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V Lazah je
»gorelo«

Imajo nove
prostore

V industrijski coni
Laze v Stražišču je
minulo soboto
potekala regijska
kombinirana vaja
Nevsnov Ekol 2019.

Boksarski klub Kranj se
je preselil v na novo
urejene prostore v
pritličju zimskega
bazena, kjer so končno
dobili primerne pogoje
za vadbo.
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Dvaindvajset zdravnikov družinske medicine v Zdravstvenem domu Kranj, ki bi se jim prvega junija
iztekel dvomesečni odpovedni rok, je odpovedni rok podaljšalo do 15. septembra. Dve zdravnici
zaradi izgorelosti nepreklicno odhajata. V Kranju je bilo o stanju družinske medicine več razprav.
Suzana P. Kovačič

O aktualnih razmerah na področju družinske medicine, z izpostavljeno problematiko ZD
Kranj, so pri kranjskem županu Matjažu Rakovcu razpravljali predstavniki stroke in politike.

direktorica ZD Kranj Lili
Gantar Žura. Pacientom, ki
so še brez izbranega zdravni
ka, tako ne preostane druge
ga, kot da zdravnika najdejo
v enem od bližnjih zdravstve
nih domov, kjer še vpisujejo.
Na aktualne razmere na po
dročju družinske medicine v
ZD Kranj se odziva lokalno
okolje. Tako so župani šestih
občin, ki jih pokriva ZD
Kranj, že pred časom v sku
pnem pismu pozvali pristoj
ne k rešitvi težav na področju
družinske medicine v Kra
nju. Na delovnem obisku pri
kranjskem županu Matjažu
Rakovcu sta bila predsednik
državnega zbora Dejan Ži
dan in minister Aleš Šabe
der, vsi trije so za skupno
mizo sedli s predstavniki
stroke. Nedavno širšo razpra
vo o aktualnih razmerah na
področju družinske medici
ne s poudarkom na ZD
Kranj je vodil poslanec Levi
ce Miha Kordiš z iztočnico,
ali gre za dejansko preobre
menjenost zdravnikov ali pa
je v pritisku privatizacije jav
nega zdravstva vendarle zrno
resnice. Družinska zdravnica
Tatjana Primožič je bila od
ločna, da je očitek popolno
ma neutemeljen, da so na
problematiko preobremenje
nosti in pomanjkanja zdrav
nikov ter preveč administra
tivnih opravil že dolgo opo
zarjali.
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Kranj je prostovoljstvu
prijazno mesto

Planina je polepšana

Na strehi sveta

Pri športu uživajo

V Krajevni skupnosti Plani
na so uredili trideset okra
snih korit, ki so polepšala
okolico.

V Gradu Khislstein je na
ogled fotografska razstava
Everest 1979–2019, štiride
set let prvega slovenskega
vzpona na vrh sveta.

Na kranjskem stadionu so
bile v organizaciji Osnovne
šole Helene Puhar Kranj 26.
regijske letne igre Specialne
olimpiade Slovenije.

bulanti in eno administrativ
no, ker z obstoječimi ambu
lantami vseh nadomeščanj
ne morejo zagotoviti. Več
zdravnikov je namreč dlje
časa odsotnih zaradi bolni
škega ali porodniškega dopu
sta, dve zdravnici pa zaradi
izgorelosti odhajata nepre
klicno. "Za eno ambulanto
še nimamo zagotovljenega
nadomeščanja, za drugo pa
tečejo dogovori za prevzem z
zdravnico, ki naj bi kmalu
opravila specialistični izpit in
predvidoma začela delati ko
nec junija. Vsi ostali zdravni
ki družinske medicine imajo
tako visoke glavarine, da
opredeljevati več ne morejo.
Aktivno iščemo zdravnike, ki
bi prišli k nam,« je povedala

Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Vlada je deloma že
prisluhnila družinskim
zdravnikom, ki opozarjajo na
preobremenjenost in preveč
administrativnih opravil.
Pred nedavnim je sprejela
Aneks 1 k Splošnemu dogo
voru v zdravstvu za pogodbe
no leto 2019, po katerem
zdravniki lahko odklanjajo
nove paciente, ko dosežejo
1895 glavarinskih količnikov
oziroma laikom bolj razum
ljivo – ko dosežejo 1383 opre
deljenih pacientov. "Zdravni
ki, ki že imajo več opredelje
nih pacientov od tega, paci
entov ne bodo izpisovali," je
zagotovila vodja družinske
medicine v Zdravstvenem

domu (ZD) Kranj Tatjana Ki
tić Jaklič in poudarila, da je
sprejem Aneksa 1 korak v
pravo smer, ki daje upanje
na spremembe na bolje.
"Vendar pa bo šele Aneks 2
zagotovil, da bodo timi dru
žinske medicine za potrjenih
1895 glavarinskih količnikov
na tim tudi stoodstotno pla
čani in za več od opredelje
nih glavarinskih količnikov
nagrajeni,« je še pojasnila
Kitić Jakličeva. Minister za
zdravje Aleš Šabeder je spre
jetje Aneksa 2 napovedal za
julij. A tudi ta še ne bo rešil
pomanjkanja družinskih
zdravnikov ...
V ZD Kranj v zaostrenih raz
merah ohranjajo na novo
vzpostavljeni dve akutni am

Ob dnevu prostovoljstva in v
okviru 20. Nacionalnega te
dna prostovoljstva si je novo
priznanje zaslužila tudi Mes
tna občina Kranj.
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V Bitnjah se je gradnja novega krožišča začela
prejšnji mesec, začenja pa se tudi prenova
krožišča na Primskovem.

Foto: Tina Dokl

Podaljšali odpovedni rok

Gradnja v krožiščih

Gradbena dela v Bitnjah potekajo od konca aprila.

Vilma Stanovnik
Kranj – Konec aprila se je
začela gradnja krožišča v Bi
tnjah na državni cesti Kranj–
Škofja Loka. Dela potekajo
fazno. V prvi fazi je izvajalec
v delu proti polju zgradil po
možni vozni pas, po kate
rem promet trenutno pote
ka dvosmerno. Celotna vre
dnost investicije je dobrih
503 tisoč evrov, krožišče pa
bo zgrajeno do septembra.
Ta teden pa se začenjajo
tudi dela na krožišču Prim
skovo. Dela obsegajo preu

reditev klasičnega krožnega
križišča v krožno križišče s
spiralnim potekom. Pogod
bena vrednost del je
1.145.778 evrov. Promet bo
predvidoma oviran do konca
oktobra. V prvi fazi dela po
tekajo izven vozišča. Vzpo
stavljena bo delna zapora z
zožanjem voznih pasov na
vseh priključnih krakih kro
žnega križišča. V območju
križišča bodo zaprte vse po
vršine za pešce in kolesarje.
Obvozna pot bo potekala po
cestah Rudija Šeliga in Jaka
Platiše.

Začenjajo se tudi dela na Primskovem. / Foto: Tina Dokl
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Kranj, junij 2019

poletni

UTRIP KRANJA
KRANJSKA
POLETNA
PRILOGA
OD 9. DOŽIVETJA
DO 12. STRANI

Pozdravljeni, globoko smo že zakorakali v pomlad, dnevi so že zelo dolgi in topli, noči pa vedno krajše. Prihaja čas za športne dogodke na prostem, izlete v
naravo, pohode po tematskih poteh in planinskih transverzalah. Prihaja čas, ko se še kuhinja preseli v naravo. Prihaja čas poletnih festivalov, gasilskih veselic,
gledaliških predstav, muzikalov, glasbenih večerov in koncertov na prostem. Prihaja poletna muzejska noč. 21. junija zvečer bo nastopil poletni sončev obrat
ali solsticij in takrat se bo začelo koledarsko poletje. Naše babice so znale reči, »da se ob kresi dan obesi« in v Kranju bomo najkrajšo, kresno noč proslavili z dogodkom za vse generacije na Pungertu nad sotočjem Save in Kokre. Vse to in še veliko več o kranjskem poletnem dogajanju si lahko preberete v tej in naslednjih
številkah Kranjskega poletnega Utripa. Želim vam čudovit junij in vesel skok v kranjsko poletje!
Mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj

POLETJE V KHISLSTEINU

POLETJE V LAYERJEVI HIŠI

POLETJE NA PUNGERTU

Letošnji program je zagotovo eden najbolj
polnih in raznolikih v okviru kompleksa
Khislstein. Z majem se je odprla sezona v
amfiteatru letnega gledališča, ki obiskovalcem prinaša pester program skozi celotno poletje. Ogledali si boste lahko predstave Brade, Menopavza, Sex nasveti od A do
Ž in kar dva muzikala – Briljantina in Nune
v akciji. Primorski duh bo prinesel Rudi Bučar, za romantiko pa bo poskrbela Nina Pušlar. Nostalgijo prinašajo Andrej Šifrer, ki
letos –kot sam pravi – obeležuje štirideset
let norosti na glasbenem odru, ter velikani
nekdanje »jugo rock« scene Crvena jabuka,
sinonim za ljubezensko liriko iz Sarajeva.
Od tam prihaja tudi Dubioza kolektiv, ki
osvaja svet z izjemno energijo, pronicljivimi besedili in odrskimi nastopi.
Vovkov vrt prinaša v juliju in avgustu
filmske večere ob četrtkih, srede pa bodo
popestrili glasbeni večeri pod Grajsko
lipo z vrhunskim glasbenim programom
vokalnega banda Kreativo, Aleksandra
Mežka in Akademikov, Terrafolk, The Pocket Ensemble, Darje Švajger in Ane Bezjak.

Layerjeva hiša se junija preobrazi v Hišo
ilustracij 2019, pod streho katere se že
peto leto zapored predstavlja sodobna slovenska ilustratorska produkcija, tokrat izpod rok Maše P. Žmitek, Staše Guček, Ane
Vičič, Alje Horvat in Anje Polh.
Junijski glasbeni program prinaša madžarsko balkan folk in gypsy jazz zasedbo
Kjartan and the Hét Hat Club, skupaj s
stolpom Pungert organiziramo 8. junija
koncert Nike Solce z novo ploščo uglasbene Kosovelove poezije Tiha misel in duo
vrhunskih glasbenikov Jenner/Mori, 26.
junija pa vabimo na Vovkov vrt na koncert
indijske zasedbe Bodhisattwa trio.

Kranjčanke in Kranjčani, bralci in obiskovalci, pozor! Nekaj nenavadnega se dogaja na skrivnostnem koncu starega Kranja. Kraj zločina: Café galerija Pungert. Čas
zločina: Vsak petek zvečer od 14. junija
dalje. In zločin? Veliko presneto dobre
glasbe! Vse zainteresirane priče so vabljene
na naslednje dogodke.

Maša Cilenšek z bandom bo prva zasedla
naš oder pod kostanjem. Od slovenskih zimzelenih pa do svetovnih uspešnic nas bo
popeljala s čutnim vokalom ob spremljavi
prekaljenih glasbenih mačkov. Če vas bodo
zasrbele pete, bo kot nalašč za vas koncert
skupine Flat Hats, ki z nalezljivimi ritmi
gypsy swinga in iskrivimi pogledi vabijo

Tjaše Rebolj in Yulie Shmidt. Najmlajše
razigrance pa ob sobotah dopoldne vabimo na katero izmed številnih ustvarjalnic.
Pridružite se nam in raziščite vrhunsko
glasbo in ustvarjalnost na koncu starega
Kranja. Brez detektivske lupe.
Sonja Mlakar – vodja Café galerije Pungert

SUBART FESTIVAL
Že 11. SubArt festival od 28. junija do 8.
julija 2019 vabi na široko paleto glasbenih
prireditev različnih zvrsti, na katerih bodo
izvajalci z vseh koncev sveta poskrbeli, da
bo vsak našel nekaj zase. Za začetek bodo
Trainstation s Techno partijem ogreli DJ-i
elektronske glasbe, naslednji dan pa bodo
tam grmeli Armaroth, Morywa in Ashine.
Festival se 2. julija seli v Layerjevo hišo,
kjer vam bodo etnojazzovske Čompe pokazale, zakaj praznujejo že 25 let ustvarjanja.
Za njimi bo v sredo oder zavzel legendarni
James Blood Ulmer, ekspresivni blues kitarist na svetovnem nivoju, ki vas bo popeljal v svet afriških ritmov, urbanega jazza,
bluesa in psihadeličnega rocka. Novost
festivala je »open-air« prizorišče na
parkirišču pred Trainstationom, ki ga
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Občinske novice
Novo javno parkirišče
V sistem javnega parkiranja se po šestih letih
ponovno vrača parkirišče pred Delavskim
domom na Slovenskem trgu.
Kranj – Nov parkirni režim
je začel veljati sredi maja.
Uporabniki imajo enkrat
dnevno možnost brezplačnega parkiranja s parkirno
kartico Mestne občine Kranj.
Cena ure parkiranja znaša 1
evro, dolžina parkiranja pa
je omejena na do dve uri.
Parkirišče je plačljivo od
ponedeljka do petka med 7.
in 19. uro ter ob sobotah
med 7. in 13. uro. Parkirnino
uporabniki lahko poravnajo
z gotovino, s parkirno kartico Mestne občine Kranj,
mobilnimi telefoni ali plačil-

no-kreditnimi karticami.
Mestno parkirno kartico lahko uporabniki kupijo v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, pri avtomatu pred
stavbo Mestne uprave Kranj
ali v Turistično informacijskem centru na Glavnem
trgu 2 v Kranju. Na parkirišču Stara Sava, na katerem
je na voljo 42 parkirnih
mest, se je s 17. majem 2019
spremenil režim parkiranja
tako, da je brezplačna prva
ura parkiranja. Vsaka nadaljnja ura je plačljiva v višini
enega evra.

Gradnja komunalnih vodov v Britofu
Britof – Gradbena dela v aglomeraciji Britof - Predoslje potekajo skladno s terminskim planom. Položenih je nekaj več
kot 1,2 kilometra fekalnega kanala, blizu kilometra meteornega kanala in 780 metrov vodovoda. Naj spomnimo, da
bodo v naseljih Britof, Predoslje in Orehovlje prebivalci v
okviru projekta GORKI2 pridobili skupno 12,7 kilometra
fekalne kanalizacije, pet črpališč odpadne vode, dobrih
deset kilometrov vodovodnega omrežja, dograjene pa bo
tudi 8,6 kilometra meteorne kanalizacije. Mestna uprava
vabi k spremljanju aktualnih informacij, in sicer na spletni
strani projekta www.gorki2.si.

O tekstilni dediščini
Ena od pomembnejših vsebinskih smernic, na katero se želi Kranj z Gorenjsko nasloniti pri svoji
kandidaturi za evropsko prestolnico kulture, sta tudi tekstilna dediščina in tekstilna umetnost.
Kranj – V začetku maja je v
Kranju potekal Korenit
posvet, na katerem so udeleženci s področja tekstilne
stroke, kulturne dediščine,
umetnosti, kreativnih industrij ter podjetniki raziskovali trenutno stanje na področju tekstilne dediščine na
Gorenjskem, prepoznavali
dobre prakse povezovanja
dediščine, umetnosti in
podjetnosti ter ustvarili
temelje za platformo, ki bi
v skladu s potrebami skupnosti združevala umetniške
in izobraževalne programe
na področju tekstilne umetnosti.
Gorenjsko gospodarstvo so
vse od 18. stoletja zaznamovali prav tekstilna in oblačilna podjetja in obrati, ki so
omogočali družbeni in gospodarski razcvet regije.
Danes na Gorenjskem žal
delujejo le še nekatera tekstilna podjetja, za ostalimi
pa ostajata kulturna in stavbna dediščina, ki kar kličeta
po oživitvi.
Hkrati z zavedanjem o
pomembnosti ohranitve tekstilne dediščine za nadaljnji
razvoj regije se v Kranju in
okolici razvijajo številne
nove umetniške in podjetniške ideje, ki v središče svojega delovanja postavljajo tekstilno umetnost. Nekatere
od njih so bile predstavljene
na razstavi tekstilne umetnosti Zelena koreNit, ki je
bila med 7. in 25. majem na
ogled na različnih lokacijah
po Kranju.

Korenit posvet, na katerem
so sodelovali predstavniki
Zavoda Carnica, Razvojne
agencije Gorenjske – BSC,
Fakultete za naravoslovje in
tehnologijo – Oddelka za
oblikovanje tekstilij in oblačil, Gorenjskega muzeja,
Kreativnic ter ustvarjalke in
ustvarjalci s področja tekstilne umetnosti, je ponudil številne odgovore na vprašanja
o možnostih razvoja tekstilne industrije in umetnosti v
Kranju v prihodnosti ob upoštevanju sinergičnih učinkov
najrazličnejših udeležencev
v tem procesu: od občin,
muzejev, izobraževalnih
institucij in izvajalcev neformalnega izobraževanja ter
lokalnih turističnih organizacij do interdisciplinarnega
sodelovanja strokovnjakov s
področja tekstilne industrije,
elektrotehnike, elektronike,
energetike oziroma informacijske tehnologije, varovanja
okolja ter ustvarjalcev tekstilne umetnosti.
Različni projekti sodelovanja so že v pripravi. Tako bo
že jeseni zaživel razidenčni
prostor, ki bo omogočil gostovanja različnih ustvarjalcev, ki bodo v svojih projektih skušali povezovati umetnost, tehnologijo, gospodarstvo in izobraževanje. Prav
tako naj bi s prihodnjim

Utrinek z razstave Zelena koreNit / Foto: Črt Štrubelj
šolskim letom zaživelo
sodelovanje z Naravoslovnotehnično fakulteto iz Ljubljane. Tekstilna dediščina bo
v prihodnje tudi močneje
vpeta v enotno strategijo
oblikovanja skupnih turističnih doživetij Gorenjske.
Ugotovitve posveta, ki je bil
organiziran kot del razvoja
programov za kandidaturo
Kranja za Evropsko prestolnico kulture 2025, bodo
pomembno prispevale k postavitvi temeljev bienala tekstilnih umetnosti v Kranju.
Ta lahko pomeni edinstveno

priložnost, da tematiko, ki
na tak ali drugačen način še
vedno močno zaznamuje
naš prostor, predstavimo kot
platformo za popularizacijo
in socializacijo tekstilne
umetnosti. Po eni strani bo
pomenila promocijo te edinstvene kulturne ustvarjalnosti na nacionalni ravni, hkrati pa bo omogočila, da Kranj
in Gorenjsko postavimo tudi
na svetovni zemljevid podobnih dogodkov, ki krepijo
vlogo ter navdihujejo in promovirajo sodobno tekstilno
umetnost.

Slovenski dnevi v Slavoniji
Prvi teden maja so v Osijeku četrto leto zapored potekali dnevi Slovenije v Slavoniji s kulturnimi
prireditvami, predstavitvami turistične ponudbe ter gospodarskih projektov in dobrih praks iz Slovenije.
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Osijek – V okviru mednarodnega sodelovanja Mestne
občine Kranj se je na delovnem obisku v pobratenem
Osijeku mudil tudi župan
Matjaž Rakovec. Sestal se je
z osiješko namestnico župana Žano Gamoš. Oba sta se
zavzela za širše sodelovanje
med mestoma. Župan Matjaž Rakovec je napovedal
kandidaturo Kranja za
Evropsko prestolnico kulture leta 2025 in dejal: »Ker je
Kranj večkulturna skupnost
v Sloveniji, želimo v program kandidature vključiti
mesta, s katerimi smo sodelovali v preteklosti, in predstaviti tudi njihovo kulturo.«
Sodelovanje Kranja in Osijeka tako dobiva nov zagon.
Kranjski župan in namestnica osiješkega župana sta
se že dogovorila, da bosta
občini in mesti okrepili
sodelovanje na področju

Namestnica župana Osijeka Žana Gamoš in župan Mestne
občine Kranj Matjaž Rakovec sta se zavzela za krepitev
sodelovanja.
kulture, prav tako pa tudi
na področjih turizma in
športa. Širše in tesnejše

sodelovanje bo v dobro prijateljskih vezi in prebivalcev obeh pobratenih mest.

