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PRILOGA OD 9. DO 12. STRANI

Igor Kavčič

Kranj – V okviru Jenkovih 
dni so letos v Kranju pripra
vili več dogodkov in slove
snosti, s katerimi so počasti
li ime in delo Simona Jenka. 
Najprej so se na dan njegove 
smrti, 18. oktobra, v Prešer
novem gaju pesniku Sorške
ga polja poklonili ob njego
vem grobu. V kulturnem 
programu so sodelovali 
učenci OŠ Simona Jenka ter 

dijaki Gimnazije Franceta 
Prešerna in Gimnazije 
Kranj. Ob pesmih mladih so 
se zbranim s poezijo iz svo
jih aktualnih pesniških 
zbirk predstavili tudi trije za 
Jenkovo nagrado nominira
ni pesniki, ki so kasneje v 
Mestni knjižnici Kranj sode
lovali še v pogovoru na temo 
Vpliv okolja na ustvarjanje 
poezije in proze. Kranj so 
tokrat obiskali tudi učenci 
OŠ Belokranjskega odreda 
Semič in predstavili nekaj 
zanimivosti o pesnikovem 
bivanju v njihovih krajih.

Letos so prvič pripravili Po
hod po poti Jeprškega učite
lja, ki se je v nedeljo dopol
dne začel na Drulovki in se 
zaključil nekaj ur kasneje v 
Podreči, kjer je potekala že 
tradicionalna spominska 
slovesnost ob pesnikovem 
spomeniku. Ob kulturnem 
programu z glasbo in recita
cijami Jenkovih pesmi je bil 
osrednji govornik literarni 
zgodovinar in profesor na 
oddelku za slovenistiko Filo

zofske fakultete dr. Miran 
Hladnik.
Vrhunec Jenkovih dni je bil 
včeraj, ko so v Prešernovem 
gledališču podelili letošnjo 
Jenkovo nagrado za najbolj
šo pesniško zbirko. Lavreata 
so izbrali med petimi nomi
niranimi avtorji: Nino Dra
gičević, Sergejem Harlamo
vim, Francijem Novakom, 
Zoranom Pevcem in Kajo 
Teržan. Pred tem so v okvi
ru Zavoda za turizem in kul
turo odprli še Jenkovo sobo 
v hiši v Tomšičevi ulici, kjer 
je pesnik nazadnje živel.

Poklon Simonu Jenku
V petek so v Kranju in v Podreči z več slovesnostmi 
počastili 150. obletnico smrti Simona Jenka. 

V petek so se natanko 150 let po njegovi smrti Simonu 
Jenku poklonili ob njegovem grobu v Prešernovem gaju. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Pred kratkim sta v 
prostorih Gasilsko reševalne 
službe Kranj prokuristka 
podjetja Rosenbauer Slove
nija Brigita Velše in župan 
Mestne občine Kranj Matjaž 
Rakovec podpisala pogodbo 
za nakup nove avtolestve, ki 
bo gasilcem služila v prime
ru požarov na objektih, ki 
merijo v višino več kot tride
set metrov.
»Zelo sem vesel, da bomo še 
bolj poskrbeli za varnost živ
ljenj in premoženja tako ob
čank in občanov kranjske 
kot sosednjih občin. Prav 
tako sem vesel, da smo se 
občine poenotile pri naku
pu, ne smemo pa pozabiti 
tudi uprave za zaščito in re
ševanje v okviru ministrstva 
za obrambo, saj je bil tudi 
njihov delež kar precejšen. 
Tako se nam obeta res veli
ka pridobitev, čeprav upam, 
da bo čim manj v uporabi,« 
je poudaril kranjski župan 
Matjaž Rakovec in povedal, 
da je vrednost nove avtoles
tve blizu devetsto tisoč 
evrov. 
Uprava za zaščito in reševa
nje bo iz sredstev požarnega 
sklada nakup sofinancirala s 
350 tisoč evri, ostalo bodo 
prispevale občine, ki so se 
odločile, da se pridružijo 
skupnemu projektu. Poleg 
Mestne občine Kranj so to 

še občine Škofja Loka, Tržič, 
Naklo, Jezersko, Preddvor 
in Šenčur. 
»Vemo, da takšno opremo 
potrebujejo naši prebivalci, 
gasilci pa jim z njo lahko še 
bolj pomagamo. Zahvalju
jem se županom občin 
Kranj, Jezersko, Naklo, 
Preddvor, Šenčur, Škofja 
Loka in Tržič, da so prisluh
nili predlogu in v začetku 
februarja podpisali spora
zum o sodelovanju pri na
kupu. Seveda ne smemo 

pozabiti še vseh tistih, ki so 
se trudili, da je podpis te po
godbe ugledal luč sveta sko
zi javni razpis. Pri tem mi
slim zlasti na Saša Govekar
ja, Vida Krčmarja, Dejana 
Dragaša, Andraža Šifrerja, 
Nejca Štremflja in Tomaža 
Ažbeta, ki so nosili breme 
priprave dokumentacije in 
postopka. Hvala tudi ponu
dniku, ki je pripravil korek
tno ponudbo,« je poudaril v. 
d. direktorja Gasilsko reše
valne službe Kranj Tomaž 

Vilfan in dodal, da prevzem 
novega vozila z 42metrsko 
lestvijo za reševanje priča
kujejo oktobra drugo leto.
»Naše podjetje bo naredilo 
vse, da bo zaupanje upravi
čeno in da bo nova pridobi
tev delala varno in zaneslji
vo,« je povedala Brigita Vel
še, tudi drugi prisotni pred
stavniki sodelujočih občin 
pa so izrazili navdušenje 
nad sodelovanjem, ki bo ob
čanom omogočilo varnejše 
bivanje.

Združeni za varnost
Prokuristka podjetja Rosenbauer Slovenija Brigita Velše in kranjski župan Matjaž Rakovec sta 
podpisala pogodbo o nakupu vozila za gašenje požarov in reševanje z višin, pri čemer so moči 
združile občine in gasilci.

