa bodo gostili ekipo 
Zagorja.

Kriza ni bila dolga
Nogometaši Triglava, ki so imenitno začeli spomladanski del sezone, so po krizi minulo soboto 
premagali Muro in se povzpeli na sedmo mesto prvenstvene lestvice.

Na zadnji tekmi minulo soboto je ekipa Triglava z dvema zadetkoma kapetana Luke 
Majcna (na sliki v akciji) osvojila pomembne točke. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Pri Ženskem košar-
karskem klubu Triglav so 
bili organizatorji zaključne-
ga turnirja v košarki za mla-
dinke. Na polfinalnih tek-
mah je najprej domača eki-
pa Triglava premagala Kon-
jice, ekipa Cinkarne Celje pa 
je bila boljša od Aksona Iliri-
je. Tako sta se v finalnem 
obračunu pomerili mlada 
ekipa Triglavovih košarkaric 
in ekipa Cinkarne Celje. Na 
koncu so slavile domačinke, 
ki so Celjanke premagale z 
rezultatom 57 : 54 in postale 
državne prvakinje.
Tudi v članski konkurenci 
so v velikem finalu tekmova-
le košarkarice Triglava in 

Cinkarne Celje. Na vseh 
treh tekmah, prvi in zadnji v 
Celju ter drugi minulo 
nedeljo v dvorni na Planini v 
Kranju, so bile boljše Cel-
janke, ki so nov naslov drža-
vnih prvakinj osvojile z 
rezultatom 3 : 0 v zmagah. 
"Iskrene čestitke Celjankam 
za zasluženo prvo mesto, 
čestitke pa tudi mojim 
dekletom za borbo. Če lahko 
karkoli zamerim svojim 
dekletom, je to, da ne igrajo 
sproščeno in da se bojijo 
same sebe. To so stvari, ki se 
jim moramo posvetiti v pri-
hodnje, ampak kljub temu 
– iskrene čestitke za odlično 
sezono," je po zadnji tekmi 
povedal trener Triglava 
Ernest Novak.

Mladinke prvakinje, 
članice podprvakinje

Za košarkaricami Ženskega košarkarskega kluba 
Triglav je še ena uspešna sezona.

Košarkarice članske ekipe Triglava so v finalu morale 
priznati premoč Celjank. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Hokejisti Triglava in Crvene zvezde so se v začetku 
tega meseca pomerili v finalu Mednarodne hokejske lige 
(IHL). Kranjčani so prvo tekmo v Srbiji izgubili, tudi v doma-
či Dvorani Zlato polje pa so morali priznati premoč profesi-
onalnega moštva iz Beograda. Tako so v Mednarodni hokej-
ski ligi osvojili drugo, v državnem prvenstvu pa tretje mesto.

Lep uspeh hokejistov Triglava

Kranj – Člani nogometnega kluba Triglav Kranj so v okviru 
mednarodnega sodelovanja Mestne občine Kranj odpotova-
li v pobrateni Beograd, kjer so se na mednarodni prijateljski 
tekmi pomerili s člani FK Zemun. Kljub vodstvu kranjskih 
nogometašev se je tekma končala v prid gostiteljev s 3 : 2. 
Kranj je sicer pobraten z dvajsetimi mesti. Dodatne infor-
macije o projektih in mednarodnem sodelovanju so dosto-
pne na spletni strani Mestne občine Kranj, www.Kranj.si. 

Nogometaši Triglava v Beogradu 

Kranj – Nočni tek po ulicah Kranja je sedaj že tradicionalen 
športni dogodek, na katerega v Klubu študentov Kranj v Ted-
nu mladih vabijo tekače in tekačice vseh starosti. Letos ga 
pripravljajo v soboto, 11. maja. Udeleženci se bodo ob 21. uri 
zbrali na Glavnem trgu pri vodnjaku v Kranju, nato pa bodo 
tekli po ulicah starega mestnega jedra v dva in pol kilometra 
dolgih krogih. Tekmovati bo moč na pet- ali desetkilometr-
ski razdalji, letos pa bo prvič na Nočnem teku po ulicah Kra-
nja organiziran tudi štafetni tek. Prijavite se lahko na spletu 
(do 9. maja) ali na Info točki Kluba študentov Kranj. 