Slovenskih dnevov v Slavoniji so se udeležili številni
vodilni strokovnjaki in podjetniki z območij robotike,
energetike in čebelarstva iz
Slovenije in Hrvaške. Med
drugim so v Osijeku znova
obeležili svetovni dan čebel,
ki so ga razglasili na pobudo
Slovenije.
Za ljubitelje kulture so v
državnem arhivu v Osijeku
pripravili razstavo fotografij o bogati kulturni dediščini Slovenije "I Feel Slovenija. I Feel Culture".
Razstava o prvem slovenskem fotografu Janezu
Puharju pa je v osiješkem
muzeju Slavonije.
Slovenske dneve v Slavoniji
organizira slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki je v
napovedi dogodka ocenilo,
da je ta vsako leto uspešnejši, prireditve pa vse bolj vidne in obiskane.
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Poziv k zmanjšanju
letalskega hrupa
Župan Matjaž Rakovec je sredi maja s predstavniki vodstva mestne uprave
gostil župane občin, s katerimi si delijo skrb za zdravje občanov zaradi
vplivov letalskega prometa.
Kranj – Župani šestih zainteresiranih občin (poleg MO
Kranj tudi občin Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Mengeš, Škofja Loka in Vodice)
so podpisali skupen dokument, namenjen pristojnim
organom in institucijam, s
katerim pozivajo k zmanjšanju hrupa in tako tudi na ta

čeprav je bila obljuba, da bo
osnutek pripravljen do decembra 2008, zakonsko pa
bi moral biti sprejet že leta
2004. Naše zahteve niso neuresničljive, s skupnimi močmi bomo prišli do želenega
cilja, tako na področju hrupa
kot preletov letal nad naselji.
V občini Šenčur nismo proti

hrup lahko izrazito zmanjšali z ukrepi, kot sta na primer vrnitev vzleta in pristajanja v koridor, ki se je uporabljal pred letom 2013, ter
zmanjšanje preletov letal
nad naselji v občini Vodice.«
Župani verjamejo, da bodo
cilj dosegli s skupnimi močmi. »Za končni uspeh ozi-

Šest županov je podpisalo poziv k zmanjšanju hrupa, namenjen pristojnim organom in
institucijam.
način uveljavljajo pravico sodelovanja pri pereči problematiki za zaščito interesa in
zdravja svojih občanov.
Na območjih gorenjskih občin je število preletov letal od
leta 2013 bistveno povečano.
Predvsem pa župane moti,
da je mogoče brez soglasja
lokalne skupnosti spreminjati koridorje in odletne
procedure letalskega prometa. Po besedah Cirila Kozjeka, župana Občine Šenčur,
je skupni poziv županov Javni agenciji Republike Slovenije za civilno letalstvo prvi
korak za izboljšanje razmer
na tem področju. »Prav tako
Ministrstvo za infrastrukturo še ni sprejelo Pravilnika o
skupnem hrupu in emisiji
motorjev zrakoplovov na letališčih in v letališki coni ter
višini pristojbine za odpravo
škodljivih posledic za okolje,

razvoju letališča, nasprotno,
želimo si njegovega razvoja,
ampak ne na škodo občanov
vpletenih občin.«
Tudi v občini Vodice si že
vrsto let prizadevajo za izboljšanje bivanjskih razmer
prebivalcev, ki so podvrženi
negativnim vplivom letalskega prometa izven koridorjev. Aco Franc Šuštar,
župan Občine Vodice, je dejal: »V naši občini od vseh
pristojnih v letalski panogi
pričakujemo, da se še v tem
mesecu začnejo izvajati aktivnosti, ki bodo v skladu s
podanimi predlogi občin
Mengeš, Vodice, Cerklje na
Gorenjskem, Šenčur, Kranj
in Škofja Loka pripomogle k
zmanjšanju hrupa letal in z
njim povezanih škodljivih
vplivov na življenje naših
občanov. Na Občini Vodice
zavzemamo stališče, da bi

Sofinanciranje obnove
stavb v starem Kranju
Kranj – Mestna občina Kranj
bo predvidoma v juniju objavila javni razpis za sofinanciranje obnove fasad in/ali
streh v starem Kranju v letošnjem letu. Sredstva za sofinanciranje obnove stavb v
starem mestnem jedru so
namenjena za spodbujanje
razvoja starega mestnega jedra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne
dediščine. Za ta namen je v
proračunu za leto 2019 zagotovljenih 50.000 evrov.

Podrobnejše informacije
bodo navedene v razpisni
dokumentaciji, ki bo od
dneva objave javnega razpisa dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj
www.kranj.si (Javni razpisi
in naročila), zainteresirani
pa jo bodo lahko dvignili v
času uradnih ur na naslovu
Mestna občina Kranj – sprejemna pisarna, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj. Vloge na
javni razpis bodo zainteresirani lahko oddali do 30. avgusta 2019.

roma dosego cilja je potrebno sodelovanje. Zato lahko
izrazim zadovoljstvo, da smo
se občine odločile za skupno
sodelovanje pri izboljšanju
oziroma želji po zmanjšanju
obremenjujočih učinkov letalskega prometa,« je izpostavil Franc Jerič, župan Občine Mengeš.
»Ob spremembi zračne poti
leta 2013 so se upoštevali zasebni interesi letalskih prevoznikov, zanemaril pa se je
javni interes oziroma vpliv
na občane, ki jih povzroča
prekomeren hrup letal. Verjamem, da so naše zahteve
realne in da bodo ukrepi za
razbremenitev okolja s hrupom sprejeti, predvsem s
primerno smerjo letenja
nad manj poseljenimi območji,« je ob koncu srečanja
sklenil Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj.

Razpis za občinska
priznanja še odprt
Kranj – Mestna občina Kranj
je v aprilski številki Kranjskih novic in na občinskih
spletnih straneh objavila
razpis za občinska priznanja za leto 2019. Podeljuje
se naziv častni občan, nagrada MO Kranj, listina o
priznanju, velika plaketa
MO Kranj in velika Prešernova plaketa. Razmislite in
poglejte, kdo je za skupnost
in posameznike naredil več
od običajnega, in ga predlagajte za podelitev občinskega priznanja. Predloge je
možno oddati do vključno
ponedeljka, 17. junija 2019.

Tretjič: o cilju in poti
Konec sedemdesetih let prej
šnjega stoletja se je Kranj z zla
timi črkami zapisal na svetov
ni zemljevid. V nizu prireditev,
ki jih letos praznujemo v spo
min na dogodke pred štiridese
timi leti, je bila v maju najbolj
odmevna obletnica vzpona na
»streho sveta«. Kranjčana An
drej Štremfelj in Nejc Zaplo
tnik sta bila prva Slovenca (in
Jugoslovana), ki sta stala na
vrhu Mount Everesta. Celotna
odprava se je s smerjo po Zaho
dnem grebenu, ki še danes velja
za najtežjo, za vekomaj zasi
drala v alpinistično zgodovino.
Doslej je omenjeno smer uspelo
ponoviti le še eni odpravi. V
ekipi, ki je poleg Andreja in
Nejca štela še 23 članov, sta bila
od Kranjčanov še Marko
Štremfelj in Tomaž Jamnik.
Neizmerno so se razveselili, ko
je v bazni tabor prišlo sporoči
lo, da je cilj na višini 8848 me
trov osvojen, pa čeprav sta v isti
sapi zmagovalca poti še doda
la, da zdaj pravzaprav ne ve
sta, kaj bi. Kranjčani imamo
med seboj vrsto enkratnih ljudi,
z izjemnimi sposobnostmi in
vrhunskimi dosežki. Upraviče
no smo ponosni nanje in na to,
da smo Kranjčani.
Nikakor pa nam niso v čast
dogodki, povezani z zdrav
stvom. V zadnjih tednih sem
precej časa posvetil reševanju
problematike družinskih
zdravnikov v Kranju. Ob vseh
srečanjih z zdravniki in njiho
vim vodstvom pa z ministrom
za zdravje in predsednikom
državnega zbora sem se vedno
spraševal, kaj neki je v kranj
skem zdravstvu, da so samo v
Kranju družinski zdravniki
dvignili svoj glas in odpovedali
delovna razmerja. Odgovori
so različni, a ključno je dej
stvo, da Kranjčanom ne sme
biti odvzeta osnovna človeko
va pravica do zdravja. Zato
ne glede na to, da gre za sis
temski problem, ki se vleče že
zadnjih nekaj let, in da nisem
neposredno pristojen za reše
vanje odpovedi zdravnikov,
čutim dolžnost, da z vsemi
vpletenimi najdem ustrezno
rešitev oziroma pot, ki vodi h
končnemu cilju: vsi uporabni
ki ZD Kranj morajo imeti ne
moteno in trajno zagotovljeno
vsakršno zdravstveno oskrbo.

Ko imamo zdravje, imamo vse
pogoje, da se prepustimo in
brezskrbno uživamo trenutke.
Veliko lepih je bilo v maju,
mesecu ljubezni, šmarnic in
številnih dogodkov po kranj
skih kotičkih. Letos se je kljub
slabemu vremenu odvila vrsta
družabnih dogodkov, tudi na
prostem. Prav gotovo si pohva
le zasluži Teden mladih, ki so
ga že petindvajsetič organizi
rali aktivisti Kluba študentov
Kranj in je edini teden v letu,
ki ima devet dni. To je festival,
ki v Kranj privablja mlade in
mlade po srcu. Sam sem se
udeležil nočnega teka po uli
cah Kranja. Bil je izjemen do
godek z vrhunskimi organiza
torji ter seveda številnimi ude
leženci iz vse Slovenije. Seveda
je bil pogoj za to, da sem tekel
po trasi in dosegel cilj, moje
dobro zdravstveno stanje.
Prav med omenjenim tekom,
ki so ga organizirali mladi,
sem imel znova priložnost, da
sem o njih v miru premišlje
val. Zaslužijo si kvalitetno
življenje v naši mestni občini.
Prav oni so tisti, ki bodo nada
ljevali naše delo in ustvarjali
prihodnost, ob tem pa bodo
poskrbeli tudi za našo starost.
Zato v mestni upravi vodimo
politiko, s katero želimo mla
dim in njihovim družinam
omogočiti, da bi tako aktivni
kot prosti čas preživljali v Kra
nju. Nezaposlenost v Mestni
občini Kranj je res ena naj
manjših v celotni Sloveniji. A
problem, ki ga imamo, je, da
se več kot polovica delovno ak
tivnega prebivalstva na delo
vozi izven mestne občine.

Zato intenzivno delamo na
vzpostavitvi nove poslovne
cone, ki bo omogočila dodatne
zaposlitve, s tem pa občankam
in občanom Kranja zmanjša
la predvsem časovne izgube
prevoza na in z dela.
Velik korak na poti do več pro
stega časa bomo pridobili tudi
z dokončanjem dveh krožišč.
Na tistem v Bitnjah dela že
potekajo, na drugem pa se
bodo kmalu začela. Izvajalci
so že zakoličili traso in s tem
se uresničujejo naše zahteve
po boljših in hitrejših cestnih
povezavah v mestni občini.
Prepričan sem tudi, da se bodo
kmalu začele aktivnosti za iz
gradnjo več novih stanovanj.
V mestni upravi smo začeli
postopke, s katerimi bi v
prihodnjih letih tudi Mestna
občina Kranj povečala število
stanovanj, ki jih bomo name
nili mladim družinam. Da se
na tej poti čim prej približamo
enemu od naših ciljev, ki pravi
»živi in delaj v Kranju«.
A tudi ko bomo dosegali za
stavljene cilje, se naša pot ne
bo končala, kajti vedno ostaja
prostor za kaj novega. Prav v
tem je smisel napredka. Dovo
lite mi, da tokrat sklenem svoj
zapis z legendarnimi beseda
mi Nejca Zaplotnika, ki se je
leta 1979 kot prvi Slovenec
povzpel na najvišjo goro sveta:
»Kdor išče cilj, bo ostal pra
zen, ko ga bo dosegel; kdor pa
najde pot, bo cilj vedno nosil v
sebi.«
Želim vam, da bi vedno našli
pravo pot!
Matjaž Rakovec,
vaš župan

Mesec varnosti kolesarjev
Kranj – Komisija varno kolesarim je v sodelovanju s Policijsko postajo Kranj, Medobčinskim inšpektoratom
Kranj in ostalimi izvajalci
pripravila raznolik program
meseca varnosti kolesarjev.
Začetek je bil 6. maja na
Slovenskem trgu s kolesarskim zajtrkom in spretnostnim kolesarjenjem na poligonu, sladila je akcija pregleda ustreznosti koles v
okviru Četrtkov ob vodnjaku
in prireditev, ki jih organizirata Društvo Rekreatur in

Kolesarski klub Kranj. Vmes
je bilo več kolesarskih patrulj, ki so kolesarje, ki se ne
vozijo v skladu s cestnoprometnimi predpisi, opozorile
na napačno ravnanje. Obenem člani patrulje izvajajo
anketo o zadovoljstvu s kolesarsko politiko Mestne občine Kranj. Statistiko patrulje
bodo ob zaključku meseca
varnosti kolesarjev predstavili na novi spletni strani
www.krkolesarim.si.
Program meseca varnosti
kolesarjev se zaključuje da-

nes, 31. maja, na Slovenskem trgu od 10. do 12. ure.
Vsak kolesar, ki se bo ustavil
pri stojnicah, bo deležen
okusne malice in si bo, če
bo imel pravilno opremljeno kolo, izžrebal nagrado.
Te je pripravil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Kranj.
Junija bo kranjska občina gostiteljica CIVINET Foruma,
ki se ga bo udeležilo okoli
sedemdeset gostov iz Slovenije, Hrvaške in ostalih držav
jugovzhodne Evrope.
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Aktivno urejajo sistem parkiranja
Pred skoraj tremi meseci je Marko Čehovin prevzel vodenje Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe v upravi Mestne občine Kranj. Vesel je
vrnitve v domače mesto in možnosti, da prispeva svoje znanje in izkušnje.
Vilma Stanovnik
Kako se znajdete v svoji novi
vlogi?
"Z delovanjem Mestne občine Kranj sem dobro seznanjen, saj sem bil od leta
2006 do 2010 član Nadzornega odbora. Pri razumevanju delovanja občinske
uprave mi zelo pomagajo
dolgoletne izkušnje iz državne uprave in vodstvene izkušnje iz nevladnih organizacij. Pri vodenju urada se
opiram tudi na znanje s
področja menedžmenta
neprofitnih organizacij, ki
sem ga pridobil v okviru
znanstvenega magisterija na
Fakulteti za družbene vede.
Širino pri svojem delovanju
črpam tudi iz večletnega
delovanja v mednarodnem
okolju, vključno z delom v
tujini. Če izključim nekajletno začasno bivanje v tujini,
ves čas živim v Kranju. Tu
sem obiskoval osnovno in

številnih področjih mogoče
relativno hitro narediti zelo
veliko dobrega za občane in
za mesto."

Vodja urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Marko Čehovin / Foto: Gorazd Kavčič
srednjo šolo, nato sem odšel
na študij v Ljubljano in se
tam tudi zaposlil. V Kranju
sedaj prvič tudi delam in z
dnevnim prihodom na delo
v občinsko stavbo večkrat
podoživljam trenutke, ko
sem pred dobrimi dvajseti-

Kotiček Kr' povej
Kranjčanke in Kranjčane
želimo vključiti v ustvarjanje in zagotavljanje urejenega
in lepega Kranja. Če ste v
Kranju opazili nekaj, kar vas
moti, imate ideje, pobude,
predloge, potem vas vabimo, da nam to sporočite
prek spletne storitve KrPovej (https://www.krpovej.
si/). Izbor vaših vprašanj in
pobud objavljamo tudi v
Kranjskih novicah.
Vprašanje: Cestna infrastruktura
Cesta Staneta Žagarja oziroma predel pred Avtotehno
Vis Kranj je obupen in brez
pločnikov. Ko dežuje, je tam
površina za pešce še slabša,
sploh pa na delu, kjer je
makadam. Zato predlagam,
da to cesto obnovite in dodate pločnike za pešce. Se pravi od OMV-ja (križišče) pa
nekje do Banke Koper. Drugi predlog je za predel pri
Mercatorjevem centru in
Slogi. V smeri krožišča proti
Britofu ni možno zaviti levo
proti Slogi oziroma Mercatorju. Predlagam, da se tam
naredi krožni tok, ker bo
potem lažje tistim, ki se
vključujejo na to regionalno
cesto, in tistim, ki zavijajo
levo. Včasih je lahko nevarno, ker tisti, ki prihajajo iz
smeri Britofa, ne upočasnijo
pravočasno, zato večkrat pride do izsiljevanja prednosti.
Promet bo tekel lepše ...
Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Letos je v okviru projekta
Kolesarske povezave v Kranju 1–6 predvidena gradnja
manjkajočega dela površin
za pešce in kolesarje v okviru

povezave 2: Soseska Primskovo–Upravno trgovski center Primskovo, ki zajema
tudi ureditev odseka od uvoza na bencinski servis Petrol
pa vse do križišča z Jezersko
cesto. V tem sklopu bo urejeno tudi ustrezno odvodnjavanje meteornih voda s površine cestišča in pločnika s
kolesarsko stezo. V manjšem
delu bo izvedena tudi polovična preplastitev Ceste Staneta Žagarja (mimo AMC
Jeršin in vse do Avtotehne
Vis Kranj). Po trenutnem
časovnem načrtu je predvideno, da bo zgornja ureditev
izvedena v zadnjih dneh
avgusta 2019. Kar se tiče
celotne preplastitve vozišča
na tem območju, v letnem
planu investicijskega vzdrževanja cest ta odsek ni predviden za ureditev v letu 2019.
Glede ureditve križišča na
državni cesti R1-210/1107
Preddvor–Kranj (Primskovo)
s Šucevo ulico pa bomo vaš
predlog preučili. Trenutno
na tem delu ni predvidena
izgradnja krožnega križišča.
Bo pa letos s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo, izvedena preureditev krožnega križišča
Primskovo. Verjamemo, da
bo ta preureditev bistveno
pripomogla k boljši prepustnosti prometa in večji prometni varnosti na tem območju. Vsekakor pa je treba po
preureditvi krožnega križišča
Primskovo preveriti, kakšna
bo sploh možnost umestitve
morebitnega novega krožnega križišča na državni cesti
R1-210/1107 Preddvor–Kranj
(Primskovo).

mi leti obiskoval bližnjo
Gimnazijo Kranj. V veselje
mi je, da sem se v celoti spet
vrnil v rodno mesto, kjer
imam priložnost prispevati
svoje znanje in izkušnje. Na
občinski ravni je namreč ob
ustrezni podpori vodstva na

Kako pa ocenjujete stanje
Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe?
"Urad je v dobri kadrovski
kondiciji. Zaposlenih nas je
enajst javnih uslužbencev.
Obseg nalog je izjemno
širok in raznolik. Področje
dela obsega komunalne
zadeve, javno snago, cestno
infrastrukturo, parkirni sistem, vzdrževanje zelenih
površin, javno razsvetljavo,
kot tudi turizem, javna dela,
kmetijstvo, podjetništvo,
zaščito živali, energetiko in
projekt izposoje koles KRsKOLESOM. Delo je odgovorno in zelo zanimivo,
zahteva pa celega človeka in
tega se zavedam."
Omenili ste projekt izposoje
koles KRsKOLESOM, ki je v

Kranju s strani občanov zelo
dobro sprejet.
"Kranjski sistem izposoje
koles KRsKOLESOM je največji elektrificiran sistem v
državi. Obsega 26 postaj ter
okrog 150 običajnih in električnih koles. Ravno te dni
smo na kranjski železniški
postaji vzpostavili zelo
pomembno novo postajo za
trajnostno mobilnost. Kljub
nekoliko slabšem vremenu
ob začetku sezone lahko
rečem, da je tudi letos število uporabnikov veliko."
Kateri so največji izzivi v
vašem uradu?
"Izzivov je zelo veliko. Glede
urejanja sistema parkiranja
je bilo v preteklosti že veliko
narejenega in začeto delo
aktivno nadaljujemo. V sredini maja smo elitno parkirišče pred Delavskim
domom po šestih letih vrnili
pod enotni občinski režim
parkiranja. Obiskovalci Kra-

nja so tako z občinsko parkirno kartico pridobili možnost enournega brezplačnega parkiranja na dodatnih
parkirnih površinah pred
občino. Aktivno sodelujemo
pri pobudi županov šestih
gorenjskih občin za zmanjšanje letalskega hrupa.
Županu pomagamo tudi pri
koordinaciji aktivnosti glede
ustavitve procesa zapiranja
oziroma omejevanja delovnega časa poštnih poslovalnic v občini."
Kako vam uspeva vse službene izzive usklajevati z
družino in prostim časom?
"Ob treh odraščajočih sinovih je to kar izziv. S partnerko imava srečo, da nama
lahko na pomoč priskočijo
starši. Je pa treba redno
usklajevati aktivnosti in
med tednom spati tudi kakšno uro manj. Stres zato
sproščam predvsem med
rekreacijo in v naravi."

