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rad zapleše

Jubilej
balinarjev

Prejšnji teden je v
Domu upokojencev
Kranj stoti rojstni dan
praznoval Ivo
Miklavčič, ki je ob
praznovanju tudi pel in
plesal.

Balinarji iz Čirč so ta
mesec praznovali
štirideset let delovanja
kluba.
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Novo krožišče v Bitnjah

Občina kot skrbna
mati vsem otrokom

Ta teden se je zaključila gradnja novega krožišča v Bitnjah, pripravljajo pa se tudi na asfaltiranje
prenovljenega krožišča na Primskovem. Obe krožišči bosta pomenili večjo pretočnost prometa in s
tem varnost.

V ponedeljek bo skoraj osem tisoč otrok
napolnilo vrtce in osnovne šole v kranjski občini.

Vilma Stanovnik

času zapore bo obvoz mogoč
po državnih in lokalnih cestah. V primeru slabega vremena ali nepredvidenih zapletov pri gradnji bo popolna zapora vzpostavljena naslednji konec tedna, 7. in 8.
septembra.

Menjave prometnih pasov
znotraj tega krožišča niso
dovoljene, prometni pasovi pa bodo tudi fizično ločeni z nizkimi betonskimi
elementi," pojasnjuje višji
samostojni policijski inšpektor in predstavnik za
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Kranj – Pri vključevanju na
cesto Kranj–Škofja Loka s
Škofjeloške ceste v Bitnjah
je bilo veliko težav, ki pa so
postale preteklost. Že od
prejšnjega tedna naprej na-

Mestna občina Kranj prispevala dobrih 39 tisoč, in sicer
za izvedbo na občinski cesti.
Od konca maja naprej pa
poteka tudi rekonstrukcija
in razširitev krožišča Primskovo. Dela bodo stala skoraj 1,15 milijona evrov. Krož-

V Bitnjah ni več težav pri vključevanju na glavno cesto.

Prenovljeno krožišče na Primskovem bo bolj pretočno.

mreč promet poteka po
novo urejenem in asfaltiranem krožišču. Novo krožišče je premera 38 metrov,
na vseh priključnih krakih
so tudi ločilni otoki. Pogodba med investitorjem Ministrstvom za infrastrukturo,
soinvestitorjem Mestno občino Kranj in izbranim izvajalcem Gratel, d. o. o., je bila
podpisana marca letos, vrednost investicije je dobrih
503 tisoč evrov, od tega je

išče, ki je zagotovo najbolj
obremenjeno v vsej občini,
je treba povečati zaradi pretočnosti, dela pa naj bi bila
končana oktobra. V Gorenjski gradbeni družbi ta konec
tedna načrtujejo popolno
zaporo krožišča zaradi asfaltiranja. Začela naj bi se jutri
ob 5. uri zjutraj in trajala do
nedelje, 1. septembra, do
polnoči. Vsi kraki krožnega
križišča bodo zaprti do prvega sosednjega križišča. V

Krožišče na Primskovem
bo po prenovi povsem drugačno od sedanjega in bo
imelo tako imenovane turbo izvoze. "Pred vstopom
na krožišče se bo moral voznik pravočasno razvrstiti
na tisti prometni pas, po
katerem bo prevozil krožišče. Prednost ima tisti, ki je
že na krožišču. Voznik, ki
se vključuje na krožišče,
mora torej spustiti mimo
vse, ki že vozijo po njem.

odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan
Kos ter dodaja: "Če se voznik razvrsti na nepravilen pas, naj nadaljuje vožnjo, se pravilno izključi s
krožišča, nadaljuje vožnjo
do naslednjega križišča ali
primernega varnega mesta ter tam vozilo obrne in
se potem vrne proti krožišču. Izključitev s krožišča
naj vozniki nakažejo s
smerniki."
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Nekaj zdravnikov
preklicalo odpovedi

Gledališče in ples zares

Storžič bo spet zaživel

Nekaj zdravnikov družinske
medicine je odpovedi delovnega razmerja preklicalo,
enajst jih odpovedi (še) ni
umaknilo, nekaj bi jih skrajšalo delovni čas.

V sodelovanju Društva APéL
iz Kranja in Središča prostega časa Lužánky iz Brna bo
prihodnji petek v Mestni
Knjižnici Kranj potekala
mednarodna delavnica Outsider v skupini.

Člani Športnega kluba Dr.
Lovka so se odločili, da najamejo prostore nekdanjega
kina Storžič in v njih postavijo otroški športni center.

Stoji na suhem in vidi
pod vodo
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Kranjski vaterpolski sodnik
Boris Margeta je človek, ki
stoji na suhem in vidi pod
vodo.
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Miran Šubic
Kranj – Pomislite, skoraj
osem tisoč naših mlajših in
najmlajših občanov bo znova napolnilo vrtce in osnovne šole, ki jim tokrat namenjamo pozornost tudi zato,
ker je ena od osnovnih in
najpomembnejših nalog
sleherne občine prav skrb
zanje. V letošnjem proračunu je za kranjske šole in vrtce namenjenih okoli 17 milijonov evrov, vrtci seveda
prevladujejo in zajeta so
tudi tekoča vlaganja.
A občina kot skrbna mati za
svoje otroke načrtuje tudi prihodnost in več kot šeststo najmlajših bo letos prvič prestopilo šolski prag. Upamo, da
bo kaj kmalu poskrbljeno za
izboljšave, ki zadevajo tako
vrtce kot osnovne šole. Oboje

V letošnjem
proračunu je za
kranjske šole in vrtce
namenjenih okoli 17
milijonov evrov, vrtci
seveda prevladujejo in
zajeta so tudi tekoča
vlaganja.
skupaj združuje investicija v
prenovo objekta pri Prešernovem gaju, ki je predolgo sameval in bo v prihodnje v
njem prostora za štiri oddelke
vrtca in učilnice podružnice
OŠ Simona Jenka. Med letom
bo odprt še en oddelek Vrtca
Mojca, več otrok bo sprejel vr-

tec v Mavčičah in po besedah
župana Matjaža Rakovca si
občina prizadeva za čimprejšnjo vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za
vrtec v Bitnjah, ki bo ena večjih naložb na tem območju.
Za izvedbo projekta se bo potegovala za sredstva Eko sklada. In ko smo že pri začetkih:
lepo je, da tudi v najmanjši
podružnični OŠ Podblica letos pozdravljajo dva nadobudneža v prvem razredu.
Učiteljica razrednega pouka
OŠ Orehek Mateja Kalajžič
in vzgojiteljica Vrtca Živ žav
iz Stražišča Jana Justin gostujeta na četrti strani Kranjskih novic in na res lep način vabita otroke, starše,
vzgojitelje, učitelje in sploh
vse v šolah in vrtcih v novo
šolsko leto. Morda ne veste:
kranjski vzgojno-varstveni
zavod je največji vrtec v državi, vrtce pa imamo seveda
tudi pri osnovnih šolah, precej jih je s koncesijo MO
Kranj za opravljanje te res
odgovorne in zahtevne dejavnosti. Največja po številu
otrok pa je OŠ Simona Jenka z več kot 1200 učenci.
Še enkrat opozarjamo, da se
s prvim šolskim dnem na
cestah in nasploh v prometu
srečujemo z najbolj ranljivo
skupino udeležencev. Bodimo torej vsak dan, ne le prvi
šolski dan, nanje pozorni,
posebno previdni in osredotočeni na to, da najmlajši
potrebujejo tudi na tem področju veliko skrb in odgovornost odraslih. Še več o
začetku šolskega leta na četrti strani Kranjskih novic.

www.visitkranj.si

Kranj, september 2019
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UTRIP KRANJA
KRANJSKA
DOŽIVETJA
PRILOGA
OD 9. DO 12. STRANI

8. MEDNARODNI FESTIVAL
LIKOVIH UMETNOSTI KRANJ
– ZDSLU ČRNO IN BELO –
aktualnost večnega nasprotja

Na 8. Mednarodnem festivalu likovnih
umetnosti ČRNO IN BELO v Kranju se bo
predstavilo 126 avtorjev iz 25 držav. Vsak
primarni zapis je zapis simbolov, znakov,
madežev in ploskovnih oblik v kontrastnem odnosu do papirja, platna in drugih
podobnih temeljnikov. Temu kontrastu sledi letošnja festivalska tema ČRNO IN BELO.

bomo predstavili nagrajence Pariškega salona
SMBA: Evo Petrič, Branimirja Ritonjo, Marjana Mirta in Marušo Štibelj. Za predsednika
komisije smo povabili mag. Ervina Dubrovića,
direktorja hrvaškega Muzeja mesta Reka, ki
bo naslednje leto prestolnica evropske kulture.
Posredoval nam bo svoje izkušnje pri pripravi
tako obsežnega umetniškega projekta. Upam,
da bodo napotki dodatno spodbudili Kranjčane
pri kandidaturi za evropsko prestolnico kulture
2025. Glavno odprtje festivala bo 1. oktobra ob
17. uri s pohodom po galerijah in razstaviščih
v mestnem jedru Kranja. Od 3. do 29. oktobra
bodo organizirana javna vodstva po razstavah,
likovne delavnice in literarna branja.
Lepo vabljeni na to enkratno likovno doživetje
v Kranju.
Mag. Klavdij Tutta –
umetniški vodja festivala

PIANOPOLIS
Osrednje prizorišče bodo vse galerije Gorenjskega muzeja, Galerija Prešernovih nagrajencev, galerija Kranjske hiše, v katerih se bo
predstavilo sedemdeset izbranih avtorjev iz
mednarodnega prostora s poudarkom na sodelovanju v prostoru Alpe Jadran in slovenskih
avtorjev. Posebna razstava bo predstavila enega
najvidnejših slovenskih likovnih umetnikov Janeza Bernika in njegove mednarodne sodobnike, Picassa, Dalija, Vasarelyja, Rauchemberga,
Dada, Mušiča in mnoge druge. Izbrani mednarodni fotografi se bodo predstavili v Layerjevi
hiši. V Stolpu Škrlovec so se črno-belemu izzivu
odzvali geometristi na kreativni osi Pariz–Bu-

Pianopolis, prvi festival za mesto in klavir,
v treh večerih v kranjskem Stolpu Škrlovec
povezuje sodobne, klasične, džezovske,
elektronske in avtorske zvoke klavirja. Po
lanskem junijskem uličnem koncertnem
maratonu in septembrskem festivalu Layerjeva hiša s programskima partnerjema
PianoRoom in KUD Kataman naznanja že
drugi jesenski klavirski praznik s premiernimi nastopi domačih in mednarodnih glasbenikov.

taktirko PianoRooma ustvarjali album klavirske klasike, ki ga odlikujeta odlična zvočna in
vizualna podoba.
Letošnji Pianopolis spremlja fotografska serija
Rekvijem za klavirje francoskega fotografa Romaina Thieryja. Fotografije zapuščenih klavirjev
v zapuščenih gradovih v Evropi so katapultirale
njegovo ime v sam vrh poznavalcev umetnosti
po svetu. Odprtje razstave, na katerem bo prisoten tudi avtor sam, bo v Galeriji Stolpa Škrlovec in Medprostoru na predvečer festivala, v
četrtek, 12. septembra. Festival bo potekal od
13. do 15. septembra v Stolpu Škrlovec.
Selman Čorovič –
vodja projekta

FESTIVAL ŠPORTA KRANJ
Peti Festival športa pod sloganom Šport je
zabava, zabavaj se z nami bo letos potekal
od ponedeljka, 9. septembra, do sobote, 14.
septembra, na različnih lokacijah v Kranju.
Cilj festivala je spodbuditi k športnemu
udejstvovanju ter aktivnemu preživljanju
prostega časa čim več otrok in staršev. V sodelovanju z Mestno občino Kranj, Zavodom
za turizem in kulturo Kranj, Zavodom za
šport, Zdravstvenim domom, Kranjskimi
vrtci, osnovnimi šolami in Olimpijskim komitejem Slovenije bomo tudi tokrat pripravili bogat program, tako da bo vsak lahko
našel nekaj zase.

SVETOVNI POKAL V
ŠPORTNEM PLEZANJU
Tekma svetovnega pokala (SP) v težavnostnem plezanju letos že štiriindvajsetič
zapored gostuje v Kranju. Da v živo glasno
podprete domače plezalne junakinje in junake ter srečate ostale najboljše športne
plezalce z vsega sveta, si zanje rezervirajte
28., 29. in 30. september 2019.

Tekma za SP v športnem plezanju v Kranju velja

Od 9. do 11. septembra bodo v galeriji Stolpa
Škrlovec potekala predavanja, namenjena
izobraževanju širših krogov in ozaveščanju o
različnih aktualnih tematikah, s katerimi se
srečujemo v športu.
Ljubezen do športa se začne z igro, zato se še
posebej veselimo mini olimpijade za Kranjske
vrtce, ki bo potekala na atletskem stadionu v
torek, 10. septembra, od 9. do 12. ure.
V petek, 13. septembra, bo v mestnem jedru od
8.30 do 13.30 potekal športni dan za osnov-
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Občinske novice

Prispevati želi k razvoju Kranja
Z novim županom navadno pridejo novi najožji sodelavci, kar je skoraj pravilo. Katja Štruc je zdaj že dobro zgrabila vajeti kabineta župana Matjaža
Rakovca. Ker pa do zdaj v upravi ni delovala, jo predstavljamo v Kranjskih novicah.
Miran Šubic

protokol in mednarodno
sodelovanje, pisarna za podjetja, pisarna za evropska
sredstva, pisarna za zadovoljstvo občanov ter tajništvo župana, podžupanov in
direktorja mestne uprave.
Poleg vodenja omenjenih
področij predstavlja moje
delo tudi neposredno podporo županu v obliki osebnega piara in svetovanja.

Od kod ste, kje živite?
Živim v Kranju, kamor sem
se pred dvanajstimi leti priselila iz Ljubljane. Že pred
tem sem nekaj let vsak
konec tedna preživljala pri
partnerju na Primskovem,
kjer sva si kasneje ustvarila
skupen dom.
Izobrazba in kaj ste delali do
zdaj?
Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana politologinja, a sem se poklicno
doslej udejstvovala v drugih
vodah. Nekaj let sem bila
novinarka in redaktorica na
Televiziji Slovenija, nato
sem eno leto soustvarjala
vsebine pri Gorenjskem glasu, nekaj več kot šest let pa
sem delovala na področju
odnosov z javnostmi na
Zavarovalnici Triglav.
Vodenje kabineta – kdo vas
je povabil, zaposlil, zakaj?

Vodja kabineta župana Katja Štruc / Foto: Gorazd Kavčič
Nobena skrivnost ni, da sem
z županom sodelovala že pri
njegovi predvolilni kampanji. Ključno pa je, da ima
župan tudi v času vodenja
občine ob sebi ljudi, ki jim
zaupa. Zato je bilo nekakšno
logično sosledje, da sem se
tudi po volitvah znašla v njegovi ekipi.

Tek za Kranj in Memorial Vincenca Drakslerja
Kranj – V starem mestnem jedru bo 12. oktobra potekal že
tretji Tek za Kranj. Letos se združuje s tradicionalnim Županovim tekom, katerega pobudnik je bil kranjski dobrotnik
Vincenc Draksler. Organizatorji obeh tekov Mestna občina
Kranj, Atletski klub Triglav Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja, Zavod za šport Kranj in podjetje Dspot so se namreč
odločili, da združijo moči. Pripravljajo druženje vseh generacij, od najmlajših, šolarjev, rekreativcev, tekmovalcev do
klubov in društev. Tekači se bodo lahko preizkusili v teku na
3,3 ali deset kilometrov, najmlajše pa bo ta otroški tek pospremil škrat Kranček. Novost letošnje prireditve je Memorialni pohod Vincenca Drakslerja, ki bo pohodnike popeljal na
3,3-kilometrsko raziskovanje mestnih znamenitosti, med
katere bodo vključeni tudi Rovi pod starim Kranjem. Pohod
je humanitarne narave, zbrana sredstva bodo namenili socialno najbolj ogroženim skupinam. Poskrbljeno bo tudi za
družabni del prireditve, zato vsi 12. oktobra lepo povabljeni
v Kranj. Več o prireditvi je na voljo na uradni spletni strani
dogodka: www.tekzakranj.si.
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Kaj sploh počne vodja kabineta župana?
V Kranju ima kabinet župana v obliki, kot jo je zastavilo
prejšnje vodstvo, zelo široko
in razvejano strukturo. V
njem so služba za mestni
svet, služba za krajevne skupnosti, služba za komuniciranje, znotraj katere so še

Zakaj ljudje (pre)malo cenimo uradnike?
Menim, da zaradi nepoznavanja uradniškega dela, in
ker imajo ljudje neupravičeno predstavo, da je javnim
uslužbencem vseeno, koliko
naredijo, saj bo plača v vsakem primeru na računu. S
tem se ne strinjam, saj večinoma vestno in dobro opravljajo svoje delo. Zdaj še bolj
kot prej opažam tudi, da so
uradniki pogosto grešni kozli, ker so pri svojem delu
omejeni z zakonodajo, prek
katere ne smejo – ne glede

na to, kaj se v določenem primeru zdi prav na prvi pogled.
Ljudje oziroma stranke se
zato v resnici marsikdaj kregamo z zakonom.
Prosti čas?
Večino prostega časa preživim s sinovi, starimi deset,
devet in dve leti. Poleti smo
najraje na morju, radi tudi
spoznavamo nove kraje
doma in v tujini, če je le
možnost, pozimi si omislimo kakšen dan smučanja.
Zelo rada tudi obiščem kakšno predstavo stand-up
komikov in si vsake toliko
vzamem čas za večer s prijatelji.
Zakaj imate radi Kranj?
V Kranju sem si ustvarila
dom in družino, spoznala
veliko zanimivih ljudi in prijateljev. Kranj z okolico je
nekaj posebnega zaradi
povezave mesta z naravo.
Kanjon Kokre v središču
mesta je zagotovo biser, ki

mora zasijati svetleje. Povsem neizkoriščen je tudi
kanjon Save vse do Trbojskega jezera in občine Medvode. Rovi pod starim Kranjem so edinstveni in bi jih
lahko obogatili z dodatnimi
vsebinami … Všeč so mi
gozdovi okoli Kranja, pa Sv.
Jošt nad Kranjem, širok
pogled z Jamnika, Brdo je
krasno in zelo priročno za
kakšen tekaški trening ali
kolesarjenje. Kranj pa je
tudi izjemno dobro prometno umeščen, saj je na pol
poti z Bleda do Ljubljane, v
bližini ima osrednje nacionalno letališče, avtocesto in
železniško povezavo. Veliko
lepega in zanimivega imamo na področju kulture in
zgodovine. K nadaljnjemu
razvoju Kranja z okolico
nameravam v času svojega
dela v mestni upravi tudi
sama aktivno prispevati, saj
si želim vsak dan lepši in
boljši Kranj za vse, ki tukaj
živimo, in za obiskovalce.

Evropski teden mobilnosti
Pod okriljem Evropske unije že od leta 2002 po vseh državah članicah od 16. do 22. septembra
potekajo akcije v okviru Evropskega tedna mobilnosti.
Andrej Zalokar
Kranj – Evropski teden mobilnosti (ETM) je odlična priložnost, s katero se prebivalcem
mest in lokalne skupnosti
predstavijo ovire in rešitve
spreminjanja naših vsakdanjih navad, ki obremenjujejo
okolje. To je priložnost, da se
javnosti predstavijo novi prometni ukrep in pridobijo
povratne informacije lokalnim odločevalcem.
Slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je Gremo peš! »Hoja nas sicer resda premika od točke A do B,
a hkrati poskrbi tudi za vsaj
minimalno raven fizične
aktivnosti. Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši
in časovno zelo konkurenčen prometni način. Je dru-

gi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, saj je primerna za krajše
razdalje (do 2 km), kar je
tudi približna dolžina pri
nas opravljenih vsakokratnih poti. Zaradi vsega tega
bomo v septembru slavili
hojo. Pridružite se nam,« so
za popotnico Evropskemu
tednu mobilnosti 2019 zapisali na https://tedenmobilnosti.si/2019/.

Gremo peš po Kranju
Tudi Mestna občina Kranj
se bo z različnimi aktivnostmi pridružila 71 občinam
iz vse Slovenije, ki so se
letos prijavile v akcijo.
Bogat program sestavljajo
različne aktivnosti, ki poudarjajo pešačenje kot način
vsakdanjega gibanja, bodisi

v službo, po opravkih ali pa
samo rekreativno. Osrednji
informacijski prostor bo na
parkirišču pred restavracijo
Brioni, kjer bodo tri parkirišča spremenjena v prostor,
namenjen ljudem. Tu boste
izvedeli vse o načrtovanih
ukrepih trajnostne mobilnosti, ki jih s ciljem izboljšanja življenjskih pogojev
občank in občanov pripravlja in že izvaja občinska
uprava.