Župani vseh sodelujočih občin so za podpis pooblastili kranjskega župana Matjaža 
Rakovca, ki je pogodbo podpisal skupaj s prokuristko podjetja Rosenbauer Slovenija 
Brigito Velše. / Foto: Tina Dokl

Odlična 
mlada 
šahistka

To je Zala Urh, ki se je 
na svetovnem 
mladinskem prvenstvu 
uvrstila med šest 
najboljših.

stran 16

Kranjčan,  
ki se trmasto 
spopada  
z izzivi
Andraž Logar, ustanovitelj 
in solastnik podjetja 3fs, 
ne pristaja na kalupe.
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OBČINSKE NOVICE

Pokopališča so dobro 
urejena
Osrednji pokopališči v kranj-
ski občini imata več kot šest 
tisoč grobov, imamo še 
enajst manjših pokopališč.
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AKTUALNO

Tri tisoč petsto 
pacientov na dan
Zdravstveni dom Kranj je na 
sedanji lokaciji in v taki orga-
nizacijski obliki že šestdeset 
let, od prvega septembra 
leta 1959.
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

Veseli so novih klopi
V Stražišču so se pred krat-
kim razveselili dveh novih 
klopi, še bolj veseli pa so so-
delovanja, ki pomeni tudi 
lepšo urejenost kraja.
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DRUŠTVA IN KLUBI

Štirideset let s srcem
Društvo paraplegikov Go-
renjske letos praznuje štiri-
deset let delovanja. Jubilej 
so obeležili s prireditvijo S 
srcem že 40 let, ki je pote-
kala v Kulturnem domu 
Primskovo.

stran 19

Za svoje člane organiziramo vsakole-
tna kvalitetna izobraževanja. PD Kranj 
tesno sodeluje tudi z Društvom gorske 
reševalne službe Kranj, ter s sosednjimi 
planinskimi društvi in ostalimi sorodni-
mi organizacijami. Poleg sedeža društva, 
Bežkove vile v Kranju, društvo skrbi za 
tri planinske postojanke: Planinski dom 
na Kališču, Kranjsko kočo na Ledinah in 
Planinski dom na Gospincu – Rozko. Za-
četki segajo v leto 1899, ko je bila ustano-
vljena Kranjska podružnica Slovenskega 
planinskega društva. Leta 1946 se je po-
družnica preoblikovala v PD Kranj in se 
včlanila v Planinsko zvezo Slovenije. 

Ob letošnji 120-letnici društva smo 12. 
julija, ki je uradni datum ustanovitve, 
pred Bežkovo vilo izobesili zastave in 
dva panoja, ter v Mestni knjižnici Kranj 
postavili razstavo z naslovom Od Pre-
šernove koče do Everesta za prihodnost 
kranjskega planinstva. Sledil je nočni po-
hod na Jamnik ob polni luni, ki smo ga 
organizirali v sodelovanju z Zavodom za 
turizem in kulturo Kranj, ter organizirali 
pohod na Kališče, ker planinska koča na 
Kališču letos praznuje svojo 60. obletni-
co. Konec avgusta je na Ledinah potekal 
7. alpinistični tabor Nejca Zaplotnika. 
Sredi septembra smo organizirali pohod 
s slepimi na Triglav. Tovrstna izkušnja 
je res enkratna v življenju. Ni besed, ki 
bi jo opisale in težko se predstavi hva-

UTRIP KRANJA
jesenski

ležnost, ki jo še danes izkazujejo slepi, 
ker smo jim ta pohod omogočili. 27. no-
vembra bo v Stolpu Škrlovec pogovor z 
udeleženci pohoda, ki bodo z nami delili 
to svojo izkušnjo.

22. novembra v Prešernovem gledališču 
Kranj pripravljamo osrednjo kulturno 
prireditev ob obletnici društva, na ka-
tero ste lepo vabljeni. Za tem se pričnejo 
že tradicionalni Plezalni dnevi Kranja, 
ter okrogla miza o prihodnosti kranj-
skega planinstva, ki bo 12. decembra v 
Mestni knjižnici Kranj.
Sicer pa planinstvo postaja zelo prilju-
bljena oblika športa za vse starostne sku-
pine, s katero pravzaprav lahko ohranja-
mo tudi našo kulturo, prostovoljstvo in 
narodno zavest. Zato je največja želja PD 
Kranj zagotovo obnova dotrajane Bežko-
ve vile in spodbuda čim večjega števila 
ljudi k ohranjanju narave. Za konec vse 
ljubitelje gora vabimo, da na sedežu dru-
štva ali v TIC-u Kranj prevzamejo kar-
tonček, na njem do konca koledarskega 
leta zberejo odtise žigov, ki se nahajajo v 
treh naših postojankah in na sedežu dru-
štva, ter tam tudi prevzamejo praktično 
nagrado. Vsem planincem želim varen 
korak v gorah ob premišljeni izbiri pla-
ninskih poti.
Primož Černilec, načelnik Mladinskega odseka 

PD Kranj in glavni organizator dogodkov v 
luči praznovanja 120-letnice društva

120 LET PLANINSKEGA 
DRUŠTVA KRANJ

Sledite nam na 
@visitkranj

in ne pozabite svojih 
fotografij, ki ste jih 
posneli v Kranju in 

njegovi okolici označiti z 
značko #visitkranj! 
www.visitkranj.si

instagram
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Planinsko društvo Kranj je s preko tisoč dvesto člani eno največjih planin-
skih društev v Sloveniji. Povezuje velik del ljubiteljev gora na območju Kra-
nja in okolice ter ima častitljivo, 120-letno tradicijo. Dejavnosti društva 
so dobro organizirane v okviru različnih odsekov: Alpinističnega odseka, 
Mladinskega odseka, Odseka markacistov, Turno-kolesarskega odseka in 
Vodniškega odseka.

VINSKA POT V ROVIH POD 
STARIM KRANJEM

Ena najbolj prepoznavnih vinskih prireditev v labirintu kranjskih rovov že 
dvanajsto leto zapored vabi obiskovalce od blizu in daleč. Prireditev vsako 
leto nadgrajujemo, tako bo letošnja ponudila večje število razstavljavcev, 
tematske dneve ter druge novosti.