Kovačnica pred poletjem
Kljub mrzlemu maju je bilo v Kovačnici vroče od vsega dogajanja in polno obiskanih dogodkov. Junij
bo že malo bolj poletno obarvan, saj sledita še dva izobraževalna dogodka, obvezni vsakoletni piknik,
potem pa se Kovačnica odpravlja na poletne počitnice.
Kranj – V torek, 4. junija, se
bodo ob 18. uri posvetili
osebni bilanci in finančnemu opismenjevanju. Udeleženci delavnice bodo lahko spoznali, kako uspešno
krmariti med prihodki in
odhodki, kako izbirati med
možnostmi upravljanja premoženja, ki jih imajo na
voljo, kako načrtovati večje
nakupe in obvladovati izredne dogodke ter kako obvladovati tveganja pri zadolževanju. Skratka, kako držati
osebno bilanco v plusu.
Sredi prihajajočega meseca,
14. junija, bodo v Kovačnici s
piknikom pozdravili poletje
in nazdravili zelo uspešni
prvi polovici leta, v kateri se
je zvrstilo več kot trideset
informativnih in izobraževalnih delavnic in dogodkov, ki
se jih je udeležilo več kot
900 obiskovalcev. Dogodki
so spodbujali in promovirali

Tlakovanje na
kranjskem pokopališču
Kranj – Na Mestnem pokopališču Kranj poteka tlakovanje glavne poti na jugovzhodni strani pokopališča.
Dela v vrednosti dobrih 32
tisoč evrov (brez DDV), ki
jih izvaja gradbeno podjetje
Hafner Boštjančič iz Srednjih Bitenj, bodo predvidoma zaključena do sredne
junija.

podjetništvo v regiji, pomagali k lažjemu in boljšemu
poslovanju podjetij in krepili
cvetočo kovaško skupnost.
Zadnje kovaške e-novice lahko pričakujete v sredo, 19.
junija. Z njimi se Kovačnica
odpravlja na počitnice nabirat energijo in ideje za nove
dogodke v jesenski sezoni, s
katerimi bodo lahko zadovoljili malo bolj in malo manj
zahtevne uporabnike in obiskovalce. V Kovačnici še naprej obljubljajo novosti in
izvirne vsebine.
Dogodki v Kovačnici ostajajo brezplačni, prijave in
odjave nanje pa obvezne,
saj je število mest omejeno.
Zadnje čase so njihove
delavnice zelo obiskane, kar
pomeni, da brezplačne
vstopnice hitro poidejo.
Vabijo vas, da se prijavite
med prejemnike elektronskih novičk, saj so ti prvi

obveščeni o prihajajočih
dogodkih.
V Kovačnici spremljajo
aktualne teme in se nanje
odzivajo z dogodki, članki,
delavnicami ipd. Ena takih
tem je tudi krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo je nov model gospodarstva, ki poskuša čim dlje
zadržati izdelke v uporabi in
s tem posledično zmanjšati
prekomerno porabo surovin
in količino odpadkov. Pri
nas lahko najdemo kar
nekaj primerov dobre prakse, tako v podjetjih, med
raziskovalci in inovatorji kot
v občinah, socialnem podjetništvu in nevladnih organizacijah. Ljubljana je poleg
ostalih ukrepov tudi eno
prvih mest na svetu, ki iz
japonskega dresnika (ta sodi
med sto najbolj invazivnih
rastlin na svetu) proizvaja
papir na polindustrijski rav-

ni. Tudi Maribor je že zakorakal v svet krožnega gospodarstva, predvsem s projektom Wcycle, ki opredeljuje
dve območji za predelavo
odpadkov. V svetovnem
merilu je teh primerov bistveno več, prav tako pa so si
različni, kot so si različna
podjetja in mesta med seboj.
Na Nizozemskem kot primer dobre prakse krožnega
gospodarstva navajajo podjetniški inkubator BlueCity,
ki so ga vzpostavili na izjemno zanimivi lokaciji – zapuščenem plavalnem bazenu
in sedaj predstavlja dom za
več kot 25 inovativnih podjetij. Vzporednice lahko potegnemo tudi s kranjsko Kovačnico, ki je iz zapuščene
bivše srednje trgovske šole
postala skupnost in oporna
točka za mlade in malo
manj mlade gorenjske
(potencialne) podjetnike.

5

Kranjske novice, petek, 31. maja 2019

Občinske novice
Povabilo na
prometnovarnostni dan

Nepravilno obrezovanje dreves
Kranj – Mestna uprava Kranj je zaradi nepravilnega obrezova
nja dreves v soseski Vodovodni stolp proti za zdaj neznane
mu izvajalcu vložila prijavo na Policijsko upravo Kranj. Dreve
sa, ki so v lasti Mestne občine Kranj in za katera v okviru
pristojnega odloka skrbi koncesionar, podjetje Flora sport, so
bila s strani neznanega izvajalca nestrokovno obžagana, naj
verjetneje med 18. in 23. aprilom, pri čemer so bila tudi po
škodovana. Prebivalce pozivajo, da sami ne izvajajo obrezo
vanja dreves, saj z nepooblaščenim posegom povzročajo ve
liko škodo ne samo drevesu, pač pa tudi okolju. Morebitne
predloge o ozelenitvi Kranja in okolice lahko prebivalci mestni
upravi sporočajo preko spletne aplikacije KRpovej.

Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu
Kranj za 4. junij pripravlja prometnovarnostni
dan. Prireditev bo med 9. in 13. uro na parkirnih
površinah TC Mercator Kranj na Primskovem.
upoštevanje predpisov. Glede na pogostnost prometnih
nesreč in posledice, v katerih so udeleženi kolesarji,
bo zato na prireditvi velik
poudarek prav na kolesarstvu. Nič manj pomembna
skupina udeležencev v prometu pa so pešci, ki prav
tako spadajo med zelo ogrožene udeležence.
Potekale bodo aktivnosti za
ozaveščanje pešcev v prometu in samozaščitno ravnanje, za dosledno pripenjanje
z varnostnim pasom v vozilih, posebna pozornost bo
namenjena šolarjem, ki pridobijo kolesarski izpit. Na
prireditvi bo mogoče videti
reševalne službe, kot sta gasilsko-reševalna in medicinska, policijo pri njenem preventivnem in tudi represivnem delovanju, ekipo Rdečega križa pri postopkih
uporabe defibrilatorja in postopkih oživljanja ter institucije, ki se ukvarjajo z izobraževalnimi procesi udeležencev v prometu.
Vabljeni, da se preizkusite v
varnosti v prometu.

Zaključuje se projekt občinske blagajne
Kranj – Od 14. junija naprej pri Delavski hranilnici ne bo več
delovala t. i. občinska blagajna. Projekt pomoči občanom
pri plačevanju položnic za storitve mestne občine, njenih
zavodov, krajevnih skupnosti in medobčinskega inšpektora
ta brez provizije se po petih letih zaključuje. Junija 2014 je
bila občinska blagajna vzpostavljena v sodelovanju z Dela
vsko hranilnico, da se v času gospodarske krize vsaj v manj
šem delu pomaga občanom zmanjšati strošek posamezne
ga gospodinjstva. Projekt je svoj namen dosegel, čeprav so
bile storitve občinske blagajne koriščene v veliko manjši
meri, kot se je pričakovalo. Položnice, ki ste jih doslej brez
provizije plačevali na blagajniškem okencu Delavske hranil
nice, je brez provizije še naprej možno plačati neposredno
pri izvajalcih storitev.

Na svetovni dan čebel odprli Županov čebelnjak
Kranj – Srednja storitvena, ekonomska in gradbena šola
Kranj, ki deluje v sklopu kranjskega šolskega centra, je boga
tejša za čebelnjak. Namenu so ga simbolično predali 20.
maja na svetovni dan čebel. »Čeprav je razširjena na celo
tnem Balkanskem polotoku, nosi ena izmed čebeljih vrst ime,
kot ga je imela nekdanja dežela in naše mesto. Nova pridobi
tev bo zagotovo v dobro kranjske čebele. Da se v Kranju lahko
pohvalimo s panjem, gre zahvala samoiniciativnosti dijakov
Šolskega centra Kranj, ki so še enkrat več pokazali, da so mla
di še kako močno ekološko ozaveščeni,« je dejal župan Mes
tne občine Kranj Matjaž Rakovec ob odprtju čebelnjaka. Žu
pan je prevzel tudi botrstvo čebelnjaka, zato nosi ime Župa
nov čebelnjak. Za čebelnjak bodo skrbeli dijaki, v času poči
tnic pa čebelar Mitja Smrdelj. Na šoli so podpisali tudi eko
listino, s katero se zavezujejo k ekološki usmerjenosti šole.

Na fotografiji je primer nepravilno obrezanih dreves.

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2,
Uradni list RS, št. 61/2017) župan Mestne občine Kranj s tem

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2,
Uradni list RS, št. 61/2017) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi elaborata lokacijske
preveritve z identifikacijsko številko 1172

obvešča javnost o javni razgrnitvi elaborata lokacijske
preveritve z identifikacijsko številko 1154

I.

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za gradnjo prizidka k obstoječi stavbi za
storitveno dejavnost na zemljiščih parc. št. 254/1, 254/2,
254/3 in 256, vse k. o. Huje, skupaj s pobudo investitorja KOLI
ŠPED, d. o. o., Savska cesta 22a, 4000 Kranj.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za gradnjo stanovanjske hiše, nadstrešnice
in terase na zemljiščih parc. št. 176/1-del in 176/9-del, obe k.
o. Klanec, skupaj s pobudo investitorja Pavla Žiberta, Oprešnikova ulica 34, 4000 Kranj.

Namen elaborata lokacijske preveritve je individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v četrtem (4) odstavku točke 3.33. 48. člena Odloka o izvedbenem
prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (IPN MOK, Uradni
list RS št. 74/2014, 95/2014, 9/2016, 63/2016, 20/2017,
42/2017, 63/2017, 1/2018, 23/2018, 41/2018).

Namen elaborata lokacijske preveritve je individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v
sedmem (7) odstavku 25. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (IPN MOK, Uradni list
RS, št. 74/14, 09/16-teh.popr., 63/16-obv.razlaga, 20/17,
42/17-popravek, 63/17-popravek, 01/18-obv. razlaga,
23/18-popravek in 41/18-popravek).

Individualno odstopanje je namenjeno gradnji prizidka k obstoječemu objektu pred sprejetjem predvidenega OPPN za
EUP Kranj Sava KR SA 6/1 – Kranj Sava.

Individualno odstopanje se nanaša na širino parcele, na
zemljiščih parc. št. 176/1-del in 176/9-del, obe k. o. Klanec, ki
se nahajata v EUP z oznako KR PL 2/2 – Kranj Planina.

II.

Golnik – V okviru gradbenih del na odseku državne ceste
Goriče–Golnik sta bili iz varnostnih in izvedbenih razlogov
že odstranjeni dve drevesi. Stali sta namreč na trasi oporne
ga zidu, ki bo postavljen za zagotovitev večje varnosti naj
šibkejših udeležencev v prometu. Trenutna prometna uredi
tev se bo sočasno z napredovanjem del pomikala po trasi
gradnje, zato iz mestne uprave pozivajo k spremljanju pro
metne signalizacije.

Elaborat lokacijske preveritve bo javno razgrnjen od 3. junija
2019 do 19. junija 2019 v času uradnih ur v prostorih Mestne
občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani občine http://www.
kranj.si.

III.

III.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pripombe in predloge na elaborat lokacijske preveritve.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne
pripombe in predloge na elaborat lokacijske preveritve.

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 19. junija 2019
podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1,
4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev elaborata
LP z ID št. 1172« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 19. junija 2019
podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1,
4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev elaborata
LP z ID št. 1154« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

IV.

IV.

To naznanilo se objavi v Kranjskih novicah in na spletnih
straneh Mestne občine Kranj, http://www.kranj.si.

To naznanilo se objavi v Kranjskih novicah in na spletnih
straneh Mestne občine Kranj, http://www.kranj.si.
V.

V.
Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zavzel
stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do pripomb in
predlogov bodo objavljena na spletni strani www.kranj.si.
Številka: 350-78/2018
Datum: 23. 5. 2019

Matjaž Rakovec
Župan

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Urejanje pločnika se nadaljuje

II.

Elaborat lokacijske preveritve bo javno razgrnjen od 3.
junija 2019 do 19. junija 2019 v času uradnih ur v prostorih
Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje),
Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani občine http://
www.kranj.si.

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zavzel
stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do pripomb in
predlogov bodo objavljena na spletni strani www.kranj.si.
Številka: 350-74/2018
Datum: 23. 5. 2019

Matjaž Rakovec
Župan

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Kranj – Tema letošnje preventivne prireditve so kolesarji, pešci in varnost v prometu na splošno. Aktivnosti,
ki se bodo izvajale, so namenjene najširšemu krogu občanov, od najmlajših do že
izkušenejših. Predstavljene
bodo vse interventne službe,
ki skrbijo za varnost v prometu. Poleg navedenega bo
ob tem potekal niz aktivnosti, ki bodo izobraževale in
opozarjale na varno udeležbo v cestnem prometu.
Vožnjo koles lahko štejemo
med zahtevnejša opravila v
prometu. Zaradi svoje konstrukcije so veliko manj stabilna kot ostala vozila, poleg
tega pa so za upravljanje
zahtevana specifična znanja
in spretnosti. Prav pri upravljanju teh vozil še posebej
do izraza pridejo pridobljene izkušnje. Kolo je zelo dostopno in praktično prevozno sredstvo, ki je zaradi
tega zelo razširjeno. Uporabljajo ga vse generacije.
Otrokom predstavlja prvi
stik s prometom, kjer so
zelo pomembna pravila in
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Aktualno
Kranj je prostovoljstvu
prijazno mesto

V Lazah je »gorelo«

Ob dnevu prostovoljstva in v okviru 20.
Nacionalnega tedna prostovoljstva si je novo
priznanje zaslužila tudi Mestna občina Kranj.

V industrijski coni Laze v Stražišču je minulo soboto potekala regijska kombinirana vaja Nevsnov
Ekol 2019, na kateri je sodelovalo skoraj tristo gasilcev, zdravnikov, reševalcev, policistov ...

Vilma Stanovnik
Kranj – V Kulturnem domu
Črna na Koroškem so 14.
maja, ob dnevu prostovoljstva in v okviru 20. Nacionalnega tedna prostovoljstva, občinam, ki aktivno
podpirajo prostovoljce in
prostovoljske organizacije,
podelili nazive Prostovoljstvu prijazno mesto.
S sistematičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanjem pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin je 21 slovenskih
občin ponovno potrdilo.
naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. Med njimi je tudi
Mestna občina Kranj, ki je
dobila takšen naziv za aktivno in sistematično spodbujanje prostovoljstva v občinskih razpisih, za podpiranje

organiziranega prostovoljstva v občini, za aktivno in
sistematično podpiranje
prostovoljskih organizacij s
strani župana, za objavo
prostovoljskih del na občinski spletni strani in za županovo priznanje prostovoljcem ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.
Naziv Junaki našega časa je
v šolskem letu 2018/2019
potrdilo 17 šol in dijaških
domov. Med njimi tudi
učenci in učenke tretje triade, ki so se odločili za prostovoljsko delo na Osnovni
šoli Simona Jenka Kranj, ki
so izvajali medvrstniško
učno pomoč. Menijo, da je
prostovoljsko delo namenjeno spodbujanju razvoja
kakovosti medosebnih
odnosov, humanitarnosti in
čuta za sočloveka, spoznavanju samega sebe in pridobivanju dodatnih informacij
za lažjo poklicno odločitev.
Mentorica na šoli je Bogdana Mikša.

Simon Šubic
Stražišče – Z namišljenim
scenarijem, da je izbruhnil
velik požar v poslovni stavbi
podjetja Ekol, v kateri je
tudi skladišče nevarnih
odpadkov, so na regijski
vaji Nevsnov Ekol 2019 v
industrijski coni Laze
minulo soboto preverili pripravljenost za ukrepanje ob
požaru in nesreči z nevarno
snovjo ter množični dekontaminaciji.
Vodja kranjske izpostave
Uprave RS za zaščito in
reševanje Robert Skrinjar,
ki je vajo vodil, je povedal,
da ta večjih nepravilnosti ni
pokazala, so pa ugotovili
več manjših pomanjkljivosti, ki jih bo v prihodnosti
treba odpraviti. »Kot zelo
učinkovita se je pokazala
posebna aplikacija za primere množičnih nesreč, ki
jo že dlje časa uporabljajo v
gorenjskem zdravstvu, na
tej vaji pa so jo prvič preizkusili še gasilci, policisti in

Prioritete svetnikov N.Si

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ; NSI - MO KRANJ; PLAČANA OBJAVA

V domovih za ostarele ni prostih mest, čakalne vrste so dolge,
cene oskrbe se višajo.
N.Si želi skrajšati
čakalne vrste za
sprejem v Dom upo
kojencev Kranj.
Januarja smo podali
pobudo za gradnjo
novega
doma
starostnikov v Kran
ju. Od občinske
uprave smo dobili tri
Irena Dolenc
možne lokacije za
gradnjo, kot najbolj primerna je prepoznana
lokacija na Zlatem polju.
MOK se je obrnila tudi na Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake mož
nosti. Najpomembnejše ugotovitve iz odgo
vorov Ministrstva so bile:
da bi Upravna enota Kranj (Kranj, Preddvor,
Naklo in Taber) dosegala ciljno pokritost 4,8
odstotka starih nad 65 let, ji primanjkuje še
135 mest,
Ministrstvo v letu 2019 ne načrtuje pode
ljevanja koncesij za opravljanje institucio
nalnega varstva na podlagi javnega razpi
sa niti gradnje novih domov za starejše, v
letu 2019 imajo za vlaganje v domove za
starejše le 1.000.000 evrov,
standardi in normativi na področju kadrov,
tehničnih in prostorskih pogojev so enaki
za izvajalce v javni mreži in za izvajalce, ki
delujejo na podlagi dovoljenja za delo.
MOK se je odločila, da bo naredila vse, da
Kranj dobi nov dom za starejše, koncesijske

ga ali državnega. N.Si je predstavila možnost
zasebnega financiranja. V letu 2018 je Minis
trstvo zasebnemu investitorju podelilo kon
cesijo za pet domov z 294 posteljami. N.Si je
ob tem ponovno opozorila, da je treba nare
diti čakalno vrsto investicijskih prioritet Kra
nja. Ker nekateri projekti ne izpolnjujejo
možnosti za realizacijo, bi se moral investicij
ski denar prerazporejati po seznamu priori
tet. Gradnjo doma za starejše je treba uvrsti
ti v vrh seznama.
Konkretne številke, da ima Kranj le 214 ležišč
za institucionalno varstvo, da je v evidenci
Doma upokojencev Kranj 1143 prošenj, od
tega je aktualnih za takojšen sprejem 112
vlog, so pripomogle k takojšnjemu reševan
ju problema. V aprilu smo svetniki potrdili
nov NRP Dom upokojencev, da bo lahko
občinska uprava začela s projektom.
Občina v skladu z zakonodajo doplačuje oskr
bne stroške osebam, ki si domskega varstva
ne zmorejo plačati same in tudi nimajo zave
zancev, ki bi bili to sposobni. V letu 2018 je
MOK za ta namen porabila 499.870 evrov. Ni
prav, da se breme skrbi za starejše in za naj
mlajše prelaga na občine, saj se jim s tem
odvzame investicijska razvojna sredstva.
Doplačila oskrbnin za domove in vrtce bi lah
ko namenili za gradnjo novega doma in nove
ga vrtca Bitnje, če bi država prevzela ta strošek.

Na vaji so izvedli tudi množično dekontaminacijo oseb, ki
pridejo v stik z nevarnimi snovmi. / Foto: Primož Pičulin
štab Civilne zaščite Mestne
občine Kranj,« je dodal.
Civilna zaščita Mestne občine Kranj (CZ MOK) je tokrat

prvič preizkusila nov dron z
video kamero. "Dron, ki ima
možnost približevanja po
snetkov, je zelo uporaben za

področje zaščite in reševanja. Z občino smo tudi že
dogovorjeni, da ga nadgradimo še s termovizijsko kamero za nočno snemanje in
iskanje v težko dostopnih
predelih Kranja, kot sta kanjona Kokre in Save, močvirnato območje pod Joštom in
podobno," je razložil poveljnik štaba CZ MOK Sašo
Govekar.
"Takšne vaje so za nas zelo
pomembne. Videli smo,
kaj se je zgodilo v Komendi
in na Vrhniki. Pri nas si
kaj takega ne želimo, zato
smo proaktivni in delujemo preventivno," je ob
ogledu vaje dejal kranjski
podžupan Janez Černe.
Med gosti je bil tudi Marko
Špolad, predstavnik Civilne iniciative za zeleno
Stražišče. »Vaja je dobrodošla zaradi pripravljenosti
gasilcev, policistov, reševalcev in drugih, ampak
dejstev, zakaj je objekt
Ekol sporen, pa ne odpravlja,« je povedal.