PešBUS
Na nekaterih osnovnih
šolah bodo otroci v sodelovanju s Svetom za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Kranj, Komisijo varno
kolesarim, učitelji in starši
izvajali akcijo Pešbus
(http://www.aktivnovsolo.

si/pesbus/). Glavni namen
akcije je, da se učenci v šolo
odpravijo peš in v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po
stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi
sošolci in v spremstvu odrasle osebe, starši pa niso več
obremenjeni z jutranjim
razvažanjem. Akcija je lani
že potekala v OŠ Predoslje,
kjer so bili nad odzivom
navdušeni in bodo število
postaj Pešbusa še povečali.
Značilnost programa ETM v
Mestni občini Kranj bodo njegove dnevne dopolnitve, saj
tudi tako želimo občane privabiti k aktivnemu reševanju
problemov, ki se tičejo nas
vseh. Več o programu pa na
spletni strani Mestne občine
Kranj.
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Kovačnica po počitnicah
Nastija Podobnik
Kranj – Kovačnica spi poleti,
ne pozimi, zato se sedaj počasi prebuja iz zasluženega
počitka. Prvi dogodek 17. septembra ob 17. uri bo delavnica produktne fotografije, na
kateri se bodo udeleženci
(na)učili, kako narediti fotografijo izdelka, ki privabi
poglede. Po delavnici bo
odprtje nove začasne razstave

v Kovačnici – tokrat so tema
tradicionalne gorenjske obrti.
Ogledate si lahko številne
predmete, od miniaturne
pletne, pletenih košar, steklenih in lončenih izdelkov, do
čipk, lectarjevih srčkov, dražgoških kruhkov, čevljev in
dežnikov. Vsem izdelkom je
skupno, da so narejeni po tradicionalnem načinu.
V Kovačnici se bo 24. septembra ob 18. uri govorilo o

blagovni znamki. O tem, kaj
je njena »osnovna oprema«,
kaj je njena zgodba (in hkrati
zgodba podjetja), kaj so njene
zakonitosti in kako jo razviti.
Oktober in prva polovica
novembra bosta zavita v barve družinskega podjetništva,
saj bodo potekale delavnice
na temo prenosa lastništva
družinskega podjetja. Delavnice bodo namenjene trenutnim in bodočim lastnikom

družinskih podjetij, ki se pripravljajo na predajo oz. prevzem podjetja.V novembru
se bo odvijalo tudi usposabljanje z naslovom Nadgradi
svoj posel ali Od životarjenja
do stabilnega posla, ki bo
namenjeno tistim podjetnikom, ki si želijo iz svoje ideje, storitve ali izdelka narediti nekaj več.
Vmes se bo dogajalo še marsikaj, zato ne pozabite klikniti na spletno stran Kovačnice in njen profil na Facebooku, saj si s tem zagotovite mesto na dogodkih.
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Občinske novice
Inventura
Gradnja kolesarske poti na Primskovem
Zadnji teden v avgustu se je začela izgradnja manjkajočih
površin za pešce in kolesarje na severnem delu Ceste Staneta Žagarja na Primskovem. Dolžina novozgrajenega odseka
bo nekaj manj kot 260 metrov, pri čemer bo na prvem odseku izveden nivojsko ločen pas za kolesarje in pešce, v drugem delu pa bo vzpostavljena mešana površina za pešce in
kolesarje. Dela bodo trajala predvidoma mesec dni. Ker pa
bodo določena dela potekala tudi na samem vozišču, prosimo prebivalce in obiskovalce tega območja, da pozorno
spremljajo prometne oznake. Izvajalci prosijo tudi za nekaj
potrpežljivosti v času del.

Srečanje za dober
namen
Župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec je na obisku
gostil prof. dr. Ralpha Bluma, predsednika švicarske
fundacije R. & V. Draksler
Stiftung, ki jo je ustanovil
pokojni dobrotnik in častni
občan Kranja Vincenc Draksler. Omenjena fundacija
je bila ustanovljena v Švici
in delno financira tudi Fundacijo Vincenca Drakslerja
za odvisnike, ki jo je ta ustanovil skupaj z Mestno občino Kranj. Prvo srečanje je
bilo namenjeno pogovoru o
nadaljnjem sodelovanju.

Semafor na Cesti
Angelce Hlebce

Ozaveščal o celiakiji po 212 občinah
Podžupan Robert Nograšek je avgusta sprejel kolesarja Matjaža Goloba, ki je v 14 dneh večkrat prekolesaril Slovenijo in
obiskal vseh 212 občin. Kolesarjenje je namenil ozaveščanju
o celiakiji in izzivih bolnikov z omenjeno boleznijo, s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem življenju brez glutena.

Avgusta je voznikom nova
prometna signalizacija (delujoči semafor) v Kranju
predstavljala kar velik izziv,
preden so se nanjo navadili.
Mestna uprava Kranj je namreč na pobudo tamkajšnjih prebivalcev vklopila
semafor na Cesti Angelce
Hlebce. S tem se je izboljšala pretočnost križišča in posledično zmanjšala količina
izpušnih plinov v zraku. Voznike še naprej pozivajo k
upoštevanju spremenjene
prometne signalizacije.

Nov parkirni režim
v središču Kranja
Avgusta je bil uveden nov
sistem parkiranja na območju Stritarjeve in Mladinske
ulice. Od ponedeljka do petka je parkirišče plačljivo v
času od 7. do 19. ure, cena za
uro parkiranja je 0,60 evra.
Ob uporabi parkirne kartice
Mestne občine Kranj je mogoče brezplačno parkirati enkrat dnevno eno uro. Izven
omenjenega časa se parkirnina ne zaračunava. Parkiranje
bo brezplačno tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Šestič: šport kot
priložnost
Tudi letošnji dopust sem preživel na zanimiv način. Z ženo
sva odpotovala v Gruzijo in že
na poletu proti glavnemu mestu Tbilisi ugotovila, da je to
med Slovenci zelo priljubljena
destinacija. Gruzija je sicer
najbolj poznana po vrhunskem vinu, imajo več kot petsto vrst grozdja, a naju je očarala predvsem raznolika pokrajina, od kavkaškega pogorja s kar nekaj pettisočaki do
kraškega sveta z eno najlepših
kraških jam, dih jemajoči kanjoni in številnimi kraji izpred
antičnega obdobja. Najbolj
nama je bila všeč pokrajina
Svaneti na področju Kavkaza.
Čeprav je le dobrih 460 kilometrov oddaljena iz Tbilisija,
pot brez vmesnih postankov
traja kar osem ur. Na celotni
trasi, razen na avtocesti iz
Tbilisija, avtomobilu pot pogosto prekrižajo krave, prašiči in
psi. Zanimivo je sožitje teh živali z avtomobili. Slednji so
tisti, ki se prilagajajo, kajti
krave si na toplem asfaltu rade
privoščijo daljši počitek.
Gruzija je precej podobna Sloveniji: gorata, vinorodna, obmorska dežela prijaznih ljudi.
Ima velik potencial, predvsem
v turizmu. Tudi v tretji največji slovenski občini ga imamo,
zato se v mestni upravi intenzivno posvečamo temu, da ga
bomo čim bolj izkoristili. Imamo to srečo, da živimo v osrčju
Evrope, Gruzijci pa nesrečo,
da jih zaznamuje slaba karma socialističnega diktatorja
in bližina vojnega področja.
Če pri nas na splošno velja, da
je vse urejeno, je Gruzija zanimiva destinacija, polna presenečenj – pa tudi slabih cest. Po
drugi strani pa prijaznih ljudi, ki se po svoji moči trudijo

obiskovalcem polepšati dneve.
Zaradi vaterpola sem teden
dni preživel v Tbilisiju. Organizatorji so za mladinsko
evropsko prvenstvo pripravili
enkraten dogodek. Gruzija v
zadnjih letih vlaga veliko v organizacijo mednarodnih športnih prireditev. Evropsko košarkarsko prvenstvo leta 2021
so dobili ne glede na to, da nimajo ustrezne dvorane. Je pa
na glasovanje o prireditelju
prvenstva prišla njihova predsednica z obljubo, da bo Tbilisi dobil novo dvorano. Tudi
vaterpolsko prvenstvo je odprl
njihov predsednik vlade skupaj z ministrom za šport.
Šport je področje s skoraj neomejenimi priložnostmi za formalna in neformalna srečanja. Vloga, ki jo imam v slovenskem športu, mi omogoča
številna mednarodna srečanja
s politiki in gospodarstveniki
na najvišji ravni. Vsakokrat
znova s ponosom predstavljam
našo mestno občino, njene naravne lepote, gospodarski,
športni in izobraževalni po-

tencial. Rad povem, da je
Kranj prav gotovo najbolj
športno mesto v Sloveniji.
Imamo dobro, predvsem pa
raznovrstno športno infrastrukturo ter odlične šole, ki
športnikom omogočajo vrhunsko izobraževanje in ukvarjanje s športom.
Šport je tudi priložnost za
nadaljnji razvoj našega mesta, zato je zelo pomembno,
koliko sredstev in energije vlagamo v vrhunski in rekreativni šport. V Kranju moramo
poskrbeti za nadaljnji razvoj
športa in spodbujati organizacijo državnih, evropskih ter
svetovnih prvenstev in pokalov. Obenem pa je našim
športnikom še kako pomembna podpora domačega občinstva. Zato vas zadnji konec
tedna v septembru vabim na
svetovni pokal v športnem plezanju, kjer bomo imeli priložnost navijati za naše vrhunske plezalke in plezalce.
Matjaž Rakovec,
vaš župan

Izvajalec naposled izbran
Po dolgotrajni izvedbi javnega naročila je Mestna občina
Kranj izbrala izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture
na območju Mlaka pri Kranju v sklopu operacije GORKI 2.
Najugodnejši ponudnik je Riko, d. o. o., s partnerjem Pirc
Gradnje, d. o. o. Ponudba znaša približno 3,8 milijona evrov
brez DDV.

Dela na območju Britof–Predoslje
V okviru izgradnje komunalne infrastrukture Britof–Predoslje se dela trenutno izvajajo na križišču v Britofu. Cesta do
križišča je asfaltirana.

Predsednik v kranjski knjižnici
Igor Kalabić
Kranj – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
je minuli torek obiskal Mestno knjižnico Kranj. Ob
obisku je svečano izročil Listino o častnem pokroviteljstvu nad Nacionalnim mesecem skupnega branja
2019, ki sta jo v imenu
ustanov pobudnic prevzela
Marko Kravos, predsednik
Društva Bralna značka Slovenija – ZPMS, in Savina
Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije. V
Sloveniji številne ustanove,
ki skrbijo za bralno kulturo
in razvoj bralne pismenosti, že desetletja pripravljajo
različne dejavnosti – lani so
jih prvikrat povezale v Nacionalni mesec skupnega
branja 2018. Lanska vseslovenska akcija je bila uspe-

Predsednik Borut Pahor je Listino o častnem
pokroviteljstvu izročil tudi direktorici Mestne knjižnice
Kranj Bredi Karun. / Foto: Tina Dokl

šna, zato so se ustanove pobudnice odločile, da postane vsakoletna. Dolgoročni
cilj pobude je dvig bralne
kulture in bralne pismenosti Slovenk in Slovencev
doma in v zamejstvu.
Med ustanovami pobudnicami, ki v Sloveniji skrbijo
za bralno kulturo in razvoj
bralne pismenosti, ima zelo
pomembno mesto Mestna
knjižnica Kranj, ki je tudi
med prejemnicami Listine o
častnem pokroviteljstvu, ki
jo je iz rok predsednika Pahorja v imenu Mestne knjižnice Kranj prejela direktorica Breda Karun.
Župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec je ob tej priložnosti nagovoril udeležence dogodka in poudaril, da v
Kranju kultura in z njo povezane aktivnosti zavzemajo
častno mesto.
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Občinske novice
V novo šolsko leto
z nasmehom
"Poslednji avgustovski dnevi
so kot nalašč za zadnji pobeg
na morje. Ali pa v hribe in ob
reko. Počitnice so tisti čas, ko
je brezskrbnost potrebna, da
lahko z novo energijo začnemo šolsko leto. Starši, otroci,
učitelji in drugi strokovni
delavci v šolah v tem času že
razmišljamo o začetku novega šolskega leta in si morda
zastavljamo cilje, pričakovanja. Brezskrbno igranje in
druženje s prijatelji bo kmalu
zamenjalo učenje. A šola ni
samo učenje, naloge, obveznosti, ocenjevanje in kar še
sodi zraven. Veliko več je. Tu
so športni dnevi, noč v knjižnici, kulturni dan v muzeju,
izlet v živalski vrt in še marsikaj, kar tvori mozaik, ki mu
pravimo šola. Šola je prostor,
kjer se ustvarja, spodbuja,
usmerja. Prostor, kjer se srečujemo učitelji, starši in
učenci. Prostor za druženje,
smeh. Zmotno bi bilo torej
misliti, da začetek septembra
pričakujemo s cmokom v
grlu. Ravno nasprotno. Večina otrok se v prvi vrsti veseli,
da bodo znova sedli v šolske
klopi. Priprava torbe, nove
barvice in tisti tako prijeten
vonj praznih zvezkov in svežih knjig. Po dolgih poletnih
počitnicah učenci komaj
čakajo, da spet vidijo sošolce.

Prvi september je za mnoge ljudi prelomnica v življenju. Odprejo se šolska vrata in tudi letos se
bodo. Za okoli 640 malčkov v prvih razredih prvič.
Miran Šubic

Mateja Kalajžič
In tu smo še učitelji. Tudi mi
v novo šolsko leto vstopamo
z nasmehom. Zares! Z vznemirjenjem pričakujemo
nove učence, razmišljamo o
projektih, si postavljamo
izzive. Šola je prostor učenja
in znanja, prostor, kjer vsi
delamo. Učitelji in učenci. Je
morda zato tisti cmok v grlu?
Morda. Vendar je šola tudi
prostor kulture in prijateljstva, zato si upam trditi, da
bo začetek novega šolskega
leta risal nasmeške, saj z
znanjem, kulturo in prijateljstvom vsi postajamo boljši,
bogatejši," je o novem šolskem letu za Kranjske novice
razmišljala Mateja Kalajžič,
učiteljica razrednega pouka
na OŠ Orehek.

Biti starš in vzgojitelj
je lepo
"Vsi, ki imamo otroke, ki
hodijo bodisi v vrtec bodisi v
šolo, vemo, kako pomemben
je za nas mesec september.
Kot novo leto, ki ga začnemo
z novimi upi in pričakovanji,
mnogokrat tudi s strahovi in
bojaznijo, ali bo vse v redu.
Se bo otrok znašel v novem
okolju in spremembah, ki
jih prinaša? Se bomo znašli
sami? Seveda se zavzeto na
nov začetek pripravljamo
tudi vzgojitelji. Ne samo da
pripravljamo igralnice, garderobe, opravimo razgovore
s starši, ki bodo prvič pripeljali otroka v vrtec, ampak se
predvsem osredotočamo na
vizijo dela. Najprej v prvih
dneh in tednih, nato čez celo
šolsko leto. Pomembno je,
da začnemo umirjeno in z
ne prevelikimi pričakovanji.
Da si vzamemo čas in najprej vzpostavimo zaupanje
med otrokom in nami, začutimo dinamiko skupine in
na tej podlagi načrtujemo
nadaljnje dejavnosti. Kot
vzgojiteljica vsako leto znova
opažam, da otrokom največ
pomeni, ko se preprosto usedem mednje, jih poslušam,
se z njimi pogovarjam in sledim njihovi ideji za igro.
Takrat spletamo najlepše
vezi. Ob vsem tem pa nam je
vzgojiteljem prav tako
pomembno, da dobite zaupanje v naše delo tudi starši
ter nam izrazite svoja pričakovanja, skrbi, pomisleke.

V šolo tudi rada grem
Kranj – V podružnici v Podblici pričakujejo dva prvošolčka, kar 142 jih bo sprejela OŠ Simona Jenka, največja osnovna šola v kranjski
občini. Vsem, ki bodo prvič
sedli k pouku, njihovim družinam in seveda vsem, ki jih
bodo v šolah sprejeli, želimo
veliko uspeha in čim manj
stresnih trenutkov.
Kranjske osnovne šole imajo številne podružnice, od
Podblice do Trstenika, Mavčič, Žabnice. Razveseljivo je,
da tudi v teh krajih v prve
razrede prihaja po okoli

dvajset otrok, malo manj na
Trsteniku (9) in Mavčičah
(17). Sicer pa je med osnovnimi šolami po številu najmanjša OŠ Helene Puhar s
prilagojenim programom z
11 oddelki in 103 učenci v
lanskem šolskem letu in 52
zaposlenimi. Največja je OŠ
Simon Jenko, kjer bo tudi
letos okoli 1200 otrok, zaposlenih pa je 147, OŠ Predoslje pa ima 19 oddelkov z
okoli 450 učenci in zaposluje 65 ljudi. Številke še niso
povsem natančne, ker bo ob
začetku šolskega leta prihajalo še do manjših sprememb.

Prenavljajo šolsko stavbo ob Prešernovem gaju, kjer bo v
prihodnje prostora za štiri oddelke vrtca in učilnice
podružnice OŠ Simona Jenka.

Število učencev in oddelkov v šolskem letu 2019/2020
ZAVOD
F. PREŠERNA mat. šola
KOKRICA
OŠ FRANCETA PREŠERNA skupaj
S. JENKA mat. šola
CENTER
GORIČE
PRIMSKOVO
TRSTENIK
OŠ SIMONA JENKA skupaj
STANE ŽAGAR
STRAŽIŠČE - mat. šola
BESNICA
PODBLICA
ŽABNICA
OŠ STRAŽIŠČE skupaj
OREHEK mat. šola
MAVČIČE
OŠ OREHEK SKUPAJ
OŠ MATIJE ČOPA
OŠ JAKOBA ALJAŽA
OŠ PREDOSLJE
H. PUHAR - NIS
H. PUHAR - PPVI
OŠ HELENE PUHAR skupaj

1.
52
45
97
49
25
22
37
9
142
68
69
24
2
20
115
38
17
55
61
60
44

0
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53
34
87
47
19
18
34
15
133
46
81
34
2
19
136
41
14
55
61
63
40
4
5
9
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57
23
80
51
16
22
34
14
137
53
75
16
2
15
108
50
24
74
57
71
49
1
7
8
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42
30
72
51
26
16
32
19
144
61
81
16
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49
23
72
73
22
17
40
14
166
48
70
29

20
117
51
16
67
52
73
58
6
3
9

11
110
51
17
68
63
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56
4
10
14
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253
62
155
408
62
271
125
108
24
95
177
71
722
149
276
54
376
105
119
6
85
586
105
231
63
88
319
63
294
58
330
64
247
45
15
4
25
14
40
18

7.
89

8.
86

9
60

89
81
53

86
52
52

60
69
47

134
57
102

104
52
96

116
61
115

102
68

96
64

115
62

68
45
65
54
9
7
16

64
49
39
56
10

62
42
36
38
14

10

14

6.- 9
297
0
297
327
176
0
0
0
503
224
418
0
0
0
418
257
0
257
194
204
193
37
21
58

1. - 9.
550
155
705
598
284
95
177
71
1225
500
794
119
6
85
1004
488
88
576
488
534
440
52
46
98
5570

Opomba: Podatki v tabeli so orientacijski, v septembru so možne še kakšne spremembe. Podatki o vpisu v prvi razred OŠ Helene Puhar bodo zaradi posebnosti postopka
vpisa prav tako znani v septembru.

Jana Justin
Le z dobro medsebojno
komunikacijo lahko pomagamo drug drugemu in s
tem seveda tudi vašim otrokom. Lepo je biti starš, a
kdaj pa kdaj je tudi naporno.
Pridejo namreč trenutki, ko
ne vemo, kako bi se odzvali.
S podobnimi izzivi in vprašanji se srečujemo tudi
vzgojitelji pri svojem vsakdanjem delu. Malim glavicam
želimo prenesti mnogo
novih znanj in doživetij,
predvsem pa jim želimo prenesti vrednote, ki jim bodo
pomagale graditi pozitivno
samopodobo. Biti starš in
vzgojitelj je zares lépo in
edinstveno poslanstvo. In
koliko lepši je šele občutek,
če vemo, da si lahko med
seboj pomagamo in zaupamo," nam je povedala vzgojiteljica v Vrtcu Živ žav v Stražišču Jana Justin.

Dobrodošli v največji vrtec
Kranj se ponaša z največjim vzgojno-varstvenim zavodom v Sloveniji in »občinski vrtec« je res velika
ustanova s 132 oddelki.
Miran Šubic
Kranj – Za otroke (trenutno
jih lahko sprejmejo kar
2319) skrbijo tako v VVZ
Kranjski vrtci kot v vrtcih pri
šolah in zasebnih vrtcih s
koncesijo. Tako je – na primer – po številu oddelkov in
s tem otrok najmanjši Vrtec
Duhec, ki ima vsega en
oddelek.
Odgovornost občine do najmlajših je velika, a vseeno se
nam je v preteklih letih dogajalo, da so bili vrtci kar premajhni za vse, ki bi se vanje
želeli vpisati. Čeprav so vpisni pogoji lahko ovira pri željah staršev, da otroka vpišejo

prav v vrtec po svoji želji,
velja pozdraviti nekaj novosti, ki naj bi povečale zmogljivost največjega vrtca v državi.
To zlasti velja za štiri oddelke
v stavbi pri Prešernovem
gaju, kjer dela že potekajo,
naložbi v otroško varstvo pa
bosta tudi v Bitnjah, kjer bo
en oddelek več ob prenovljenem vrtcu, in na Kokrici,
kjer bo z dozidavo prostora
za še en oddelek. Omeniti
velja, da bo po zdaj znanih
podatkih žal tudi letos 112
otrok na čakalnem seznamu
za vrtec, čez nekaj dni jih ne
bo moglo v vrtce 21, še 91 pa
jih bo potrkalo med letom.
Tudi na tem področju se

Kranjski vrtci – presežki naj vrtca v Sloveniji
	1663 otrok, 93 oddelkov, 15 lokacij, dečkov
2 odstotka več kot deklic
	30 otrok v razvojnih oddelkih, 388 do treh let,
1245 do šestih let
	302 vzgojitelja/vzgojiteljici, od tega 104
pomočnice/pomočniki, 68 tehničnih delavcev
	dnevno več kot 7000 obrokov, 2 centralni,
3 pripravljalne kuhinje
	letno za igrače do 25.000 evrov, za slikanice
do 10.000 evrov
neprestano kaj dogaja, možne so spremembe in k temu
je treba dodati tudi pridobi-

tev v vrtcu Mojca, kjer se bo
med šolskim letom odprl še
en oddelek.