Nočni tek po ulicah Kranja

Kranj – Od sredine tega meseca imajo vaterpolisti Triglava 
novega trenerja. Uprava kluba je dala odpoved Alešu Kome-
lju. Novi trener vaterpolistov Triglava je Primož Troppan, 
nekdanji igralec in tudi že trener v klubu.

Vaterpolisti imajo novega trenerja
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Z a č u t i  v z n e m i r l j i v o s t ,  k i  j o  p o g a n j a 
m o č  e l e k t r i k e .

N i s s a n  L E A F
P R E P R O S T O  I Z J E M E N

PREIZKUSITE GA V VAŠEM NAJBLIŽJEM SALONU NISSAN! 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

Z a č u t i  v z n e m i r l j i v o s t ,  k i  j o  p o g a n j a 
m o č  e l e k t r i k e .

N i s s a n  L E A F
P R E P R O S T O  I Z J E M E N

PREIZKUSITE GA V VAŠEM NAJBLIŽJEM SALONU NISSAN! 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Suzana P. Kovačič

Kranj – Specialno olimpija
do so slovesno odprli s hi
mno Dobro jutro, dober dan 
... "Otroci prilagojenega pro
grama iz Kranjskih vrtcev – 
trideset otrok iz petih sku
pin – so več mesecev pridno 
trenirali in tako pokazali 
prve korake v svet športa. 
Učili so se premagovati ovi
re, se osredotočati na zače
tek in cilj, spoznavati različ
ne športne pripomočke in se 
učili gibati ob glasbi. Naš 
glavni cilj je vsakemu otro
ku omogočiti, da doživlja 
uspeh in zadovoljstvo ob 
tekmovanju. Prav tako vsi 
družinski člani skupaj z 
otrokom doživijo pozitivno 
izkušnjo druženja in špor
tnega udejstvovanja – kljub 
oviram," je povzela Mojca 
Zabret, organizacijska vodja 
prilagojenega programa. 
Na zaključni prireditvi, ki je 
potekala v odličnem vzdušju 
z veliko pozitivne spodbude 
– tudi navijačev, so vzgojite
ljice pripravile gibalne poli
gone; Tim, Matic, Ema, Nejc, 
Erazem, Andreja in drugi 

otroci so z veseljem pokazali, 
kaj znajo, po vsaki opravljeni 
vaji pa pozvonili na simpati
čen zvonček. Potem so sku
paj zaplesali in povabili star
še, sorojence, stare starše, da 

zaplešejo skupaj z njimi. 
Vsak udeleženec olimpijade 
je prejel kolajno, vsak si jo je 
tudi zares zaslužil, bila pa je 
tudi slastna nagrada – torta 
velikanka. "Specialna olim

pijada omogoča vsem udele
žencem možnost medseboj
nega učenja in odkrivanja, 
da je zares vredno le tisto, 
kar naredimo za druge," je 
sklenila Mojca Zabret.

Šport, kolajna in torta
V športni dvorani Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj je bila pred nedavnim že sedma zaključna 
prireditev specialne olimpijade Mladi športnik.

Najprej so otroci pokazali, kaj so se naučili v športu, zatem so zaplesali, na koncu pa se 
posladkali s torto velikanko. Družbo so jim delale vzgojiteljice, starši, sorojenci, stari  
starši ... / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V večplastnem vse
slovenskem projektu z na
slovom Kakšno Slovenijo si 
želim sodelujejo tudi osnov
nošolci kranjskih osnovnih 
šol Stražišče, Simona Jenka 
in Predoslje. V teh šolah 
projekt poteka pod nazivom 
Kakšen Kranj si želim, mla
di pa so v okviru projekta 
razmišljali o naši stvarnosti 
in sporočali, kaj si želijo in 
česa ne. Izbrani prispevki – 
zbrali jih bodo v Društvu 
Jasa – bodo lahko sodelovali 
na nacionalni razstavi Ka
kšno Slovenijo si želim, ob
javljeni pa bodo tudi v knjigi 
z enakim naslovom. Doda
tno bodo lahko mladi soobli
kovali Deset dramilnih za
povedi kot strnjeno obliko 
sporočil otrok. 