Visok jubilej cerkve
V Srednjih Bitnjah so praznovali štiristoletnico cerkve sv. Uršule.
Ana Šubic
Srednje Bitnje – V župniji
Kranj-Šmartin imajo poleg
župnijske cerkve v Stražišču
še pet podružničnih cerkva.
Ena od njih je cerkev sv.
Uršule v Srednjih Bitnjah,
ki letos praznuje štiristoletnico. Visok jubilej so tretjo
nedeljo v maju praznovali s
slovesno mašo, ki jo je vodil
ljubljanski pomožni škof
Franc Šuštar ob somaševanju šmartinskega župnika
Bojana Likarja in duhovnega pomočnika Stanislava
Dolšaka.
Škof Šuštar je v mašnem
nagovoru izrazil hvaležnost

prednikom, ki so pred štirimi stoletji zgradili cerkev, in
vsem tistim, ki so nekoč in
še danes vzdržujejo biser
sredi Sorškega polja pa tudi
druga svetišča. Cerkev v Srednjih Bitnjah so zgradili na
lokaciji lesene predhodnice,
ki so jo zaradi dotrajanosti v
začetku 17. stoletja podrli.
Temeljni kamen za novo
cerkev je 26. avgusta 1612
položil in blagoslovil škof
Tomaž Hren, ki je 5. maja
1619 na veliki slovesnosti
cerkev posvetil v čast sv.
Uršule. Zbrala se je ogromna množica vernikov iz dvajsetih župnij z Gorenjskega
in celo s Štajerskega. "Danes

ni takšne množice, a je ta
cerkev enako pomembna
kot pred štiristo leti," je Šuštar nagovoril vernike, ki so
kljub slabemu vremenu
napolnili cerkev.
Župnik Bojan Likar se je
Šuštarju zahvalil, da jih je
tako toplo nagovoril, ključar
Tadej Porenta pa mu je izročil darilo z domačimi dobrotami in knjižico Lončkarji, v
kateri se je ljubiteljski zgodovinar Janko Proj posvetil
raziskovanju Bitenj in bogati
lončarski preteklosti kraja.
Porenta se je tudi zahvalil
vsem, ki so pomagali pripraviti slovesnost. S petjem jo je
obogatil pevski zbor Dotik.

Irena Dolenc, Svetniška skupina N.Si –
krščanski demokrati

S slovesnosti ob praznovanju štiristoletnice cerkve sv. Uršule / Foto: Tina Dokl
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Aktualno

Prenova hotela Brdo

Prijazna finančna uprava
Na uradu Finančne uprave Republike Slovenije v
Kranju so pripravili dneve odprtih vrat.

Vilma Stanovnik
Brdo pri Kranju – Posestvo
Brdo pri Kranju je najpomembnejše protokolarno
območje v Sloveniji, namenjeno domačim in mednarodnim protokolarnim dogodkom na najvišji ravni.
Prenova Posestva Brdo je
bila načrtovana že dlje časa,

saj z izjemo izgradnje Kongresnega centra Brdo leta
2008 večjih obnovitvenih
posegov na tem območju ni
bilo. Ena od spodbud za prenovo je tudi predsedovanje
Slovenije Svetu EU leta
2021.
Predvidena je obširna temeljita obnova in razširitev hotela, s katero bo zagotovlje-

na najvišja raven hotela
Brdo kot dela protokolarnega posestva, večje število namestitvenih kapacitet in
tudi varnostna ustreznost.
»Hotel Brdo zapiramo za
daljše obdobje, predvidoma
do januarja leta 2021. To pa
ne pomeni, da zapiramo Posestvo Brdo, ki bo v tem
času normalno obratovalo.

Hotel Brdo bodo do januarja leta 2021 temeljito prenovili. / Foto: Tina Dokl

ZAKLJUČEK ČEZMEJNE ŠOLE INTERNACIONALIZACIJE –
CONNECT SME PLUS (INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA)
V okviru projekta Connect SME Plus je OOZ Kranj 14. 5. 2019 organizirala še zadnji modul
Čezmejne šole internacionalizacije – Modul 7 – Akcijski načrt za internacionalizacijo. Na
koncu predstavitev akcijskih načrtov udeležencev v projektu je sledil razgovor z g. Petrom Florjančičem, slovenskim izumiteljem. Pri stotih letih je gospod zelo vitalen, fizično
in umsko, saj še vedno razvija svoje ideje. Predstavil nam je mondeno življenje v Monacu
s svetovnimi zvezdniki in pomembnejše izume, ki so ga naredili slavnega po celem svetu.

Kongresni center bo deloval
nemoteno in gostil protokolarne dogodke, poslovne
kongrese in druga srečanja.
Prav tako bodo potekale poroke, tako kot sedaj pa so
dobrodošli obiskovalci parka, golfisti in jahači. Zanje
in za kongresne goste bo
vsak dan odprta Kavarna
Zois, saj bo sedanja priljubljena kavarna v hotelu zaradi prenove zaprta,« je povedala direktorica Javnega gospodarskega zavoda Brdo
Špela Munih Stanič in pojasnila, da bo za zaposlene
tudi v času prenove dovolj
dela, saj poleg Brda skrbijo
še za druge protokolarne
objekte.
Lani se je na Brdu zvrstilo
več kot tisoč dogodkov s skoraj sedemdeset tisoč obiskovalci, kot je tudi pojasnila
Munih Staričeva, pa so imeli odlične poslovne rezultate, dobili so nekaj pomembnih priznanj in se uvrstili
med sto najhitreje rastočih
podjetij v Sloveniji.

Foto: Tina Dokl

Začenja se prenova hotela Brdo, ki bo predvidoma trajala leto in pol. Preostali del Posestva Brdo bo
vseskozi odprt za obiskovalce, poroke, protokolarne dogodke, poslovne kongrese in druga srečanja.

Obiskovalci so lahko spoznali tudi delo mobilne enote.

Vilma Stanovnik
Kranj – »Letos smo svoja
vrata odprli drugič, saj verjamemo, da naše storitve marsikoga zanimajo. Na našem
finančnem uradu zelo trudimo, da smo prijazna finančna uprava in da s svojo strokovnostjo zavezancem nudimo res pravilne informacije," je povedala direktorica
Finančnega urada Kranj Julijana Povše. Sicer pa so na
Finančnem uradu RS (Furs)
Kranj obiskovalci že pred

vhodom spoznali delo mobilne enote, v pritličju urada
so predstavili aplikacijo
eDavki, klicni center in tudi
to, kakšno pomoč Furs nudi
na spletni strani. Obiskovalce so opozarjali tudi na pasti
spletnega nakupovanja.
Del svojega vsakdana je zbranim razkril tudi deskar Žan
Košir, ki je za zdaj kot vrhunski športnik na Fursu zaposlen zgolj formalno, po končani karieri pa bo morda našel izziv prav v katerem od
poklicev finančne uprave.

Nova aplikacija za uporabnike – iskalnik
urnikov rednega odvoza odpadkov
Uporabnike Komunale Kranj obveščamo, da je na spletni strani in v Portalu
za uporabnike na voljo nova aplikacija – iskalnik urnikov rednega odvoza
odpadkov. Iskalnik lahko najdete na naslednji povezavi
https://gis.komunala-kranj.si/ddmoduli/iskalnik_odvoza_odpadkov/?a=komunalakranj

Program omogoča enostavno iskanje urnikov rednega odvoza odpadkov:

***
DAN NETS 2019
30. 5. 2019 smo ravno tako v okviru omenjenega projekta organizirali Poslovno konferenco – Dan NETS 2019 in B2B srečanja v hotelu Rikli Balance Hotel na Bledu. Predstavili so pomembnost digitalizacije kot podporo inovativnosti in poslovni odločnosti
za internacionalizacijo. Srečala so se podjetja iz Slovenije in Avstrije, ki imajo skupni
cilj – prodreti na tuje trge.

S klikom na povezavo dostopate do iskalnika.
 iskalno polje vpišete svoj naslov in hišno številko.
V
Program vam sam ponudi seznam hišnih številk na izbranem naslovu.
Program vam pokaže pregled datumov rednega odvoza odpadkov
za izbrani naslov.
Aktualne urnike si lahko tudi shranite, ravno tako pa si lahko ogledate
ali shranite Abecednik ločevanja odpadkov.

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ, STANETA ŽAGARJA 37, KRANJ

***
RAČUNOVODSKI ZAJTRK
Vljudno vas vabimo na Računovodski zajtrk, ki bo 13. junija 2019 ob 8.30 v sejni sobi
OOZ Kranj. Ga. Julijana Povše, direktorica FURS Kranj, bo predstavila sprejete davčne
spremembe, v drugem delu pa bomo spoznali, kako vzpostaviti duševno zdravje na
delovnem mestu, da se izognemo izgorelosti, mobingu, zmanjšamo stres itd. Delavnico bo vodila ga. Maša Ribnikar Kajtner.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ, KRN-3019/19
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Krajevne skupnosti
Praznično druženje z motoristi

Planina je polepšana

Vilma Stanovnik

V Krajevni skupnosti Planina so uredili trideset
okrasnih korit, ki so polepšala okolico.

Kranj – Letošnji osmi zaporedni ParaWing bo jutri, 1.
junija, pripravljata pa ga
Združenje Goldwing Slovenija in Društvo paraplegikov Gorenjske v sodelovanju z Zvezo paraplegikov Slovenije. Potekal bo v okviru
praznovanja krajevnega
praznika Krajevne skupno-

sti bratov Smuk, tako imenovanega Smukfesta. "Glede na izkušnje prejšnjih let
pričakujemo okoli trideset
motoristov ter nekaj več
paraplegikov in tetraplegikov. Z motorji se bomo iz
Kranja mimo Preddvora
odpravili na Jezersko in se
nato vrnili nazaj v Kranj. Ob
dogodku bo potekala prireditev praznovanja krajevne

skupnosti Bratov Smuk,
kjer je sedež našega društva. Predstavili se bodo tudi
slikarji slikarske sekcije
Zveze paraplegikov. Obenem bo potekala tudi predstavitev dejavnosti društva,"
je povedal predsednik Društva paraplegikov Gorenjske
Peter Robnik in pojasnil, da
bo letošnji dogodek posvečen tudi pokojnemu Janiju

Trdini, ki je bil, skupaj s članom Združenja Goldwing
Slovenija Samom Glavanom, pobudnik omenjenih
srečanj in motorističnih
popotovanj paraplegikov.
Prireditev se bo začela ob
10. uri pri sedežu Društva
paraplegikov Gorenjske, ob
11. uri pa bo start vožnje proti Jezerskemu. V Kranj naj
bi se vrnili okoli 13.30.

Skupaj so poskrbeli za lepše naselje.

Vilma Stanovnik

Začutite moč in radost učenja
Teden vseživljenjskega učenja 2019
Vabimo vas na brezplačne junijske dogodke v Tednu vseživljenjskega učenja –
različna področja, zanimive teme, uporabne informacije in znanja.

Več informacij in prijave: tvu@luniverza.si, 04 280 48 00

Kranj – V Krajevni skupnosti bratov Smuk so se to pomlad lotili projekta, v katerem
so na novo uredili in zasadili več kot trideset okrasnih
korit v soseski.
"V okviru vsekranjske čistilne akcije in delovne akcije
članic Sveta krajevne skupnosti smo skupaj s prostovoljci najprej očistili vsa korita,
saj je bila v nekaterih le še
stara zemlja, v drugih se je
zaraščal plevel in skladiščile

različne smeti. Nekatera
korita so bila zasajena z rastlinami, ki so se bodisi preveč razrasle bodisi sušile.
Skupaj z izjemno ekipo iz
Cvetličarstva Aleš, ki se
nahaja prav v naši soseski,
smo poskrbeli za svežo,
pisano in raznovrstno zasaditev vseh korit s cvetočimi
trajnicami in zimzelenimi
rastlinami, ki bodo še dolgo
krasile naše ulice," je povedala predsednica Krajevne
skupnosti bratov Smuk
Manja Zorko.

Kiparka in slikarka Elsa Kastl Obereigner (1884–1973)
petek, 31. 5. 2019, od 9.00 do 10.30
Spoznali bomo danes manj znano ljubljansko kiparko in slikarko, ki je delovala na začetku 20. stoletja. S svojim
delom je sooblikovala umetnostno podobo Ljubljane v času, ko so ustvarjale tudi Ivana Kobilca, Helena Vurnik,
Lili Novy ter drugi. Danes je znana kot ena od prvih slovenskih kipark in kot poslednja slovenska miniaturistka.
Spoznali bomo njen kiparski in slikarski opus, ki ga je začela ustvarjati že kot najstnica, ter miniaturno slikarstvo,
s katerim se je aktivno ukvarjala do konca življenja.

Kaj nas naredi bolj zaposljive?

ww

Korita so spet lepo urejena.

petek, 31. 5. 2019, od 16.00 do 18.00
Velikokrat nismo prepričani sami vase, kaj vse zmoremo, znamo, ali pa si ne upamo stopiti novim delovnim
izzivom naproti. Včasih nismo dovolj samozavestni, da bi znali unovčiti tisto, kar znamo. Vse to in še več bo tema
delavnice, kjer boste krepili prav te veščine znanja.
Katere veščine znanja me naredijo uspešnejše? Od česa je odvisno moje napredovanja na delovnem mestu? Kje
iskati zaposlitvene priložnosti? Kako si zagotoviti uspeh v življenju?

Vsakdanje drobne likovne umetnosti
torek, 4. 6. 2019, od 9.00 do 11.00
Z uporabo različnih materialov in tehnik se boste naučili izdelati izdelke za dekoracijo doma za različne priložnosti: praznike, praznovanja in vsakodnevno dobro vzdušje.

Predstavitev delavnice ''Kako pripraviti predstavitev v službi?''
torek, 4. 6. 2019, ob 17.00
Ste se že kdaj soočili z dejstvom, da morate predstaviti sebe, izdelek ali idejo pred nekaj ali več slušatelji? Ste
pomislili, da morda še boste? Kako bi se pripravili? Na delavnici bomo spoznali, zakaj vas strukturirana in odlično
pripravljena predstavitev kot tudi osebnostna priprava (govor, usmerjenost pogleda ipd.) loči od ostalih.

Besede, besede, besede
Besedo lahko dobimo, damo, vzamemo, držimo, prelomimo ali celo požremo, lahko se zanjo borimo, ker je ne
želimo izgubiti. Besede so lahko prijazne in tople ali ostre in težke. Z njimi se lahko igramo, kujemo nove, lahko
pa jih tudi spoznavamo in raziskujemo, kako živijo v rabi. Predstavitev bo pokazala, kako si pri raziskovanju
lahko pomagamo z novimi jezikovnimi viri Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani. Vabljeni!
Vsi dogodki bodo na Ljudski univerzi Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj.
Vašega obiska se že veselimo.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SMLEDNIK, SMLEDNIK 55, SMLEDNIK

ponedeljek, 17. 6. 2019, ob 10.00

www.visitkranj.si

Kranj, junij 2019

poletni

UTRIP KRANJA
KRANJSKA POLETNA DOŽIVETJA
Pozdravljeni, globoko smo že zakorakali v pomlad, dnevi so že zelo dolgi in topli, noči pa vedno krajše. Prihaja čas za športne dogodke na prostem, izlete v
naravo, pohode po tematskih poteh in planinskih transverzalah. Prihaja čas, ko se še kuhinja preseli v naravo. Prihaja čas poletnih festivalov, gasilskih veselic,
gledaliških predstav, muzikalov, glasbenih večerov in koncertov na prostem. Prihaja poletna muzejska noč. 21. junija zvečer bo nastopil poletni sončev obrat
ali solsticij in takrat se bo začelo koledarsko poletje. Naše babice so znale reči, »da se ob kresi dan obesi« in v Kranju bomo najkrajšo, kresno noč proslavili z dogodkom za vse generacije na Pungertu nad sotočjem Save in Kokre. Vse to in še veliko več o kranjskem poletnem dogajanju si lahko preberete v tej in naslednjih
številkah Kranjskega poletnega Utripa. Želim vam čudovit junij in vesel skok v kranjsko poletje!
Mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj

POLETJE V KHISLSTEINU

POLETJE V LAYERJEVI HIŠI

POLETJE NA PUNGERTU

Letošnji program je zagotovo eden najbolj
polnih in raznolikih v okviru kompleksa
Khislstein. Z majem se je odprla sezona v
amfiteatru letnega gledališča, ki obiskovalcem prinaša pester program skozi celotno poletje. Ogledali si boste lahko predstave Brade, Menopavza, Sex nasveti od A do
Ž in kar dva muzikala – Briljantina in Nune
v akciji. Primorski duh bo prinesel Rudi Bučar, za romantiko pa bo poskrbela Nina Pušlar. Nostalgijo prinašajo Andrej Šifrer, ki
letos –kot sam pravi – obeležuje štirideset
let norosti na glasbenem odru, ter velikani
nekdanje »jugo rock« scene Crvena jabuka,
sinonim za ljubezensko liriko iz Sarajeva.
Od tam prihaja tudi Dubioza kolektiv, ki
osvaja svet z izjemno energijo, pronicljivimi besedili in odrskimi nastopi.
Vovkov vrt prinaša v juliju in avgustu
filmske večere ob četrtkih, srede pa bodo
popestrili glasbeni večeri pod Grajsko
lipo z vrhunskim glasbenim programom
vokalnega banda Kreativo, Aleksandra
Mežka in Akademikov, Terrafolk, The Pocket Ensemble, Darje Švajger in Ane Bezjak.

Layerjeva hiša se junija preobrazi v Hišo
ilustracij 2019, pod streho katere se že
peto leto zapored predstavlja sodobna slovenska ilustratorska produkcija, tokrat izpod rok Maše P. Žmitek, Staše Guček, Ane
Vičič, Alje Horvat in Anje Polh.
Junijski glasbeni program prinaša madžarsko balkan folk in gypsy jazz zasedbo
Kjartan and the Hét Hat Club, skupaj s
stolpom Pungert organiziramo 8. junija
koncert Nike Solce z novo ploščo uglasbene Kosovelove poezije Tiha misel in duo
vrhunskih glasbenikov Jenner/Mori, 26.
junija pa vabimo na Vovkov vrt na koncert
indijske zasedbe Bodhisattwa trio.

Kranjčanke in Kranjčani, bralci in obiskovalci, pozor! Nekaj nenavadnega se dogaja na skrivnostnem koncu starega Kranja. Kraj zločina: Café galerija Pungert. Čas
zločina: Vsak petek zvečer od 14. junija
dalje. In zločin? Veliko presneto dobre
glasbe! Vse zainteresirane priče so vabljene
na naslednje dogodke.