5

Kranjske novice, petek, 30. avgusta 2019

Občinske novice
Kotiček Kr povej

Kranjska sitnoba

Za prihodnost
Kokrškega loga

Igor Kalabić

Pred desetletji je skupina navdušencev ob Kokri uredila prelepo nogometno igrišče, nato še slačilnice
in kasneje je nastalo pokrito balinišče. Danes športni park na Primskovem zob časa močno najeda.
Miran Šubic
Ljudje, ki so živeli v Kokrškem logu in ob njem, so v
preteklosti uprizorili nekaj
neverjetnega: nogometaši
so postali balinarji, Kokrški
log pa pojem krajevnega
športnega parka. Družine
Jerman, Peteh, Pucelj in
druge so dihale s Primskovim in športnim parkom.
Ne gre pozabiti, da je bilo
pokrito balinišče tudi darilo
nekdanje tovarne Ibi, ki je

Novo vodstvo Mestne
občine Kranj reševanje
problematike
Kokrškega loga in
podobnih primerov
vidi v obravnavanju
krajevnih skupnosti
kot enakovrednih
partnerjev pri
načrtovanju razvoja
mestne občine.
že zdavnaj ni več. A prometne zagate so pred leti ogrozile sleherno dogajanje v
Kokrškem logu, kjer so nekoč videli najboljše slovenske balinarje, obenem pa
vzgojili prvaka, kot je bil Bojan Novak. Dejstvo je, da je
promet povzročal tudi zastoje in da okoličani niso bili
navdušeni nad hrupom, a s
strpnostjo bi se dalo narediti
marsikaj. Te pa, tako kot
marsikje, ni bilo. Zato so nesoglasja zavrla razvoj športnega parka.

Obstal na pol poti
Danes sprehod ob Kokri ponuja dokaz, da ljudje nismo
zmogli ohraniti truda predhodnikov. Nogometno igrišče je danes sicer namenjeno najmlajšim, kar je dobro.

Ko je bilo zgrajeno, je bilo pokrito balinišče pravo "čudo" – daleč naokoli ni bilo enakega.

Nogometno igrišče je namenjeno vadbi najmlajših …
A človeka zaboli srce, ko
vidi objekt ob nogometnem
igrišču propadati. Nekdaj je
bil tam uspešen in resnično
nemoteč gostinski lokal, kot
popestritev, danes je stavba
domala takšna kot ob izgradnji. Balinišče je daleč od
nekdanjega vrveža, a nikakor ni zapuščeno. Dolga
leta so trajale bitke, da so

legalizirali objekte v Kokrškem logu. Balinarji nam
pripovedujejo, da sredstva
(150 evrov letno), ki jih prejmejo od krajevne skupnosti, niso dovolj za vzdrževanje ali nadgradnjo. Kokrški
log je torej nekje na pol poti
obstal: ni se razvijal in še
manj negoval svoj sloves in
blišč. Malo so k temu pri-

Slačilnice in pisarne ter nekdanji lokal v prvem nadstropju zob časa trdovratno uničuje.

spevale objektivne okoliščine oziroma manj vključenih
ljudi v delovanje klubov,
malo prepiri in sosedska nesoglasja, največ pa pomanjkanje rešitev – od prometnih do odgovora, kaj s Kokrškim logom storiti na
ravni občine in kako ga lepo
urediti.

Za večjo povezanost s
krajevnimi skupnostmi
Krajevne skupnosti so
osnovni gradnik lokalne samouprave in so ključne za
dobro počutje krajanov. So
središče malih, a hitro rešljivih problemov. Zato si na
Mestni občini Kranj prizadevajo vzpostaviti še boljše
sodelovanje in večjo povezanost s krajevnimi skupnostmi. Sodelovanje že usklajuje
pristojni podžupan Robert
Nograšek. V dolgoročnem
načrtu pa je tudi participativni proračun za projekte
na podlagi dolgoročnih načrtov krajevnih skupnosti in
pomoč občine pri pripravi
programov razvoja na različnih področjih.

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: Parkirne kartice
Avtomat za izdajo parkirnih
kartic sem obiskal nekajkrat, pa v mesecu dni očitno
ni nihče opazil nedelovanja.
Predlagam, da se odstrani,
saj kazi fasado občinske
stavbe. Pri nakupu v sobi
110 sem omenil nedelovanje
avtomata, pa je gospa informacijo očitno preslišala, saj
replike nisem prejel.
Zmoti tudi dejstvo, da sem
lahko nabavil kartico v vrednosti 8 evrov, saj manjših
ni – zmanjkalo ... Kartica pa
ima rok trajanja eno leto.
Vse skupaj mi deluje malo
čudno ... Čemu rok eno
leto? Čemu samo kartice za
8 evrov? Čemu avtomat?
Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Avtomat za parkirne kartice
res ni deloval, ker je prišlo
do težje okvare in so se naši
izvajalci trudili, da so ga v
najhitrejšem času popravili.
Avtomat trenutno deluje in
je namenjen temu, da je
mogoče parkirno kartico kupiti tudi v času, ko sprejemna pisarna Mestne uprave
Kranj nima uradnih ur.
Po 5. členu Odredbe o določitvi območij parkiranja,
taks in cen parkirnin parkirna kartica, izdana s strani
Mestne občine Kranj, velja
eno leto od prve uporabe na
parkomatu. Parkirna kartica
stane 8 evrov. Uporabnik
lahko s posamezno parkirno
kartico, izdano s strani Mestne občine Kranj, pridobi
pravico brezplačnega parkiranja. S parkirno kartico lahko vsak dan brezplačno parkirate, vendar največ enkrat
dnevno, in sicer eno uro na
parkirišču pred stavbo Mestne občine Kranj, na ploščadi »Brioni«, na parkirišču Delavski dom in na parkirnih mestih na Mladinski
in Stritarjevi ulici ter dve uri
na parkirišču »Sejmišče«.
Vprašanje: Kanalizacija
Rupa v Kranju
Za leto 2018 je bilo predvidena povezava obstoječega
kanalizacijskega omrežja z
glavnim kanalom GZ-3. Zanima me, kdaj je sedaj predvidena izvedba teh del?
Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Leta 2002 je bil zgrajen povezovalni kanal GZ-3 od Kokrice do Partizanske ceste v
Kranju, ki poteka ob vzhodnem delu naselja Rupa in
na katerega je priključen
samo en objekt iz naselja
Rupa. V letu 2015 je bila ob
rekonstrukciji ceste skozi
naselje Rupa zgrajena tudi
javna kanalizacija po glavni
cesti skozi naselje, manjkata

pa še povezava na GZ-3 in
sekundarna kanalizacija, ki
bi omogočala priključitev
vseh objektov. Da bomo lahko celotno naselje Rupa priključili na javno kanalizacijo, smo v letu 2018 naročili
izdelavo projektne dokumentacije. Ta zajema vse
manjkajoče krake brez kanalizacije na Rupi ter povezavo po Partizanski cesti na
GZ3. Pri nekaterih krakih je
bila potrebna parcelacija
parcel, saj je cesta potekala
preko privatnih zemljišč.
Vpis v kataster je v zaključni
fazi, prav tako projekti za
pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2020 nameravamo postopek nadaljevati
in glede na višino sredstev,
ki jih bo mogoče zagotoviti v
proračunu, začeti izvedbo
ene od faz (projekt je namreč glede na velikost razdeljen na več faz).
Vprašanje: Hrup v soseski
Stanovalce naselja izjemno
moti hrup, ki ga povzročajo
prebivalci z uporabo motornih kosilnic, brusilnic ...
med prazniki in ob nedeljah. Primer: danes je praznik (15. avgust) in meščan,
ki ima prijavljeno obrt, brusi
in povzroča hrup na dvorišču, ki se sliši daleč naokrog. Menimo, da imamo
vsi pravico do počitka in
miru. Seveda razumemo, ko
gre za nujna dela ali popravila. Super bi bil sprejem
občinskega reda/odloka, saj
se na moralo žal ne gre zanašati.
Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Omejevanje hrupa oz. prepoved le-tega ureja 8. člen Zakona o varstvu javnega reda
in miru, ki določa, da se kaznuje oseba, ki na nedovoljen način med 22.00 in
6.00 moti mir ali počitek
ljudi s hrupom in pri tem ne
gre za nujne interventno-vzdrževalne posege. Zakonodaja tako ne omejuje uporabe motornih kosilnic, brusilnic in podobno ob nedeljah in praznikih, seveda
izven prej omenjenega termina, ki velja za vse dni v
tednu. Za nadzor nad izvajanjem določbe 8. člena omenjenega zakona je pristojna
Policija. Glede obratovanja
pravne osebe, torej izvajanja
obrti v času praznikov, pa
vam žal ne moremo posredovati konkretnega pojasnila,
saj to področje ne spada v
pristojnost našega inšpektorata. Svetujemo vam, da se s
tem vprašanjem obrnete na
tržni inšpektorat. Na koncu
naj omenimo še, da prekomeren hrup v bivalnem okolju ureja tudi sosedsko pravo,
stvarnopravni zakonik pa določa, da mora lastnik svojo
nepremičnino uporabljati
tako, da drugim ne povzroča
prekomerne škode oziroma
kot je navedeno v zakonodaji, da ne povzroča prepovedanih emisij (tudi zvok). Svoje
pravice si torej lahko zagotovite tudi s (civilno) pravdnim
postopkom (zasebno tožbo).
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Komunala naj bo servis občanov
Vodjo Liste Zoran za Kranj Zorana Stevanovića je kranjski mestni svet imenoval za predstavnika občine v skupščini Komunale Kranj,
na avgustovski seji skupščine pa je postal njen predsednik.

Kranj – Namesto junija razrešenega Igorja Velova so
kranjski mestni svetniki na
julijski izredni seji v skupščino Komunale Kranj imenovali Zorana Stevanovića.
Na avgustovski seji skupščine je bil Stevanović nato
izglasovan za predsednika.
"Zavedam se odgovornosti
predsednika skupščine največjega javnega zavoda na
Gorenjskem in odgovornosti do vseh sedmih občin:
Kranja, Cerkelj, Medvod,
Šenčurja, Preddvora, Naklega in Jezerskega, ki so lastnice Komunale Kranj. Naredil bom vse, da bo Komunala (p)ostala tisto, kar bi
morala biti. Servis za občane! Od vodstva Komunale
sem že zahteval takojšnjo
preučitev načinov za dvig
plače komunalnim delavcem, ki delajo za mizerne
plače. Prav tako sem zahteval predstavitev pogodb s

Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Zoran Stevanović je novi predsednik Komunale Kranj.
podizvajalci z vrednostjo
posla nad pet tisoč evrov,
poslovni plan ter poročila o
doseganju rezultatov," je
povedal Zoran Stavanović.
Naj spomnimo, da ima Stevanovićeva lista Zoran za
Kranj največ svetnikov v

kranjskem mestnem svetu.
"Že od začetka mandata
delamo s polno paro. Pri
tem nadzorujemo trenutno
oblast, preprečevati želimo
koruptivna dejanja in opozarjati na nepravilnosti. Ves
čas dokazujemo, da je

MOJE PODJETJE NA FACEBOOKu
26. septembra 2019 pripravljamo odličen seminar, potreben vsakemu, ki ima profil
na FB ali ga želi odpreti. Primeren tudi za "nepodjetnike", torej "navadne" uporabnike
FB. Zelo pomembno je namreč kdaj, kako in koliko objavljamo na svojem profilu. Naj
vam ne vzame preveč časa! Dobili boste ideje objav za vsak dan in 13 konkretnih
načinov, kako objavljati, da dosežemo najboljše rezultate. Dogodek se bo pričel ob
9. uri in trajal cca. 3 ure. Cena je za člane zbornice 40 €+DDV, za ostale pa 70 €+DDV.
Predava ga. Mojca Babuder, strokovnjakinja za marketing, katere moto se glasi "Don't
do HARD, do SMART.

SEJEM KOMENDA

***

Letos se bomo gorenjske obrtne zbornice prvič predstavile na sejmu v Komendi, ki
bo 4. - 6. oktobra 2019. Najdete nas v šotoru št. 8.
Vljudno vas vabimo, da nas obiščete, v petek ob 13. uri bomo pripravili tudi krajši
program. Se vidimo v Komendi!
***

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

CONNECT SME PLUS
V okviru brezplačne točke HELP DESK projekta Connect SME Plus smo v projektu
organizirali že več t. i. izvoznih pogovorov, tj. dogodkov namenjenim malim in srednjim podjetjem, ki bi želeli širiti svojo dejavnost čezmejno. Na izvoznih pogovorih
lahko udeleženci slišijo zgodbe predstavnikov podjetij, ki jim je to že uspelo in jih
povprašajo o izzivih, s katerimi se srečujejo. Tokratni, že četrti izvozni pogovor bo
potekal v organizaciji Slovenske gospodarske zveze, ki je partner projekta Connect
SME Plus, in sicer 6. septembra 2019 ob 10h v družinskem podjetju Zotter Schokolade v Avstriji. Udeleženci bodo lahko spoznali Zotterjevo izkušnjo z internacionalizacijo iz prve roke in se hkrati podali po okušalni čokoladni turneji.
Za več informacij nas lahko kontaktirajte na elektronski naslov: connect@oozkranj.com
ali tel. št.: 04 281 83 14.

mogoča drugačna politika,
torej politika, ki deluje v
korist ljudi. Tako smo dali
tudi več predlogov za izboljšanje življenja občanov.
Dali smo tudi predlog za tridnevni Festival Kranjske
klobase, ki bi v Kranj pripeljal veliko število turistov,
kar bi pozitivno vplivalo na
živahno dogajanje v mestnem jedru ter na razvoj
lokalnega gostinstva in podjetništva. Odločno smo nasprotovali podražitvi vrtcev,
saj se na tak način le prelaga breme nespametnih
odločitev vlade na pleča
občanov. Pomagali smo kulturnim in športnim društvom ter posameznikom pri
reševanju vsakodnevnih
tegob, pri čemer smo izpeljali več dobrodelnih akcij. S
strokovnim referatom smo
predlagali rešitve za dostopnost invalidnim osebam v
stavbo MO Kranj, saj jim je
to sedaj onemogočeno. Predlagali smo rešitve za več

propadajočih velikih stavb
na področju občine, ki kazijo in ogrožajo okolico. Predsednika Vlade RS smo opozarjali na problem zdravstva
v ZD Kranj in predlagali
rešitve. Predlagali smo popravilo cest na območjih, kjer
je to nujno potrebno. Dosegli smo, da se uresniči želja
stanovalcev Planine 3, da se
ob naslednjih volitvah izvede referendum za odcepitev
Planine 3 od KS Primskovo,
saj po svojih specifikah Planina 3 nikakor ne sodi v KS
Primskovo, kar se odraža v
stagnaciji tega stanovanjskega naselja že od izgradnje. Prav tako pa smo predlagali rešitev problema varstva šoloobveznih otrok, ki
še niso dovolj stari, da bi jih
starši med šolskimi počitnicami pustili same doma.
Slednji predlog je bil res
dobro sprejet, saj ima mnogo družin težave z zagotavljanjem varstva otrok med
šolskimi počitnicami," naš-

teva Stevanović in dodaja,
da se bo na septembrski seji
mestnega sveta na predlog
njihove svetniške skupine
razpravljalo tudi o popolni
preureditvi "mini tržnice"
na Planini 1, saj na tem
mestu kar devet od desetih
gostinskih lokalov obratuje
popolnoma nezakonito.
Zoran Stevanović je sicer
samostojni podjetnik, ki v
partnerstvu gradi adrenalinske parke po celem svetu.
"Tu pride do izraza tehnična
in psihofizična pripravljenost športnika ter ljubezen
do adrenalina. V prejšnjem
mesecu smo zaključili adrenalinske parke v Franciji,
Belgiji in Nemčiji, v oktobru
in novembru pa bomo gradili adrenalinska parka v
Južni Koreji in na Jamajki,"
dodaja Stevanović in pravi,
da prosti čas najraje namenja svoji družini, športu in
znanstvenemu raziskovanju
etnologije, antropologije in
zgodovine.
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Nekaj zdravnikov
preklicalo odpovedi

Pomagajo
žrtvam nasilja
Prejšnji mesec je minilo štiri leta, odkar v Kranju
deluje Center za informiranje in svetovanje za
žrtve nasilja.

Nekaj zdravnikov družinske medicine v Zdravstvenem domu Kranj je odpovedi delovnega razmerja s
15. septembrom preklicalo, enajst jih odpovedi (še) ni umaknilo, nekaj bi jih skrajšalo delovni čas.
Akutno ambulanto so z avgustom ukinili, v ZD zagotavljajo, da so urejena nadomeščanja zdravnikov.

Vilma Stanovnik
Kranj – V Kranju pri vodovodnem stolpu na Oldhamski
cesti 14 so pred štirimi leti
odprli Center za informiranje in svetovanje za žrtve
nasilja (CIS). Prostor je v
brezplačni najem dala Mestna občina Kranj.
Namenjen je ženskam in
moškim vseh starosti, otrokom, mladostnikom. Na
CIS se lahko obrnejo posamezniki, ki so žrtve nasilja
ali pa jih pesti izkušnja nasilja iz preteklosti. Program se
je v vseh teh letih izkazal kot
potreben, saj se je nanj obrnilo že okoli 450 posameznikov z območja celotne
Gorenjske, nekateri od njih
so sprejeli daljšo svetovalno
pomoč, drugi so potrebovali
zgolj informacijo. Svetovanje je za vse, ki se obrnejo
na CIS, brezplačno.
"Pri delu opažamo zelo visok porast psihičnega nasilja, tako nad ženskami kot
nad moškimi. Težava je v
tem, da je psihično nasilje v
družbi premalo prepoznano
in velikokrat spregledano,"
pravi vodja programa CIS
Tina Uranič in dodaja: "Pomoč pri reševanju izstopa
uporabnika iz vloge žrtve je
zahtevna, saj velikokrat pri
reševanju situacije pridejo
nepričakovane grožnje,

Suzana P. Kovačič
Kranj – S prvim septembrom bodo sicer delovale
vse ambulante družinske
medicine v Zdravstvenem
domu (ZD) Kranj, vendar bo
v treh ambulantah (dr. Štukl
Sever, dr. Fartek/dr. Kos, dr.
Ješe) še vedno urejeno nadomeščanje. V drugi polovici
septembra bo najverjetneje
nekaj zdravnikov že nastopilo delo v skrajšanem delovnem času, urnik teh ambulant bo zato nekoliko prilagojen, je pojasnila Lili Gantar Žura, direktorica ZD
Kranj.
Kot smo že poročali, je 24
zdravnikov družinske medicine v ZD Kranj s 15. septembrom napovedalo odpovedi delovnega razmerja, če
jih odločevalci ne bodo razbremenili prevelikega števila opredeljenih pacientov in
preobilice administrativnih
opravil. Del tega je vlada že
uresničila, del še ne. V ZD
Kranj je sicer 34 ambulant,
dve odpovedi sta bili realizirani že v juniju. Novi zdravnici, ki sta nadomestili odhajajoči, sta podali izjavo, da
bosta opredeljevali paciente
le do normativa navkljub
možnosti nagrajevanja. Obe
ambulanti sta zapolnili v pičlih dveh tednih.
"Nekaj zdravnikov je odpovedi umaknilo, enajst jih odpovedi še ni preklicalo. Dva
od tistih, ki so podali odpovedi, se bosta zaposlila polo-

V ZD Kranj iščejo nove zdravnike, tudi s pomočjo agencije. / Foto: Gorazd Kavčič
vično, še nekaj jih je zaprosilo za zaposlitev s skrajšanim časom," je povedala direktorica ZD Kranj.
Z avgustom so v ZD Kranj
ukinili delovanje akutne
ambulante, s katero so v
preteklih mesecih nadomestili okrnjeno delo ambulant. Ker je urejeno nadomeščanje, te ambulante tudi
nadalje ne bo več. Za pridobitev novih zdravnikov je
ZD najel celo agencijo za
iskanje kadrov. "Imeli smo
kar nekaj razgovorov z
zdravniki iz Srbije, Bosne in
Hercegovine, vendar jih je
večina brez specializacije.
Za eno zdravnico smo prosili za skrajšanje postopka,
vendar še ni odgovora z ministrstva za zdravje in

ZZZS. Razgovore s kandidati bomo imeli konec septembra ali začetek oktobra.
So pa v agenciji skeptični,
kajti zdravnike išče cela EU,
Slovenija pa ni zanimiva zaradi nižje plače. Edina prednost je, da se lažje naučijo
jezika," je dejala Žurova.
Vlada je maja sprejela Aneks
1 k Splošnemu dogovoru v
zdravstvu, po katerem družinski zdravniki lahko odklanjajo nove paciente, ko
dosežejo 1895 glavarinskih
količnikov oz. 1383 opredeljenih pacientov. Julija je
vlada sprejela še Aneks 2, ki
med drugim določa način
nagrajevanja timov ambulant družinske medicine, ki
presegajo z Aneksom št. 1
določen normativ. A kot

opozarjajo v Zdravniški
zbornici Slovenije, rešitve v
Aneksu 2 ne razbremenjujejo zdravnikov. Do Aneksa
2 se bodo na skupnem sestanku opredelili tudi zdravniki v ZD Kranj, predvidoma v prvem tednu septembra. "Na sestanek smo povabili tudi vse župane občin,
ki jih 'pokriva' ZD Kranj.
Župani lahko veliko pripomorejo k privlačnosti zaposlovanja v ZD Kranj z upoštevanjem predlogov zdravnikov," je prepričana Gantar
Žurova. Med naslednjimi
koraki za urejanje razmer v
primarnem zdravstvu je minister za zdravje Aleš Šabeder napovedal tudi ukrepe
za zmanjšanje administrativnih obremenitev.

ustrahovanje nasilneža nad
žrtvijo z namenom, da bi žrtvi preprečil osamosvojitev.
Zato je zelo pomembno, da
imajo žrtve prave informacije s strani strokovnjakov za
lažje reševanje problema."
Svetovalka CIS vsakemu posamezniku nudi potrebno
informacijo, svetovanje, pomoč, podporo, po potrebi
spremstvo na institucije. V
CIS se lahko oglasite od ponedeljka do petka, uradne
ure so: v ponedeljek, torek
in sredo od 8. ure do 15.30, v
četrtek od 12. do 18. ure in v
petek od 8. do 14. ure. Najbolje, da se za čas srečanja
vsak posameznik predhodno dogovori po telefonu:
030 380 380 ali pa piše na
e-naslov: cis.gorenjske@
siol.net.
"Veliko uporabnikov nam
reče, da jim je žal, da niso
prej izvedeli za nas, saj bi
jim bilo lažje pri reševanju
njihove situacije. Zato je pomembno, da takrat, ko potrebujemo pomoč, ne odlašamo in jo čim prej poiščemo. Edina rešitev je, da
spregovorimo o nasilju in ga
s tem začnemo ustavljati,"
še pravi Tina Uranič.
Program finančno podpirajo ministrstvo za delo, Društvo za pomoč ženskam in
otrokom žrtvam nasilja in
donatorji.
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MEDENI DAN
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Krajevne skupnosti

Želijo prostor za druženje

Naaaj dan
Ob deseti prireditvi Naaaj dan, ki jo je v štirih
dneh obiskalo več kot deset tisoč ljudi, so člani
Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje
slavnostno prevzeli gasilsko vozilo.