Obiskovalci bodo lahko degustirali žlahtno 
kapljico vseh vinorodnih območij Sloveni-
je ter okušali kulinarične izdelke v dveh 
koncih tedna klasične Vinske poti – 15. in 
16. ter 22. in 23. novembra.
Vinska pot se bo zaključila sladko, saj bo 
v nedeljo, 24. novembra, v rovih prvič 
potekal tudi Sladki dan, na katerem bodo 
obiskovalci degustirali tradicionalne ter 
sodobnejše sladice in izbrana sladka vina. 
Sladka vina so po večini zelo kvalitetna 
in zelo cenjena. Poseben način obiranja 
grozdja in obdobje trgatve je tisto, kar daje 
tem vinom velikokrat posebno kakovost. 
Na voljo bo tako izbor vin pozne trgatve, 
jagodni izbor, ledeno vino in suhi jagodni 
izbor. Nedeljska degustacija bo mogoča s 
kuponi, ki jih bodo obiskovalci prejeli ob 
vstopu, na vmesnih lokacijah pa jih bo mo-
goče tudi še dokupiti. Mlajši od 18 let bodo 
vstopnice in kupone lahko kupili ob vhodu 
v rove, vendar le za degustacijo sladic.
Bogato ponudbo in utrip Vinske poti 
bomo letos razširili tudi v mestno jedro, 
kjer vas obe soboti, 16. in 23. novembra, 
vabimo na kosilo na Kransko kuhno, ki jo 
bodo tokrat v Martinovem vzdušju dopol-
nili vinarji.
V sodelovanju z MOK letos prvič organizi-
ramo tudi Dobrodelni večer vrhunskih vin 
v Avli Mestne občine Kranj v četrtek, 21. 

novembra. Na dogodku bomo izbrali tudi 
županovo vino. Prireditev bo imela tudi 
dobrodelno noto, zato vas vabimo v čim 
večjem številu.  
Ob obisku Kranja in dogodka Vinska pot 
obiskovalce lepo vabimo tudi v kavarne in 
lokale mestnega jedra Kranja, kjer lahko 
nadaljujete prijetno druženje.
Več o poteku Vinske poti, parkirnih me-
stih za obiskovalce, prevozih taksi službe 
in nakupu vstopnic najdete na spletni stra-
ni www.visitkranj.si ter FB@VisitKranj.

Srečko Štagar, vodja prireditve

Martinova varuška
Če potrebujete varstvo za svoje otroke, ko 
se boste sprehajali na 12. Vinski poti, jih 
lahko pustite v čudovitem okolju srednje-
veškega stolpa in v objemu najboljših va-
rušk – Motovilčic, ki bodo poskrbele, da 
se boste z veseljem še kdaj vrnili. Otroci 
bodo ustvarjali na delavnicah, se igrali na 
svežem zraku in si pripravili kaj dobrega za 
pod zob. Varstvo je treba naročiti vnaprej. 
Prijave na: info@pungert.si, 040 591 214 
ali ZS @PungertStolp. 
Petek, 15. 11. 2019, od 14.00 do 18.00 
Sobota, 16. 11. 2019, od 13. 00 do 20.00 
Petek, 22. 11. 2019, od 14.00 do 18.00 
Sobota, 23. 11. 2019, od 13.00 do 20.00
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Maša Likosar, 
Mateja Rant, Vilma Stanovnik

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, GSM: 041/704 857 
janez.cimzar@g-glas.si
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so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. 
Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48. M

es
tn

a 
ob

či
na

 K
ra

nj
, S

lo
ve

ns
ki

 tr
g 

1,
 4

00
0 

Kr
an

j

Miran Šubic

Iz Kranja v Auckland na 
Novi Zelandiji in nazaj. Od 
študenta arhitekture do sve-
tovalca svetovnim velika-
nom. Vmes spopadi z izzivi, 
ki jih premaguje. Ves čas pa 
je bil in je Kranjčan, čeprav 
je njegovo območje delova-
nja nemerljivo. A tako iskri-
vih sogovornikov ni lahko 
opisati, še pogovarjati se z 
njimi je zahtevno, a prijet-
no. In tako je nastala skica 
za portret podjetnika, ki bi si 
jih v Kranju želeli čim več.

Pot do Kranja
Dejansko se zdi, da iz svoje-
ga mesta ni nikoli odšel. 
Zato ga lahko razumemo, da 
se je vrnil v okolje, ki ga izre-
dno ceni zaradi kakovosti 
življenja pri nas. In kot mno-
gi Slovenci, ki so uspešni na 
tujem ali so prepotovali ves 
svet, rad pove, da vse naše 
prednosti ceniš, ko spoznaš 
tujino. Kot študent arhitektu-
re je opozoril nase z nalogo, 
ki so jo opazili v strokovnih 
krogih v Parizu. Povabili so 
ga v tujino, študiral je na 
Novi Zelandiji, v Aucklandu. 
Zelo koristna izkušnja in 
velik izziv, ker se priduša, da 
v takem okolju težko prido-
biš prijatelja, a izzivov znan-
ja, tekmovanja, poslovnosti 
ne zmanjka. Lahko bi ostal, a 
se je vrnil. Nastalo je podjetje 
3fs, ki je doma na Laborah, v 
Kranju – v bistvu pa je njego-
vo območje svet. Tisti svet, ki 
je sam po sebi izziv. Danes je 
prepričan, da je ravnal prav, 
Kranju pa je pripravljen tudi 
ponuditi, kar je ustvaril, ker 
je razmišljal s svojo glavo in 
ni pristajal na ustaljeno 
miselnost o slovenski maj-
hnosti in podobnem. Lahko 
bi živel kjerkoli, a je z druži-
no izbral rojstno mesto, izzi-
vov pa ne zmanjka.

Majhni se hitreje 
premikajo
Ko je spregovoril na forumu 
Kranj – pametno mesto, je 
požel odobravanje. Ker je 
manj prodajal neke rešitve, 
kot pa govoril o okvirju, ki se 
mu reče »uporaba človeških 
pridobitev za človekov nap-
redek«. In če je to odlična 
aplikacija, ki vam pove, kdaj 
pripelje mestni avtobus, 
prav. A Andraž je osupnil 
prav s tem, da ni bil »v kalu-
pu« in je obenem opozoril, 
da morata Slovenija in Kranj 
izkoristiti tisto, kar mnogo-
krat poudarjamo kot danost, 
ne pa kot prednost. »Majhni 
se premikajo hitreje, so 
okretni in prilagodljivi,« je 
povzetek smelosti, ki jo je 
uveljavil v podjetju, v kate-
rem je na več lokacijah 
danes zaposlenih okoli sto 

ljudi. O(b)stali so, ker lahko 
ponudijo rešitve, ki jih sve-
tovni gospodarski velikani 
na trgu iščejo in plačajo. Ne 
»na lepe oči«, temveč ker 
kranjsko podjetje ponuja – 
rešitve. Praktične, učinkovi-
te. Andraž ne slepomiši: 
IT-področje je polno denar-
ja, divja hitro naprej, zahte-
va in daje veliko. Zato je 

logično, da ob vrnitvi v Slo-
venijo ni ostal na RTV Slo-
venija. Tako je tudi razum-
ljivo, da ne hodi v službo, 
ampak živi svoje delo, ki mu 
ga popestrijo vsakodnevni 
izzivi.