Grajsko dvorišče pa bo postalo tudi prostor za urbani piknik in kulinarično razvajanje na Kranski kuhni. Na vrhuncu
poletja nas bo že 38. leto zapored na ulice
Kranja privabil Kranfest s pestrim glasbenim programom in kulinarično novostjo,
povezano s kranjsko klobaso.
Srečko Štagar – organizator
kulturnih dogodkov

Dne 28. junija se odpira drugi mednarodni festival sodobnega kolaža KAOS,
večer druženja z rezidenčnimi umetniki
bo zaznamoval poseben koncert zasedbe
Futurski, ki ga bo pospremil t. i. live kolaž umetnice Tatjane Kotnik. KAOS od
28. junija do 13. avgusta prinaša razstavo
sodobnih uporab kolaža z več kot stotimi
domačimi in tujimi umetniki ter kopico
spremljevalnih dogodkov. Del festivala se
posveča stoti obletnici rojstva Franceta
Štiglica.
Na začetku julija v sklopu festivala Subart
prihajajo Čompe in James Blood Ulmer. S
prvim julijskim četrtkom bo oživel kranjski
kino na prostem s projekcijami filmov na
Vovkovem vrtu. Zaključek projekcij pa bo
konec avgusta v sklopu festivala neodvisnega filma FilmMixer.
Danaja Batinič – vodja projektov

Maša Cilenšek z bandom bo prva zasedla
naš oder pod kostanjem. Od slovenskih zimzelenih pa do svetovnih uspešnic nas bo
popeljala s čutnim vokalom ob spremljavi
prekaljenih glasbenih mačkov. Če vas bodo
zasrbele pete, bo kot nalašč za vas koncert
skupine Flat Hats, ki z nalezljivimi ritmi
gypsy swinga in iskrivimi pogledi vabijo
na nepozaben večer. V zasedbi Slavo Rican
Assembly saksofonist Jan Kus združuje
bogate izkušnje iz newyorške t. i. latin jazz
glasbene scene s svojimi slovenskimi koreninami. Popeljali vas bodo na edinstvena
glasbena popotovanja od melanholičnih
prekmurskih balad pa vse do temperamentnega vzdušja karibskih uličnih »jam
sessionov«. V začetku julija se bomo spogledovali s klasiko, gostili bomo mlajšo,
svežo jazzovsko zasedbo Kvadriga, ki je
nastala na pobudo bobnarja Janeza Sagadina in saksofonistke Klare Lavriša. V goste prihajajo tudi igrive in glamurozne Jazz
Ladies, pa tudi za ljubitelje dixie glasbe bo
poskrbljeno. Za konec bomo oder prepustili še duetu Sama Hudeta, ki se bo predstavil
z avtorskimi aranžmaji.
Obilo vizualnih užitkov si lahko obetate ob
ogledu razstav ustvarjalk Tamare Ćetković,

Tjaše Rebolj in Yulie Shmidt. Najmlajše
razigrance pa ob sobotah dopoldne vabimo na katero izmed številnih ustvarjalnic.
Pridružite se nam in raziščite vrhunsko
glasbo in ustvarjalnost na koncu starega
Kranja. Brez detektivske lupe.
Sonja Mlakar – vodja Café galerije Pungert

SUBART FESTIVAL
Že 11. SubArt festival od 28. junija do 8.
julija 2019 vabi na široko paleto glasbenih
prireditev različnih zvrsti, na katerih bodo
izvajalci z vseh koncev sveta poskrbeli, da
bo vsak našel nekaj zase. Za začetek bodo
Trainstation s Techno partijem ogreli DJ-i
elektronske glasbe, naslednji dan pa bodo
tam grmeli Armaroth, Morywa in Ashine.
Festival se 2. julija seli v Layerjevo hišo,
kjer vam bodo etnojazzovske Čompe pokazale, zakaj praznujejo že 25 let ustvarjanja.
Za njimi bo v sredo oder zavzel legendarni
James Blood Ulmer, ekspresivni blues kitarist na svetovnem nivoju, ki vas bo popeljal v svet afriških ritmov, urbanega jazza,
bluesa in psihadeličnega rocka. Novost
festivala je »open-air« prizorišče na
parkirišču pred Trainstationom, ki ga
bomo odprli v četrtek, 4. julija, s svetovno
znanimi puščavskimi blues rockerji Tinariwen. Nadaljujemo v petek, in sicer z glasbo legendarnih punkerjev Paraf ter lokalnimi Sereš in Wasted Time, za zaključek pa
bodo poskrbeli Brkovi. Zadnji večer bomo
na odru na prostem podprli močno lokalno
sceno. Z velikim pokom pa bodo 8. julija festival zaključili kalifornijski hardcore punk
rockerji Total Chaos in sibirski crossover
thrash metalci Siberian Meat Grinder.
Darči Kruševac - programski vodja

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: Maša Pirc

Foto: Bazen Kranj

www.visitkranj.si

2

KAM V MESECU JUNIJU?
SOBOTA 1. junij 2019
10:00

25. mednarodni atletski miting Kranj
2019 - Memorial Vučko
Stadion Stanka Mlakarja

ČETRTEK, 6. junij 2019
10:00
19:00
19:15
20:00

Na mednarodnem mitingu, ki slovi po dobri organizaciji in velikem številu tekmovalcev iz različnih
držav, tekmujejo atleti v vseh starostnih kategorijah, od predšolski otrok do članov.
10:00 Otroška delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
11:00 Brezplačno vodenje: Arhitekturni
sprehod, Kranjska hiša
15:00 V Besnici bo veselo!, Pred OŠ Besnica
KALEJDOSKOP 2019 - festival
sodobne odrske umetnosti
17:00
Giboskop – plesne miniature
Prešernovo gledališče
18:30 Performens, Glavni trg
20:00 Vse o mojih materah
Stolp Škrlovec
21:30 Performans Predmetenje
Stolp Škrlovec
21:00 Koncert: Ifriqiyya Electrique
(Tunizija), Trainstation SubArt

20:00
20:30

Delavnica: Jata izkušenih ptic
Stolp Škrlovec
Razstava: Odprtje numizmatične
razstave Nadomestni denar
Mestna hiša
Skupinski pogovori in svetovanja
Medgeneracijski center
Panorama praznuje: Akustični večer
z zasedbo Posebni gostje
Panorama Stara pošta
Koncert: Kjartan and the Hét Hat
Club, Layerjeva hiša
Pozdrav poletju: Marko Vozelj &
Mojstri, Letno gledališče Khislstein

PETEK 7. junij 2019
17:30
18:00
20:00
21:30

Petje ljudskih pesmi
Medgeneracijski center
Filmski večer: Pri sedemnajstih
Medgeneracijski center
Koncert: Crvena Jabuka
Letno gledališče Khislstein
Panorama praznuje: Charleston
party in nastop pevke Petre Čebulj
Panorama Stara pošta

SOBOTA 8. junij 2019
8:00
9:00
10:00
11:00

16:00
Vabljeni na zaključek Kalejdoskopa, festivala sodobne odrske umetnosti.
20:00
20:00 Koncert Ansambla Saše Avsenika
21:00
pred OŠ Besnica

Bolšji sejem, Glavni trg
Pohod po mamutovi deželi
Mercator trgovina Kokrica
Otroška delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Permakulturna delavnica na Krice
krace vrtu, OKC Krice Krace
Veselica: 140 let gasilskega društva
Kranj - Primskovo
Dom krajanov Primskovo
Koncert: Nika Solce, Pungert
Koncert: Distoržn - Carnifliate,
Hellcrawler, Licence to Hate
Trainstation SubArt
Koncert: Duo Borut Mori in Igmar
Jenner, Pungert

18:30
19:00
19:00

Koncert: Pol stoletja Akademskega
pevskega zbora France
Prešeren Kranj, Gimnazija Kranj
Odprtje razstave S Karađorđevići v
Afriko, Mestna hiša
Katarina Gomboc: Predstavitev
pesniškega prvenca Negotovosti
navkljub, Layerjeva hiša

PETEK, 14. junij 2019
19:00
20:00
21:00
21:00

Odprtje razstave Prešernovi
nagrajenci v muzejih Gorenjske
Prešernova hiša
Koncert: Pesmi najinega življenja
Dom krajanov Primskovo
Koncert: Maša & band
Cafe Galerija Pungert
Muzikal Mamma Mia!
Letno gledališče Khislstein

SOBOTA, 15. junij 2019
9:00

Pozdrav poletju, Glavni trg

17:00
17:30
19:00

Šiviljska delavnica: ponovna uporaba
blaga, Medgeneracijski center
Delavnica: Stolpova klepetalnica Čutenja, Pungert
Panorama praznuje: Monterosso
večer ob harfi
Panorama Stara pošta

19:00
19:00
20:00

Športajmo skupaj, DC Škrlovec
Šiviljska delavnica
Medgeneracijski center
Tom Veber: Predstavitev pesniškega
prvenca Točka Preloma
Layerjeva hiša
Pesniški večer z Iztokom Geistrom in
Andrejem Medvedom
Galerija Prešernovih nagrajencev
Akustični večer z Ano Skumvač
Panorama Stara pošta

PETEK, 21. junij 2019
16:00
17:00
17:30
18:00

Kino na Škrlovcu, DC Škrlovec
Kresna noč - festival otrok
Pungert
Petje ljudskih pesmi
Medgeneracijski center
Predavanje: Uvodno informativno
predavanje o učenju Bruna Gröninga
Medgeneracijski center
Koncert gipsy swing skupine Flat
Hats, Cafe Galerija Pungert

SOBOTA 22. junij 2019

TOREK, 18. junij 2019

10:30
Delavnica: Jata izkušenih ptic
Stolp Škrlovec
Vabljeni na plesno-gledališke delavnice Družbena 18:00

SREDA, 5. junij 2019

16:00
17:00

Ob koncu šolskega leta se bodo kulturna društva in
posamezniki predstavili z umetniškim programom.
17:30
Skejt konflikt, Trainstation SubArt
18:00 21. Etno folk festival
Letno gledališče Khislstein
Skupina združuje zvok glasu, harmonike in kontrabasa s popevkami prejšnjega stoletja v swingy
preobleki.
21:00 Predstava: Deseti brat
Župnijsko posestvo v Predosljah

10:00

Predstavitev vodnika Gorenjska muzejsko-planinska transverzala, ki nas od muzeja do muzeja vodi
čez hribe.

Gorenjevizija, Layerjeva hiša

20:00

Tehnična prva pomoč - računalništvo
in telefonija, Medgeneracijski center
2. FESTinLOVE - zaključna produkcija
kulturno umetniškega in
izobraževalnega društva APéL z gosti
Dom krajanov Primskovo
Filmsko gledališče: Hladna vojna
Stolp Škrlovec

SREDA, 19. junij 2019
16:00
koreografija v III. življenjskem obdobju, ki bodo
potekale v okviru nastajanja plesno-gledališke 16:15
17:30
predstave Jata izkušenih ptic.
18:00 Maketarska delavnica
18:00
Medgeneracijski center

Kuharska delavnica, DC Škrlovec
Delavnica: Glasbeni objem, Pungert
Razstava: Stolpova galerija
Pungert
Odprta skupina za samopomoč
Medgeneracijski center

16:00

ČETRTEK, 20. junij 2019

21:00

Vabljeni na festival folklornih skupin. Nastopale
bodo skupine iz Slovenije in tujine.
18:00 Poletna muzejska noč
NEDELJA, 2. junij 2019
Grad Khislstein
21:00
12:00 28. Gorenjsko prvenstvo
19:00
Odprtje razstave Obalnih galerij
harmonikarjev, Pred OŠ Besnica
Piran, POLETJE S PREŠERNOVIMI
PONEDELJEK, 10. junij 2019
PONEDELJEK, 3. junij 2019
NAGRAJENCI IZ SLOVENSKE ISTRE
18:00
»Vaje
dihaj«,
Medgeneracijski
center
Galerija Prešernovih nagrajencev
17:00
Vesoljni svet, Mestna občina Kranj
18:00 Ogled rudnika mangana
20:00 Koncert renesančne glasbe
17:00
Delavnica: Krančkova igralnica Medgeneracijski center
z ansamblom Nova Schola
družini prijazna svetovalnica
Labacensis, Grad Khislstein
Pungert
TOREK, 11. junij 2019
21:00 Koncert: Konflikt (Slovaška)
10:00 Delavnica: Jata izkušenih ptic
TOREK, 4. junij 2019
Trainstation SubArt
Stolp Škrlovec
10:00 Delavnica: Jata izkušenih ptic
NEDELJA, 16. junij 2019
16:00 Otroška ustvarjalna delavnica
Stolp Škrlovec
DC
Škrlovec
21:00 Predstava: Lutkovno gledališče
17:00
Visoke grede, Medgeneracijski center
Ljubljana, Seansa Bulgakov
18:30 Koncert violin in viol
18:00 Delavnica: Tok ženske, Pungert
Stolp Škrlovec
Medgeneracijski center
18:00 Zdravilne meditacije
Medgeneracijski center
PONEDELJEK, 17. junij 2019
SREDA, 12. junij 2019
18:00 Delavnica: Finančno opismenjevanje 10:00 Razstava: Lutke kranjskih lutkarjev
17:00
Delavnica: Krančkova igralnica Župančičeva ulica 22
družini prijazna svetovalnica
OKC Krice Krace
Pungert
18:00 Abstraktni utrinki
18:00 SPD Škofja Loka in PD Rašica
18:00
iVitalis vadba, Medgeneracijski center
Ljubljana na pot
LD Kranj, Mala galerija
Medgeneracijski center
21:00 Predstava: Lutkovno gledališče
19:00 Predstavitev projekta Neverjetne
Ljubljana, Seansa Bulgakov
19:00
Odprtje
fotografske
razstave
Jureta
gore, Ullrichova hiša
Stolp Škrlovec
Porente, Galerija Kranjske hiše

ČETRTEK, 13. junij 2019

20:00

8:00
9:00
10:00
11:00
21:00

Krančkov zajtrk, Pungert
Krančkova transverzala, Pungert
Otroška delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Podaljšane kave z Aljo Horvat
Layerjeva hiša
Seks nasveti od A do Ž - žgečkljiva
komedija, Letno gledališče Khislstein

SREDA, 26. junij 2019
8:30
20:00

Poletne počitnice s Škratom
Krančkom, Kanjon reke Kokre
Odprtje razstave ilustracij Tjaše
Rebolj, Cafe Galerija Pungert

ČETRTEK, 27. junij 2019
8:30
18:00
19:00
20:00

Poletne počitnice s Škratom
Krančkom, Kanjon reke Kokre
Maketarska delavnica
Medgeneracijski center
Aleš Kramolc: Predstavitev knjige
Vozim skozi življenje, Layerjeva hiša
Salsa in bachata plesni večer
Panorama Stara pošta

PETEK, 28. junij 2019
8:30
18:00
21:00
21:00
21:00

Poletne počitnice s Škratom
Krančkom, Kanjon reke Kokre
KAOS - Mednarodni festival
sodobnega kolaža, Layerjeva hiša
Koncert: Jan Kus & Slavo Rican
Assembly, Cafe Galerija Pungert
Subart festival: Techno Party
Trainstation SubArt
Futurski ft. Tatjana Kotnik
Stolp Škrlovec

SOBOTA 29. junij 2019
10:00
12:00

Otroška delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Razstava: Balada o filmu in kolažu
Galerija na mestu

Karavana domačih pivovarn s
Kransko kuhno, Vrt gradu Khislstein

Zadnjo junijsko soboto preživite v družbi dobre hrane in domačega piva.
21:00 Subart festival: Armaroth, Morywa,
Ashine, Trainstation SubArt

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, Predoslje:
letno prizorišče pri župniji, na
Mlaki-Kokrici: pri gostišču Dežman
več na visitkranj.si, solazdravja.com

VSAK PONEDELJEK
16:30

Stolpova igralnica, Pungert

VSAK TOREK
17:00
17:30

Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Začetni tečaj šivanja
(razen 25.6.2019), Pungert

VSAKO SREDO
10:00
16:30

Vozičkanje (razen 26.6.2019)
Pungert
Gozdna varuška (razen 26.6.2019)
Pungert

VSAK ČETRTEK
16:30
17:00

Stolpova igralnica, Pungert
‘As ti tut not padu?’ - multimedijska
delavnica za otroke in mladino
(razen 27.6.2019), Pungert

VSAK PETEK
16:30
17:00
17:00
17:00

Stolpova igralnica, Pungert
Plesno ustvarjalna delavnica
Medgeneracijski center
Godalkanje (razen 28.6.2019)
Pungert
Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
10:00
10:00
10:00

Stolpova igralnica (razen 8.6.2019)
Pungert
Stolpova pravljičarna, Pungert
Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO NEDELJO
10:00

Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
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Poletje s Prešernovimi nagrajenci
Na različnih lokacijah v Kranju se bodo skozi celo poletje v živo predstavljali Prešernovi nagrajenci in
nagrajenci Prešernovega sklada s svojimi deli, ki veljajo za najbolj kakovostna v slovenski
kulturni krajini. Kot uvertura v poletje se v petek, 14. junija, ob 19. uri v Prešernovi hiši odpira
razstava izbranih del Prešernovih nagrajencev iz gorenjskih muzejev.
Uradna otvoritev Poletja s Prešernovimi nagrajenci bo tokrat v znamenju slovenskih istrskih umetnikov. Na
Poletno muzejsko noč, v soboto, 15. junija, ob 19. uri, bo v Galeriji Prešernovih nagrajencev odprtje razstave PREŠERNOVI NAGRAJENCI IZ SLOVENSKE ISTRE. Dela Janeza Lenassija in slike Zvesta Apollonia,
Andraža Šalamuna, Živka Marušiča ter Aleksija Kobala iz stalne zbirke Obalnih galerij Piran bo predstavila
kustosinja Nives Marvin.

Poletne počitnice s škratom Krančkom
Motovilčice bodo vaše otroke odpeljale v gozd k reki Kokri,
kjer bo potekalo celodnevno varstvo v naravi. Obiskal vas
bo tudi škrat Kranček in vam razkazal kanjon.
26. 6.–5. 7. 2019, za otroke med 3. in 14. letom, informacije
in rezervacije: 040 415 714 ali 040 352 382

ite novega
Ne zamud rihaja 20.
videa, ki pija!
jun

V četrtek, 20. junija pa se bosta v galerijskih prostorih predstavila primorska pesnika in dobitnika nagrade
Prešernovega sklada Andrej Medved in Iztok Geister.
Poletje s Prešernovimi nagrajenci pod vodstvom Marka Arneža, vodje Galerije Prešernovih nagrajencev, se
bo v sodelovanju z Gorenjskim muzejem, Layerjevo hišo, Prešernovim gledališčem in ZTKK nadaljevalo tudi
v juliju in avgustu z zaključkom v septembru, ko bo v Pavšlarjevi hiši predstavitev pesniške zbirke Dotiki
daljav 2, ki nastaja v sodelovanju s Fraport Slovenija d.o.o.
Utrinek s predstavitve faksimile pesniške zbirke OHO, 2018

Spremljajt
YouTube ke me na
Visit Kran analu
j
na Faceboin profilu
Instagram oku ter
u Šk
Kranček. rat

NE ZAMUDITE!
V Besnici bo
veselo!

Panorama
praznuje

Ne bo vam žal, če boste prvi junijski konec tedna
zavili v Besnico. V soboto, 1. junija, se ob 15. uri
namreč začne Velika otroška zabava s številnimi
otroškimi delavnicami, poslikavo obraza in frizerskim kotičkom. Ob 17. uri pa bodo otroci lahko
skupaj z Evo Černe in tenoristom Klemenom Torkarjem zapeli pravljico o Rdeči kapici. Ob 20. uri
bodo na svoj račun prišli vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe, saj bo na veliki gasilski veselici nastopil ansambel Saša Avsenika. Že 28. Gorenjsko
prvenstvo harmonikarjev bo poskrbelo, da bodo v
nedeljo po Besnici zazveneli zvoki harmonike. Prvenstvo je hkrati tudi izbirno tekmovanje za Zlato
harmoniko Ljubečne in 11. Mednarodno tekmovanje za pokal Kranja. Po tekmovanju sledi zabava z
narodno-zabavnim ansamblom.

Kranjski lokal z najlepšim razgledom praznuje
rojstni dan! Praznovalo se bo cel teden, organizatorji pa so nam prišepnili, da nikakor ne gre
zamuditi dogodkov, ki se bodo odvijali od srede do
sobote. Sredin Monterosso večer ob harfi (5. 6.)
je namenjen kozarčku odličnega vina z idiličnega
posestva Monte Rosso in uživanju ob zvoku harfe
izpod prstov harfista Jana Gorjanca. Četrtek je namenjen akustiki z zasedbo Posebni gostje (6. 6.).
Petek je dan za Charlston party in nastop pevke
Petre Čebulj (7. 6.). Nad strehami Kranja vas bo
ljubiteljica muzikalov popeljala v prejšnje stoletje, v
čas kabareta, elegance in glamurja. Prisluhnili boste lahko večnim napevom kot so: New York, New
York, Cabaret, Diamonds are a girl's best friend, I
wanna be loved by you … Vse najboljše, Panorama
28. 6.–13. 8. 2019, Layerjeva hiša, Stolp
Stara pošta!
Škrlovec, Mergentalerjeva, kulturna četrt Kranja
3.–8. 6. 2019, Panorama Stara pošta,
rezervacije na info@staraposta.si.