Projektu se je pridružilo kar 
32 osnovnošolcev iz Stražišča, 
prav vsi pa so bili priložno
stno nagrajeni s knjigo Neži
na steza avtorice Neže Mau
rer. Ob predaji knjig so sode
lujoče nagovorili ravnatelj OŠ 
Stražišče Pavel Srečnik, ki je 
opozoril na koristi sodelova
nja v omenjenem projektu in 
se zahvalil učencem ter men
toricam za predano opravlje
no nalogo, vodja projekta 
mag. Mateja Jamnik pa je po
udarila pomen branja dobrih 
knjig. Zbrane sta nagovorila 
tudi direktor podjetja Creina 
Peter Zaletelj, nekdanji uče
nec te šole, in Anej Sam, ki je 
mlade spodbudil k aktivne
mu državljanstvu in poudaril 
pomen prispevka posamezni
ka k preobrazbi družbe.

Natečaj osnovnošolcev 
Kakšen Kranj si želim

Podelitev knjig v zahvalo za sodelovanje osnovnošolcev iz 
Stražišča

Kranj – Kdo pravi, da je čebe
larstvo možno zgolj na pode
želju, kjer se razprostirajo 
travniki? Dijaki Srednje eko
nomske, storitvene in grad
bene šole Šolskega centra 

Kranj so se odločili, da bodo 
pod mentorstvom svojih uči
teljev najprej zrisali ter nato v 
sklopu praktičnega pouka 
postavili učni čebelnjak v 
parku pred šolo. Tako želijo 

ozaveščati ljudi o pomenu če
bel v našem vsakdanjiku ter 
spodbujati pozitiven odnos 
do čebel. Slavnostno odprtje 
učnega čebelnjaka bo 20. 
maja 11. uri na Cesti Staneta 

Žagarja 33. Vsi, ki bi si radi 
ogledali, kaj vse lahko preda
ni in vedoželjni dijaki naredi
jo zgolj ob primernem 
usmerjanju in spodbujanju, 
ste vabljeni na ogled.

Urbano čebelarstvo v Kranju

Vilma Stanovnik

Kranj – Na Klubu študentov 
Kranj, kjer vsako leto poskr
bijo, da je Teden mladih naj
daljši teden, ki najhitreje 
mine, se tudi letos zagnano 
pripravljajo na tradicionalno 
prireditev. Letošnji Teden 
mladih bo namreč že 25. 
leto zapored napolnil mesto 
s kulturno raznolikostjo in 
ogromno zabave za mlade. 
Vračajo se koncerti, druže
nje na Slovenskem trgu, v 
različnih kranjskih lokal
čkih in zabava na najbolj 

priljubljenih lokacijah v Kra
nju. 
Začelo se bo z odprtjem 10. 
maja na Slovenskem trgu in 
zaključilo s koncertom sku
pine S.A.R.S. na Bazenu 18. 
maja. "Podnebne spremem
be so poskrbele, da imamo 
muhasto aprilsko vreme 
šele maja, mi pa bomo po
skrbeli za zabavo tudi pod 
deževnim nebom," obljub
ljajo organizatorji in vabijo 
vse, ki jih zanima podroben 
program, da obiščejo njiho
vo spletno stran: https://
www.tm19.si/.

Najdaljši teden,  
ki najhitreje mine
Med 10. in 18. majem bo v Kranju potekal Teden 
mladih, ki bo tudi letos trajal devet dni.