Drugačnost je bogastvo
Andraž Logar nikdar ne bo 
sramežljivo pogledal stran, 
če ga vprašate, ali je bogat. 
Le da je kategorija bogastva 
pri njem drugačna, ni izsto-
pajoča, ni obrnjena navzven, 
ne meri se v moči motorja v 
avtu ali dolžini jahte. Bogas-

tvo direktorja so tudi sode-
lavci in njihova uspešnost, 
bogastvo je naročilo šved-
skega tehnološkega velika-
na, bogastvo je lahko tudi to, 
da razmišljaš drugače, a si 
za to tudi dobro plačan. Če 
namreč razmislek ponudi 
izvirno rešitev, ki jo preveriš 
na trgu. Zato je zanimiva 
njegova razčlenitev pojma 

izobrazba. Naučil se je, da v 
svetu velja zlasti uporabnost 
znanja in rešitev. Zato ni 
zadovoljen s tem, kar prina-
ša izplen našega izobraževa-
nja, čeprav ga na osnovni 
stopnji ceni, zdravstvo prav 
tako. To je značilnost tistih, 
ki izkusijo delo v tujini in 
sami spoznajo ta področja 
ter jih primerjajo z našim 
okoljem. Ne more pa razu-
meti, da ob stiku z našimi 
fakultetami, ob ponudbah 
in zahtevah, ki jih imajo nje-
govo podjetje in seveda šte-
vilna druga, okostenelost 

razmišljanja in vpetost v 
preživet sistem preveč ome-
juje smelost, inovativnost. 
Na tej točki nastopi tujina, 
kjer je znanje vedno sooče-
no z njegovo uporabo ali 
manj grobo – koristnostjo. 
Kjer se ljudje šolajo za to, da 
bi svoje znanje koristno 
uporabili.

Odgovornost do okolja
Priznava, da mnoga podjetja 
(ne samo IT-področje, a 
predvsem tu) tudi pri nas ob 
dokazovanju na tujih trgih 
izgubijo stik s svojim okol-
jem. O odgovornosti do nje-
ga ob soočanju s svetovno 
tekmovalnostjo ne razmiš-
ljajo, to preskočijo, izzivi 
trga so premočni. Sam je za 
Kranj pripravljen kaj storiti, 
pomagati – najprej v okviru 
podjetja, ki tu deluje. Rad tu 
živi in je prepričan, da je v 
Kranju, Sloveniji lepo živeti. 
Vrednote, ki jih ceni, torej 
niso samo prezrcaljene v 
dobiček ali kakšen drug 
materialni odziv in potrditev 
njegove trme, volje, zlasti pa 
trdega dela. Rad se izogne 
oznakam glede talenta in 
uspešnosti, ker ima tudi o 
tem svoje mnenje. Prav zato, 
ker je samosvoj in obenem 
vpet v podjetje in povezan s 
sodelavci, mora Kranj take 
ljudi znati pritegniti v razvoj-
no spiralo, ki jo vsi tako želi-
mo. Andraž Logar je Kranj-
čan, ki je izzive sprejel in jih 
še bo. Izkoristimo to.

Kranjčan, ki se trmasto 
spopada z izzivi
Andraž Logar, ustanovitelj in solastnik podjetja 3fs, ne pristaja na kalupe.

Andraž Logar, direktor in solastnik 3fs / Foto: Jaka Vinšek

Alenka Štrukelj

Kranj – S povezovanjem tra-
dicije in sodobnih kultur-
nih in kreativnih praks 
sodelujoči ustvarjajo pro-
stor za razvoj novih, v pri-
hodnost usmerjenih reši-
tev, hkrati pa skrbijo za 
revitalizacijo kulturne dedi-
ščine, ohranjanje narave in 
povezovanje skupnosti.
Po majskem posvetu o tek-
stilni dediščini se nadalju-
jejo prizadevanja za ustano-
vitev platforme, ki bo zdru-
ževala umetniške in izobra-
ževalne programe na po-
dročju tekstilne umetnosti. 
Sredi oktobra so se študenti 
Oddelka za tekstilije in 
oblačila Naravoslovno teh-
nične fakultete in študenti 
Fakultete za dizajn udeleži-
li posveta Tekstil x Kranj, 
na katerem so se srečali s 
kranjskimi strokovnjaki za 
kulturno dediščino, arheo-
logijo, arhitekturo in nara-
vovarstvo. Na podlagi preje-
tih informacij bodo študen-
ti razvili projekte, ki bodo 
prispevali k postavitvi teme-
ljev bienala tekstilnih umet-
nosti v Kranju. V rezidenč-
nem prostoru Layerjeve 
hiše pa trenutno gostuje 
Lavoslava Benčič, ki bo sku-
paj z delovno skupino razvi-
jala tehnološko napredne 
tekstilne paviljone, namen-
jene prezentaciji razstavnih 
objektov.
Ob 150. obletnici rojstva 
Simona Jenka je v nekdanji 
Drukarjevi hiši, kjer je pes-
nik živel do svoje smrti, 
svoja vrata odprla Jenkova 
soba. Služila bo kot ustvar-
jalna dnevna soba mesta, 
kjer se bodo srečevali ljubi-
telji branja in literarnega 

ustvarjanja. Tu se bodo 
odvijale literarne rezidence 
s področja dramatike, pre-
vajalstva, mladinskega 
ustvarjanja, pripovedništva, 
delavnice kreativnega pisa-
nja, različni literarni dogod-
ki in srečanja. Program 
bodo soustvarjali tudi dijaki 
in študenti, s čimer bomo 
ustvarili poligon za razvoj 
kakovostnih publik.