Velika otroška zabava: 1. 6. 2019 ob 15. uri pred
OŠ Besnica
Koncert Ansabla Saše Avsenika: 1. 6. 2019 ob
20. uri
28. Gorenjsko prvenstvo harmonikarjev: 2. 6.
2019, ob 12. uri pred OŠ Besnica

Festival KAOS
Drugi festival sodobnega kolaža združuje sveži
pristopi k združevanju različnih žanrov, tako vizualnih kot glasbenih, osrednjo razstavo, delavnice za
odrasle, mlade in otroke, predstavitve in druženja z
domačimi ter mednarodnimi umetniki. Tatjana Kotnik bo deset dni ustvarjala na umetniški rezidenci
AIR Layer: Collage X Music v Layerjevi hiši. Umetnica bo sodelovala s slovensko zasedbo FUTURSKI
z namenom zaključnega koncerta v Layerjevi hiši,
ki bo hkrati tudi odprtje festivala. Del programa
bo posvečen filmskim plakatom filmov Franceta
Štiglica. Povabljeni likovni ustvarjalci bodo oblikovali osem interpretacij filmskih plakatov Štigličevih
filmov, razstava originalnih plakatov in interpretacij
bo postavljena v ulični galeriji Na mestu pred Mestno knjižnico Kranj.

Stalne razstave, stalne dogodke in
dnevna otroška dogajanja spremljajte na
www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov

Kresna noč –
festival otrok
Dogodek bodo na Trubarjevem trgu ob 17. uri odprli kranjski taborniki. Sledile bodo družinske igre
brez meja in Krančkova večerja s Kajžico. Stalnica
Kresne noči je tudi ptičja ohcet. Na ta večer boste
lahko vstopili v pravljični paviljon in ljudem, ki jih
imate radi, to tudi na glas povedali. Od najdaljšega dne v letu se boste poslovili ob kresu, glasbi
in zgodbah. Na ta pravljični večer bo v srednjeveškem Stolpu Pungert mogoče tudi prenočiti. Otroci
se bodo udobno namestili v stolpove kotičke in s
piškotom v rokah prisluhnili pravljicam. Sobota
se bo začela s Krančkovim zajtrkom in se nato
v sklopu Krančkove transverzale nadaljevala s pohodom na Šmarjetno goro. Ob takšnem programu
si še odrasli zaželijo, da bi se lahko vrnili nazaj v
otroška leta!
21.–22. 6. 2019, Stolp Pungert, Trubarjev trg,
vrt Café galerije Pungert

Poletna
muzejska noč

Vas zanima, kaj se dogaja v muzeju ponoči?
Preverite Poletno muzejsko noč!
GRAD KHISLSTEIN:
18.00 - Ustvarjalna delavnica za otroke vezana
na čas renesanse in prihod družine Khisl v Kranj;
streljanje z lokom, izdelava grba in izdelava nakita
18.00 - Vodstvo po razstavi Prelepa Gorenjska
20.00 - Koncert skupine Nova Schola Labacensis;
koncert renesančne glasbe
22.00 - Vodstvo po razstavi Grad Khislstein in
zgodbe rodbine Khisl
MESTNA HIŠA:
19.00 - Vodstvo po razstavi Nadomestni denar
21.00 - Vodstvo po razstavi S Karađorđevići v Afriko
22.30 - Vodstvo po razstavi Železna nit
24.00 – Vodstvo po Kostnici
PREŠERNOVA HIŠA:
20.00 - Javno vodstvo po stalni razstavi Dr. France
Prešeren – življenje in delo
22.00 – Javno vodstvo po razstavi Prešernovi nagrajenci iz muzejev Gorenjske
15.6.2019, 18.00 - 24.00, Gorenjski muzej

PROGRAM
ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

Organizatorji si pridružujejo pravico do
spremembe programa. Organizatorje prosimo,
da informacije o julijskih dogodkih oddate do 15.
junija na www.visitkranj.com ali pa se obrnite na
koordinatorko kulturnih dogodkov pri Zavodu za
turizem in kulturo Kranj.

www.visitkranj.si
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12. Pohod po mamutovi deželi
V Bobovških jezerih so leta 1953 našli okostje
ledenodobnega mamuta. Samica je bila stara
okoli štirideset let, živela je pred okoli 180 tisoč
leti in je potonila v tedanje močvirnato jezerce.
V spomin na ta dogodek Krajevna skupnost
(KS) Kokrica že dvanajstič zapored organizira
Pohod po mamutovi deželi. Pridružite se jim na
daljši, 14-kilometrski, ali krajši, 7-kilometrski
trasi pohoda, ki vodi po obronkih KS Kokrica,
mimo Bobovških jezer, znamenitega protokolarnega objekta Brdo in naravnih lepot Udin
boršta. Ves čas poti pa boste uživali v prekrasnem razgledu po naših okoliških hribih.

okrepčila, na cilju malico in pijačo. Pohodniki, ki
bodo pot prehodili petič ali desetič, bodo dodatno nagrajeni. Nagrajena bo tudi najštevilnejša
ekipa. Na cilju sledi druženje ob malici in pijači
in nagradno žrebanje startnih številk s kopico
praktičnih nagrad in glavno nagrado – kolesom
znamke Scott. Ob 20. uri bo gasilska veselica s
skupino Calypso in Ines Erbus.

Skozi Kranj malo drugače
Ker se bliža poletje, smo za tujce, ki v poletnih mesecih počitnikujejo v Sloveniji, pripravili poseben
ogled Kranja z najlepšimi in najatraktivnejšimi zgodbami našega mesta. Na privlačnem kulturnem
oddihu bodo spoznali mesto s šest tisočletno zgodovino, lamelna oklepa antičnih vojščakov, izumitelja fotografije na steklo, največjega slovenskega pesnika, baročnega slikarja in avtorja najbolj
znane slike na Brezjah, plemiško družino Egkh, gospodarje Brda pri Kranju, kranjsko podzemlje in
še kaj. Če bi mesto na skali lahko govorilo, bi vsi obnemelo poslušali!
Ogledi bodo potekali od 19. junija do 1. septembra, in sicer vsako sredo, petek in soboto ob 10.30
in 16.30, ter vsako nedeljo ob 10.30 uri. Povabite svoje popotniške prijatelje.
Več na visitkranj.com.

V soboto, 8. junija, ob 9. uri je zbor pred
supermarketom Mercator na Kokrici. Startnina znaša 10 evrov. Vsak udeleženec pohoda
prejme spominsko majico, dnevnik poti, ob poti

Tkanje partnerstev za nove
poslovne priložnosti
Letošnja 22. Slovenska turistična borza, ki je
potekala med 16. in 18 majem v Termah Olimia, je gostila 438 udeležencev turističnega
sektorja, od tega 188 tujih predstavnikov. Na
najpomembnejšem poslovnem dogodku na
področju turizma, ki predstavlja izjemno priložnost za sklepanje poslov, krepitev partnerstev in navezovanje novih stikov, je Zavod za
turizem in kulturo Kranj predstavil tudi naše
mesto. Z vso srčnostjo in predanostjo smo
se posvetili tkanju novih poslovnih vezi in
nadgrajevanju že utečenih partnerskih mrež.
Novi turistični trendi kažejo, da popotniki in
raziskovalci iščejo manjša in lična mesta, ki
še premorejo avtentičnost in so v svoji ponudbi ravno tako bogata kot velike turistične destinacije – kar Kranj s svojo zgodovino,
sodobnim kulturnim vrenjem in lokalno ponudbo zagotovo je.

Izobraževalne delavnice za
turistično gospodarstvo
Zavod za turizem in kulturo Kranj organizira izobraževalne delavnice in predavanja za podporo
turističnemu gospodarstvu. Dve predavanji na temo oglaševanja v socialnih medijih Jureta Dolerja ter trendov, inovativnosti in trajnosti v turizmu predavateljice Tine Hedi Zakonjšek sta se že
odvili in doživeli pozitiven odziv. V jesenskem času bosta izvedeni še dve delavnici, katerih tematika bo izbrana na podlagi želja in predlogov deležnikov. Če imate nove ideje in predloge o temah,
ki jih želite poslušati, pišite na kristina.sever@visitkranj.si.

11. subart festival
28.6.-8.7. kranj

TINARIWEN

PETEK

BRKOVI JAMES BLOOD ULMER
ČOMPE VALTER SVIRA PARAFE

JUNIJ
OB 21.00

SIBERIAN MEAT GRINDER TOTAL CHAOS
RAGGALUTION ARMAROTH SEREŠ NATURE
GRIMASE NESIT DIDGE WASTED TIME MORYWA
ASHINE NEUROMANCER MARCH OF WAR DJ’S
@trainstation @B&B parkirišče @layerjeva hiša

Glasbeni večeri
pod grajsko lipo

10. 7.

SREDA ob 20.30

17. 7.

SREDA ob 20.30

24. 7.

SREDA ob 20.30

Vrt Gradu
Khislstein Kranj

Vokalni band KREATIVO
ALEKSANDER MEŽEK in AKADEMIKI
THE POCKET ENSEMBLE

Lojze Krajnčan,
Boštjan Gombač, Kristijan Krajnčan, Petra Vidmar in Robert Jukič

TERRAFOLK

7. 8.

DARJA ŠVAJGER
in pianist prof.JAKA PUCIHAR

SREDA ob 20.30

14. 8.

SREDA ob 20.30

PETEK

5 NINA PUŠLAR

JULIJ
OB 21.00

BUČAR
13 RUDI
in ISTRABEND

SOBOTA

JULIJ
ob 21.00

gostje Balkanboys

PETEK

23 BRADE
AVGUST
ob 21.00

SOBOTA

31. 7.

SREDA ob 20.30

7 CRVENA JABUKA

ANA BEZJAK
Marko Črnčec – klavir, Tomaž Gajšt - trobenta

www.visitkranj.com

31 DUBIOZA KOLEKTIV

AVGUST
OB 21.00

PETEK

6

SEPTEMBER
ob 20.00

ANDREJ ŠIFRER:
40 LET NOROSTI

www.visitkranj.com
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

ORGANIZATOR IN IZDAJATELJ: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ, zanj direktor mag. Tomaž Štefe, tel: 04 2380 450; e: info@visitkranj.si; www.visitkranj.si; instragram: visitkranj; facebook: visitkranj. Uredništvo časopisa in organizacijski odbor: Urša Erjavc, Eva Pirnat, Tamara Maržič, Petra
Žibert, Manca Strugar, Srečko Štagar. Fotografije: arhiv ZTTK, organizatorji in nastopajoči, Maša Pirc, Tania Mendillo, Bazen Kranj, Jošt Gantar. Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 38.000, Mesec: maj 2019.
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Mladi

Druži jih francoščina
Osnovna šola Orehek Kranj in Slovensko društvo učiteljev francoščine sta v sodelovanju z Mestno
občino Kranj, francoskim inštitutom v Sloveniji, zavodom za šolstvo, ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport ter Zavodom za turizem in kulturo Kranj pripravila 18. Frankofonski festival.
Mateja Rant
Kranj – V letnem gledališču
Khislstein se je sredi maja
zbralo več kot štiristo osnovnošolcev iz vse Slovenije, ki
jih povezuje ljubezen do
francoskega jezika in kulture. Na odru so z glasbo, poezijo in gledališkimi točkami
predstavili svoje znanje
francoskega jezika in poznavanje francoske kulture. Za
obiskovalce so pripravili
tudi voden ogled mesta in
pokušino francoskih jedi.
Frankofonski dan so prvič
pripravili v šolskem letu
1999/2000. "Bili smo prva
šola v Sloveniji, ki je ponujala možnost zgodnjega učenja francoskega jezika prek
izbirnega predmeta in jezikovnih uric za najmlajše," je
ob tem spomnila vršilka dolžnosti ravnateljice OŠ Orehek Katja Kržan in dodala,
da si je šola za prizadevanja
na področju zgodnjega uče-

V letnem gledališču Khislstein se je odvijal 18. Frankofonski
festival. / Foto: Gorazd Kavčič
nja tujega jezika v letu 2005
prislužila tudi dve priznanji,
Kumerdejevo in Evropsko
jezikovno priznanje. "Največ zaslug za zgodnje učenje tujega jezika ima nekdanja učiteljica Hilda Zalokar,
ki še danes sodeluje pri organizaciji Frankofonskega
festivala." Po besedah Katje
Kržan je šolo pri organizaciji Frankofonskega festivala

vedno vodil cilj, da se otroci
zgodaj zavedo, da so evropski državljani ter da znanje
tujih jezikov prinaša spoznanje in zavedanje o obstoju drugih kultur. "Obenem
pa nam to omogoča tudi povezovanje z drugimi šolami,
na katerih poučujejo francoski jezik, in izmenjavo izkušenj." Katja Kržan je še prepričana, da učenci s spozna-

vanjem različnosti v jeziku
obenem izkazujejo tudi spoštovanje do slovenske kulture. Frankofonski festival je
po besedah predsednice Slovenskega društva učiteljev
francoščine Jacqueline Oven
postal najpomembnejši
frankofonski dogodek v Sloveniji. »Tako na najlepši način počastimo jezik, ki nas
vse navdušuje." Francoska
veleposlanica v Sloveniji
Florence Ferrari je festival
spremljala prvič, a je z njegovo dolgo tradicijo dobro
seznanjena, je poudarila.
Pojasnila je, da si na veleposlaništvu na različne načine
prizadevajo za promocijo
francoskega jezika in kulture, med drugim spodbujajo
učenje francoščine v osnovnih in srednjih šolah. "Ves
naš trud pa bi bil zaman
brez energije in ustvarjalnosti, ki jo danes otroci izkazujejo tudi na odru," je še dejala Florence Ferrari.

Zaplesali četvorko
Gimnazija Kranj je tudi letos pripravila
tradicionalni sprevod po kranjskih ulicah.
Mateja Rant
Kranj – "Kranj je edino mesto
v Sloveniji, ki še pripravlja
maturantski sprevod po običajih, ki so stari več stoletij, v
Sloveniji pa več desetletij," je
pojasnil ravnatelj gimnazije
Franc Rozman. V sprevodu
so se jim pridružili tudi dijaki ostalih srednjih šol iz Kranja ter iz Strahinja, še z dijaki
iz Radovljice in z Jesenic pa
so točno opoldne zaplesali
tudi maturantsko četvorko.
Maturante, zbrane na Koroški cesti, je nagovorila ravna-

teljica Strokovne gimnazije
Šolskega centra Kranj Lidija
Goljat Prelogar, ki jim je čestitala za prehojeno pot in
jim zaželela srečo na poti v
odraslost. Podžupan Mestne
občine Kranj Robert Nograšek je maturantom zaželel,
da bi jim ta posebni dan
ostal v spominu po pogumnih odločitvah, ki jih bodo
vodile do sanjskega življenja. Direktor Mestne uprave
Kranj Bor Rozman pa je
mlade opomnil, da preživljajo najlepša leta svojega življenja in naj jih izkoristijo.

Maturantje gorenjskih šol so na Koroški cesti zaplesali
četvorko. / Foto: Tina Dokl

Sto let udobja in inovacij znamke Citroën
Redke so avtomobilske znamke, ki se lahko pohvalijo s tako bogato zgodovino inovacij na področju udobja vožnje, kot jo ima Citroën, ki prav letos praznuje
stoletnico obstoja. Ob tem častitljivem jubileju se bomo ozrli nazaj in se spomnili na glavne mejnike, ki so definirali današnjo podobo znamke Citroën.

Znamka Citroën vse od svo
je ustanovitve v svet avto
mobilizma vpeljuje drznost,
kreativnost in nove inovaci
je, namenjene povečanju
udobja vožnje. Poglobljena
skrb za udobje voznika in
potnikov izhaja iz osnovne
filozofije znamke, ki pravi,
da je lahko samo voznik, ki
se v vozilu počuti dobro in
udobno, hkrati tudi varen
voznik. Zgodba znamke Ci
troën se je začela 5. februar
ja 1878, ko se je rodil usta
novitelj znamke André Ci
troën. André, ki se je že od
mladih nog navduševal nad
tehniko, je leta 1886 vpisal
in v letu 1890 dokončal štu
dij na Politehnični univerzi v
Parizu. Še istega leta je na
Poljskem pri lokalnem mi
zarju naletel na edinstveno
rešitev prenosa moči z zob
niki z dvojnim poševnim

ozobljenjem (v oblika zobni
ka). Ker ga je rešitev čisto
prevzela, je odkupil patent
za izdelavo omenjenih zob
nikov, katerih oblika je ka
sneje postala logotip njego
ve avtomobilske znamke Ci
troën, ki jo je ustanovil
11. 4. 1919. Prvi avtomobil
novoustanovljene znamke
in hkrati prvi avtomobil, na
rejen po principu množične
proizvodnje v Evropi, je na
ceste zapeljal 7. 7. 1919 pod
preprostim imenom Type A,
ki je že nakazoval prve ino
vativne pristope k poveča
nju udobja. Serijsko je bil
namreč opremljen s poseb
nim, udobnim vzmetenjem
z eliptičnimi vzmetmi, elek
tričnimi lučmi, električnim
zaganjačem in oblazinjeni
mi sedeži. V letu 1926 je mo
del B15 postal prvo franco
sko gospodarsko vozilo s

popolnoma zaprto kabino,
kar je močno povečalo udo
bje, saj so se potniki v vozilu
odmaknili od vremenskih
vplivov, hrupa in prahu, ki so
vladali na cesti. V letu 1934
je bil predstavljen tako za
Citroën kot celotno avtomo
bilsko industrijo revolucio
naren model 7CV, bolj znan
pod imenom Traction Avant.
Vozilo je zaradi vgrajenih do
tedaj še nepoznanih inova
cij s področja varnosti in
udobja postalo eno izmed
najpomembnejših v Ci
troënovi zgodovini, saj je
postavilo temelje znamke in
– še pomembnejše – teme
lje koncepta modernega av
tomobila, ki se do danes ni
bistveno spremenil. Bil je
prvi množično proizvajan
avtomobil s pogonom na
prvi kolesni par, prvi s samo
nosno karoserijo, izdelano v

celoti iz jekla, imel je neod
visno vzmetenje (kasneje
tudi hidro-pnevmatsko
vzmetenje na zadnji osi), hi
dravlično podprte zavore na
vseh štirih kolesih in gumija
ste nosilce motorja, ki so
izolirali tresljaje motorja od
same kabine. V letu 1955,
deset let po koncu vojne, je
Citroën svetu predstavil nov
revolucionaren model višje
ga razreda. Predstavil je mo
del DS, pri nas bolj znan kot
'žaba', ki je svet osupnil na
pariškem avtosalonu tako z
izrazito aerodinamično obli
ko kot z revolucionarno teh
niko, vgrajeno v vozilo. Av

tomobil se je ponašal s hi
dropnevmatskim vzmete
njem, servo podprtim vola
nom in kolutnimi zavorami,
menjalnikom s samodejno
sklopko, uporabo posebnih
pen za oblazinjenje sedežev,
kasnejše izvedbe pa so se
ponašale še z žarometi, ki so
svetili v ovinek. Citroënu DS
so v naslednjih desetletjih
sledila vozila, kot so kupe
SM, limuzina srednjega ra
zreda GS, limuzina višjega
razreda CX in nadalje mode
li XM, BX, Xantia, C5 in C6, v
katerih je Citroën nepresta
no nadgrajeval hidropnev
matsko vzmetenje, ki se je
ob računalniško podprtih
sistemih krmiljenja močno
razvilo predvsem s stališča
vozne dinamike in varnosti.
Z aktualno generacijo vozil
je bil predstavljen tudi nov
koncept vzmetenja, ki je sve
tovno premiero doživel v
modelu C5 Aircross, pri kate
rem osnovo blaženja pred
stavljajo t. i. progresivni hi
dravlični omejevalniki in
zelo zmogljiva zgibna vodila
podvozja. Novo vzmetenje

prinaša vse prednosti hidro
pnevmatskega vzmetenja, a
je hkrati preprostejše in ce
nejše za vzdrževanje.
V počastitev 100-letnice
znamke je Citroën predsta
vil posebno omejeno serijo
vozil Citroën Origins. Na vo
ljo so modeli: C3, C3
Aircross, C4 SpaceTourer in
Grand C4 SpaceTourer v
treh brezčasnih barvah ka
roserije: črni, beli in sivi z
dodanimi grafičnimi ele
menti na karoseriji in v no
tranjosti v bronasti barvi.
Vozila so naprodaj zgolj v
letu 2019.
Zgodovina znamke Citroën
je veliko širša, kot je orisana
v tem članku, zato vabljeni v
salon Avtohiše Kranj, kjer
lahko izveste še marsikaj za
nimivega o znamki, si ogle
date gostujočo razstavo sta
rodobnikov Citroën ter se
hkrati odločite za nakup no
vega ali rabljenega citroëna
in tako pristopite k soustvar
janju naše skupne zgodbe.
Vaša Avtohiša Kranj

AVTOHIŠA KRANJ, d. o. o.
LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ
Tel.: 04 201 59 50
avtohisa.kranjd.o.o@avtohisa-kranj.si
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Proslavili po »apezejevsko«
Ljubljana – Lepo je bilo v
pričakovanju slavnostnega
koncerta APZ France Prešeren sesti v dvorano Marjana
Kozine v Slovenski filharmoniji. Bila je skoraj polna,
poslušalstvo mlado in staro,
nekdanji pevci, sorodstvo
aktualnih članov zbora in
seveda ljubitelji zborovskega petja, ki Prešernov zbor
spremljajo že desetletja.
Mnogi znani kranjski obrazi, na odru in v dvorani.
Uvodni del je po imenovanju vseh nastopajočih dirigentov, ob aktualnem Fernandu Mejiasu so tu še štir-

Poleg pol stoletja zbora je prav toliko prepevanja v njem
praznoval prvi tenor Zlatko Pavlica. / Foto: Primož Pičulin

Razstava v Hiši ilustracij
Kranj – Danes, 31. maja, ob 18. uri bo v galerijah Layerjeve
hiše odprtje razstave Hiša ilustracij. Predstavljajo sa Maša
P. Žmitek, Staša Guček, Anja Polh, Ana Vičič, Alja Horvat,
pred knjižnico pa bodo na plakatih ilustracije Špele Trobec.