Tudi letos se bodo zvrstili različni dogodki, ki jih bo v 
devetih dneh kar 43. / Foto: Primož Pičulin
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GLASBENA ŠOLA KRANJ

➢ 
10. maj 2019 ob 17.30 in 18.15,  

Glasbena šola Kranj (Trubarjev trg 3) 
 

Po nastopu možnost pogovora z učitelji različnih 
inštrumentov glede sprejemnih preizkusov 

 za vpis v Glasbeno šolo Kranj. 

➢ VPIS NOVIH UČENCEV
za šolsko leto 2019/ 2020 

SPREJEMNI PREIZKUSI: 
v petek, 24. maja, od 16. do 18. ure in 
v soboto, 25. maja, od 9. do 11. ure, 

v prostorih Glasbene šole Kranj 
(Poštna ulica 3 in Trubarjev trg 3). 

Vpis otrok v glasbene in plesne pripravnice (otroci 
rojeni 2013) ter predšolsko glasbeno vzgojo (otroci 

rojeni 2014) bo potekal  
v soboto, 25. 5. 2019, od 9. do 11. ure 

 na Tavčarjevi 41. 

Število vpisnih mest je omejeno. 
Več informacij na www.gskranj.net. 

 

Nagrade: 3-krat majica s kratkimi rokavi, zvezek in kemični  
svinčnik GŠ Kranj

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa
no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 15. maja 2019, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi
ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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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 drug: 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.

Suzana P. Kovačič

Kranj – V prostorih Mestne 
občine Kranj je bil prejšnji 
četrtek zbor članov Rdečega 
križa Slovenije, Območnega 
združenja (RKS OZ) Kranj, 
ki je bil tudi volilni. 
Novi predsednik RKS OZ 
Kranj za mandatno obdobje 
2019–2023 je postal Janez 
Frelih, nova podpredsednica 
pa Biljana Djakovič. Novi 
člani so bili izvoljeni tudi v 
območni odbor, nadzorni 
odbor in častno razsodišče 

RKS OZ Kranj. Za doseda-
nje uspešno delo so se za-
hvalili Marjanu Gantarju, ki 
je bil v kranjskem območ-
nem odboru dejaven štiri 
mandate, od tega je bil za-
dnje tri mandate predsednik 
RKS OZ Kranj. 
Za sodelovanje se mu je za-
hvalila tudi podpredsednica 
RKS Irena Nečemer. Gantar 
je bil dolgoletni član glavne-
ga odbora RKS. 
Na zboru članov so podelili 
tudi priznanja za minulo 
obdobje. 

Častni člani Rdečega križa 
Slovenije, Območnega zdru-
ženja Kranj so postali Jožica 
Ribnikar, Vid Močnik in 
Stane Kalan. 
Plaketo RKS OZ Kranj je 
prejela Stanka Malovrh, zla-
ti znak RKS pa Marjan Gan-
tar, Biljana Djakovič in Vil-
ko Štefe. Srebrni znak RKS 
so prejeli Janez Frelih, Mari-
ja Sokol, Marjana Jekovec, 
Stane Markelj in Miro Ro-
blek, bronasti znak RKS pa 
Barbara Galičič Drakslar in 
Milan Korbar.

Novo vodstvo Rdečega križa

Novi predsednik RKS OZ 
Kranj Janez Frelih 
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Primskovo – Medobčinsko 
društvo invalidov (MDI) 
Kranj je bilo ustanovljeno 
27. februarja 1969 kot dru-
štvo telesnih invalidov Go-
renjske s sedežem v Kranju. 
Pod tem imenom so delova-
li pet let, vse dokler se dru-
štva po sklepu skupščine 
niso osamosvojila in v vsaki 
občini formirali samostoj-
no, v Kranju pod imenom 
Društvo invalidov Kranj. 
Leta 2003, ko se je kranjska 
občina razcepila na več ob-
čin, so postali medobčinski 
in združevali občine Naklo, 
Cerklje, Šenčur, Preddvor, 
Jezersko in Kranj. Trenutno 
štejejo devetsto invalidov in 
podpornikov, uspeli so si 
pridobiti tudi nove lastne 
prostore. "Za tako dolgo in 
uspešno delo društva je po-
trebno veliko navdušenja in 
prostovoljnega dela. Pono-
sni smo na svoje delo, člane, 