Ob letošnjem prazniku Krajevne skupnosti Orehek - Drulovka so se odločili, da srečanje krajank in
krajanov pripravijo jutri v Športnem parku Zarica, kjer si z nadgradnjo prostorov za športnike želijo
pridobiti tudi prostor za druženje.

Maša Likosar

Vilma Stanovnik

Predoslje – Kot je pojasnil
predsednik Prostovoljnega
gasilskega društva (PGD)
Predoslje Franci Ropotar, so
vozilo prejeli že leta 2016, ko

obrambo Karl Erjavec, ki je
dejal, da bodo na ministrstvu
s sredstvi še bolj podpirali
razvoj gasilstva. Zbrane so
nagovorili še podžupan Mestne občine Kranj Robert
Nograšek, podpredsednica

Zarica – V spomin na 20.
avgust leta 1941, ko je bil na
Orehku ustanovljen odbor
Osvobodilne fronte, ima
Krajevna skupnost Orehek Drulovka svoj praznik. Ker
je ta v počitniškem času,
praznovanje navadno prestavijo za kakšen teden,
letos pa so sklenili, da bodo
tradicionalno druženje krajank in krajanov pripravili
jutri, 31. avgusta.
"Prav se nam zdi, da enkrat
na leto pripravimo srečanje,
ki ga navado popestrimo s
kakšnim dogodkom. Lani je
bilo še posebno slovesno, ko
smo odprli novo obračališče
pri osnovni šoli, letos pa
smo sklenili, da se srečamo

v Športnem parku Zarica.
Park nenehno urejamo, zaključila se je temeljita prenova garderobnih prostorov z
novimi sanitarijami, svojo
pisarno pa je dobila tudi krajevna skupnost. Hvaležni
smo odgovornim na kranjski občini, da so poskrbeli za
obnovo, hkrati pa si želimo,
da se pritlični prostori nadgradijo, tako da bi pridobili
še prostor za druženje občanov, ki bi ga lahko s pridom
uporabljale tako aktivne krajanke, ki se zbirajo ob ročnih delih, kot vsi drugi. Gradbeno dovoljenje za nadgradnjo imamo," pravi predsednik Krajevne skupnosti
Orehek - Drulovka Marjan
Fajfar in dodaja, da zelo
dobro sodelujejo s krajev-

Prikaz reševalne vaje ob prometni nesreči avtobusa in
osebnega vozila. / Foto: Tina Dokl
so po programu nabave gasilskih vozil Gasilske zveze
Mestne občine Kranj v sodelovanju z Občino Kranj pridobili 95 tisoč evrov za nakup
novega vozila GVV-1, katerega celotna cena je znašala 105
tisoč evrov. Ključe novega
vozila sta poveljniku PGD
Predoslje Roku Bolki predala
botra Polona Markič in Darko Nograšek, ki sta za nakup
prispevala štiri tisoč evrov.
Slavnostnega prevzema se je
udeležil tudi minister za

Gasilske zveze MOK Jana
Potočnik, častni predsednik
GZ MOK Cveto Lebar in
predsednik Krajevne skupnosti Predoslje Gašper Žbogar.
Štiridnevna prireditev Naaaj
dan, ki jo organizira Krajevna skupnost Predoslje v
sodelovanju z vsemi devetimi lokalnimi društvi in PGD
Britof, je letos poleg gasilske
slovesnosti, ponudila še
živahno ter pisano glasbeno,
otroško, kulinarično in izobraževalno doživetje.

V Športnem parku Zarica je vedno živahno, zelo aktivni so
tudi tenisači.

Predsednik Krajevne
skupnosti Orehek Drulovka Marjan Fajfar
nim odborom Rdečega križa, ponosni so na krajanke,
ki se redno srečujejo na telovadbi, dobro sodelujejo z
domačimi gasilci, zlasti pa
so ponosni, ker so v zadnjih
letih rešili kar nekaj težav,
povezanih z varnostjo.
"V naši krajevni skupnosti
živi blizu tri tisoč prebivalcev, zelo veseli pa smo, da
nam je uspelo urediti nevaren priključek na Ljubljansko cesto in obračališče pri
osnovni šoli, kjer smo se
vrsto let bali za varnost
naših najmlajših pa tudi
vseh drugih. Veseli smo
tudi, da smo prav tako v
sodelovanju z občino uredili
novo otroško igrišče na
Zasavski cesti. Naj spomnim, da sta v naši krajevni

skupnosti tako zbirni center
za odpadke kot čistilna naprava in zato krajani in še
posebno civilna iniciativna
budno spremljamo rezultate meritev onesnaženosti. V
zadnjem času smo imeli
tudi kar nekaj dela z usklajevanjem odvoza odpadkov in
določanjem lokacij za zabojnike v novem naselju Drulovka. Upam, da smo probleme uspešno rešili, čeprav
vsi pač vedno niso zadovoljni," tudi pravi Marjan Fajfar
in vabi na jutrišnje prireditve. "Namen praznovanja je,
da se domačini srečamo, da
se kaj pogovorimo. Že zjutraj med 8. uro in 8.30 bodo
v posebni sobi Picerije
Karantanija potekale preventivne meritve krvnega
tlaka, sladkorja in holesterola, nato pa bo izpred Karantanije ob 9.30 organizirano
kolesarjenje. Največ se bo
seveda dogajalo v Športnem
parku Zarica, kjer bo od 8.
ure dalje potekal teniški turnir, od 13. ure naprej bo turnir v prstometu, od 14. ure
naprej pa bo nogometni turnir. Udeležiti se bo moč tudi
vodenega ogleda po poti
Jeprškega učitelja, ki se bo
ob 14.30 začel pred trgovino
Mercator na Drulovki. Vse
pa seveda še posebno vabim
na srečanje, ki se bo na Zarici začelo ob 17. uri," še pravi
predsednik Fajfar.

Jutri tudi druženje krajanov

Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane
Kupujmo odgovorno, ne pretiravajmo in
kupimo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se nepotrebni embalaži in izberimo povratno embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir in raje
uporabimo embalažo, ki jo lahko vedno
znova uporabimo. Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo. V trgovino se
odpravimo z nakupovalno vrečko ali
košaro. Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi. Predvsem bodimo

Gospodinjstva lahko po potrebi zamenjajo
manjši za večji zabojnik za embalažo brez
dodatnega bremena položnice za odvoz
odpadkov.

pozorni pri izbiri čistil in kozmetike.
Odločajmo se za okolju prijazne izdelke.
V skladu s prizadevanji za zmanjšanje
in preprečevanje vpliva odpadne embalaže na okolje ter ob upoštevanju zakonodaje, ima Komunala Kranj v načrtu
postopen umik zabojnikov/zvonov za
plastično in kovinsko odpadno embalažo z ekoloških otokov. Odločitev je
plod natančne preučitve stanja na terenu naših strokovnjakov in sledenja ciljev strateškega načrta urejanja področja ravnanja z odpadki. Za postopen
umik smo se odločili zaradi podvajanja
sistema zbiranja odpadne embalaže,
saj imajo gospodinjstva na voljo rumene zabojnike v okviru rednega odvoza
odpadkov. Poleg tega pa so razlogi za
umik tudi v tem, da želimo jasno razmejiti, kateri odpadek sodi v kateri zabojnik. Uporabniki so bili namreč pri podvajanju zabojnikov in zvonov rumene
barve nemalokrat v dvomih, kam sodijo
različni odpadki. Opažamo tudi nepravilnosti pri odlaganju odpadne embala-

Stražiška tržnica živahna tudi poleti
Stražišče – Navada domačinov iz Stražišča in okolice je, da
se vsak drugi petek v mesecu srečujejo na domači tržnici na
Baragovem trgu. Tako je bilo tudi julija in avgusta, ko je
ponudbo popestril še festival piva z butičnimi domačimi
pivovarji. Nič manj kot stojnice s pivom ter ponudbo domačih pridelkov pa ni bila obiskana stojnica kmetije Hribar iz
Predoselj, na kateri je bilo moč pokusiti in kupiti njihove
najboljše izdelke.
V načrtu je postopen umik zabojnikov/zvonov
za plastično in kovinsko odpadno embalažo z
ekoloških otokov (rumeni zabojnik).

že poleg zvonov/zabojnikov na ekoloških otokih, saj se večji kosi odpadne
embalaže, ki bi jih uporabniki lahko
odložili v rumeni zabojnik v okviru rednega odvoza odpadkov, nepravilno
odlagajo poleg zabojnikov na ekoloških
otokih.
Zamenjava manjšega za večji zabojnik
za embalažo dodatno ne bremeni
položnice za odvoz odpadkov.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ, KRN-3029/19

Struževo – V ponedeljek so se začeli letošnji Struževski dnevi,
ki bodo potekali še danes in jutri. Tako danes na Domačiji Pr'
Matjaž pripravljajo filmski večer na vasi. Otroška matineja se
bo začela že ob 18. uri, ob 20. uri pa bo začetek svetovne
uspešnice. Kot priporočajo organizatorji, s seboj prinesite
toplo odejo. Zaključek Struževskih dnevov bo jutri, v soboto,
ko se bo ob 17. uri Domačiji Pr' Matjaž začelo druženje krajanov. Pripravljajo tudi Deželo pravljic za odrasle in otroke.

Obiskovalci z veseljem obiskujejo lične stojnice.

www.visitkranj.si

Kranj, september 2019

septembrski

UTRIP KRANJA
KRANJSKA DOŽIVETJA
8. MEDNARODNI FESTIVAL
LIKOVIH UMETNOSTI KRANJ
– ZDSLU ČRNO IN BELO –
aktualnost večnega nasprotja
Na 8. Mednarodnem festivalu likovnih
umetnosti ČRNO IN BELO v Kranju se bo
predstavilo 126 avtorjev iz 25 držav. Vsak
primarni zapis je zapis simbolov, znakov,
madežev in ploskovnih oblik v kontrastnem odnosu do papirja, platna in drugih
podobnih temeljnikov. Temu kontrastu sledi letošnja festivalska tema ČRNO IN BELO.

bomo predstavili nagrajence Pariškega salona
SMBA: Evo Petrič, Branimirja Ritonjo, Marjana Mirta in Marušo Štibelj. Za predsednika
komisije smo povabili mag. Ervina Dubrovića,
direktorja hrvaškega Muzeja mesta Reka, ki
bo naslednje leto prestolnica evropske kulture.
Posredoval nam bo svoje izkušnje pri pripravi
tako obsežnega umetniškega projekta. Upam,
da bodo napotki dodatno spodbudili Kranjčane
pri kandidaturi za evropsko prestolnico kulture
2025. Glavno odprtje festivala bo 1. oktobra ob
17. uri s pohodom po galerijah in razstaviščih
v mestnem jedru Kranja. Od 3. do 29. oktobra
bodo organizirana javna vodstva po razstavah,
likovne delavnice in literarna branja.
Lepo vabljeni na to enkratno likovno doživetje
v Kranju.
Mag. Klavdij Tutta –
umetniški vodja festivala

PIANOPOLIS
Osrednje prizorišče bodo vse galerije Gorenjskega muzeja, Galerija Prešernovih nagrajencev, galerija Kranjske hiše, v katerih se bo
predstavilo sedemdeset izbranih avtorjev iz
mednarodnega prostora s poudarkom na sodelovanju v prostoru Alpe Jadran in slovenskih
avtorjev. Posebna razstava bo predstavila enega
najvidnejših slovenskih likovnih umetnikov Janeza Bernika in njegove mednarodne sodobnike, Picassa, Dalija, Vasarelyja, Rauchemberga,
Dada, Mušiča in mnoge druge. Izbrani mednarodni fotografi se bodo predstavili v Layerjevi
hiši. V Stolpu Škrlovec so se črno-belemu izzivu
odzvali geometristi na kreativni osi Pariz–Budimpešta. Ti dve mesti namenjata posebno
pozornost geometrijski umetnosti, povezani
z oblikovanjem in uporabno umetnostjo, ki se
zrcali v arhitekturnih zasnovah grafičnih podob
mestnih urbanih središč. Med razstavljavci geometrije bi izpostavil Janusa Saxona, Charlesa
Bezieja in Milijo Belića. Predstavljeni bodo Prešernovi nagrajenci, med njimi: Miha Maleš, Andrej Jemec, Marjan Pogačnik, Valentin Oman,
Herman Gvardjančič in Milan Erič. Predstavile
se bodo mednarodne avtorice na področju tekstilnih krpank, lokalna likovna produkcija,
arhitekti, oblikovalci, striparji in video ustvarjalci. Samostojne predstavitve smo pripravili
nominirancema za življenjsko delo na področju
črno-belega Žarku Vrezcu in Mileni Gregorčič.
Na rezidenci, ki bo potekala v Layerjevi hiši, se
bodo predstavili zagrebški ustvarjalci. Nagrado
ZDSLU za življenjsko delo na področju črno-belega bo prejel Črtomir Frelih, ki se že skoraj
štirideset let posveča črno-belemu nagovoru, ki
temelji na močnem kontrastu med svetlobo in
senco. Svoje grafično in slikarsko znanje profesionalno predaja mladim generacijam na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V različnih sklopih

Pianopolis, prvi festival za mesto in klavir,
v treh večerih v kranjskem Stolpu Škrlovec
povezuje sodobne, klasične, džezovske,
elektronske in avtorske zvoke klavirja. Po
lanskem junijskem uličnem koncertnem
maratonu in septembrskem festivalu Layerjeva hiša s programskima partnerjema
PianoRoom in KUD Kataman naznanja že
drugi jesenski klavirski praznik s premiernimi nastopi domačih in mednarodnih glasbenikov.

Mlada iransko-švedska pianistka in skladateljica Shida Shahabi se bo predstavila s svojim
prvencem Homes; bradati Nizozemec Joep
Beving, ki s svojo drzno preprostostjo navdušuje poslušalce po celem svetu ter velja za enega
najbolj poslušanih post-klasičnih pianistov na
svetu, se bo predstavil z novim albumom Henosis; nemški skladatelj in pianist Carlos Cipa
se bo predstavil z albumom Retronyms; eden
najbolj dejavnih slovenskih skladateljev Drago
Ivanuša pa bo predstavil projekt La Bête Humaine, ki se naslanja na film Jeana Renoirja.
Zadnji dan festivala bo v soju Zlatih pianistov,
ki predstavljajo sedem najboljših mladih pianistov v državi po mnenju strokovne žirije 48.
tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov.
Urban Stanič, Lara Oprešnik, Nastasja Češnjevar Ušumović, Vid Ibic, Pia Landeker, Matija
Drofenik in Tobija Avšič so pod produkcijsko

taktirko PianoRooma ustvarjali album klavirske klasike, ki ga odlikujeta odlična zvočna in
vizualna podoba.
Letošnji Pianopolis spremlja fotografska serija
Rekvijem za klavirje francoskega fotografa Romaina Thieryja. Fotografije zapuščenih klavirjev
v zapuščenih gradovih v Evropi so katapultirale
njegovo ime v sam vrh poznavalcev umetnosti
po svetu. Odprtje razstave, na katerem bo prisoten tudi avtor sam, bo v Galeriji Stolpa Škrlovec in Medprostoru na predvečer festivala, v
četrtek, 12. septembra. Festival bo potekal od
13. do 15. septembra v Stolpu Škrlovec.
Selman Čorovič –
vodja projekta

FESTIVAL ŠPORTA KRANJ
Peti Festival športa pod sloganom Šport je
zabava, zabavaj se z nami bo letos potekal
od ponedeljka, 9. septembra, do sobote, 14.
septembra, na različnih lokacijah v Kranju.
Cilj festivala je spodbuditi k športnemu
udejstvovanju ter aktivnemu preživljanju
prostega časa čim več otrok in staršev. V sodelovanju z Mestno občino Kranj, Zavodom
za turizem in kulturo Kranj, Zavodom za
šport, Zdravstvenim domom, Kranjskimi
vrtci, osnovnimi šolami in Olimpijskim komitejem Slovenije bomo tudi tokrat pripravili bogat program, tako da bo vsak lahko
našel nekaj zase.

SVETOVNI POKAL V
ŠPORTNEM PLEZANJU
Tekma svetovnega pokala (SP) v težavnostnem plezanju letos že štiriindvajsetič
zapored gostuje v Kranju. Da v živo glasno
podprete domače plezalne junakinje in junake ter srečate ostale najboljše športne
plezalce z vsega sveta, si zanje rezervirajte
28., 29. in 30. september 2019.

Tekma za SP v športnem plezanju v Kranju velja
za eno najbolje organiziranih in med tekmovalci
najbolj priljubljenih, hkrati pa njena organizacija Planinsko zvezo Slovenije uvršča med večje
športne zveze tudi na področju tekmovalnega
športa in ji daje prepoznavnost in ugled tako v
Sloveniji kot v tujini.
Slovenski športni plezalci in plezalke tudi letos
nadaljujejo izredno bero vrhunskih rezultatov.
Na pravkar končanem svetovnem prvenstvu na
Japonskem si je Janja Garnbret priborila zgodovinsko zmago v treh disciplinah (težavnost,
balvani in kombinacija), obenem pa tudi vozovnico za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu, kjer
bo športno plezanje prvič na sporedu največjega tekmovanja na svetu. Srebrno kolajno v težavnosti si je na SP priborila Mia Krampl. Tako
Janja kot Mia skupaj z drugimi slovenskimi
reprezentanti že nestrpno pričakujeta tekmo
pred domačim občinstvom.
Vstopnice za kranjsko tekmo so na voljo na prodajnih mestih Eventima, in sicer s popustom za
člane PZS. Več na www.worldcupkranj.com
Tomo Česen – vodja tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Kranju 2019

Od 9. do 11. septembra bodo v galeriji Stolpa
Škrlovec potekala predavanja, namenjena
izobraževanju širših krogov in ozaveščanju o
različnih aktualnih tematikah, s katerimi se
srečujemo v športu.
Ljubezen do športa se začne z igro, zato se še
posebej veselimo mini olimpijade za Kranjske
vrtce, ki bo potekala na atletskem stadionu v
torek, 10. septembra, od 9. do 12. ure.
V petek, 13. septembra, bo v mestnem jedru od
8.30 do 13.30 potekal športni dan za osnovnošolce, kjer se bodo prek igre in različnih demonstracij lahko preizkusili na raznovrstnih
športnih poligonih.
Na športni tržnici v mestnem jedru bodo v
soboto, 14. septembra, otroci lahko preizkusili
različne športne rekvizite in izvedeli vse, kar jih
zanima o določeni športni aktivnosti (treningi,
članarine itd.) Na glavnem predstavitvenem
odru bodo potekale predstavitve borilnih veščin, plesnih koreografij, nogometnih in drugih
društev. V sodelovanju s Plezalnim društvom
Kranj bo izvedena tekma v hitrostnem prostem
plezanju.
V soboto ob 17. uri sledi Sprejem športnikov
kranja v Letnem gledališču Khislstein s koncertom Alye.
Več o programu na www.sportkranj.si.
Tadej Peranovič,
predsednik Športne zveze Kranj

Sledite nam na
@visitkranj
in ne pozabite svojih
fotografij, ki ste jih
posneli v Kranju in

instagram

Foto: Lili Čadež

www.visitkranj.si

Foto: Bernard Alič

značko #visitkranj!