Vesoljni svet Mihe Perčiča
Kranj – V ponedeljek, 3. junija, ob 17. uri bo v Galeriji Mestne občine Kranj na ogled razstava likovnih del akademskega
slikarja Mihe Perčiča z naslovom Vesoljni svet.

a sliko
posredno
njo in
zanesljivo

Drevesa

www.gorenjskiglas.si
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Prepoznavanje po listih

MEIKE BOSCH

PLODOVI

to jubilejno priznanje JSKD.
Sicer pa v zboru ne manjka
pevk in pevcev z bogato zborovsko kilometrino, vsaj tretjina jih v njem prepeva že
več kot trideset let.
Program slavnostnega koncerta je bil v znamenju obletnice in spominov zanimiv,
pisan in povezan z nekdanjimi dirigenti. Ti so ga tudi
pomagali oblikovati, saj je
vsak izmed njih izbral in
dirigiral dve skladbi. Koncert je potekal v dveh delih.
V prvem je prevladovala
sakralna glasba, drugi,
posvetni del so namenili
ljudski pesmi. Zbor je izvedel tudi štiri novitete slovenskih skladateljev. Tri so bile
napisane za APZ France
Prešeren prav za to priložnost. Napisali so jih Damijan Močnik, Gašper Jereb in
Andrej Makor, desetletja
izgubljeno skladbo Josepha
Haydna Sing – Sinfonie pa
je na novo odkril Tomaž
Faganel in z njo tudi stopil
pred zbor.
Med skladbami so pevci stopali pred mikrofon in z
duhovitimi anekdotami 'opisovali' pretekla zborovska
leta. Kako po 'apezejevsko'
deluje gravitacija, kako gre
'šverc' čez mejo in kakšne so
zabave pa multilingvistična
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gelj. Posebno zlato jubilejno
priznanje JSKD je prejel
zbor, zlato medaljo Zveze
kulturnih društev Slovenije
pa je podelil njen podpredsednik Jože Osterman.
Po zaključku uradnega dela
je zbor na oder povabil še
nekdanje pevke in pevce.
Precejšen del dvorane je stopil na oder in zapel pesmi
Dekle, to mi povej in Škrjanček poje, žvrgoli. Iz več kot
150 grl. Živel 'apeze'.

V Gradu Khislstein je na ogled fotografska
razstava Everest 1979–2019, štirideset let prvega
slovenskega vzpona na vrh sveta.
Igor Kavčič

Kranj – Prispodoba strehe
sveta pomeni, da višje po
trdnih tleh na zemeljski obli
črna murva, stran 37 ne gre. V najvišjo galerijo v
Kranju, pod streho Gradu
navadni gaber,
Khislstein, se tokrat povzstran 39
pnemo na ogled razstave, ki
je nastala v okviru projekta
Neverjetne gore, s katerim
javorolistna platana, stran 72
se šest gorenjskih muzejev
Listi
112 strani
povezuje v Vodnik po
v naravni
format:
Gorenjski muzejsko-planinvelikosti
132 x 193 mm
ski transverzali. Ta nas vabi
mehka vezava
tako v planine kot muzeje.
nagnoj,
cena: navadni
stran 35
veliki pajesen, stran 80
"Everest
zato, ker letos beležimo 40. obletnico prvega
enovrati glog, stran 24
slovenskega
vzpona na najvišjo goro sveta, ker sta to
navadni jadikovec,
bila
Kranjčana Andrej
navadna pavlovnija,
stran 26
stran 60
EUR
Štremfelj
in Nejc Zaplotnik,
ki
sta
v
pripravah
na odpra6 4 L I S TAV C E V I N I G L AV C E V
vo vsakodnevno trenirala s
beli javor, stran 57
tekom na Sveti Jošt, tega pa
smo v omenjenem projektu
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.
določili tudi za našo 'hišno
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli
goro'," pojasnjuje avtorica
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.
razstave Jelena Justin, ljubiteljica in poznavalka gora ter
Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1
pobudnica projekta Neverv Kranju, ga naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na:
jetne gore. Z Moniko Rogelj
narocnine@g-glas.si. Če ga naročite po pošti, se poštnina
sta pred 15 leti že pripravili
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
obsežno razstavo z več pred-

Prepoznavanje
po listih

značk, ki jih podeljuje JSKD.
Za pet let prepevanja so bronaste značke prejeli Ana
Veronika Kralj, Urša Napokoj, Matic Pavlica, Katarina
Šifrer in Eva Tomažič, deset
let prepevajo Jakob Merljak,
Matej Rauh in Andreja Stanovšek, ki so prejeli srebrne
značke, zlate za 15 let prepevanja pa so pripadle Janezu
Jazbinšku, Boštjanu Jordanu, Petri Konjar Lukanc,
Suzani Oroz in Katarini Raj-

intonacija, kje so Zlatkove
hlače in kako je v nekaj urah
Primožev frak prispel na
Dunaj. Tudi 'parčkanje' je v
zboru dobro obrodilo, saj je
kar nekaj zakonskih parov in
zdaj v zboru pojejo tudi njihovi otroci.
Zbor, ki se je v izbranem
programu tudi tokrat izkazal in še posebej navdušil z
novitetami, je glasove odložil med odmorom, ko je sledila podelitev Gallusovih

Na strehi sveta

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,
kateri vrsti drevo pripada.

Drevesa

APZ France Prešeren bo navdihujoč jubilejni koncert ponovil 13. junija v Gimnaziji Kranj.

meti, tokrat pa je Justinova
slovensko zgodbo Everesta
na izpoveden način predstavila s fotografijami.
Gre za fotografije, ki so jih
posneli člani odprave v treh
mesecih, kolikor so se mudili v Nepalu. Ob portretih članov odprave se najprej seznanimo z goro in vrisanim
ciljem odprave – prvenstveno smerjo po Zahodnem
grebenu. Na fotografijah
prepoznavamo odlično logistično pripravo odprave, tik
zatem pa smo že v steni.
Lepo je prikazana previsna
700 metrov visoka stena, ki
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Zaplotnikovi višinski čevlji

Foto: Igor Kavčič

je nekdanji vodje zbora
Tomaž Faganel, Damijan
Močnik, Primož Kerštanj in
Matej Penko (prvi, Matevž
Fabijan, je tokrat manjkal),
pripadel soslavljencu Zlatku
Pavlici, ki je v zboru vse od
njegove ustanovitve. Posebne priložnosti in dogodke
običajno komentira z 'Einmal in leben' (enkrat v življenju), v krajšem nagovoru
pa je med pregovori, o katerih je razmišljal, ko je v četrtek pred koncertom šel preko polja na vajo, izbral tudi
tisti Prešernov verz 'in peti
on ne jenja'. Za petdeset let
udejstvovanja v zboru je kasneje prejel tudi posebno zla-

Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Foto: Primož Pičulin

Akademski pevski zbor France Prešeren je polstoletni jubilej proslavil s slavnostnim koncertom v veliki dvorani Slovenske filharmonije.

Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik sta se izčrpana, a hkrati
zadovoljna vrnila v bazni tabor, pojasnjuje Jelena Justin.
je alpiniste vodila iz baznega
tabora na sedlo Lho la, kjer
so med drugim postavili
improvizirano tovorno žičnico. Tja gor so znosili okrog
šest ton hrane in opreme.
"Sledijo fotografije vzpona
na goro, od tabora do tabora,
delo alpinistov na poti in
zanimivi detajli iz sten. Poudarek je na preplezani tako
imenovani Marjonovi stopnji – gre za dvajset metrov
previsne stene, ki jo je preplezal Marjan Manfreda,
varoval pa ga je Viki Grošelj," razlaga Justinova, ki v
nadaljevanju izpostavlja brata Marka in Andreja Štremflja ter Nejca Zaplotnika.
Andreja Štremflja in Nejca
Zaplotnika vidimo tudi na
vrhu Everesta, od koder se je
Nejc v bazni tabor javil z
besedami: "Sediva pri kitajski piramidi in ne veva, kaj

bi!" Tu je še posnetek z vrha
naveze Stane Belak – Šrauf,
Stipe Božič in šerpa Ang
Phu, ki pa se je ob sestopu
smrtno ponesrečil. Fotografije avtorica pojasnjuje s
citati iz knjig, članki iz
takratnega časopisja, dnevnikov, ki so jih pisali člani
odprave ...
Na razstavo je dodala višinske čevlje, ki so jih izdelali v
Alpini iz Žirov in jih je nosil
Nejc Zaplotnik, v svet najvišjih gora pa nas popeljejo tudi
budistične zastavice, ki jih je
Justinova sama prinesla iz
Himalaje. Na njih je odtisnjena budistična mantra 'ohm
mani padme hum', ki jo
mrmrajo predse verniki,
veter pa preko zastavic pozitivne misli odnaša v vesolje.
Razstava bo v času projekta
Neverjetne gore na ogled do
maja prihodnjega leta.
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Kultura, zanimivosti
Ne, beseda ni konj
V Otroškem kulturnem centru Krice krace so
pred dnevi predstavili avtorski animirani film
Beseda ni konj. Na festivalu ZOOM.13 posebna
omemba žirije.
Igor Kavčič
Kranj – Animirani film Beseda ni konj je nastal v produkciji Laute, in sicer v okviru skupnega projekta KD
Nebo iz Kranja z Društvom
Slon iz Ljubljane in je neke
vrste nadaljevanje podobnega izdelka izpred dveh let,
ko so pripravili film Stop.
Gremo! Če so takrat v film
združili Heraklitove misli,
tokrat že naslov Beseda ni
konj napoveduje temo slovenskih ljudskih pregovorov.
Mentorja likovnik, animator
lutk in filmar Andrej Štular
ter animatorka lutk Petra
Stare sta v ustvarjalno skupino zbrala ekipo otrok, starih od osem do dvanajst let,
med njimi so Bine Praček,
Eva Julija Rozman, Sabina
Nadine Bogoev, Ema Hostar
ter obe njuni hčeri Ana in
Neža Štular. "Fotoaparat
oziroma kamera na dobrem
stojalu, reflektorji, računalnik s programom za 'stop
motion', primerna površina
in predvsem obilica predmetov, ki smo jih uporabljali za animacijo," o uporabljeni programski opremi
pove Andrej Štular. Pri tem
so sodelovali z Andrejo Goetz.
Kot rečeno, so se tokrat odločili za slovenske ljudske
pregovore. Pregovori so povzetek ljudske modrosti,
zdrave pameti, ki nam vedno pridejo prav. "V dolgih
letih se z izrekanjem niso
prav nič obrabili, nasprotno,
izražajo resnice, ki so uporabne še danes in na katere
prisegajo tudi sosednji in
včasih zelo oddaljeni narodi
in ljudstva," poudari Petra
Stare. V filmu Beseda ni
konj ustvarjalci tako poleg
naslovnega oživijo še pregovore: 'Sitna muha dolgo ne
živi', 'Lepi in slepi ne vidita,
kje hodita', 'Na enem oslu
ni prostora za dva bedaka' in
'Kdor molči, devetim odgo-

vori'. "Otroci so iz zavrženih
starih predmetov iz lesa, kovine, kamna … sestavljali
besede in figure, ki smo jih
potem posneli v tehniki
'stop motion'. Zanje je bil to
velik izziv, saj je recimo lego
kocke veliko lažje sestavljati
kot pa neke odslužene predmete, za kar je treba imeti
res veliko domišljije," še
meni Petra.
V nekaj več kot štiri minute
dolgem animiranem filmu
pregovor najprej zapišejo z
besedami, te pa potem z animirano zgodbo spravijo v
življenje. Andrej ob tem poudarja: "Za otroke je to kar
zahtevno delo, saj zgodbica
potrebuje dramaturgijo, nekaj se mora zgoditi v zgolj
desetih, dvajsetih sekundah."
Na koncu so dodali še glasbo, nekateri izmed otrok namreč igrajo tudi inštrumente v glasbeni šoli: Neža harmoniko, Ema oboo, Sabina
neki afriški instrument.
Uporabili pa so tudi cel kup
zvočil in v studiu Nasha v
Ljubljani posneli še glasbo.
Animirani film je na mednarodnem filmskem festivalu za otroke in mladostnike
ZOOM.13 v Ljubljani letos
marca dobil priznanje 'posebna omemba žirije v slovenski otroški sekciji', v obrazložitev k nagradi pa je
žirija (Pia Zemljič, Darko
Štante in Špela Čadež) zapisala: "Inovativna likovna podoba z uporabo starih predmetov v tehniki stop animacije mladim približa že pozabljene slovenske pregovore. Film je v skladu s starinskimi predmeti pospremljen
z ustrezno avtorsko glasbo,
ki so jo ustvarili mladi avtorji filma in mu vdihnili
vzdušje kmečke izbe."
Naslednja javna projekcija
bo v okviru festivala Kaos
konec junija v Layerjevi hiši,
animirani film pa je mogoče
videti tudi na spletni strani
You Tube.

Reminiscence Milene Kafol
Kranj – V dvorani Mestne knjižnice Kranj je še dva dni na
ogled razstava likovnih del slikarke Milene Kafol. Umetnica
se v življenju ukvarja z lepim: jezikom, modo, oblikovanjem,
slikarstvom. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je magistrirala slikarstvo in doslej imela več samostojnih
in skupinskih razstav. Kranjskemu občinstvu se tokrat predstavlja z deli, ki jih je naslovila Reminiscence. "Njene slike
so poseganje v lastno stanje duha; so odkrivanje, čutenje,
izpovedovanje. So preobrazba, ki v likovno obliko spreminja
razmišljanja o človekovi eksistenci," je zapisala umetnostna
zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn: "Avtorica nenehno potuje med tukaj in tam, med realnim in transcendentnim,
med zemeljskim in kozmičnim. Ustvarja likovno alternativne univerzume, ki so osamljeni svetovi brez fizične prisotnosti človeške figure, pa čeprav 'skenirajo' vse njeno najbolj
svojevrstno intimno in notranje dogajanje."

 Ponedeljek, 10. 6. 2019, 18.00–20.00
Ogled rudnika mangana. Dobimo se na parkirišču pred
vhodom v bivši Tekstilindus, ob vstopu na Gorenjo Savo.

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

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

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE
Obvezne prijave na dogodke na tel. 041 724 134 ali
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 3. 6. in 17. 6. 2019, 17.00–18.00
	
Vesele urica: Konverzacija v slovenščini. Delavnica
je namenjena priseljencem, ki želijo izboljšati pogovorno
slovenščino.

 Torek, 11. 6. 2019, 18.30–20.00
Koncert violin in viol. Učenci različnih starosti, otroci in odrasli, vam bodo odigrali skladbe različnih narodov sveta.
 Sreda, 12. 6. 2019, 18.00–20.00
	
S PD Škofja Loka in PD Rašica Ljubljana na pot
Predstavitev planinskih izletov
 Četrtek, 13. 6. in 27. 6. 2019, 18.00–20.00
	
Maketarske delavnice. Makete, ki jih želite sestaviti,
prinesite s seboj.
 Petek, 14. 6. 2019, 18.00–19.30
Družabni večer - Tombola

 Torek, 4. 6. 2019, 17.00–18.00
	
Visoke grede. Domače pridelana zelenjava je bolj zdrava.
Visoke grede niso le estetski dodatek vrta, saj olajšajo delo
vsem, ki imajo težave s hrbtenico.

 Torek, 18. 6. 2019, 18.00–19.30
Predavanje: Človek kot večdimenzionalno bitje – 14. del

 Torek, 4. 6. 2019, 18.00–19.30
Izgubiš ali pa se naučiš – izbira je tvoja. Življenje je
stalna spremenljivka, ki potrebuje neprestano prilaganje za
doseganje ravnovesja.
 Torek, 4. 6. in 11. 6. 2019, 18.00–19.30
Zdravilne meditacije. Vizualizacija in meditacije za
spodbujanje notranje samozdravilne moči.
 Sreda, 5. 6. 2019, 17.00–18.30
Šiviljska delavnica: Ponovna uporaba blaga
Sešijmo si torbo iz džinsa. Obvezne prijave.
 Četrtek, 6. 6. 2019, 9.00–10.30
	
Prva pomoč za starejše: 1 del. Kako si sami pomagamo
v primeru najpogostejših poškodb v starosti, ob zapletih pri
sladkorni bolezni, nega po možganski kapi ...
 Četrtek, 6. 6. 2019, 10.45–11.45
Prva pomoč za starejše: 2 del. Kako ravnati ob
epileptičnem napadu, poznavanje najpogostejših alergij ...

 Četrtek, 6. 6. 2019, 17.00–19.00
	
Odpuščanje in osvobajanje od preteklosti. O odpuščanju
sebi in drugim bo spregovorila dr. Krisitina Knific.
 Četrtek, 6. 6. 2019, 17.00–18.30
Življenje z izgubo. Pogovorna skupina ob izgubi otroka.
 Četrtek, 6. 6. 2019, 19.15–21.15
Skupinski pogovori in svetovanja. Obvezne prijave.
 Petek, 7. 6., 14. 6., 21. 6. in 28. 6. 2019, 17.00–18.00
	
Plesno-ustvarjalna delavnica. Vabljeni otroci v starosti
od 5 do 8 let, ki radi plešejo. Obvezne prijave.
 Petek, 7. 6. 2019, 18.00–20.00
Filmski večer: Pri sedemnajstih (The Edge ob Seventeen)
2016, komedija, drama
Foto: KD Nebo

 Torek, 11. 6. 2019, 17.30–19.30
Starševstvo – ni panike. Delavnica za razvoj in krepitev
starševskih kompetenc.

 Torek, 4. 6. 2019, 17.00–19.00 in 18. 6. 2019 ob 10.30
Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija.
Nudimo vam pomoč pri reševanju težav z uporabo
računalnikov ter telefonov.

 Četrtek, 6. 6. 2019, 14.00–17.00
Brezplačno osebno svetovanje – Bachove esence

Ustvarjalna ekipa animiranega filma Beseda ni konj

 Ponedeljek, 10. 6. 2019, 18.00–19.30
,,VAJE dihaj''. Odpravljamo plitko dihanje in se naučimo
sproščanja.

 Ponedeljek, 17. 6. 2019, 18.00–19.30
i.Vitalis vadba

 Sreda, 19. 6. 2019, 17.00–20.00
B
 rezplačni NLP coaching. Individualno svetovanje, lahko
tudi v paru.
 Sreda, 19. 6. 2019, 17.30–19.30
To delam zase: Naredimo nekaj zase pred poletjem
 Sreda, 19. 6. 2019, 18.00–19.30
	
Odprta skupina za samopomoč. Skupino za žalujoče vodi
Hospic.
 Četrtek, 20. 6. 2019, 17.00–18.30
Š
 iviljska delavnica. Šivalne stroje priskrbimo mi.
Obvezne prijave.
 Četrtek, 20. 6. 2019, 17.00 - 18.30
Ž
 ivljenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno
medsebojni podpori, deljenju izkušenj in praktičnih
nasvetov pri preprečevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo
za ljudi z demenco. Svojci lahko s seboj pripeljejo osebe
z demenco.
 Petek, 21. 6. 2019, 18.00–19.00
P
 redavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju
Bruna Gröninga
 Petek, 28. 6. 2019, 18.00–20.00
	
Glasbena poslušalnica: Naslednja vitica iz zgodovine
rock'n'rolla
Vabljeni tudi na vse naše ponavljajoče aktivnosti:
joga za starejše, vesele urice konverzacije v francoščini,
angleščini, nemščini, ruščini, italijanščini ali esperantu, družabni
večeri taroka in petja ljudskih pesmi, organizirana individualna
učna pomoč ter delavnice Slovenija, moja nova država.
Več si lahko preberete na spletni strani Ljudske univerze
Kranj: https://www.luniverza.si/medgeneracijsko-sodelovanje
s klikom na Program aktivnosti ali Zgibanka Kranj. Vabljeni.
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Šport

Pri športu uživajo

Triglav ostaja med
nogometno elito

Na kranjskem stadionu so bile v organizaciji Osnovne šole Helene Puhar Kranj 26. regijske letne igre
Specialne olimpiade Slovenije. Tekmovalo je kar 174 športnikov.