V procesu priprav na kan-
didaturo smo Kranj prepo-
znali kot pionirsko mesto 
fotografije in filma, zato je 
novembrski festival foto-
grafije Slikopisani dnevi 
odlična priložnost, da se 
skozi fotografijo povežemo 
z Evropo. Sodelujoči foto-
grafi in kuratorji bodo 
osvetlili Kranj z različnimi 
pogledi na sodobno med-
narodno fotografijo prek 
analognih in pionirskih 
tehnik ter s povezovanjem 
fotografske skupnosti. Ob 
zaključku festivala se bomo 
s slavnostno premiero res-
tavrirane in digitalizirane 
različice filma Tistega 
lepega dne poklonili še 
režiserju Francetu Štiglicu 
ob stoti obletnici njegovega 
rojstva.
Vsi trije projekti z raznoli-
kimi vsebinami podpirajo 
programsko zasnovo kandi-
dature Kranja za evropsko 
prestolnico kulture leta 
2025 in so tako odlična pri-
ložnost za promocijo mesta 
za ta naziv. 

Nadaljevanje priprav 
kandidature za EPK 2025

Nadaljuje se razvoj vsebin in programov, ki bodo 
temelj kandidature Kranja za naziv evropska 
prestolnica kulture 2025. 

3fs

  Podjetje ima sedež v Kranju, deluje še v Mariboru, 
Skopju (Severna Makedonija).

  Ima okoli sto zaposlenih in je 99-odstotni  
izvoznik.

  Največ izvažajo v Skandinavijo, Kanado –  
na najbolj zahtevne IT-trge.

  Največ delujejo na področjih telekomunikacij, 
medicine, financ.
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Nedelja. Zgodnja jutranja 
ura, nekaj minut čez peto. 
Hotel v Budimpešti. Tu sem 
zaradi vloge delegata na tek
mi lige prvakov v vaterpolu. 
Ob dveh prižganih ekranih 
spremljam plezanje svoje Luč
ke. Letos je med najboljšimi 
na svetu v športnem plezanju. 
Večina tekem se odvija v azij
skih državah, zato jo lahko 
spremljam okoli tretje ure 
zjutraj po našem času.
Plezanje in vaterpolo sta dva 
od treh športov, ki so zazna
movali moje življenje. Vater
polo je bil v moji mladosti 
kranjski šport številka ena. Če 
si hotel kaj veljati, si ga treni
ral. Bil je poletni šport, zato 
smo vse počitnice preživljali 
na bazenu. Že na treningih 
nas je spremljala polna tribu
na. Si lahko predstavljate 
vzdušje? To so bili zlati časi 
športa, in ne samo kranjske
ga. Plezanje pa je hčerin 
šport. Verjamem, da je to za
četek njene kariere. Ima zma
govalni karakter, veliko mero 
potrpežljivosti in trezno gla
vo. Tudi moja starejša hči je v 
športu: tretjem, ki je zazna
moval moje življenje. To je 
hokej. Zdaj ne igra več aktiv
no, saj glede na študij mana
gementa v športu počasi vsto
pa v funkcionarske vode.
Zakaj danes toliko o športu? 
Ogromno prijetnih trenutkov 
je v športu, pa tudi veliko od
povedovanj. Sploh če se profe
sionalno ukvarjaš s športom. 
Slovenci moramo biti še pose
bej ponosni na svoje športni
ke, ki dosegajo izjemne rezul
tate ob tako skromnem fi
nančnem vložku v šport. Prav 
nihče si ne zasluži kritike, 
niti ob neuspehu. Uspeh špor
tnika je rezultat tudi njegovih 
najbližjih, družine. Za uspeh 
je športu podrejeno vse. 
Podobno je v politiki, kjer spo
znavam, da je veliko elemen
tov zelo podobnih športnim. 

Vse se začne z odločitvijo in 
navadno tudi podporo bliž
njih. Sledi »tekma« na voli
tvah, ki ji, kot v športu, vse 
podrediš v želji, da bi – v mo
jem primeru v lokalnem oko
lju – naredil nekaj, v kar ver
jameš, da bo dobro za ljudi. 
Nato sledita zmaga ali poraz. 
Po porazu si praviloma kma
lu pozabljen. Po zmagi pa 
postaneš tarča. Glavna razli
ka je, da si v športu po zmagi 
tarča odobravanja, v politiki 
pa te tudi tisti, ki so te na to 
mesto izvolili, neprestano pre
verjajo. Kar je tudi prav, saj si 
tam za in zaradi njih. Manj 
prav pa je, da tisti, ki so si na 
mestu izvoljenega funkcio
narja zamislili nekoga druge
ga, namerno povzročajo ško
do tebi in posledično vsem 
povezanim.
Kar nekaj anonimk je tako že 
zaokrožilo o meni od nastopa 
županske funkcije. Pravijo, 
da mačka, ko ji stopiš na rep, 
zamijavka. Zato me nobena 
anonimka ni prizadela, saj 

sem jih pričakoval. Tudi nove 
bodo, ker je to del političnega 
sveta. Ob branju se marsikdaj 
celo iz srca nasmejim. Avtor
ju moram priznati, da je kre
ativen, saj o sebi izvem veliko 
novega in neverjetnega. V re
snici pa se mi ta pisec pred
vsem smili. Pomislite, kakšen 
človek moraš biti, da skušaš za 
vsako ceno uničiti ugled neko
ga drugega. Zato, ker tebi ni 
uspelo ali si izgubil neupravi
čene privilegije preteklih obdo
bij. Pri tem pa nimaš niti toli
ko poguma, da bi se javno 
razkril. Predvsem pa ne pomi
sliš, kakšne posledice bi to lah
ko imelo za družino tarče. In 
da ti (po vsej verjetnosti) ne bi 
bilo vseeno, če bi se to dogajalo 
tvojim bližnjim.  
A brez skrbi, mi z dvignjeno 
glavo potrpežljivo plezamo na
prej, na vrhu Evrope in sveta.
Se vidimo, bliža se najbolj 
razigran del leta!

Matjaž Rakovec,
vaš župan 

Osmič: šport  
vs. politika 

Inventura

Mednarodnemu dnevu 
brezdomcev, ki ga zazna-
mujemo 10. oktobra, je bilo 
namenjenih tudi nekaj prire-
ditev po Sloveniji. Po oceni 
društva Brezdomni – do 
ključa je v Sloveniji 5519 
brezdomnih oseb. Župan 
Mestne občine Kranj Matjaž 
Rakovec je obiskal kranjske 
brezdomce v centru na Sej-
mišču v Kranju.