Foto: My HammockTime

njegovi okolici označiti z

www.visitkranj.si
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KAM V MESECU SEPTEMBRU?
NEDELJA, 1. september 2019
12:00
18:00
20:00
20:30

FilmMixer: Izdelaj svoj filmski
plakat!, Layerjeva hiša
FilmMixer: Filmska pantomima
Layerjeva hiša
FilmMixer: Ta kratki, Layerjeva hiša
Nune v akciji
Letno gledališče Khislstein

PONEDELJEK, 2. september 2019
18:00

Delavnica: Vaje dihaj
Medgeneracijski center

TOREK, 3. september 2019
10:00
20:00

Predavanje: Kako sproščeno
prisluhniti sebi, da lažje slišim
druge?, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Švicarska nemščina visoka nemščina - dialekti, obvezna
predhodna prijava, Švicarska šola

SREDA, 4. september 2019
12:30

Delavnica: Vse naše odiseje, 1. del
Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 5. september 2019
7:00
17:00
17:30
18:00

Krvodajalska akcija
Kulturni dom Kokrica
Delavnica: Čarobni prsti
Mestna knjižnica Kranj
Tečaj kotalkanja v Kranju
OŠ Matije Čopa
Filatelistična razstava: DevetoOkno
Kranj 2019, Mestna hiša

20:30 Menopavza, Letno gledališče Khislstein 20:00 Koncert: Milan Stanisavljević trio
Stolp Škrlovec
Hit glasbena komedija leta o ženskah in spremembah. Igrajo: Helena Blagne, Salome, Damjana Golavšek, Urška Vučak Markež.
PETEK, 13. september 2019
8:30
Festival športa Kranj 2019 - Športni
dan, Ulice starega mestnega jedra
18:00 Razstava: MDSS, Utrinki
Layerjeva hiša
20:00 Pianopolis 2019: Shida Shahabi (IR/
SE) in Joep Beving (NL)
Stolp Škrlovec
21:00 Koncert: Soen (+ support Wheel,
21:00 Grega & DJ Friends
The Price), Trainstation SubArt
KluBar gastropub
21:30 Koncert: Joške Vn
KluBar gastropub

PONEDELJEK, 9. september 2019
9:00
17:30
18:00
18:00
19:00
19:00

Testiranje telesne pripravljenosti
Športni center Kranj
Ustvarjalnica: obešanka za
fotografije
Medgeneracijski center
Sprehod do Bobovških jezer
Medgeneracijski center
i.Vitalis vadba
Medgeneracijski center
Festival športa Kranj 2019: Doping v
športu, Stolp Škrlovec
Teden odprtih vrat Akademije gibanja
in veščin
Akademija gibanja in veščin

TOREK, 10. september 2019
9:00
17:00
19:00

Festival športa Kranj 2019:
Miniolimpijada
Športni center Kranj
Ustvarjalna delavnica: Risanje in
ustvarjanje s kamni
Medgeneracijski center
Razstava: Jasmina Jakopanec,
Modra krajina, Layerjeva hiša
Festival športa Kranj 2019: Otrok in
šport, Stolp Škrlovec
Razstava: Tjaša Gnezda, Koordinate
instinkta, Layerjeva hiša
Predstava: Razlika med švicarsko
nemščino - visoko nemščino švicarski dialekti (obvezna
predhodna prijava), Švicarska šola

Zveza FZS skupaj z Gorenjskim muzejem ob pod- 19:00
pori Pošte Slovenije pripravlja že deveto specializirano enovitrinsko razstavo – DevetoOkno Kranj
19:00
2019, ki postaja tokrat vseevropska.
19:00 Odprtje razstave Wilhelm Heilinger:
20:00
Meditacija in fotografija
Prešernova hiša
20:00 Akustični večer z Janjo Martinjak
Panorama Stara pošta
20:30 Poletje na Maistrovem trgu: Koala
SREDA, 11. september 2019
Voice izštekani, Kavka bar
19:00 Predavanje in otvoritev razstave:
Rodbina Vurnik in Kranj
PETEK, 6. september 2019
Mestna knjižnica Kranj
15:00 Outsider v skupini - mednarodna
19:00 Festival športa Kranj 2019: Telesna
delavnica gledališke in doživljajske
priprava - kakovost pred količino
pedagogike, projekt KR-BRNO-KR
Stolp Škrlovec
Mestna knjižnica Kranj
18:00 Mednarodni ženski košarkarski
ČETRTEK, 12. september 2019
turnir ‘’Memorial Jerneja Gortnarja
16:00 Okrogla miza RAJ je znotRAJ
2019’ (do 8. septembra 2019)
Izobraževalni center BB
Športna dvorana Planina
17:00
Festival športa Kranj 2019 - Meritve
18:00 Zaplešimo ob glasbi
in
testiranja
Medgeneracijski center
Športni
center Kranj
19:00 Nada Kavčič: Uho in senca,
17:00
Delavnica: Čarobni prsti
predstavitev pesniškega prvenca
Mestna knjižnica Kranj
Layerjeva hiša
19:00
Razstava: Romain Thiery, Rekvijem
20:00 Koncert: Andrej Šifrer, 40 let norosti
za klavirje, Stolp Škrlovec
Letno gledališče Khislstein
21:00 Beach party _ summer edition
KluBar gastropub

SOBOTA, 7. september 2019
10:00
10:00
11:00
12:00
14:00

Otroški Živžav, Pungert
Otroška delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Brezplačno vodenje: Arhitekturni
sprehod, Kranjska hiša
Razstava: Jaka Bonča, Tipkopisi
[tiptih], Layerjeva hiša
BBQ piknik “Slovo poletju”
Kavarna Bazen

SOBOTA, 14. september 2019

8:00
8:30
10:00

Bolšji sejem, Glavni trg
Festival športa Kranj 2019 - Športna
tržnica, Ulice starega mestnega jedra
Pokal Kranja 2019
Športna dvorana Planina

19:00
19:00
20:00
20:00

Znani in neznani Valentin Vodnik
Mestna knjižnica Kranj
Muzejski večer: Oblačila v času
renesanse, Ullrichova hiša
Koncert: Quaz trio
Stolp Škrlovec
Akustični večer s Floro Emo Lotrič
Panorama Stara pošta

18:00
19:00
19:15
19:30
21:00

Predavanje: Inovativne tekstilije
Mestna knjižnica Kranj
Andreja Kosec: Brbotanja,
predstavitev pesniškega prvenca
Layerjeva hiša
Noč ima svojo moč: Pisma iz Egipta
Mestna knjižnica Kranj
Astrološko predavanje: Grška
mitologija in 12 zodiakalnih znamenj.
Medgeneracijski center
DiScO Time: DJ Grega & friends
KluBar gastropub

SOBOTA, 28. september 2019
Vabljeni nad strehe Kranja, kjer bo četrtkov večer s 9:00
slovenskimi in tujimi uspešnicami polepšala odlič20:00
na Flora Ema Lotrič.

PETEK, 20. september 2019
21:00
21:00

Koncert: Der Weg Einer Freiheit,
Downfall of Gaia
Trainstation SubArt
Red Love party
KluBar gastropub

21:00
21:00

Testiranje telesne pripravljenosti
Športni center Kranj
Svetovni pokal v športnem plezanju
Kranj 2019
Športna dvorana Zlato polje
Koncert: Mi2
Bazen Kranj
Klubski maraton radia Študent 2019
Trainstation SubArt

SOBOTA, 21. september 2019
Na tradicionalnem mednarodnem odbojkarskem
turnirju se bodo pomerili Posojilnica Aich Dob
(Avstrija), Mladost Kaštela (Hrvaška), Volley Prata
Pordenone (A2 Italija) in Hiša na kolesih Triglav
(Slovenija).
11:00 Kranska kuhna
Vrt gradu Khislstein
17:00
Sprejem športnikov Kranja
Letno gledališče Khislstein
20:00 Pianopolis 2019: Drago Ivanuša (SI)
Stolp Škrlovec
21:30 Koncert: Hamo in Rudi Bučar
KluBar gastropub

NEDELJA, 15. september 2019
20:00

Pianopolis 2019: Zlati pianisti (SI)
Stolp Škrlovec

10:00

Klubski maraton Radia Študent je najpomembnejši
generator nove glasbene ustvarjalnosti v Sloveniji,
ki s svojim utečenim programom dela, odkriva,
spodbuja in promovira nove kreativne presežke
domače glasbene produkcije.
Med seboj se bodo že 20. leto zapored pomerili 21:00 Večeri z okusom: Bečo & Co
KluBar gastropub
karateisti iz Slovenije in tujine.
10:00
21:00

Predstava: Slovensko komorno
glasbeno gledališče, Ex/odus radosti
Stolp Škrlovec

Otroška delavnica z Muzejčico
Grad Khislstein
Full Gas akustično!
KluBar gastropub

8:00

Noč ima svojo moč: Hiška
eksperimentov
Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 24. september 2019
17:00

Predstava: Grdina
Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 25. september 2019
17:30

Pravljična sredica
Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 26. september 2019

Ex/odus radosti je glasbeno-gledališka freska, poskus ustvarjanja dialoga med orkestrom in igralko. 16:00

TOREK, 17. september 2019
16:00
17:30
21:00

Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj
Pravljična joga
Mestna knjižnica Kranj
Filmsko gledališče: Meja (Ali
Abbasi / Švedska, Danska / 2018 /
110 min / švedščina)
Stolp Škrlovec

SREDA, 18. september 2019
12:30
17:30

Delavnica: Vse naše odiseje, 2. del
Mestna knjižnica Kranj
Pravljična sredica
Mestna knjižnica Kranj

Francoski fotograf se v okviru festivala Pianopolis ČETRTEK, 19. september 2019
predstavlja s fotografsko serijo zapuščenih klavir- 17:00
Predavanje ob svetovnem dnevu
jev v zapuščenih gradovih v Evropi. Za svoje delo je
Alzheimerjeve bolezni
prejel mednarodne fotografske nagrade.
Medgeneracijski center
19:00 Odprtje razstave akademskega
17:00
Delavnica: Čarobni prsti
slikarja, nagrajenca Prešernovega
Mestna knjižnica Kranj
sklada Silvestra Komela
Galerija Prešernovih nagrajencev

NEDELJA, 29. september 2019
17:00

Svetovni pokal v športnem plezanju
Kranj 2019
Športna dvorana Zlato polje

PONEDELJEK, 23. september 2019

PONEDELJEK, 16. september 2019
20:00

Mednarodni karate turnir KRANJ
OPEN, Športna dvorana Planina

16:30
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
20:00

Delavnica: MotiviRAJmo se
Izobraževalni center BB
“Šport je zdravje”
Akademija gibanja in veščin
Delavnica: Čarobni prsti
Mestna knjižnica Kranj
Mednarodni likovni festival: Črno in
belo, Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Pregled arheoloških
izkopavanj v Kranju
Medgeneracijski center
Razstava: Arheološki nakit iz Kranja
Mestna hiša
Koncert: La Familia (Kick-Ass-Ska)
Trainstation SubArt
Koncert: Hafner/Petrušič/Krivec/
Repovž, Stolp Škrlovec

PETEK, 27. september 2019

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 rpizorišče pri župniji, na MlakiKokrici: pri gostišču Dežman. Več na visitkranj.si,
solazdravja.com

VSAK PONEDELJEK
09:00

Vodeni ogledi parka Brdo
Brdo pri Kranju

VSAK TOREK
17:00

Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO SREDO
18:00

Vodeni ogledi parka Brdo, Brdo pri
Kranju

VSAK ČETRETEK
16:00

Četrtki ob vodnjaku, Glavni trg

VSAK PETEK
17:00

Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
8:00
10:00

Sobotni sejem, Glavni trg
Redno vodenje po rovih pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

Obiščite krokodilčka
Sv. Jošt nad Kranjem
Kranjski taborniki so obudili krokodilčka na stari VSAKO NEDELJO
lokaciji na Joštu.
10:00 Redno vodenje po rovih pod starim
17:00
Dan odprtih vrat Krice krace
Kranjem, Kranjska hiša
OKC Krice Krace
16:00
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Kranj, september 2019

NE ZAMUDITE!
FILMMIXER
Šesti festival kranjskega filma se bo poklonil pionirjem
in legendam filma, hkrati pa bo prostor na platnu rezerviral za nov veter kreativnosti. Filmmixer bo odprl film
Kralj plaže (30. 8., igrišče na Planini 1). Iz prve roke
boste lahko izvedeli, kako potekajo bralne vaje, saj jo
bodo Toni Cahunek, Sašo Stare, Barbara Ribnikar in
Dino Kapetanović uprizorili v živo. Brali bodo scenarij
Hladnikovega filma Ko pride Lev (31. 8., terasa Layerjeve hiše). Slovensko premiero dokumentarnega filma, ki
je navdušil občinstvo in strokovno javnost na letošnjem
Sundance festivalu, Hail Satan? si boste ogledali na velikem platnu na parkirišču Stara Sava pri hiši velikega
slovenskega režiserja Boštjana Hladnika (31. 8.). Nedeljski program bo minil v znamenju delavnice Izdelaj
svoj filmski plakat, filmske pantomime in Ta kratkih domačih hitrometražnih filmov.
30. 8.–1. 9. 2019, igrišče na Planini 1, Layerjeva
hiša in parkirišče Stara Sava

Praznik ženske
košarke v Kranju

Razstava dekle iz
ozadja zgodovine

VELIKI MEDNARODNI KOŠARKARSKI TURNIR
2019 – MEMORIAL JERNEJA GORTNARJA

Razstava pripoveduje življenjsko zgodbo preprostega
dekleta iz Predoselj v Kranju, ki je leta 1941 z družino
kneza Pavla Karađorđevića odšla v Afriko, kjer je tudi
ostala in si ustvarila družino. Ljudmila Belcijan je za
Karađorđeviće začela delati najprej na gradu Brdo, nato
pa še na Belem dvoru v Beogradu. Opravljala je različna
dela kot sobarica, perica, likarica, šivilja in varuška Pavlove hčere, princese Elizabete. Pavlova žena, kneginja
Olga, si je do konca življenja dopisovala z Ljudmilo, se
zelo zanimala za njeno družino v Afriki in v vsakem pismu vprašala, kako je z njenimi domačimi v Sloveniji, ki
jih je Ljudmila obiskovala na sedem ali osem let. Njena
zapuščina je pomemben vir za raziskovanje zgodovine
vsakdanjega življenja v Predosljah z okolico, hkrati pa
ponuja edinstven vpogled v življenje mladega dekleta,
ki je na pragu druge svetovne vojne nepričakovano in v
naglici za vedno zapustila domovino.

Obeta se nam pravi praznik ženske košarke, saj tako
uglednih in kakovostnih ekip v Kranju še nismo gostili.
Med seboj se bo pomerilo šest vrhunskih ekip iz Rusije,
Češke, Italije, Madžarske ter Slovenije. Z dogodkom
se Ženski košarkarski klub Triglav želi približati najmočnejšim evropskim turnirjem, športnicam zagotoviti primerno konkurenco, gledalcem pa ponuditi pravi
košarkarski spektakel. Turnir je posvečen spominu na
ustanovitelja, dolgoletnega predsednika in podpornika
kluba, gospoda Jerneja Gortnarja. Klub je popeljal v
sam vrh slovenske košarke in uspel ženski košarki v
naši regiji ustvariti večjo prepoznavnost. Z memorialnim
turnirjem v klubu želijo ohraniti spomin nanj in mu izkazati zahvalo ter spoštovanje. Vsi ljubitelji košarke ste
vabljeni, da se turnirja udeležite v čim večjem številu ter
s športnim navijanjem spodbujate dekleta.

Na ogled do 20. 9. 2019, Mestna hiša

6.–8. 9. 2019, športna dvorana Planina

Neverjetne gore
EVEREST 40 LET OD PRVEGA SLOVENSKEGA VZPONA
V okviru projekta Neverjetne gore vljudno vabljeni na
ogled razstave Everest 1979–2019, 40 let prvega
slovenskega vzpona na vrh sveta. V projektu Neverjetne
gore so se združili Slovenski planinski muzej, Čebelarski muzej, Tržiški muzej, Medobčinski muzej Kamnik,
Gorenjski muzej in Loški muzej Škofja Loka. V okviru
projekta je bila vzpostavljena Gorenjska muzejsko-planinska transverzala, ki nas čez hribe vodi od muzeja
do muzeja. Z nakupom vstopnic za vseh šest muzejev
dobite tudi vodnik, v katerem najdete nagradne igre in
v muzejih ter na hribih zbirate žige. Vsi tisti, ki boste
v enem letu prehodili Gorenjsko muzejsko-planinsko
transverzalo, kakor tudi tisti, ki boste obiskali vseh šest
muzejev, prejmete nagrado. Potegujte se za lepe nagrade, zbirajte žige in iščite zaklade GeoCache.

Koala voice
V intimni ambient Kavka bara prihajajo vedno odštekani Koala voice, ki se bodo za zaključek Kavkine poletne
scene izštekali samo za vas in za vse nespeče »ta mestne«. Po zmagi na prvi ediciji natečaja dijaških bendov
Špil liga je šla njihova glasbena pot le še strmo navzgor.
S svojo zasvajajočo mešanico roka, popa, diska, panka
ter neustavljivo odrsko prezenco navdušujejo občinstvo
doma in v tujini. Pridite prisluhnit, s čim vas bodo Manca Trampuš, Miha Prašnikar, Domen Don Holc in Tilen
Prašnikar tokrat očarali.
5. 9. 2019 ob 20.30, Kavka bar

Na ogled do konca maja 2020, podstrešna galerija
gradu Khislstein

JOEP BEVING (NL)
DRAGO IVANUŠA (SI)
SHIDA SHAHABI (IR/SE)
CARLOS CIPA (DE)
ZLATI PIANISTI (SI)

Sprejem
športnikov Kranja
Sprejem športnikov je vsakoleten poseben dogodek,
kjer se s podelitvijo športnih priznanj Mestna občina
Kranj ter športni navdušenci poklonimo kranjskim
športnikom za njihove dosežke. Letos bo podeljenih 18
velikih plaket, 24 malih plaket ter 51 individualnih in 5
ekipnih športnih znakov Mestne občine Kranj. Podeljena bo tudi Velika športna nagrada za življenjsko delo.
S kranjskimi športniki, ki so v lanskem letu kranjski
šport vpisali v zemljevid športne zgodovine, se lahko
spoznate v soboto, 14. septembra, ob 17. uri v avditoriju Letnega gledališča Khislstein. Nagrajenci si, kot
neprecenljivi ambasadorji športna in Kranja, zaslužijo
naš bučen aplavz in iskrene čestitke. Po sprejemu sledi
koncert pevke Alye.

ite novega
Ne zamud rihaja 20.
videa, ki pmbra!
septe

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

Krančkova poletna pustolovščina
Rovi pod starim Kranjem s škratom
Krančkom
Škrat Kranček že od nekdaj rad raziskuje mestne kotičke. Če tudi
tvojo druščino zanima kranjsko podzemlje, te vabi v rove, kjer se
skriva pred mestnim vrvežem. Z veseljem vas bo sprejel in vam dovolil pokukati tudi v svojo prenovljeno sobico.
Skrivnostni svet kranjskih rovov razkriva tudi številne jamske živali,
kot so netopirji in pajki. S pomočjo pravljic in legend vam bo naš
lokalni turistični vodnik predstavil svet kranjskega podzemlja. Ko
boste hodili po rovih, pa bodite pozorni, saj se škrat Kranček spretno
in neopazno smuka po mrežah kranjskega podzemlja. Kaj hitro vam
namreč lahko zmanjka del malice, še posebej če imate s seboj kaj
okusnega. Na koncu poti se vam bo ponovno pridružil tudi škrat, ki
vam bo pomagal poiskati skriti zaklad. Ogled je po naročilu, kontaktirajte nas na info@visitkranj.si.

Dan odprtih vrat Krice krace
V hiši Krice krace 27. septembra 2019 med 17. in 19. uro pripravljajo prav poseben uvod v novo
ustvarjalno sezono. Če bo vreme naklonjeno, bo večino dogajanja potekalo na vrtu, ki so ga malo
preuredili in pomladili. Pridružili se boste lahko kakšni delavnici, prisluhnili pravljicam, si ogledali
predstavo in še marsikaj.

14. 9. 2019 ob 17.00, Letno gledališče Khislstein

Otroški živžav na Pungertu
sobota, 7. september 2019

Vpis
abonmajev
Prešernovo
gledališče

13. - 15. 9. 2019

Stolp Škrlovec, Layerjeva hiša Kranj
Predprodaja vstopnic: olaii.com, Trafike 3 DVA,
OMV bencinski servisi, Kavarna Layer

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

Prešernovo gledališče vas med 2. in 14. septembrom (za vpis abonmaja Špica in Sobotna matineja do
30. septembra) vabi k vpisu abonmajev! Redni abonma v letošnji sezoni ponuja ogled predstav Rajzefiber
(Goran Vojnović, r. Anica Tomić), Strahovi (Henrik Ibsen, r. Igor Vuk Torbica), Večja od vseh (Rok Vilčnik rokgre, r. Alen Jelen), Dr. Prešeren (Neda R. Bric, r. Neda R. Bric) in Škofjeloški pasijon (oče Romuald/L.
Marušič, r. Jernej Lorenc). Abonma Plus je nadgradnja rednega abonmaja, ki si ga lahko nadgradite z eno
ali več dodatnimi predstavami do zapolnitve prostih sedežev. Na voljo sta še abonma Špica, ki je namenjen dijakom in študentom, ter abonma Sobotna matineja za otroke od 3. leta starosti dalje in njihove
starše. Vpisi potekajo na blagajni gledališča vsak delovnik med 9. in 12. uro ter 16. in 18. uro, ob sobotah
med 9. in 11. uro ter eno uro pred začetkom predstav. Prešernovo gledališče za prešernega duha!