Minuli konec tedna se je končalo državno
prvenstvo v nogometu, ekipa kranjskega Triglava
pa je osvojila osmo mesto.

OŠ Helene Puhar Kranj.
Ravnatelj šole gostiteljice
Janez Cuderman je pozdravil kar 174 tekmovalcev, 52
spremljevalcev, navijače in
goste, tekmovalce pa nagovoril, naj se ob tekmovanju
še družijo in zabavajo. "Naj
vam dan ostane v najlepšem
spominu," jim je sporočila
podpredsednica Zveze Sožitje Branka Perne, kranjski
župan Matjaž Rakovec pa
zaželel, naj zmagajo vsi (najboljši) ... Za "ogrevanje"
pred tekmovanjem je poskrbela plesna skupina Plešoče
nogice, ki deluje pod mentorstvom Tine Marko na OŠ
Helene Puhar Kranj, prav
tako njihov učenec Tilen
Koder pa je po dvigu zastave

Kranj – Enajst ekip, ki so
sodelovale na nedavnih 26.
regijskih letnih igrah Specialne olimpiade Slovenije
(SOS), se je najprej predstavilo v mimohodu. Sodelovale so ekipe iz društev Sožitje
Kamnik, Škofja Loka, Jesenice (Kranjska Gora in Žirovnica), Radovljica in Mengeš, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Center za
usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica ter osnovnih šol (OŠ)
Jela Janežiča Škofja Loka,
Roje Mengeš, Poldeta Stražišarja Jesenice, Antona Janše Radovljica in gostiteljica

Vilma Stanovnik

Tekmovanja so potekala v atletiki, elementih košarke in
namiznem tenisu. / Foto: Primož Pičulin
ob himni SOS Na tisoče ljudi povedal slavnostno prisego: »Pustite me zmagati, če

Najprej je bil zbor vseh udeležencev tekmovanja. / Foto: Primož Pičulin

pa ne morem zmagati, naj
bom pogumen v svojem
poskusu."
Tekmovanja so potekala v
treh disciplinah: atletiki, elementih košarke in namiznem tenisu, znak za začetek
pa je dal smučarski skakalec
Žiga Jelar, dobitnik že dveh
zlatih medalj z mladinskih
prvenstev. "Uživajte današnji dan, borite se in pomagajte drug drugemu," je
podelil med tekmovalce.
Tekmovanje je potekalo po
uradnih pravilih SOS, za
pravilnost sojenja so skrbeli
sodniki Atletskega kluba
Kranj. Medalje najboljšim
so poleg Žiga Jelarja podelili
še smučarski tekač, ki je
dosegel najboljšo moško
uvrstitev v sprintu, Janez
Lampič mlajši ter slovenska
hokejska reprezentanta, ki
sta nastopila na olimpijskih
igrah v Sočiju 2014, Žiga
Pavlin in Andrej Tavželj.

Kranj – Minuli konec tedna
se je končala prvoligaška
nogometna sezona. Nogometaši kranjskega Triglava
so zadnjo tekmo odigrali v
Velenju, kjer so se znova
dokazali z borbeno igro vse
do konca srečanja ter se z
domačim moštvom Rudarja
razšli z rezultatom 2 : 2.
Varovanci trenerja Dejana
Dončiča so tako na 36 tekmah osvojili 37 točk ter zasluženo zadržali prvoligaški
status brez dodatnih kvalifikacij. V Nogometnem klubu
Triglav pa se že pripravljajo
na 8. Dan nogometa, ki bo
naslednjo nedeljo, 9. junija,
v Športnem centru Kranj.
Program se bo začel ob 14.

uri s predstavitvijo najmlajših ter nadaljeval z nogometno revijo, ko bodo podelili
tudi pokale, priznanja in
nagrade posameznim klubskim selekcijam. Druženje
se bo nadaljevalo ob nogometu ter zabavi.
Sezona se končuje tudi za
nogometne tretjeligaše. Ti
so minuli konec tedna odigrali tekme predzadnjega
kroga. Ekipa Save Kranj je v
3. SNL center gostovala pri
Brinju Grosuplje ter z neodločenim izidom 3 : 3 osvojila novo točko. Ekipa Save
Kranj bo tekmo zadnjega
kroga odigrala jutri, 1. junija, ko bo v Športnem centru
v Stražišču gostila nogometaše Zagorja. Tekma se bo
začela ob 16.30.

Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Nogometaši Triglava, ki znajo presenetiti celo favorizirane
nasprotnike, bodo tudi v novi sezoni igrali med prvoligaši.

Odlični kranjski šahistki

ODIGRAJ POTEZO MESECA IN
ODPELJI NISSAN CROSSOVERJA
ODIGRAJ POTEZO MESECA IN
ODPELJI NISSAN CROSSOVERJA
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Kranj – V Radencih je potekalo državno prvenstvo članov in
članic v standardnem šahu. Prvenstva sta se udeležili tudi
dijakinji Gimnazije Kranj Monika Rozman (ŠS Tomo Zupan
Kranj Prevodi Dvojka) in Zala Urh (ŠK Stari Mayr). Prvenstvo je bilo zanju napeto že od začetka, saj sta igrali že v
prvem kolu in remizirali. Nato sta pokazali odlično igro in
se v dramatičnem zaključku borili za stopničke. Po hudi borbi je Monika v zadnjem krogu postala državna članska prvakinja, Zala pa si je z zmagama v zadnjih dveh krogih priborila tretje mesto. Tako bosta Monika in Zala zopet zastopali
Slovenijo, prva na evropskem članskem prvenstvu in druga
na prvenstvu Mitropa. V preteklosti sta kranjski šahistki že
uspešno zastopali državo z osvojitvijo drugega mesta na
ekipnem mladinskem evropskem šahovskem prvenstvu.

JAMSTVA
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(4)

(3)

(2)

LET
(3)
JAMSTVA

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

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO IN JO SPREMENI V PRAVO DOŽIVETJE.
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v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Velja z Nissan Financiranjem. (3) Brezplačno
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450

Monika Rozman in Zala Urh
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Zanimivosti
Dan odprtih vrat pri Vrtaču
Alenka Brun
Kranj – Nedavno je na Primskovem pri Kranju odprla
svoja vrata nova Avtohiša Vrtač. Investicija je vredna več
kot devet milijonov evrov in
je bila nujno potrebna, saj so
prostori na lokaciji v Stražišču postali premajhni.
Na svečanem odprtju so vodenje programa zaupali Bernardi Žarn, na odru se je
zvrstilo kar nekaj govorcev,
ni manjkal prerez traku, po
uradnem delu pa se je dru-

ženje nadaljevalo v sproščenem vzdušju.
Med tistimi, ki so pozdravili
goste, sta bila tudi direktor
Porsche Slovenija Danilo
Ferjančič, ki navdušenja
nad novim objektom ni skrival, ter kranjski župan Matjaž Rakovec. Uvodni nagovor je seveda pripadal direktorju Avtohiše Vrtač Aleksandru Vrtaču. Ta se je zahvalil za trud in angažma
vsem, ki so sodelovali pri
uresničitvi njihovih sanj.
Odprtje novega prodajno-

-servisnega centra z ločenimi prodajnimi saloni za
Audi, Volkswagen, gospodarska vozila Volkswagen,
Škodo in Seat ter servisno
delavnico je pospremil tudi
izbrani glasbeni program.
Začinile so ga operna diva
in dekleta iz Magičnega gledališča Serpentes, zapela je
skupina Perpetuum Jazzile.
Nastopili pa so še DJ Seba
oziroma Sebastjan Guček,
Flora Ema Lotrič, Nastja Gabor ter Boštjan Grabnar na
klaviaturah, v ženski didže-

jevski družbi pa saksofonist
Lovro Ravbar. Po svečanem
odprtju – dan kasneje – pa
so v Avtohiši Vrtač odprli
vrata še za vse, ki jih je novi
objekt ravno tako zanimal
ali pritegnil njihovo pozornost. Obiskovalcev je bilo
veliko, poskrbljeno je bilo za
hrano in pijačo. Otroke so
zabavali člani Čupakabre ter
čarovnik Grega, glasbeni
oder je gostil Natalijo Verboten in skupino Zaka pa ne,
program pa je povezovala
Maja Oderlap.

Ob slavnostnem odprtju objekta na novi lokaciji je imel
uvodni nagovor direktor Avtohiše Vrtač Aleksander Vrtač.

Mednarodni folklorni festival v Kranju
Folklorna skupina Iskraemeco Kranj je v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti OI
Kranj, Osnovno šolo Predoslje in Zvezo kulturnih društev
Kranj organizirala že šestnajsti mednarodni otroški in mladinski folklorni festival FOS Predoslje, Kranj, tokrat pod geslom Kultura nas združuje. V dvodnevnem programu, prvi
dan so nastopili v Letnem gledališču Khislstein, drugi dan
pa na Glavnem trgu pri vodnjaku v Kranju, je nastopilo sedemnajst skupin, med njimi tudi dve romunski in dve bolgarski skupini. »Osrednji namen festivala je spoznavanje in
ohranjanje raznolikosti in bogastva tako naše kot tudi tuje
kulturne dediščine. Skupine so predstavile svoje značilne
plese, glasbo, petje, narodne noše, šege in običaje iz okolja,
od koder izhajajo,« je pojasnila predsednica FS Iskraemeco
Kranj Marija Šenk.

Na mednarodnem otroškem in mladinskem folklornem
festivalu FOS Predoslje se je predstavilo sedemnajst
skupin, med njimi tudi otroška skupina Gaytanche
Dimitrovgrad iz Bolgarije (na fotografiji). / Foto: Tina Dokl

Vse barve mladosti
Kranj – Že petindvajseta izvedba festivala Teden mladih je
kranjske ulice ponovno odela v barve mladostne energije.
Zvrstili so se zanimivi športni, mladinski, kulturni, glasbeni,
izobraževalni, otroški ter mednarodni dogodki. Na Slovenskem trgu je bila vse dni postavljena Hengalnica, baza festivala, prostor za sproščeno druženje mladih, kjer so potekali
tako športno-rekreativni dogodki kot tudi različne predstavitve, plesni večeri, večeri ob ognju z raznovrstnimi koncerti
in igrami. Koncerti so dajali močan utrip celotnemu festivalu – od začetnega zasedbe Koala Voice do sklepnega skupine S.A.R.S. Poleg koncertov pa je Teden mladih ponudil
številne ostale dogodke in aktivnosti. Stalnica festivala pa je
žal tudi kislo vreme – tudi tokrat so ledeni možje krojili potek festivalskih prireditev na prostem, vendar je organizatorjem iz Kluba študentov Kranj z obilo marljivosti ter kančkom
improvizacije večino dogodkov uspelo spraviti pod streho.

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.

Mladinski festival, ki vsako leto znova poživlja kranjsko
mestno jedro, organizirajo marljivi članice in člani Kluba
študentov Kranj. / Foto: Primož Pičulin

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

poslovalnica Besnica (Pešnica) T 04 277 05 02
ODPRTO
PONEDELJEK–SOBOTA
5.30–21.00
NEDELJA IN PRAZNIKI
7.00–21.00
poslovalnica Duplje (v gasilskem domu) T 04 595 10 30
ODPRTO
PONEDELJEK–PETEK
7.00–14.00
SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKI 7.00–12.00
pekarstvo.triler@gmail.com

TURISTIČNO DRUŠTVO BESNICA, V ČEPULJAH 25, ZG. BESNICA

1. NAGRADA: BON v vrednosti 15 EUR PEKARSTVO TRILER
2. NAGRADA: BON v vrednosti 10 EUR PEKARSTVO TRILER
3. NAGRADA: BON v vrednosti 5 EUR PEKARSTVO TRILER
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisa
no v kupon iz križanke) pošljite do srede, 19. junija 2019, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabi
ralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Društva in klubi

Dobrodelni dan
V Panorami Stara pošta so prejšnji teden pripravili dobrodelni dan, izkupiček od prodaje izbranih
pijač in dobrodelne prispevke pa so namenili Centru Sonček.

Kranj – "Vedno sem vesela,
če se kdo odloči podpreti
Sonček. Ideja, ki je pred več
kot štiridesetimi leti nastala
na Gorenjskem, je tako lepa
in z veliko prostovoljstva je
moč narediti res veliko lepega. Skupaj imamo sedaj več
kot petsto članov. Naše dru-

Janez Perhavec je pripravljal
dobrodelne koktajle.

štvo je sicer v zadnjem času
zaposlilo tudi nekaj ljudi za
program osebne asistence,
to je za program odraslih,
vsi drugi pa delamo prostovoljno. Na prostovoljni bazi
skrbimo za različne dejavnosti. Preko leta svojim članom nudimo program hipoterapije, organiziramo šole
smučanja, kolonije, tudi
šole za mlade družine, kjer
se mladi starši šele soočajo z
drugačnostjo svojih otrok,"
je povedala predsednica
Sončka, Gorenjskega društva za cerebralno paralizo,
Mojca Žižek in dodala, da so
bili navdušeni nad pobudo
Barbare Gorjanc iz Panorame Stara pošta, da pripravijo prireditev v njihovem lokalu. "Dobrodelni dan je
priložnost za druženje, všeč
pa nam je, ker je kavarna dostopna tudi za invalidske vozičke," je še dodala Mojca
Žižek.
V Panorami so namreč celodnevni izkupiček od prodaje
izbranih pijač in dobrodelne

www.mammamia-muzikal.si

KRANJ

Dobrodelni dan je bil tudi priložnost za druženje.
prispevke namenili Centru
Sonček. Da je bil obisk v lokalu še večji, je z nastopom
poskrbela odlična pevka Flora Ema Lotrič, dobrodelne
koktajle pa je mešal Janez
Perhavec. Zbrali so 760
evrov. "Stara kavarna je imela tradicijo, da so enkrat letno zbirali denar za športnike. Ko sva z možem Urošem

Imajo nove prostore
Boksarski klub Kranj se je preselil v na novo urejene prostore v pritličju
zimskega bazena, kjer so končno dobili primerne pogoje za vadbo.
Vilma Stanovnik

postala lastnika, sva se odločila, da bomo zbirali denar
S PRAVOČASNIM NAKUPOM VSTOPNIC
za pomoči potrebne. Lani
ODER!
SI ZAGOTOVITE NAJBOLJŠI POGLED NA
smo ga namenili socialno
ogroženi družini iz Kranja,
letos pa smo se odločili za
VSTOPNICE: EVENTIM, POŠTA, PETROL, OMV
Sonček in prireditev pripravili skupaj z Mestno občino
Kranj, ki je pokrovitelj dogodka," je povedala Barbara
oglas 83 x 143.indd 1
www.gorenjskiglas.si
Gorjanc.
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ležil tudi predsednik štajerske boksarske zveze Nani
Matjašič, ki je Dušanu Čaviču v imenu profesionalne
boksarske zveze ob odprtju
novih prostorov izročil priznanje za dolgoletno delo in
hkrati obljubil, da bo Kranj
kmalu gostil pomembno boksarsko tekmovanje.
»V minulem letu je deset naših tekmovalcev, ki so se udeležili državnega prvenstva,
osvojilo pet zlatih medalj, tri
srebrne in dve bronasti. Trenutno v klubu trenira okoli
dvajset tekmovalcev, ki so
sposobni osvajali odličja na
domačih in mednarodnih
tekmovanjih, med njimi pa
izstopa Tamara Grošelj,« je
povedal Dušan Čavič.

Predsednik Boksarskega kluba Kranj in trener Dušan Čavič je zadovoljen, da imajo končno
primerne prostore za treninge. / Foto: Gorazd Kavčič

23/05/19 18:17
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Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo
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Kranj – V Boksarskem klubu
Kranj so ta mesec dobili nove
prostore. Iz neprimernih na
podstrešju stavbe kranjskega
zimskega bazena so se namreč preselili v pritličje, koder so postavili ring, uredili
pa so tudi manjšo dvorano za
fitnes in garderobo.
»V Kranju so v okviru vojašnice vrsto let obljubljali dvorano, ki naj bi bila namenjena borilnim športom, od karateja in juda do boksa. To se
ni nikoli zgodilo, zato so se
klubi znašli vsak po svoje in
iskali primerne prostore. Z
na novo urejenimi prostori v
pritličju smo rešili problem
boksarjev, kmalu pa bo na

voljo prostor tudi za judoiste.
Pomembno pri tem je, da
smo ta objekt sedaj namenili
izključno potrebam klubov
in občanov,« je ob priložnostni slovesnosti povedal direktor Zavoda za šport Kranj
Branko Fartek.
Hkrati je kranjski župan
Matjaž Rakovec poudaril, da
ima boks v Kranju tradicijo
in uspehe, to pa prav po zaslugi neumornega predsednika in trenerja Duška Čaviča. »Upam, da se boste
boksarji v novih prostorih
dobro počutili in da bomo
kdaj dočakali tudi dan, ko bo
v Kranju dvorana, namenjena tudi borilnim športom,«
je poudaril Rakovec. Priložnostnega odprtja se je ude-

GRAD KHISLSTEIN
14. 6. OB 21.00

PROSPOT D.O.O. RADOVLJICA, LANGUSOVA ULICA 22, RADOVLJICA

Vilma Stanovnik
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kranjske novice
Kranj je kolesarsko mesto
Sloves kolesarskega mesta je Kranj znova potrdil minulo nedeljo, ko se je v središču starega Kranja
na sedaj že tradicionalnem Scottovem dnevu znova zbrala množica kolesarskih navdušencev, ki so se
pomerili na treh maratonih ter uživali v druženju in preizkušanju novih koles.
Vilma Stanovnik
Kranj – V Kolesarskem klubu Kranj ne skrbijo le za
vzgojo novih tekmovalcev,

ampak tudi za popularnost
kolesarjenja. Tako so minulo nedeljo v sodelovanju s
Scott Slovenija, sponzorji in
donatorji kluba, Zavodom

za turizem in kulturo ter
prostovoljci pripravili že peti
Scottov kolesarski dan, ki
vsako leto združi številne
kolesarske navdušence.

Že zgodaj dopoldne so v staro mestno jedro prišli številni, ki so se želeli preizkusiti
na enem od treh maratonov
ali pa poklepetati s prijatelji.

Treh kolesarskih maratonov so se udeležili tako tekmovalci
kot otroci in družine.

Najmlajši so uživali v vožnji na kolesarskem poligonu.

Predstavili so se starodobni kolesarji in kolesarske.

Veliko zanimanje med otroki je bilo za spretnostni
kolesarski poligon in poslikave obraza, prav posebno
doživetje pa je bil nastop na
maratonu, kjer je bil starter
sedaj že nekdanji smučarski
skakalec Robert Kranjec, ki
je prav tako navdušen kolesar. Seveda na prireditvi
niso manjkali domači kolesarski asi, prav tako navdušeno pa so obiskovalci pozdravljali starodobne kolesarje. Mnogim je bil izziv preizkusiti kolesa Scott, zlasti
električna, ki so postala pravi hit.

Malce bolj izkušeni kolesarji
so se podali na maratona.
Krajši po okolici Kranja je bil
dolg 12 kilometrov, daljši pa
47. »Lahko smo zadovoljni z
udeležbo, saj je na maratonih
nastopilo okoli štiristo kolesarjev. Prav tako smo veseli,
da je lepo vreme in je središče
Kranja polno obiskovalcev,«
je v imenu organizatorjev
povedal direktor Kolesarskega kluba Kranj Matjaž Zevnik
in dodal, da s to prireditvijo in
dirkami Velika nagrada Kranja, ki bodo letos 3. in 4.
avgusta, dokazujejo, da je
Kranj tudi kolesarsko mesto.