Župan obiskal 
brezdomce

Po tem, ko je bilo križišče v Britofu asfaltira-
no, je kanalizacija v večjem delu aglomeraci-
je Britof položena, potekajo še zaključna 
dela na posameznih odsekih. Dela pa se iz-
vajajo že v smeri proti Orehovljam.

Gorki 2

V središču Kranja sta na 
zad njo soboto v septembru 
pred matičarja ponovno 
stopila zakonca Nežka in 
Ivan Demšar. Zlato poroko 
so jima svojci pripravili kot 
presenečenje. Poročne za-
obljube sta potrdila pred žu-
panom Mestne občine Kranj 
Matjažem Rakovcem. 

Zlata poroka

Izvedba kolesarskih povezav in gradnja 
Centra trajnostne mobilnosti poteka po 
terminskem planu. Dela trenutno potekajo 
na Cesti Jaka Platiše.

Nove kolesarske povezave

Mestna občina Kranj je na mestnem pokopališču zamenjala 
240 tekočih metrov sadik cipres. Dotrajane ciprese so za-
menjali z novimi, dodatno pa posadili še nekaj dreves.

Ciprese na mestnem pokopališču

Župan Matjaž Rakovec je skupaj s sodelavci obiskal Kra-
jevno skupnost Mavčiče. Na srečanju z več kot sto krajani 
so si izmenjali poglede na razvoj tega območja. 

Obisk v KS Mavčiče

Vilma Stanovnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
uspešno pridobiva denar iz 
evropskih strukturnih in in
vesticijskih skladov, pred 
kratkim pa so predstavili pro
jekte, ki se sofinancirajo iz 
mehanizmov Celostne terito
rialne naložbe, CLLD, EKO 
sklada in z inštrumentom 

regionalne politike Dogovor 
za razvoj regij.
»Kranjska občina je v vrhu 
občin, ki uspešno črpamo 
kohezijska sredstva. Ker se 
aktualna finančna perspekti
va počasi izteka, smo projek
tom, s katerimi bi lahko čr
pali ta sredstva, tudi v zad
njem obdobju namenili veli
ko pozornosti. Tako imamo 

nekaj projektov, ki se že izva
jajo, še več pa je takšnih, za 
katere računamo, da bomo 
uspešni na razpisih,« je ob 
petkovi predstavitvi poudaril 
kranjski župan Matjaž Rako
vec in pojasnil, da gre za kar 
57 milijonov evrov projektov, 
za katere občina računa na 
33 milijonov evrov nepovra
tnih sredstev, 24 milijonov 

evrov pa naj bi jim namenili 
iz občinskega proračuna. 
»Seveda to ne bo v enem 
letu, ampak računamo, da v 
prihodnjih štirih letih,« je 
pojasnil župan Rakovec in 
opozoril na številne projekte 
na področju trajnostne mo
bilnosti. »Zelo radi bi, da se 
tudi prebivalci sosednjih ob
čin v Kranj pripeljejo s kole

som ali javnim prevozom, 
zato delamo tudi skupaj z 
župani okoliških občin,« je 
povedal Matjaž Rakovec.
V Kranju že poteka gradnja 
kolesarskih povezav in cen
tra trajnostne mobilnosti v 
vrednost 2,2 milijona evrov 
s sofinanciranjem v višini 
1,3 milijona evrov, v pripravi 
pa so projekti še za 2,6 mili
jona evrov nepovratnih sred
stev. Načrtujejo nove kole
sarske povezave in pešpoti, 
med njimi tudi povezava za 
kolesarje in pešce Planina–
Hrastje z nadhodom čez hi
tro cesto. Prav tako naj bi na 
Zlatem polju zgradili parki
rišče po sistemu parkiraj in 
pelji, s čimer bi mesto raz

bremenili avtomobilov. Med 
načrtovanimi projekti je 
tudi izgradnja infrastruktu
re in ceste do nove Poslovne 
cone Hrastje.
Trenutno uspešno poteka iz
vajanje projekta Gorki 2, kar 
nekaj projektov pa je tudi 
glede ureditve prostorov šol 
in vrtcev. Medtem ko dozida
va in rekonstrukcija PŠ Cen
ter že poteka, pa so na novo 
začeli projekt gradnje telova
dnice in ureditve OŠ Staneta 
Žagarja. Težko nov vrtec ča
kajo tudi v Bitnjah. Kot je 
pojasnil župan Rakovec, na 
občini pričakujejo, da bodo 
drugo leto dobili vso potreb
no dokumentacijo in da se 
bo lahko začela tudi gradnja.

Projekti tudi z evropskimi sredstvi
Kranjska občina v zadnjih letih uspešno črpa evropska sredstva, trenutno pa pripravljajo kar nekaj 
projektov, ki jih s pomočjo nepovratnih evropskih in državnih sredstev želijo uresničiti v naslednjih 
letih in bodo koristili tako domačinom kot obiskovalcem.
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178. Zoran Marković 346

179. Bojan Jovanović 346

180. Tomaž Hribar 345

181. Damjana Pirc 344

182. Rok Špiček 343

183. Larisa Merdjadi 342

184. Bojan Knaflič 342

185. Alan  Haščić 342

186. Siniša Radojković 341

187. Herman Hofer 340

188. Kristina Šepetavc 340

189. Simona Gerič 334

190. David Zver 332

191. Anton Božnar 329

192. Mitja Groše 329

193. Andrej Krek 329

194. Elza Grašič 324

195. Siniša Pešić 323

196. Emil Jalovec 322

197. Hazima Mujagić 318

198. Sara Klemenčič 318

199. Helena Tušek 308

200. Lucija Presek 307

201. Dejan Galjot 307

202. Zymryte Ademaj 307

203. Merima Kalabić 307

204. Lilijana Kozar 306

205. Alex Pelko 304

206. Egzontina Sallahi 303

207. Bosiljka Mandić 302

208. Melita Struna 301

209. Lidija Marković 297

210. Karmen Lederer 297

211. Mirsad Hodžić 289

212. Alja Lombar Plemenitaš 288

213. Tomaž Oman 284

214. Anica Rajhard 281

215. Danijela Drljača 280

216. Jessica  Žagar 274

217. Tanja Selič 274

218. Suzana Kološa 262

219. Haris Šupuk 262

220. Darjan Begić 260

221. Nina Boljte 259

222. Aleksandar Stojanov 258

223. Maša Klemenčič 257

224. Slavica Magyar 256

225. Eva Sodnikar 255

226. Danijela Andreska 253

227. Mitja Mušič 253

228. Jasna Obradović 233

229. Maja Kogovšek Ben Chikha 205

230. Linda Dončić 204
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PREDNOSTNA LISTA ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ 
MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2019