PROGRAM ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

Organizatorji si pridružujejo pravico do
spremembe programa. Organizatorje prosimo,
da informacije o oktobrskih dogodkih oddate do
15. septembra 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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Kranj postaja vse bolj priljubljena
turistična destinacija
Kranj odlično izhodišče za odkrivanje
Gorenjske, s svojo kulturno ponudbo pa
privablja vse več domačih in tujih obiskovalcev.
Število turističnih prihodov in prenočitev se
je v Kranju v zadnjih petih letih podvojilo,
tako da je Kranjski turizem v zadnjih petih
letih rastel po povprečni letni stopnji dvajset
odstotkov. Močno se je povečala zasedenost
kranjskih hotelov, povprečna doba bivanja pa
je ostala enaka, okrog 1,75 dneva.

V prvi polovici letošnjega leta smo v Kranju
zabeležili 57.873 turističnih prenočitev in
33.257 turističnih prihodov. Kljub temu, da
se je konec aprila zaprl Hotel Brdo, ki predstavlja pomemben delež v kranjski turistični
ponudbi, se je število prenočitev v zadnjem
letu povečalo za dobrih deset odstotkov. Največ turističnih prenočitev v občini Kranj, kar
93 odstotkov, ustvarijo gostje iz tujine, ki prihajajo iz Južne Koreje, Madžarske, Nemčije,
Srbije, Poljske, Avstrije, Italije in Velike Britanije. Največ prenočitev ustvari hotel Creina,
v zadnjih letih pa se je močno povečala ponudba hostlov, apartmajev in zasebnih turističnih sob.
Kranj obišče še vedno največ domačinov in
lahko smo ponosni, da je Kranj avtentično
mesto, ki izraža povsem lokalni, gorenjski
karakter. Kljub temu pa smo veseli, da mesto
obišče vsako leto več gostov iz tujine. Obisk
tujih turistov v TIC-u se je v letošnjem letu
povečal za 23 odstotkov, vodenih ogledov po
Kranju pa za 27 odstotkov.

Pomemben kazalec zanimanja za Kranj je
tudi rast obiska spletne strani www.visitkranj, kjer je zbrana celotna aktualna turistična ponudba v Kranju. Obiskovalci so se aktivno odzvali na letošnjo promocijsko kampanjo
Kranja pod sloganom Alpski mik, mestni šik,
ter nov promocijski film Kranja, ki je v prvem
mesecu zabeležil več kot 68.000 ogledov.
Največja turistična investicija v občini Kranj
je prenova hotela na Brdu, ki bo predvidoma
odprl svoja vrata februarja 2021, v drugi polovici leta 2021 pa bo Brdo tudi središče polletnega slovenskega predsedovanja Evropski
skupnosti.
Vse navedeno kaže na zelo dobro delo vseh
soustvarjalcev kranjskega turizma. Kranj skozi celo leto ponuja zanimiv izbor dogodkov in
prireditev, ima bogato kulturno dediščino,
atraktivno staro mestno jedro in večkrat nagrajena hotela Actum in Brdo.
Zavod za turizem in kulturo Kranj na številne
različne načine razvija in promovira celotno
turistično ponudbo destinacije. Redno spremljamo in analiziramo dogajanje v Kranju
ter izvajamo svoje ukrepe. Lansko leto smo
izvedli poglobljeno anketo med kranjskim
turističnim gospodarstvom, letos avgusta pa
med turističnimi obiskovalci Kranja. K sodelovanju pri raziskavi bomo povabili tudi domačine. Rezultati raziskav bodo predstavljali
dobro osnovo za pripravo nove strategije razvoja kranjskega turizma, ki jo bomo začeli
snovati v letu 2020.
Mag. Tomaž Štefe,
direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj

za otroke
Rovi pod starim Kranjem
25. - 30. 10.
SOBOTA

31

OKTOBER
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izkustvena delavnica na temo
medgeneracijskega nasilja

V Kranj prihajajo strokovnjaki gledališke, doživljajske pedagogike in dramske vzgoje iz mesta Brno na Češkem. Na konkretnem primeru
bodo pokazali, kako zelo pomembna je doživljajska pedagogika in empatija za odraščajočega človeka.
Delavnica je drugi del projekta KR–BRNO–KR,
ki ga je delno podprla MO Kranj. Glavna tema
projekta je pedagogika prostega časa otrok,
mladine, pa tudi odraslih.
Nosilec projekta je Kulturno, umetniško in
izobraževalno društvo APéL iz Kranja, ki se
ukvarja s podobno dejavnostjo, ter partner
iz Češke SVČ LUŽANKY – središče prostega
časa. Ti bodo predstavili enega od programov
sodelovanja s šolami, ki ga redno izvajajo in je
odličen primer dobre prakse povezovanja ne-

formalne in formalne vzgoje in izobraževanja.
Poleg delavnice bodo predstavili obširno delo
organizacije, ki zgolj v enem mestu upravlja 11
hiš oz. centrov ter beleži več kot sedemdeset
let delovanja.
Delavnica je odprtega tipa in namenjena vsem,
ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem otrok
in mladih ter njihovim prostim časom, ter tudi
gledališčnikom in umetnikom nasploh. Vstopnine ni. Prijave in info: info@drustvo-apel.si.
Delavnica bo v petek, 6. septembra 2019,
od 15. do 19. ure v Mestni knjižnici Kranj.

Kranj želi biti najlepše in
najgostoljubnejše slovensko mesto
Turistična zveza Slovenije že 28 let zapored
prireja tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna. Za laskavi naslov najlepše in najgostoljubnejše večje mesto se v zadnjih nekaj
letih poteguje tudi Kranj. V kategoriji velikih
mest se bomo pomerili s Koprom, Celjem,
Ljubljano, Mariborom, Velenjem in Novim
mestom. Ocenjevalna komisija je Kranj obiskala 23. avgusta. Naš uspeh pa je odvisen
tudi od vas. Oddajte svoj glas za Kranj na
www.turisticna-zveza.si/glasovanje-2019.

Zmagovalca bodo razglasili na Dnevih slovenskega turizma 11. novembra v Ljubljani.

Arhitekturni
sprehod
V Kranju so svoj pečat pustili tudi najvidnejši
predstavniki slovenske moderne arhitekture
dvajsetega stoletja Jože Plečnik, Ivan Vurnik
in Edvard Ravnikar. Na brezplačnem vodenem arhitekturnem ogledu boste spoznali njihove umetnine ter videli, kako spretno so jih
umestili v starejšo arhitekturo Kranja. Zbor je
v Kranjski hiši 7. septembra ob 11. uri.

SOBOTA

31 DUBIOZA
KOLEKTIV

AVGUST
ob 21h

ob 16., 17. in 18. uri
Noč čarovnic za odrasle
v rovih pod starim Kranjem

NOCNA MORA

FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE
SOBOTA

Outsider v skupini

ROVI POD STARIM
KRANJEM

OKTOBER

www.visitkranj.com

PETEK

6

SEPTEMBER
ob 20h

Strašljivo doživetje
v kranjskem podzemlju

PETEK

14

SEPTEMBER
ob 17h

ANDREJ ŠIFRER:
40 LET NOROSTI

SPREJEM
ŠPORTNIKOV KRANJA

ALYA

GLAVNI TRG

VRT GRADU KHISLSTEIN

AVGUST

SEPTEMBER

SOBOTA
od 11.00
do 24.00 ure

SOBOTA
od 11.00
do 22.00 ure

31

14

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, Lili Čadež, Bernard Alič, Tania Mendillo, Primož Hieng, Jošt Gantar. Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 38.000, Mesec: avgust 2019.
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Mladi

Na praksi v ganski bolnišnici
Življenje teče zelo počasi in nič hudega ni, če zamujaš. To je bila ena prvih stvari, ki se jih je študentka medicine Eva Flajnik morala privaditi ob
enomesečnem bivanju v Akri, glavnemu mestu Gane. Julija je bila na študentski izmenjavi, ta izobraževalno-kulturna izkušnja je bila zanjo zelo dragocena.
Suzana P. Kovačič
Eva Flajnik iz Zgornje Besnice je študentka ljubljanske medicinske fakultete,
jeseni gre v četrti letnik. Julija je bila na študentski izmenjavi v Gani. Pridobila je
novo medicinsko znanje, se
srečala z boleznimi, ki za
naše kraje niso tako značilne oziroma jih preprečujemo s cepljenjem. Vsak dan
je hodila na prakso v največjo bolnišnico v Akri, pravzaprav je to kampus, sestavljen iz več bolnišničnih
stavb in študentskega doma,
v katerem je stanovala Eva.
"To je tudi največja bolnišnica v Gani in celo največja
v tem predelu Afrike, veliko
večja kot ljubljanski klinični
center. Deset študentov nas
je bilo na izmenjavi, a sem
bila edina Slovenka. Razporedili so nas po oddelkih,
mene na t. i. medical department, ki združuje vsa področja medicinske obravnave razen ginekološko-poro-

dniškega oddelka in kirurgije, ki sta samostojna oddelka. Tu so tako ledvični kot
nevrološki in kardiološki
pacienti, po sistemu, da pacienta namestijo tja, kjer je
prazna postelja; tak sistem
pri njih funkcionira. Izven
tega sem se dogovorila tudi
za nekaj prakse na ginekološko-porodniškem oddelku,
prisostvovala naravnemu
porodu in celo asistirala pri
dveh carskih rezih – načrtovanem in nujnem. Ta izkušnja je bila zelo zanimiva,
saj mi pri nas česa takšnega
še ne bi dovolili."
Za zdravstveno zavarovanje
v Gani na leto plačujejo pet
evrov (preračunano iz njihove valute), povprečna plača
je 150 evrov. "Za teh pet
evrov imajo v bolnišnici krito najbolj osnovno oskrbo in
prvi pregled zdravnika. Rjuhe za bolnišnično posteljo
morajo pacienti prinesti od
doma in tudi hrano pacientom večinoma prinašajo
svojci, ker si je ne morejo

privoščiti, ker jo je treba dodatno plačati. Odvzem krvi
dodatno stane pet evrov,
rentgen pljuč deset evrov,
preiskava s CT sto evrov.
Kdor nima denarja, mu tega
ne opravijo, četudi je urgentno," je pojasnila Eva. Morda pa ravno zato, razmišlja,
tamkajšnji zdravniki že ob
prvem pregledu pacientom
poskušajo postaviti čim bolj
natančno diagnozo, da omilijo stisko, ki bi jo finančno
povzročili dodatni pregledi.
Ganci so sicer zelo prijazni,
odprti ljudje in povezani
med seboj. Vsaj tak vtis si je
ustvarila Eva. Uradni jezik
je angleščina, ker je bila
Gana angleška kolonija, ljudje pa na ulici komunicirajo
še največ v lokalnih jezikih,
najbolj razširjen je twi.
Za raziskovanje Gane kaj
dosti časa ni bilo, na nekaj
izletov pa so se študentje, ki
so bili na izmenjavi, le odpeljali. Eve se je najbolj dotaknila utrdba Cape Coast Castle, kamor so v zgodovini

kolonialisti strpali sužnje,
preden so jih s čolni poslali
po svetu. "To so bili prostori, človeka nevredni. Sužnji
so bili natrpani eden do
drugega, samo stali so lahko ali pa ležali eden na drugem, z enim samim okencem v prostoru. Dobili so za
dlan nekih ostankov hrane
na dan, bili so brez sanitarij
in tudi brez možnosti, da bi
šli lahko kam drugam na
potrebo. Vse to tu še občutiš, zares me je pretreslo,"
je povedala. Enkrat so se
povzpeli na najvišji ganski
hrib, 885 metrov visoko
Afadjato. "Hodili smo
manj, kot hodim na Sv. Jošt
nad Kranjem, a je bilo zaradi vlage in vročine zelo zahtevno. Obiskali so še turistično plažo Takoradi, ki leži
dvesto kilometrov od Akre, a
so za pot zaradi slabe cestne
infrastrukture samo v eno
smer porabili skoraj ves
dan.
Izmenjavo je Evi Flajnik
omogočilo slovensko dru-

Eva Flajnik (zadaj druga z desne) s še drugimi tujimi študenti
medicine pred bolnišnico v Akri
štvo študentov medicine, ki
je del mednarodne zveze
študentov medicine IFMSA.
A zato, da je imela priložnost odpotovati v Gano, je
morala v celotnem študij-

skem letu zbrati čim več
točk z dodatnimi aktivnostmi. Gansko izkušnjo, sama
jo opiše kot izobraževalno-kulturno, jemlje kot dragoceno.

"Zlati" Tevž Lotrič
Na olimpijadah iz znanja so se letos izjemno izkazali tudi nekateri dijaki
Gimnazije Kranj.
Mateja Rant
Kranj – Med dijaki, ki so letos Gimnazijo Kranj zastopali na mednarodnih olimpijadah iz znanja, je zagotovo najbolj izstopal dijak
mednarodne mature Tevž
Lotrič, ki je na petdeseti
mednarodni fizikalni olimpijadi v Izraelu osvojil zlato
medaljo in v absolutni konkurenci 360 dijakov iz 78
držav osvojil 17. mesto. Od
evropskih tekmovalcev so se
pred njim višje uvrstili le trije Rusi, so pojasnili v Društvu matematikov, fizikov in
astronomov. "To je neizpodbitno največji dosežek posa-

Tevž Lotrič / Foto: Primož Pičulin

meznika iz Slovenije v polstoletni zgodovini tega tekmovanja in šele tretja zlata
medalja za Slovenijo."
Tevž Lotrič se je še pred
mednarodno olimpijado v
začetku junija udeležil tudi
evropske fizikalne olimpijade, kjer je prav tako osvojil
zlato medaljo in peto mesto
med vsemi tekmovalci. Na
šestdeseti mednarodni matematični olimpijadi v Bathu pa si je prislužil priznanje. Fizika, priznava Tevž
Lotrič, je eden njegovih najljubših predmetov. "Rad
imam sicer vse, kar je povezano z matematiko, informatiko ali fiziko, ker so za-

deve logične in je marsikaj
mogoče spoznati s pomočjo
logičnega sklepanja. A pri
fiziki mi je še posebno všeč,
ker je zelo uporabna, matematika lahko hitro postane
abstraktna." Tevž Lotrič bo v
prihodnjem šolskem letu
obiskoval četrti letnik programa mednarodne mature.
Za ta program se je odločil,
ker mu bo to olajšalo študij
v tujini, je pojasnil in dodal,
da je prednost tega programa tudi v tem, da imajo
samo šest predmetov, tako
da se lahko resnično posvetiš stvarem, ki te zanimajo.
Ob obveznih predmetih, to
je matematiki, slovenščini
in angleščini, si je sam izbral še fiziko, kemijo in filozofijo.
Njegove uspehe na olimpijadah iz znanja so dopolnili še
nekateri drugi dijaki Gimnazije Kranj. Tjaša Sušnik je
osvojila srebrno medaljo na
17. evropski naravoslovni
olimpijadi v portugalski Almadi, Job Stopar pa na mednarodni geografski olimpijadi v Hongkongu. Aleš Globočnik se je z 51. kemijske
olimpijade v Parizu vrnil z
bronasto medaljo, Benjamin Bajd pa je osvojil bronasto medaljo na 31. srednjeevropski olimpijadi v računalništvu in informatiki v
Bratislavi ter na 31. mednarodni olimpijadi v računalništvu v Bakuju.

e-Pedal
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z enim pedalom.
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Kultura
Džez spet doma

Gledališče in ples zares

Jazz kamp Kranj je še enkrat znova navdušil. Koncerti dobro obiskani.

V sodelovanju Društva APéL iz Kranja in Središča prostega časa Lužánky
iz Brna bo prihodnji petek v Mestni knjižnici Kranj potekala mednarodna
delavnica Outsider v skupini. O slovensko-češkem partnerskem projektu
smo se pogovarjali z iskrivima sogovornicama Andrejo Stare
in Talijo Kaličanin.
Igor Kavčič
Kranj – Ljubiteljici kulture in
umetnosti v vsej svoji misli,
Kranjčanki Andreja Stare in
Talija Kaličanin, sta Kulturno, umetniško in izobraževalno društvo APéL ustanovili
pred dvema letoma in bosta s
septembrom vstopili v tretjo
sezono skupnega delovanja.
Andreja je magistrica alternativnega in lutkovnega gledališča, na praški Akademiji
dramskih umetnosti izšolana
akademska igralka in gledališka pedagoginja, Talija je
magistrica profesorica andragogike. V Društvu APéL v
svet umetniškega ustvarjanja
in k osebnostni rasti vodita
predvsem otroke in mladino.
Glavno področje dela v društvu je odrsko ustvarjanje v
vsej svoji stilski širini s poudarkom na gledališču in plesu, njunem prepletanju ter
vključevanje drugih odrskih
umetnosti (glasba, petje, lut-

Na koncertu mentorjev sta igrala tudi Gregor in Primož Grašič. / Foto: Gorazd Uršič

Igor Kavčič
Kranj – Druga polovica
avgusta je tudi letos minila v
znamenju Jazz kampa
Kranj. Brata Primož in Gregor Grašič sta že šestnajstič
v zadnjih petnajstih letih v
mesto privabila plejado
vrhunskih izvajalcev džezovske glasbe, ki so bogatili
večere na koncu mesta. Skupine in posamezniki, ki
ustvarjajo v različnih glasbenih zvrsteh, ki imajo svojo
glasbeno osnovo v džezu, so

na koncerte privabili številno publiko.
Še enkrat znova se je pokazalo, kako dobro se je prijel
program v slogu ''za vsakega
nekaj, vselej pa kvalitetno''.
Poslušali smo tako žlahtni
sving, mojstre džezovske
improvizacije, džezovske
standarde z odličnimi vokalisti do glasbe s pridihom rocka in muzike mladih obetavnih glasbenikov, udeležencev džezovskih delavnic. Eni
so uživali ob simpatičnih
vokalistkah Supreme sisters,

drugi ob vrhunskih vibracijah mentorjev Jazz kampa,
tretje je navdušil Janez Bončina - Benč s svojo skupino,
še enkrat znova pa sta v Letnem gledališču Khislstein že
tradicionalno izstopala pianista Emil Spanyi in David
Gazarov, tokrat ob spremljavi dveh bobnarjev ter basista
Maria Mavrina in kitarista
Primoža Grašiča.
Jazz kamp Kranj je tudi po
poldrugem desetletju še
kako živ, zato živel Jazz
kamp 2020.

ologinja in bohemistka Katja
Ropret Perne. Skupaj s Tomášem Mohaplom Doležálom
bosta predstavila delovanje
omenjenega zavoda, sledila pa
bo delavnica gledališke in
doživljajske pedagogike na
temo medgeneracijskega nasilja. Delavnica je namenjena
vsem, ki se na kakršen koli
način ukvarjajo z gledališčem,
gledališko pedagogiko, formalno in neformalno vzgojo
in izobraževanjem otrok, mladostnikov in tudi ostalih generacij ter vsem, ki oblikujejo,
izbirajo in podpirajo programe in dobre prakse v vzgoji in
izobraževanju.
"V juniju sva bili na gostovanju v Brnu fascinirani, kako
dobro je tam urejeno s centri
za preživljanje prostega časa,
v katerih se ukvarjajo z različnimi vrstami umetnosti, od
gledališča, cirkusa, likovne
dejavnosti do glasbe, plesa
…" pripoveduje Talija,
Andreja pa dodaja: "Na nji-

delavnicah sodelovali tudi
učenci igralske šole POTica, ki
deluje v Društvu APéL.

Za osebnostni razvoj
mladih
Poleg omenjene šole, ki ima
tri skupine otrok in mladostnikov, v društvu delujejo še
odrasla skupina v Gledališču
Mice Potice, Plesno-igralska
pripravljalnica z vrtčevskimi
otroki, odrasla plesna skupina MIG in skupina likovnikov in glasbenikov MIŠunga.
Društvo je v komaj dveh letih
delovanja s svojimi kreacijami doseglo številne uspehe,
od nagrad in uvrstitev na
državni nivo srečanj gledaliških in plesnih skupin v
okviru JSKD do gostovanj
doma in na tujem. "Največji
dosežek pa je vzgajanje kritičnega, aktivnega, razmišljujočega in odgovornega človeka, predvsem otrok in mladine," je prepričana Andreja
Stare. V lanskem šolskem

Prihaja Pianopolis
Kranj – Med 13. in 15. septembrom bo v Stolpu Škrlovec potekal festival Pianopolis. Prvi festival za mesto in
klavir v treh večerih v kranjskem Stolpu Škrlovec povezuje sodobne, klasične, džezovske, elektronske in avtor-

ske zvoke klavirja. Po lanskem junijskem uličnem
koncertnem maratonu in
septembrskem festivalu
Layerjeva hiša s programskima partnerjema PianoRoomom in KUD Kataman naznanja drugi jesenski klavirski praznik s premiernimi
nastopi domačih in medna-

rodnih glasbenikov. V treh
koncertnih večerih se bodo
predstavili Joep Beving, Shida Shahabi, Carlos Cipa,
Drago Ivanuša ter Zlati pianisti: Lara Oprešnik, Matija
Drofenik, Urban Stanič,
Nastasja Češnjevar Ušumović, Vid Ibic, Pia Landeker in
Tobija Avšič.

Andreja Stare in Talija Kaličanin stavita na profesionalni pedagoški pristop pri razvoju
ustvarjalnosti otrok in mladih. / Foto: Igor Kavčič
ke, video ...). Če Andreja že
dolgo ustvarja na področju
gledališča, je Talija že od svojega otroštva dejavna v plesu.
V združevanju obeh želita
otrokom, mladim pa tudi
odraslim omogočiti kulturno
ustvarjanje, vzgojo in izobraževanje, kvalitetno preživljanje prostega časa, medgeneracijsko, mednarodno in
meddruštveno povezovanje,
pri čemer vztrajata na višjem
umetniškem nivoju.