prostovoljce in poverjenike, 
ki so pripravljeni soobliko-
vati in dihati z društvom, 
obenem pa tudi na dobre 
stike z lokalno skupnostjo," 
je na prireditvi dejal predse-
dnik MDI Kranj Janez Zel-
nik. Ob tej priložnosti je po-
delil priznanja trem nekda-
njim predsednikom društva, 
njihovim športnikom invali-
dom, številnim društvom 
invalidov in občinam za dol-
goletno sodelovanje.
Praznovanja petdesetletnice 
delovanja MDI Kranj v Kul-

turnem domu Primskovo, 
kjer so pripravili bogat kul-
turni program, se je udeležil 
tudi predsednik Zveze de-
lovnih invalidov Slovenije 
Drago Novak, ki je v imenu 
zveze podelil posebna pri-
znanja. Pisno priznanje so 
prejeli Milan Šoštarič, Ivan-
ka Oblak in Franc Šenk. Ča-
stni znak ZDIS pa je prejela 
Nežka Hribar, ki je članica 
ZDI že več kot 39 let in je 
aktivna na vseh področjih 
delovanja društva. Za priza-
devno in uspešno delo pri 
uresničevanju in izvajanju 
pravic invalidov ter razvoju 
in krepitvi medsebojnih hu-
manih odnosov je priznanje 
podelil tudi Medobčinske-
mu društvu invalidov Kranj. 
"Invalidi nikoli nismo želeli 
biti nekaj posebnega, nekaj 
nad vsemi niti tisti, ki se iz-
ključno zatekajo k svojim 
pravicam ali želijo videti le 
sebe. Naša težnja je poudar-
jati pravico do takih možno-

sti, kot jih imajo drugi drža-
vljani, zato si bomo še na-
prej vztrajno prizadevali za 
odstranitev ovir, ki vodijo k 
diskriminaciji in socialni iz-
ključenosti," je dejal Novak 
in dodal: "Smo del družbe, 
ki jo s takšnim razmišlja-
njem krepimo, sebi pa ne 
dovolimo potisnjenja v osa-
mo. Invalidi ne zahtevamo 
več, ampak ravno toliko, ko-
liko imajo drugi, saj brez 
enakih možnosti ne more-
mo živeti človeka dostojno 
življenje."

Z društvom dihajo 
že pol stoletja
Medobčinsko društvo invalidov Kranj letos 
praznuje petdeset let delovanja. 

Predsednik ZDIS Drago Novak je predsedniku MDI Kranj 
Janezu Zelniku izročil priznanje. / Foto: Tina Dokl 

Kulturni program so oblikovali: Boštjan Meglič - Peška, 
ženski pevski zbor Regine (na sliki), Folklorna skupina 
Sožitje, duet Zdravka in Brane Klančnik, Franc Pestotnik - 
Podokničar, Tilen Lotrič in ansambel Bo K'R Bo. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – "Učenje se mora v 
dobi odraslosti nadaljevati, 
saj se v različnih obdobjih 
življenja srečujemo z vedno 
novimi izzivi v vedno novih 
vlogah, ki jih prevzemamo. 
Samo nova znanja, spretno-
sti in veščine nam zagotav-
ljajo večjo učinkovitost, 
zadovoljstvo in uspešnost v 
življenju ter posledično več-
jo kakovost življenja," pravi 
direktorica Ljudske univer-
ze Kranj Mateja Šmid.
Dejstvo je, da sta v dolgoživi 
družbi ob daljši delovni akti-
vnosti in v času digitalizacije 
na praktično vseh področjih 
življenja vseživljenjsko uče-
nje in izobraževanje zagoto-
vo pot, ki vodi do osebnega 
in poslovnega uspeha. Pogoj 