Številka:   352-5/2019-181-41/31
Datum:     25. 10. 2019

 Mag. Mateja Koprivec
 Vodja Urada za splošne zadeve

Oblikovana je ena prednostna lista, in sicer lista A za upravičence, ki glede na dohodek gospodinj-
stva niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

Seznam upravičencev, ki so se uvrstili na prednostno listo za oddajo neprofitnih stanovanj Mestne 
občine Kranj v najem – 2019, je pripravljen na podlagi izvedenega Javnega razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem 2019, ki je bil objavljen v Kranjskih novicah 
dne 29. 3. 2019 in zaključen dne 6. 5. 2019, ko je potekel rok za oddajo vloge (v nadaljnjem bese-
dilu: javni razpis).

Upravičenci so razvrščeni na prednostni listi glede na število doseženih točk, in sicer na podlagi 
opravljenega točkovanja stanovanjskih in socialnih razmer ter prednostnih kategorij prosilcev.

Vsak udeleženec javnega razpisa prejme odločbo o uvrstitvi na prednostno listo oziroma sklep o 
zavrnitvi ali zavrženju vloge ali sklep o ustavitvi postopka.

Zoper sklep je možno podati pritožbo županu Mestne občine Kranj v 15 dneh od vročitve.

Po rešitvi pritožb bo pripravljena dokončna prednostna lista, ki bo objavljena predvidoma v 
decembru 2019 v Kranjskih novicah. 

Mestna občina Kranj bo v skladu z javnim razpisom oddala v najem okvirno 20 stanovanj, ki bodo 
uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih 2020 in 2021 postopoma glede na to, 
kako se bodo sproščala, upoštevaje površinski normativ glede na velikost gospodinjstva. 

Stanovanja so na različnih lokacijah in niso opremljena.
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Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, 
Uradni list RS, št. 61/2017) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi  

elaborata lokacijske preveritve  
z identifikacijsko številko 1282

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev elaborata lo-
kacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora za 
gradnjo začasnega parkirišča in dovozne poti ob Avtohiši Vr-
tač na Primskovem, na delih zemljišč s parc. št. 1273/1, 1274, 
1275, 1276, 1277/1 in 1278/1, vse k. o. Primskovo, skupaj s 
pobudo investitorja AVTOHIŠE VRTAČ, d. o. o., Delavska cesta 
4, 4000 Kranj.

Namen lokacijske preveritve je omogočanje začasne rabe 
prostora za gradnjo začasnega parkirišča in dovozne poti ob 
Avtohiši Vrtač na Primskovem v območju EUP KR OV1 s po-
drobnejšo namensko rabo PC, ki je namenjena izgradnji vzho-
dne mestne obvoznice, v skladu s 130. členom Zakona o ure-
janju prostora (ZUreP-2, Uradni list, RS št. 61/17).

II.

Elaborat lokacijske preveritve bo javno razgrnjen od 4. no-
vembra 2019 do 20. novembra 2019 v času uradnih ur v 
prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. 
nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani 
občine http://www.kranj.si.

III.

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

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 20. novembra 2019 
podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v 
knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov: 
Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev elaborata 
LP z ID št. 1282« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

IV.

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

V.

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi za-
vzel stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do 
pripomb in predlogov bodo objavljena na spletni strani 
http://www.kranj.si.

Številka: 350-3/2019-17
Datum: 18. 10. 2019 Matjaž Rakovec
 Župan
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Miran Šubic

Kranj – Dan, ko se pokloni-
mo spominu na bližnje, se 
bliža. Mestna občina Kranj 
ima dve osrednji pokopali-
šči, ki sta ob dnevu mrtvih 
posebej množično obiskani. 
Obenem pa imamo še manj-
ša pokopališča, za katera 
skrbijo krajevne skupnosti 
in župnije. Lahko ocenimo, 
da je pri nas dokaj dobro po-
skrbljeno za dostojna zadnja 
prebivališča, kjer je sicer od-
ločilna skrb svojcev.
Mestno pokopališče Kranj 
prav v tem času dobiva še 
boljši dostop zaradi urejanja 
kolesarskih poti. V sklopu 
tega pokopališča so tudi ne-
kateri spomeniki oziroma 
obeležja, ki so pomemben 
del naše zgodovine. Ureje-
nost pokopališča ima na skr-
bi javno podjetje Komunala 
Kranj, ki skrbi tudi za drugo 
veliko pokopališče v Zgor-
njih Bitnjah. Obe seveda po-
menita trajno delovno nalo-
go, podobno kot stanje po-
kopališč (urejenost, čistoča 
ipd.) zahteva sodelovanje 
krajevnih skupnosti in žu-
pnij. Kot je pojasnil Marko 
Čehovin, vodja Urada za go-
spodarstvo in gospodarske 
javne službe MO Kranj, je 
pri teh pokopališčih ključno 
tudi to, da občina ni lastnica 
zemljišč: »Zakonodaja ureja 
to področje, a so tudi tu raz-
lične ocene o tem, kdo naj 
dejansko skrbi za pokopali-
šča. Vsekakor je interes MO 
Kranj, da imamo tudi na tem 
področju red in čim manj 
problemov.« Predsednica 
sveta KS Žabnica Marija Za-
krajšek Martinjak je poveda-
la, kako je z enim od manj-
ših pokopališč v Žabnici: 
»Naše pokopališče ima nekaj 
več kot tristo grobov in kra-
jevna skupnost skupaj z žu-
pnijo skrbi, da je urejeno. 
Lahko povem, da je to sode-
lovanje dobro. Stalno vzdrže-
vanje seveda vedno ponuja 
tudi različne probleme, a jih 
zadovoljivo rešujemo.«