Gostje iz Brna
ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK, GLAVNI TRG 2, KAMNIK

Igor Kavčič

Sad njunega mednarodnega
sodelovanja je tudi delavnica z
naslovom Outsider v skupini,
ki bo na sporedu v petek, 6.
septembra, od 15. do 19. ure v
veliki dvorani Mestne knjižnice Kranj. Pripravljata jo skupaj
z Javnim zavodom Središče
prostega časa Lužanky iz
Brna, v okviru katerega v enoti
Labyrint (studio dramske
vzgoje) ustvarja tudi na Češkem delujoča Kranjčanka soci-

hovem festivalu sva odigrali
predstavo Voda – modra zgodba in od strokovne žirije
prejeli zelo konstruktivno
oceno ter potrditev visokega
umetniškega in pedagoškega
nivoja najinega dela. "
Tema tokratne delavnice bo,
kot med vrsticami pove že
naslov Outsider v skupini,
medvrstniško nasilje in ustrahovanje. Udeleženci programa bodo s pomočjo gledaliških vaj za skupinsko dinamiko
najprej vzpostavili medsebojne, skupinske odnose ter
odnos do tematike. Kasneje
bodo preko igranja vlog ter
drugih metod (gledaliških,
pedagoških, doživljajskih)
poskušali razumeti položaj
žrtve in nasilneža pa tudi položaj zunanjih opazovalcev nasilja. Iskali bomo poti k medsebojnemu razumevanju,
empatiji, strpnosti do drugačnih ter iskali načine, kako reagirati v nasilni situaciji. Ob
obeh gostih iz Brna bodo v

letu se je različnih celoletnih
programov v društvu udeležilo več kot petdeset otrok in
mladih.
V oktobru bosta skupaj s tremi
mladimi plesalkami premierno predstavili gledališko plesni projekt Mala in modra, vseskozi pa bosta pripravljali tudi
produkcije, ki bodo v okviru
delavnic nastajale z otroki in
mladostniki. "Predstavili se
bodo tudi na različnih festivalih, saj midve na njih dobiva
uporabne izkušnje, otroci pa
tudi uživajo, ko lahko drugim
pokažejo, kaj znajo in zmorejo," še dodaja Talija Kaličanin,
Staretova pa dodaja: "Septembra startamo in bomo skupaj
do konca šolskega leta."
Šola sicer deluje v prizidku
Kulturnega doma Primskovo in sogovornici, ki sta vrsto let aktivni tudi v krajevni
skupnosti pri organizaciji
turističnih in družabnih prireditev, si dobrega sodelovanja želita tudi v prihodnje.
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Zanimivosti

Še vedno rad zapleše
Prejšnji teden je v Domu upokojencev Kranj stoti rojstni dan praznoval Ivo Miklavčič, ki je ob
praznovanju tudi pel in plesal, kot je povedal, pa si lepše starosti ne zna predstavljati.
Vilma Stanovnik
Kranj – Ivo (Janez) Miklavčič
se je rodil 20. avgusta leta
1919 v Cerkljah na Gorenjskem v Borštnikovi hiši. Bil
je prvorojenec Ivana iz Selc
v Selški dolini in Emilije iz
Brestij v Goriških brdih. Že
kot otrok je bil izjemno nadarjen za šolo, a kljub možnosti izobraževanja na gimnaziji v Beogradu se je
raje odločil za očetov poklic
in postal sedlarski mojster.
Ko se je začela druga svetovna vojna, je bil ravno na služenju vojaškega roka. Ob
pozivu v nemško vojsko je
pobegnil in se priključil partizanom. Kot komandant
čete Prešernove brigade je
sodeloval tudi pri osvoboditvi
Gorice. Po vojni se je aktivno
vključil v družbeno, politično
in gospodarsko področje.
Spomladi leta 1949 se je poročil s Slavko Fajfar iz Otoč
pri Podnartu, s katero sta stanovala v Kranju, rodili pa so
se jima trije sinovi: Janez,

Storžič bo spet
zaživel
Člani Športnega kluba Dr. Lovka so se odločili,
da najamejo prostore nekdanjega kina Storžič in
v njih postavijo otroški športni center.
Vilma Stanovnik

Ivo Miklavčič s sinovi Borisom, Janezom in Brankom, na katere je zelo ponosen. / Foto: Tina Dokl
Boris in Branko. Kot načelnik oddelka za gradbeno-komunalne zadeve in kasneje
kot direktor Domplana
Kranj je med drugim sodeloval tudi pri postavitvi
Doma upokojencev Kranj.

Minuli torek je Ivu Miklavčiču čestital tudi predsednik
Borut Pahor. / Foto: Tina Dokl

Ivo Miklavčič je vdovec že
skoraj dvanajst let, 38 let je
upokojenec. Kot pravijo njegovi domači in tudi v Domu
upokojencev Kranj, kjer živi
od pomladi leta 2015, vseskozi ohranja veselje do življenja in smisel za humor.
"V življenju sem počel marsikaj, predvsem pa veliko
delal. Danes sem vesel, ker
imam tri delovne sinove, ki
me radi obiskujejo, pa tudi
tri vnuke in vnukinjo. V
domu upokojencev zgledno
skrbijo zame in lepše starosti si ne znam predstavljati,"
je povedal Ivo Miklavčič in
dodal, da mu vsakodnevni
sprehodi v mesto na kavico
dajejo dodatno veselje in
moč, da v domu aktivno sodeluje z domskim Žoga
bendom in pevskim zborom, ob vsaki prireditvi pa je
med prvimi tudi na plesi-

šču. Tako je bilo tudi na njegov stoti rojstni dan, ko je z
veseljem vrtel soplesalke.
Seveda je ob praznovanju dobil tudi veliko čestitk. Poleg
domačih in v. d. direktorice
Doma upokojencev Kranj
Zvonke Hočevar so mu čestitali tudi kranjski župan Matjaž Rakovec, ki mu je izročil
Častno listino Mestne občine
Kranj. V imenu Krajevne skupnosti Vodovodni stolp mu je
čestitala Nada Mihajlović, v
imenu Krajevne organizacije
Rdečega križa Jožica Ribnikar, v imenu Društva upokojencev Kranj Mija Pavlin, v
imenu stanovalcev Marija
Šenk, v imenu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije pa
Jaka Bizjak. Čestitko je slavljencu poslal tudi predsednik republike Borut Pahor,
ki ga je nato minuli torek, ob
obisku v Kranju, tudi obiskal.

Kranj – Kar nekaj pobud in
zamisli je že bilo v minulih
letih, v kaj bi lahko spremenili zapuščene prostore nekdanjega kina Storžič v Delavskem domu v središču Kranja. Da ne bodo še naprej
propadali, pa so sklenili
mladi iz Športnega kluba
Dr. Lovka in konec letošnjega maja lastnoročno začeli
obnovo.
"Tukajšnji prostori so bili
skoraj 15 let zaprti oziroma
se v njih ni nič dogajalo, člani Športnega društva Dr.
Lovka iz Drulovke pa smo
sklenili, da jih vzamemo v
najem in v njih poskrbimo
za nove športne programe.
Odločili smo se, da naredimo prvi otroški športni center v Kranju in celo v Sloveniji. Imamo že nekaj izkušenj, saj skrbimo za nekatere športne programe, med
drugim tudi za uspešno košarkarsko ligo K40," je povedal predsednik Športnega
kluba Dr. Lovka in vodja
Lige K40 Rok Klemenčič in
pojasnil, da bodo v športnem centru pripravljali zanimive in raznovrstne otroške programe. "Vsak otrok
bo lahko na enem mestu
preizkusil vse športe in se
potem odločil, kateri ga najbolj veseli. Naš namen je
predvsem, da otroke navdušimo za gibanje. Zato bomo
v dopoldanskem času sodelovali z vrtci, prav tako bomo
sodelovali s kranjskimi klubi, ki bodo imeli možnost,
da se v našem centru predstavijo in mlade navdušijo

Rok Klemenčič
za vpis v svoje klube," je tudi
povedal Rok Klemenčič in
pojasnil, da je lastnik prostorov še vedno Art Center.
"Sprva smo imeli idejo, da
bi v Kranju naredili športno
akademijo. Na koncu je to
zaradi različnih razlogov padlo v vodo in odločili smo
se, da začnemo delati postopoma. Našli smo prostor in
se v nekaj mesecih dogovorili vse glede financiranja.
Dobili smo nekaj partnerjev
in podpornikov, ki nam pomagajo z materialom. Investicija je za nas kar velik zalogaj, vendar načrtujemo, da
bodo za več kot polovico
stroškov z materialom poskrbeli sponzorji. Delamo
večinoma sami, le pri strokovnih delih nam pomagajo
strokovnjaki," pravi Rok
Klemenčič in dodaja, da je
njihova dolgoročna želja, da
bi prostor odkupili, in da si
želijo tudi, da bi že v septembru začeli izvajati predstavitve programov, v oktobru pa bi že potekale vadbe.

Potniki želijo urejeno
avtobusno postajo
Vilma Stanovnik
Kranj – Kranjski policisti so
sredi popoldneva na avtobusni postaji obravnavali pretep med petimi osebami. Za
tri so ugotovili, da kršijo javni red in mir. Proti njim
zato poteka prekrškovni postopek. Enemu od kršiteljev
so policisti zasegli tudi prepovedano drogo.
To je le eno od zadnjih poročil s kranjske avtobusne postaje, kot pojasnjuje Bojan
Kos s Policijske uprave
Kranj, pa imajo na območju
avtobusne postaje povprečno dve intervenciji mesečno. "Največkrat gre za nedostojno vedenje, prepire, občasno za udarce in pretepe.
Število kršitev se je zmanjšalo po zaprtju gostinskega
obrata. Določeno število
ukrepov je povezanih tudi z
zasegi manjše količine pre-

povedane droge," pravi Bojan Kos in dodaja, da na območju avtobusne postaje izvajajo redne kontrole.
Pred kratkim se je na nas obrnila tudi starejša Kranjčanka
in potožila, da jo na avtobusni
postaji motita umazanija v zadnjem času pa predvsem dejstvo, da so ob manjši prenovi
odstranili klopi, kamor so
prej potniki lahko sedli in počakali avtobus.
"Za čistočo in urejenost avtobusne postaje v Kranju redno skrbi naš zunanji izvajalec. Klopi so bile odstranjene ob delni sanaciji avtobusne postaje, ki smo jo izvedli letos in bodo kmalu
nadomeščene z novimi, " so
pojasnili v Arrivi Alpetour
in dodali, da na zadrževanje
problematičnih oseb na avtobusni postaji opozarjajo
že več let, a se zadeve niso
prida izboljšale.

Izkoristite
jesensko
akcijo!
BREZPLAČNA IZMERA
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Stoji na suhem in vidi pod vodo
Kranjski vaterpolski sodnik Boris Margeta je človek, ki stoji na suhem in vidi pod vodo.

Kranj – Borisa Margeto smo
ujeli nekje med vlago Južne
Koreje in hladom Peruja.
"Pol sveta" je preletel v manj
kot mesecu dni in našel čas
za počitek v Kranju. Boris
Margeta je sodnik v športu,
kjer se marsikaj dogaja pod
vodo. Vaterpolo pa je obenem
šport dolgoletne kranjske tradicije. Zato je res fantastično,
da imamo z Borisom obenem tudi predsednika svetovne sodniške organizacije. Pa
še iskriv sogovornik je povrhu. "Vaterpolo je pač v Kranju mnogim usojen. Tudi sam
sem ga igral, a postal verjetno
najmlajši sodnik v tem športu, kjer so izredno cenjene
izkušnje. Prav zaradi tega, ker
moraš 'videti' v razpenjeni
vodi marsikaj in hitro presoditi. Ko sem pri manj kot tridesetih že stopil na mednarodno sceno, sem bil presenečenje. Ko se ozrem nazaj,
lahko seštejem piskanje na
petih olimpijskih igrah, če
omenim le najbolj zahtevna

tekmovanja. Zato si štejem v
čast, da mi je ob 'olimpijskem
krstu' Juan Antonio Samaranch, legendarni predsednik
Mednarodnega olimpijskega
komiteja, dal posebno priznanje kot najmlajšemu sodniku
na igrah," pravi.
Kaj je bila prelomnica za to,
da ste vzeli piščalko in pristali v beli obleki ob bazenu?
Naj ne zveni, da želim laskati
zdajšnjemu županu. On je
najbolj zaslužen za mojo
sodniško pot. Bil je že ugleden mednarodni sodnik

naprej, navzgor. Danes bi
morda lahko živel samo od
sojenja, a sem še vedno
zaposlen kot informatik.

vaterpola, nesporno prvi v
Sloveniji. Lepega dne me je
poklical in mi povedal, da
ocenjuje, da imam jaz več
možnosti za sodniško uveljavitev, ker sam ne bo zmogel
vseh obveznosti. Nisem
mogel verjeti, da mi je praktično utrl pot navzgor, da mi
je odstopil mesto. Ampak tak
on je. In priporočil me je
mednarodni zvezi in … No,
moral sem se seveda izkazati
tako v praksi s piščalko kot s
teorijo. Redkost je, da se mladenič pri manj kot tridesetih
uveljavi, a potem je šlo samo

Kranj je mesto vaterpola, vi
pa ste trenutno edini pravi
zaščitni znak tega športa.
Nočem gledati tako, vaterpolo se v Kranju zopet prebuja.
Novo vodstvo kluba, novi prijemi in seveda dobro delo z
mladimi – to so osnove. Bilo
pa je tragično v letih, ko so
klub vodili trenerji oziroma
ni bilo prave opore pri vodenju. Klub pač terja odgovoren pristop, ne more vsak
delati vsega. Želim si in
upam, da bi se časi, ko so
bile tribune ob takratnem letnem bazenu nabito polne,
vrnili. Moramo igrati v Jadranski ligi, kjer so zbrani klubi z območja nekdanje skupne države, in zato pozdravljam premik naprej. Mislim
pa, da je naloga Triglava zlasti v tem, da odlične pogoje
za delo spremeni še v rezultate, ki so bili v zadnjih letih
dokaz, da ta šport v našem

Zaradi malverzacij vodilnih je Vaterpolo zveza
Slovenije že skoraj izginila, zdaj ponovno oživlja
in reprezentance zopet tekmujejo. Sedež ni več
v Kranju, kar kaže na izgubo vodilne vloge, a
tudi VK Triglav skuša ponovno prevzeti primat
Kopru, ki je prvak. Predsednik je Zmago
Zadnik, v klubu pa je po tradiciji najboljše delo
z mladimi v Sloveniji. Letos bodo po dolgih letih
zopet tekmovali v Jadranski ligi – eni
najmočnejših v Evropi in svetu.

Boris Margeta deli pravico
in potuje po svetu.
mestu izgublja kakovost.
Sem navijač in podpiram
Triglav.
Kjer pa je najtežje prav z
navijači. Včasih so v Kranju
sodnike metali v vodo …
Sojenje je danes zelo zahtevno, borim pa se tudi za uveljavitev pravil, ki bodo vaterpolo
posodobila. Tudi mi z ''video
sodnikom'' lahko pridobimo,

o tem se včasih pogovarjam z
nogometnim sodnikom
Damirjem Skomino. Sicer pa
je vroče posebej v Grčiji, kjer
so navijači res ognjeviti in ni
lahko biti sodnik. Tudi v južni
Italiji temperament udari na
plano. Ampak: imamo dolgoletno prakso, izkušnje in zato
skušam po tej plati vso pozornost usmeriti v pravilne odločitve. To v vaterpolu ni lahko,
sodnik tu lahko resnično vpliva, a k sreči je golov veliko in
čisto vsaka napaka ni usodna.
Potujem pa povsod po svetu,
tudi to mi je dal vaterpolo.
Slovenski, kranjski vaterpolo jutri?
Kriza vodenja je bila dolga,
šport ni množičen. V Kranj
prihajajo na priprave velesile, po tej plati uživamo velik
ugled. Liga prvakov je tisto
tekmovanje, ki bi bilo vrh
kakovostnega dela, in vložki
v tem športu seveda niso
tako visoki kot na primer v
nogometu. Vsekakor pa bi
to potrdilo Kranj kot mesto
tega lepega športa.

Teden namenjen športu
"Šport je zabava, zabavaj se z nami," je geslo letošnjega Festivala športa,
ki bo septembra potekal v Kranju. Ob predstavitvi društev in klubov tudi
bogat program s predavanji in testiranji.
Vilma Stanovnik

ŠPORTNA ZVEZA KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 35, KRANJ

Miran Šubic

Kranj – Med 9. in 14. septembrom bo v Kranju znova
potekel Festival športa. Festival se je zadnja leta že uveljavil, organizatorji pa vsako
leto pripravijo kaj novega.
"Letošnji festival športa bo že
peti po vrsti, tretjič pa bo
potekal v središču Kranja.
Prireditev se je namreč začela v kranjskem športnem
parku, na pobudo prejšnje
občinske uprave pa smo se
odločili, da jo preselimo v
mesto. Najprej smo bili malce skeptični, vendar se je ideja izkazala kot odlična. Kranj
je s prireditvijo dodatno zaživel, povečal se je tudi obisk
festivala. Osnovna ideja Festivala športa pa je vsa leta
ostala enaka, saj z njim skušamo predstaviti vsa športna
društva, ki na področju Kranja in okolice izvajajo različne športne dejavnosti," pravi
glavni organizator Tadej
Peranovič in dodaja: "Po
novem zakon preprečuje
nagovarjanje otrok za vključitve v športna društva in
klube po šolah, zato smo
otrokom in staršem želeli
vse informacije ponuditi na
enem mestu. Te bodo tako
lahko dobili zlasti na športni
tržnici, ki bo v soboto, 14.
septembra, med 9. in 17. uro
potekala na ploščadi pred

Prešernovim gledališčem.
Na prireditvenem odru bodo
potekali tudi praktični prikazi različnih športnih panog,
na Glavnem trgu pa bo med
12. in 16. uro tudi tekmovanje
v športnem plezanju, pripravili bomo Mini Planico in še
marsikaj. Sicer pa bo sobotno
dogajanje zgolj vrhunec festivala, ki se bo začel že v ponedeljek, 9. septembra, s predavanjem o dopingu v športu,"
pojasnjuje Peranovič.
Rdeča nit letošnjih predavanj
je povezana z zdravjem,
ponedeljkovo predavanje o
dopingu v športu pa je namenjeno predvsem trenerjem,
športnikom in športnim
delavcem. V torek bo sledilo
zanimivo predavanje, ki je
namenjeno tudi staršem, saj
bo dr. Rudi Čajevec predaval
na temo otrok in športa. O
telesnih pripravah bo v sredo
predaval dr. Primož Pori.
Vsa predavanja bodo ob 19.
uri v Galeriji Škrlovec.
Ob predstavitvah športov je
veliko programa namenjenega mladim. "V petek, 13. septembra, pripravljamo športni
dan za tretji razred osnovnošolcev. Predstavili jim bomo
kar dvanajst različnih športnih panog, v sodelovanju z
Zavodom za turizem in kulturo pa bodo otroci iskali tudi
zaklade in spoznavali mesto.
Že v torek dopoldne priprav-

V središču Kranja bo moč
spoznati različne športe.
Fotografija je z lanske
prireditve. / Foto: Primož Pičulin
ljamo tudi mini olimpijado za
otroke Kranjskih vrtcev. V
četrtek ob 17. uri bo na atletskem stadionu potekal Cooperjev tekaški test in test hoje
na dva kilometra, testirati pa
bo moč tudi telesno pripravljenost. To je namenjeno
vsem občanom," pojasnjuje
Peranovič in vabi tudi na zaključno prireditev, podelitev
nagrad športnikom za lansko
leto. "Prireditev, ki jo pripravljamo z Zavodom za turizem
in kulturo Kranj, bo v letnem
gledališču gradu Khislstein,
tam bo potekala tudi Kranjska kuhna in za zaključek še
koncert, " še pravi Tadej Peranovič.
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Šport

Uspešni mladi atleti

Nogometaši Save prvič
na domači zelenici
Medtem ko so nogometaši v prvi in drugi ligi že
dodobra ogreli zelenice, pa so se jim sredi tega
meseca pridružili tudi tretjeligaši.

V Atletskem klubu Triglav Kranj so ponosni na številne mlade atlete in atletinje, ki so v tej sezoni na
državnih prvenstvih in Atletskem pokalu Slovenije osvojili že več kot sedemdeset kolajn, klub pa
uspešno zastopajo tudi na mednarodnih tekmovanjih.