za dobro opravljanje dela in 
kakovostno življenje v druž-
bi je nenehno dopolnjevanje 
in izpopolnjevanje obstoje-
čih znanj za osebni in soci-
alni razvoj ter zadovoljevan-
je potreb na trgu dela.
Zato bo že 24. leto zapored 
po celi Sloveniji potekala 
najvidnejša promocijska 
kampanja na področju izob-
raževanja in učenja Teden 
vseživljenjskega učenja 
(TVU), ki ga na nacionalni 
ravni koordinira Andragoški 
center Slovenije (ACS), v 
Kranju pa Ljudska univerza 
Kranj (LUK). Letošnje leto je 
še prav posebno, saj bo Naci-
onalno odprtje TVU 2019 
potekalo 10. maja v Kranju, 
kar dva dobitnika priznanj za 
promocijo učenja in znanja 
odraslih pa prihajata iz Kra-

nja. Uradni del bo potekal od 
11. ure dalje v Letnem gledali-
šču Khislstein. Podelitev pri-
znanj bo obogatena s kultur-
nim programom učečih se, 
torej udeležencev različnih 
oblik vseživljenjskega učenja 
in izobraževanja. Od 13.45 
dalje bo v preddverju Letnega 
gledališča Khislstein potekal 
tudi bogat spremljevalni pro-
gram. V preddverju bosta 
potekali tudi razstavi izdel-
kov udeležencev tečaja Kera-
mika in uporabno lončarstvo 
Univerze za starejše pri LUK 
in razstava fotografij udele-
žencev tečaja Fotografije 
Univerze za starejše pri LUK. 
Na grajskem dvorišču bo raz-
stava Praznik učenja, prav 
tako pa bo potekala delavnica 
izdelovanja papirja in pisanja 
s peresom. Hkrati pripravlja-

jo tudi voden ogled razstave 
Grad Khislstein in zgodbe 
rodbine Khisl, vodeno temat-
sko pot Kranj v vašem srcu, 
Podzemno pot in pot po kan-
jonu Kokre. Na dan Nacio-
nalnega odprtja TVU 2019 
bo ogled vseh muzejev v Kra-
nju brezplačen. 
V sklopu TVU 2019 bo v 
Kranju in okolici od 10. 
maja do 30. junija 2019 na 
voljo več kot 130 brezplač-
nih priložnosti za pridobiva-
nje najrazličnejših znanj, 
spretnosti in veščin ter dru-

ženje, ponudilo pa jih bo več 
kot petdeset izvajalcev. Pro-
gram najdete na spletni stra-
ni www.luniverza.si in v 
programski knjižici.
Prav posebno mesto v TVU 
imajo vseslovenske skupne 
akcije. V Kranju 13. maja 
pripravljajo akcijo Moč in 
radost učenja, 15. maja akci-
jo Mi vsi smo en svet, 17. 
maja akcijo Kakovost ustvar-
jamo vsi, 29. maja bo govora 
o dediščini preteklosti, ki je 
dota prihodnosti, 29. maja 
pa pripravljajo še pohod na 

Štefanjo goro, ki bo potekal 
v okviru akcije Planinstvo 
kot način življenja.
V Ljudski univerzi Kranj 
bodo med 27. in 31. majem 
organizirali tudi dneve sta-
rejših, ki bodo potekali pod 
sloganom Čili, zdravi, infor-
mirani in dejavni. 
Prireditve ob tednu vseživ-
ljenjskega učenja se bodo 
zaključile 20. junija, ko bo 
ob 10.15 v Domu Taber Cer-
klje potekal akcija Učenje in 
kultura z roko v roki z Nežo 
Maurer.

Začutite moč  
in radost učenja
Maja bo po vsej Sloveniji znova potekal Teden vseživljenjskega učenja, 
letos pa bo prav posebno bogato dogajanje v Kranju, ko bo 10. maja v 
Letnem gledališču Khislstein tudi slovesno odprtje.

Teden vseživljenskega učenja je vsako leto priložnost za druženja in predstavitve.