Kranj – "V našem klubu je v
vseh kategorijah trenutno
blizu tristo mladih, okrog sedemdeset pa se jih redno
udeležuje različnih tekmovanj. Z njimi se ukvarja deset trenerjev," pravi Matjaž
Polak, ki med drugim skrbi
tudi za enega letos najuspešnejših klubskih tekmovalcev Roka Ferlana. Ta je namreč državni prvak v teku na
400 metrov med mlajšimi
člani, nastopa pa tudi za slovensko člansko reprezentanco. Rok je na evropskem prvenstvu do 23 let v teku na
400 metrov osvojil 17. mesto
in le za las zgrešil polfinale.
Poleg Roka Ferlana v mednarodni konkurenci uspešno nastopajo tudi nekateri drugi
atleti in atletinje Triglava. Enega večjih uspehov je z drugim
mestom v teku na 800 metrov
na mladinskem balkanskem

prvenstvu v Carigradu dosegel
Rok Markelj. Monika Podlogar je osvojila deseto mesto v
skoku v višino na balkanskem
članskem prvenstvu v dvorani
v Carigradu in 13. mesto na
poletni univerziadi v Neaplju.
Prav tako v Neaplju je Katja
Mihelič osvojila 13. mesto v
metu kopja. Na Poletnem
olimpijskem festivalu evropske mladine, ki je v drugi polovici julija potekal v Bakuju, je
15. mesto v mnogobuju osvojila Neža Dolenc.
Poleg Roka Ferlana, Roka
Marklja, Monike Podlogar in
Katje Mihelič so za slovensko reprezentanco nastopali
tudi Ajda Likar, Karin Kočar,
Tjaša Eržen, Jan Skalar in
Ambrož Škafar.
"V letošnji sezoni so naši tekmovalci osvojili že več kot
sedemdeset medalj na državnih prvenstvih in Atletskem
pokalu Slovenije. Sezona za
pionirje še ni končana, saj jih

Trener v Atletskem klubu Triglav Kranj Matjaž
Polak / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik
Kranj – Kranjski nogometni
prvoligaši iz Triglava so
prejšnji mesec odlično začeli novo sezono, po zadnjih
porazih pa so trenutno uvrščeni na sedmo mesto prvenstvene lestvice.
Za varovance trenerja Dejana Dončića je bil zlasti boleč
poraz v zadnjem, sedmem
kolu, ko so gostili ekipo Celja, ti pa so jih premagali kar
z 0 : 6. "Čeprav klub trdo
gara za uspehe, je očitno
bombastičen vstop v novo
prvoligaško sezono pustil
tudi neželene posledice.
Očitno nekateri niso bili pripravljeni na odgovornost in
pritiske, ki sta jih prinesli
uvodni zmagi in atraktivne

kola v Šiški pri ekipi Bravo,
pa se bo kranjski tretjeligaš
Sava prvič v novi sezoni
predstavil domačim navijačem. Moštvo, ki ga v tej sezoni vodi Aleš Dolinar, je
namreč prvi tekmi v tretji
SNL – zahod odigralo v gosteh. Na prvi tekmi pri Svobodi v Ljubljani so bili domačini boljši in zmagali s 3
: 1, na drugi tekmi v gosteh
pri ekipi Brinje Grosuplje
pa so bili Kranjčani boljši in
slavili z 0 : 1. V Ljubljani je
gol za Savo zadel Matic Kopač, v Grosupljem pa Anže
Cankar. Jutri, v soboto, ob
17. uri bo Sava na domačem
igrišču v Športnem centru
Stražišče gostila ekipo Elta
Izola. "Glede na prvi dve
tekmi v gosteh sem pred ju-

Mlada atleta Rok Ferlan in Neža Dolenc / Foto: Gorazd Kavčič
v septembru čaka še državno
prvenstvo za U12, U14 in
U16," pravi Matjaž Polak.
Naslove državnih prvakov
med pionirji so letos osvojili:
Lana Bodiroža v teku na 60
metrov, Brina Likar v skoku v
daljino, Lan Alidžanović v
metu kopja, Hana Sekne v
teku na 50 metrov z ovirami,
ekipa pionirk in pionirjev
U12 na ekipnem državnem
prvenstvu v mnogoboju, ter
štafeta deklet 4 x 200 metrov
v dvorani.
Med mlajšimi mladinkami je
Neža Dolenc državna prvakinja v teku na 100 metrov, na
100 metrov z ovirami, 400
metrov z ovirami in v mnogoboju. Prav tako je Neža člani-

ca štafete deklet, ki so državne prvakinje v teku 4 x 300
metrov.
Med starejšimi mladinci je
Rok Markelj državni prvak v
teku na 800 metrov, Ambrož
Škafar pa je državni prvak v
mnogoboju in skoku ob palici.
Državne prvakinje so tudi
dekleta, ki so tekle v štafeti 4
x 400 metrov v dvorani.
Med mlajšimi člani je državni prvak v teku na 400 metrov Rok Ferlan, Monika
Podlogar pa je med mlajšimi
članicami državna prvakinja
v skoku v višino.
Naslov državnih prvakov je
osvojila tudi članska štafeta
deklet (dvorana) in fantov v
teku 4 x 400 metrov.

Novi trener Save Kranj Aleš Dolinar je zadovoljen
z začetkom sezone. / Foto: Tina Dokl
predstave. Vse to namreč
prinaša medijsko zanimanje, prepoznavnost in, morda najbolj ključno, zanimanje zastopnikov in klubov iz
tujine," so ta teden med drugim zapisali na svoji spletni
strani in dodali, da obljubljajo, da se podobna tekma
ne bo več ponovila. "Znotraj
kluba bomo s prijemi ustrezno rešili položaj, na navijače pa naslavljamo apel, da
nam še naprej pomagajo
tako, kot doslej. Ker nam to
pomeni več, kot si morda
mislite," so dodali.
Medtem ko ekipo Triglava
jutri čaka že tekma osmega

trišnjo domačo tekmo lahko
optimist. Že pri Svobodi nismo igrali slabo, minuli konec tedne pa smo favorite
premagali na domačem terenu. Za nas upam, da bo
domači teren res prednost,"
je povedal trener Aleš Dolinar.
Jutri se začenja tudi nova sezona v Gorenjski nogometni
ligi. Pari prvega kroga so:
Zarica Kranj – Škofja Loka,
Visoko – Bitnje dobrozasenci.si, Šobec Lesce – Niko Železniki, Britof – Polet, Bohinj – Preddvor, SIJ Acroni
Jesenice – Velesovo. Kranjska Gora je prosta.

Hokejisti v Kranju najprej za pokal

ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 39, KRANJ

Vilma Stanovnik

Kranj – Tako kot lani bo Ledena dvorana Zlato polje gostila
tekmovanje za pokalno lovoriko za hokejiste. Peta izvedba
tega tekmovanja bo med 4. in 7. septembrom, gostitelj turnirja pa bo Hokejski klub Triglav Kranj. V gorenjski prestolnici se bodo tako za naslov letošnjega pokalnega zmagovalca pomerili: HDD SIJ Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, HK
Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK Celje, HDK Maribor in
HD Hidria Jesenice. Prva tekma četrtfinala bo v sredo ob
17.30, druga pa ob 20.30. Ob istih urah bosta tudi četrtkovi
četrtfinalni tekmi. Prva polfinalna tekma bo v petek ob 17.30,
druga pa ob 20.30. Sobotni finale bo ob 20. uri. Javno žrebanje četrtfinalnih tekmovalnih parov bo že danes v Layerjevi hiši v starem mestnem jedru Kranja. Tudi o ekipi, ki bo v
prvem krogu tekmovanja prosta, bo odločil žreb.
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Nagradna križanka
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.

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



1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas
Rešitve križanke (geslo,
sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke)
pošljite do srede, 11. septembra
2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva
ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve
lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Društva in klubi
Jubilej balinarjev
Balinarji iz Čirč so ta mesec praznovali štirideset
let delovanja kluba.
Jože Marinček
Kranj – Balinarji Čirče VAN
DEN 1 v postavi Florjan Pezdevšek, Gregor Mešič, Tomaž Dolinar in Bojan Zupanc so osvojili prvo mesto
na turnirju ob praznovanju
štiridesetletnice delovanja
kluba. V finalu so s 13 : 2
premagali svojo drugo ekipo
Čirče VAN DEN 2, tekmo za
tretje mesto pa so s 13 : 1
proti balinarjem Trate dobili
balinarji Planine.
Prijetno druženje balinarjev
se je na Balinišču Čirče drugo avgustovsko soboto začelo
s tradicionalnim zajtrkom.
Povabilu na turnir se je odzvalo 21 ekip, v Čirče pa je
prišel tudi novi predsednik
Balinarske zveze Slovenije
Primož Marinko. "Štirideset
let delovanja je pomemben

praznik. Prvič sem na balinišču v Čirčah in presenečen
sem, kako dobro prireditev
spremljamo. Lepo je videti
toliko balinarjev na istem
mestu," je dejal Marinko.
Tudi predsednik Sandi Pezdevšek, ki ji na čelu kluba
dolga leta, ni skrival zadovoljstva: "Zgodovina našega
kluba je kar dolga in v tem
času smo marsikaj naredili.
Dobili smo sponzorja in
tudi nekaj drugih podpornikov. Zadnjo sezono je članska ekipa končala na petem
mestu 1. državne lige vzhodne skupine in upam, da
bomo tak nivo obdržali tudi
vnaprej."
Praznovanje pa ni bil le praznik balinarjev Čirč, saj se
jim je pridružilo veliko krajanov, balinarke pa so poskrbele za tradicionalni pasulj.

 Sreda, 11. 9. 2019 ob 10.00 in 25. 9. 2019 ob 17.00
Vesele urice - RUŠČINA.

Ljudska univerza Kranj – 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.« (avtor neznan)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE
V KRANJU
Zaradi lažje organizacije se je na aktivnosti potrebno
prijaviti vsaj en dan prej
na telefon 041 724 134, 04 280 48 25 ali
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 2. 9. in 16. 9. 2019, 17.00–18.00
	
Vesele urice: slovenščina. Ste se priselili v Kranj in si želite
izboljšati pogovorno slovenščino?
 Ponedeljek, 2. 9. 2019, 18.00–19.30
	
,,VAJE dihaj''. Z vadbo odpravljamo plitko dihanje in se
sproščamo.
 Torek, 3. 9. 2019 ob 10.30 in 17. 9. 2019 ob 17.00
Vesele urice - NEMŠČINA.
 Sreda, 4. 9., 11. 9., 18. 9. in 25. 9. 2019, 9.00–10.30
	
Plesne delavnice za ženske 55+. Ob prijetni glasbi in
sproščenem druženju boste na delavnicah spoznavale gibe,
ki izhajajo iz različnih plesnih zvrsti. Priporočena so udobna
oblačila, plastenka vode in podloga za tla. Plešete lahko
v nogavicah ali v oprijetih copatih.
 Sreda, 4. 9. 2019, 18.30–19.45
	
Predstavitev OM Chanting. OM Chanting je več tisoč let
stara skupinska tehnika zdravljenja z zvokom.

Ob jubileju so pripravili turnir. / Foto: Tina Dokl

V hribe in na kolo
V Društvu upokojencev Kranj je najstarejša
planinska in pohodniška sekcija, ki je tudi
najštevilnejša. Aktivni tudi kolesarji.
Vilma Stanovnik
Kranj – V Društvu upokojencev Kranj pravijo, da si
želijo čim večjo udeležbo v
vseh sekcijah, najštevilnejša pa je pohodniška in planinska sekcija. Ta deluje že
več kot trideset let. "Vsak
četrtek je organiziran izlet,
enkrat planinski, drugič pohodni. V zadnjem času pa
so planinski izleti prirejeni
tudi za pohodnike. Letos je
predvidenih 24 planinskih
izletov, od tega 12 težjih.
Pohodniških izletov je tudi
predvidenih 24. Težavnost
je prilagojena zmogljivosti
pohodnikov. Za pohodniške izlete velja manjša višinska razlika. Pri pohodniških izletih si običajno ogledamo tudi kulturno-zgodovinske znamenitosti. Spremljevalcev planinske sekcije je šest, sedem pa pohodniške sekcije. Letos so bili
zelo zanimivi izleti na Nanos, na Češko kočo, tudi
pohodniški izlet v Goriška
brda, kjer smo imeli možnost nakupa češenj in marelic, zelo lep planinski iz-

let je bil po krnskih planinah, ogledali smo si tudi
bohinjske slapove, kar težko pa je bilo do Mangartskega sedla in še naprej do
razgledišča in do ferate,"
sporoča Sonja Gregorič in
dodaja, da so dobra družba,
zdravje in kondicija odlike
planinske in pohodniške
sekcije.
Tudi kolesarska sekcija deluje že desetletja. Letos imajo v programu 26 kolesarskih izletov različnih težavnosti. Vsi kolesarji so zelo
zadovoljni z izleti. Sezona
cestnega kolesarjenja je od
aprila do konca oktobra.
Ostali meseci so namenjeni
organizirani vadbi na kolesih v Mega Centru.
V Društvu upokojencev
Kranj si želijo čim večjo
udeležbo v vseh sekcijah.
Ker bi si želeli biti še bolj
prepoznavni, vabijo k sodelovanju donatorje, katerih
dejavnost bi lahko reklamirali na novih enotnih dresih.
Več o izletih in razpisih lahko izveste na spletni strani
www.drustvoupokojencev.
kranj.si.

 Četrtek, 5. 9. 2019, 17.00–19.00
	
Kdo sem in kako postati to, kar si želim? Na predavanju
boste usvojili znanja, kako spoznati sebe, sprejeti zavrnjene
vidike sebe in jih razviti in integrirati v svoje življenje in na
ta način postati to, kar si resnično želimo biti.
Predava dr. Kristina Knific.
 Četrtek, 5. 9. in 19. 9. 2019, 18.00–20.00
	
Maketarske delavnice. Mojstri vam bodo pokazali, kako
lično sestaviti svojo maketo.
 Četrtek, 5. 9. 2019, 19.15–21.15
Skupinski pogovori in svetovanja.
 Petek, 6. 9. 2019, 18.00–19.30
	
Zaplešimo ob glasbi. Ples je govorica telesa, ki se izraža
skozi ritem glasbe. Obudimo in nadgradimo znanje plesnih
korakov angleškega valčka, fokstrota, swinga in
cha cha cha-ja.
 Ponedeljek, 9. 9. 2019 ob 10.00 in 23. 9. 2019 ob 17.00
Vesele urice - ŠPANŠČINA.
 Ponedeljek, 9. 9. 2019 ob 17.00 in 23. 9. 2019 ob 10.00
Vesele urice - FRANCOŠČINA.
 Ponedeljek, 9. 9. 2019, 17.30–19.30
Ustvarjalnica: Obešanka za fotografijo. S seboj lahko
prinesete školjke.
 Ponedeljek, 9. 9. 2019, 18.00–20.00
	
Sprehod do Bobovških jezer. Zbirališče je pred Kulturnim
domom na Kokrici.
 Ponedeljek, 9. 9. 2019, 18.00–19.30
i.Vitalis vadba.
 Torek, 10. 9. 2019, 17.00–20.00
Ustvarjalna delavnica: Risanje in ustvarjanje s kamni.
 Torek, 10. 9. in 24. 9. 2019, 18.00–19.00
Vesele urice: Esperanto. Vabljeni tudi tisti, ki se esperanta
še niste učili.
 Torek, 10. 9. 2019, 18.00–19.30
Izgubiš ali pa se naučiš - izbira je tvoja. Življenje včasih
kaj vzame, a hkrati tudi ponudi nove priložnosti, ki jih človek
v trenutku izgube ne vidi. Pozitivne učinke izgube uvidimo
šele po določenem času. Kako skrajšati ta »reakcijsko
odzivni čas?

 Sreda, 11. 9., 18. 9. in 25. 9. 2019, 16.00–17.00
Jezikam slovensko. Delavnice slovenščine za otroke
priseljencev od 5. do 10. leta starosti.
 Sreda, 11. 9., 18. 9. in 25. 9. 2019, 17.00–18.00
	
Razumem, znam slovensko. Delavnice slovenščine
za otroke priseljencev od 10. do 15. leta starosti.
 Sreda, 11. 9. 9. 2019, 18.00–19.30
Življenje je praznik, ko so hormoni v harmoniji.
Zdravje in dobro počutje sta odvisna od skladnega
delovanja hormonov.
 Četrtek, 12. 9. 2019 ob 10.30 in 26. 9. 2019 ob 17.00
Vesele urice - ITALIJANŠČINA.
 Četrtek, 12. 9. 2019, 17.00–18.30
	
Šiviljska delavnica. Na delavnici sami popravite svoja
oblačila ali si sešijete nova.
 Četrtek, 12. 9. in 26. 9. 2019, 17.00–18.30
Življenje z izgubo. Izguba otroka je največja izguba, ki jo
lahko doživimo.
 Petek, 13. 9. in 27. 9. 2019, 17.00–19.30
Družabni večer - Tarok.
 Petek, 13. 9. in 27. 9. 2019, 17.30–19.30
Petje ljudskih pesmi.
 Petek, 13. 9. 2019, 18.00–19.30
	
Obstaja višja moč, ki je osnova vsega živega in zdravi!
Bruno Gröning jo je imenoval življenjska sila, zdravilna moč,
Heilstrom ali Božja moč.
 Ponedeljek, 16. 9., 23. 9. in 30. 9. 2019, 8.30–10.30
	
Slovenija, moja nova država. Delavnice za priseljence nad
16 let, ki se želijo uspešno vključiti v slovenski prostor.
 Ponedeljek, 16. 9. 2019, 17.30–19.30
	
To delam zase: Naredimo nekaj zase. Na tokratni delavnici
bo izvajalka predstavila zdravilne dotike in zvoke. S seboj
prinesite podlogo in odejo.
 Torek, 17. 9. 2019, 16.00–18.00
	
Kulinarična delavnica za Sožitje. Delavnica za skupino
mladih iz Sožitja.
 Sreda, 18. 9. 2019, 10.00–11.30
	
Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija.
Nudimo vam pomoč pri reševanju težav z uporabo
računalnikov ter telefonov.
 Četrtek, 19. 9. 2019, 9.30
	
Sprehod za spomin. Ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve
bolezni se bomo izpred LUK – MC odpravili proti Domu
upokojencev Kranj, kjer se nam bodo pridružili stanovalci
Doma upokojencev Kranj in drugi.
 Četrtek, 19. 9. 2019, 17.00–19.00
	
Praktični nasveti ob srečanju z demenco.
Na delavnici vam bomo predstavili, na katere službe se
lahko obrnete v primeru, ko se srečate z diagnozo demence
in kaj od njih lahko pričakujete. Naše svetovalke z Demenco
prijazne točke vam bodo po končani delavnici na voljo za
individualni pogovor. Za osebe z demenco bomo ob istem
času pripravili delavnico vaj za spodbujanje in ohranjanje
miselnih sposobnosti.
 Petek, 20. 9. 2019, 18.00–19.30
Družabni večer - Tombola.
 Ponedeljek, 23. 9. 2019, 17.30–19.30
Ustvarjalnica: Pisan poletni šopek iz storžev.
Storže prinesite seboj.
 Ponedeljek, 23. 9. 2019, 18.00–19.30
Joga nidra. Joga nidra prinaša popoln sistem sproščanja,
ki pomaga nevtralizirati učinke stresa. Prinesite podlogo
za ležanje ter odejo.
 Torek, 24. 9. 2019, 18.00–19.30
Zdravilne meditacije. S poglabljanjem vase boste odkrili
čudovite stvari, ki ležijo v vas.
 Četrtek, 26. 9. 2019, 18.00–19.30
	
Pregled arheoloških izkopavanj v Kranju.
Seznanili se boste z razvojem poselitve na konglomeratnem
pomolu med Kokro in Savo od najstarejših sledov iz sredine
5. tisočletja pr. Kr. do konca srednjega veka.
Predava dr. Maksimiljan Sagadin.
 Petek, 27. 9. 2019, 17.30–19.30
Astrološko predavanje:
Grška mitologija in 12 zodiakalnih znamenj.
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Zaključuje se razgibano poletje

Foto: Vilma Stanovni

V poletnih mesecih si je večina vzela nekaj časa za dopust, ki pa za večino še zdaleč ne pomeni zgolj lenarjenja, pač pa je več časa za aktivnosti v naravi.
Tudi športniki poleti ne počivajo, zato smo stiskali pesti tako za tiste, ki so nastopali na domačih tekmovanjih, kot za druge, ki so tekmovali po svetu.

Potem ko se je Robert Kranjec letos odločil, da se poslovi od tekmovanj v smučarskih
skokih, to še malo ni pomenilo, da ga ne bomo več srečali na nobeni športni preizkušnji.
Pomladi je zagnano kolesaril, poleti pa je bil med udeleženci rekreativnih tekmovanj.
V družbi zmagovalcev Deana Bratuša in Strašanke Laure Šimenc smo nasmejanega
Roberta Kranjca, ki je tudi mestni svetnik, srečali na dirki na Stari vrh. / Foto: Vilma Stanovnik

Zakonca Milivoj Veličković Perat in Tatjana Dolenc Veličković sta najstarejši zakonski par,
ki je uspešno nastopil na Blejskem plavalnem izzivu, Milivoj pa je bil s 83 leti tudi
najstarejši udeleženec tekmovanja. Oba častna občana Kranja sta upokojena zdravnika in
strastna športnika. Zato seveda rada prideta na tekmovanje, ki ga v Mali Zaki na Bledu
pripravlja Kranjsko plavalno društvo Zvezda, na čelu organizatorjev pa je njun vnuk Juš.

Da je res lepo okusiti zmago na domači tekmi, je po nočnem kriteriju na kranjskih ulicah
priznal domačin iz Podblice, 24-letni Gašper Katrašnik, ki sicer nastopa v dresu ekipe
Adria Mobil. Prav člani dolenjskega kolesarskega kluba so z letošnje avgustovske kranjske
kolesarske prireditve odšli najbolj zadovoljni, saj si je zmago na nedeljski Veliki nagradi
Kranja – Memorialu Filipa Majcna priboril Marko Kump. / Foto: Gorazd Kavčič

Pred kratkim končano svetovno prvenstvo v športnem plezanju na Japonskem je prineslo
veliko veselja tudi mladim Kranjčankam. Poleg treh odličij, ki jih je osvojila naša najboljša
plezalka Janja Garnbret, so nasmejane domov prišle tudi županova hči Lučka Rakovec,
Tjaša Kalan iz Stražišča in seveda Mia Krampl z Golnika, ki je navdušila z naslovom
svetovne podprvakinje v težavnostnem plezanju. / Foto: Gorazd Kavčič
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