Kranj ima dovolj veliki 
pokopališči

Mestno pokopališče Kranj 
in bitenjsko pokopališče 
imata skupaj več kot šest ti-
soč grobov, zagotov ljen pa je 
ustrezen prostor za širitev. 
Tako vsaj 20–25 let s pokopi 

ne bo zagate na osrednjem 
pokopališču, še dlje pa tudi 
ne v Bitnjah, kjer naj bi po-
kopališče zadoščalo za naj-
manj 35 let. Trajno je treba 
skrbeti za videz in vse po-
trebno, kar mora ta občutlji-
vi prostor ponuditi. Na Ko-
munali Kranj so povedali, 

da so v Bitnjah letos asfalti-
rali poti in zamenjali fonta-
no, na osrednjem pokopali-
šču pa so zamenjali dve fon-
tani ter dotrajane in poško-
dovane ciprese.
Posebna skrb in odgovor-
nost je tudi varnost oziroma 
varovanje pokopališč, ki jih 
sicer občasno obiskujejo ta-
tovi. Tu Komunala Kranj so-
deluje z varnostno službo, 
vandalizem pa občasno pre-
seneti tudi vse nas, ko se 
kdo znese nad zadnjim pre-
bivališčem naših občanov. K 
sreči so to posamezni pri-
meri, a toliko bolj boleči 
tudi za lastnike grobov. Po-
membno področje, ki mu v 
Komunali posvečajo veliko 
pozornost, pa je tudi ekolo-
gija. Tako je ustrezno ureje-
no odlaganje odpadkov, kjer 
je naravnost osupljiv poda-
tek, da so lani zbrali in po-
slali v predelavo malo več 
kot 70 ton ostankov nagrob-
nih sveč in letos že 47 ton. 
Zato je pomemben tudi po-
datek, da je v Kranju kar 28 
odjemnih mest za različne 
odpadke, v Bitnjah pa osem. 
Prav ločevanje odpadkov je 
izrednega pomena, ker sve-
če sodijo v posebne zabojni-
ke, cvetje in podobno pa zo-
pet v samo za to namenjene 
namenske zabojnike. Prav 
tu ogromno lahko storijo 
vsi, ki pokopališča obiskuje-
jo in v skrbi za grobove svoj-
cev skrbijo tudi za čisto in 
urejeno okolje.
Prvi november in dnevi 
pred njim pomenijo tudi 
povečanje obiska in zlasti 
prometa. Zato je prav, da 
tudi tokrat opozorimo na 
poseben režim urejanja 
prometa ob prazniku ter na 
strpnost in varnost pri obi-
skovanju pokopališč. Zlasti 
pa velja proš nja, da vsi obi-
skovalci poskrbijo za ustre-
zno parkiranje vozil in se 
na pokopališča odpravijo na 
dan spominskih obeleže-
vanj pravočasno.

Pokopališča so dobro 
urejena
Osrednji pokopališči v kranjski občini imata več kot šest tisoč grobov, imamo še enajst  
manjših pokopališč.

Mestno pokopališče Kranj ima natanko 5280 grobov.

Pokopališče v Žabnici sodi med manjša v kranjski občini.

Mestno pokopališče Kranj
	 5280 grobov 
	 20–25 let se bo pokopališče še lahko širilo 
	 1992 m2 asfaltiranih površin  
  (okoli poslovne stavbe) 
	 4184 m2 tlakovanih poti 
	 7710 m2 peščenih poti 
	 16.692 m2 zelenic 
	 10 fontan
	 37 klopi

Pokopališče Bitnje
	 1158 grobov 
	 35 let se bo pokopališče še lahko širilo 
	 3194 m2 asfaltnih površin  
	 389 m2 tlakovanih poti 
	 483 m2 tlakovanega poslovnega platoja in 
  prostora okoli vežic
	 12.371 m2 zelenic znotraj pokopališča 
	 1004 m2 zelenice zunaj pokopališča ob parkirišču 
	 4 fontane 
	 6 klopi

Zbral: Igor Kalabić

Vprašanje: Javna razsvetljava 
Prosil bi vas, če lahko na Ulici 
Janka Puclja 7 in 9 postavite 
nekaj luči malo bližje bloku, 
ker se ponoči nič ne vidi. Pa 
lahko bi mogoče postavili več 
smetnjakov za pasje iztrebke 
po Planini 3.

Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Potrebo po dodatnih lučeh 
bomo preučili, zavedati pa se 
je treba, da prevelika bližina 
luči spalnim prostorom po-
slabša kakovost bivanja. Ob-
čina dodatnih smetnjakov za 
pasje iztrebke nima namena 
postavljati, saj ti pomenijo 
povečan strošek vzdrževanja. 
Vrečke s pasjimi iztrebki se 
lahko odlagajo v koše z me-
šanimi odpadki.
 
Vprašanje: Krožišče na Zla-
tem polju 
Ponovno se obračam s pobudo 
ureditve krožnega križišča pri 
Lidlu na Zlatem polju oz. v 
skrajnem primeru semaforizi-

ranega križišča. Vključitev iz 
stranske na glavno cesto na 
tem odseku je v jutranji in po-
poldanski konici skoraj nemo-
goča, razen v primeru, če ti 
kdo od voznikov na prednostni 
cesti omogoči vključitev. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
MO Kranj pripravlja spre-
membe in dopolnitve zazi-
dalnega načrta za Šolski cen-
ter Zlato polje. Zaradi pri-
ključevanja obravnavanega 
območja na državno Koroško 
cesto je Direkcija RS za ceste 
zahtevala izdelavo strokov-
nih podlag. Na podlagi zah-
teve Direkcije RS za ceste je 
bila v letu 2017 tako izdelana 
Prometna študija in v letu 
2018 Idejna rešitev (IDR) 
ureditve Koroške ceste. Pro-
metna rešitev je razvidna v 
zazidalni situaciji. Na mestu 
priključevanja na Koroško 
cesto je predvideno novo se-
maforizirano križišče. Izde-
lovalec prometne študije je 
pojasnil, da širina ceste ne 
zadošča za krožišče.

Kotiček KrPovej
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ZORAN STEVANOVIĆ BI DANES  
POSTAL ŽUPAN Z VELIKO PREMOČJO 
Eno ležerno leto mineva od županskih volitev. Ravno pravi čas, da se preverita 
razpoloženje in zadovoljstvo občanov. Zato smo opravili anketo z vprašanjem, 
koga bi danes občani volili, če bi se ponovil drugi krog županskih volitev. 
Anketa je bila opravljena na spletnem socialnem omrežju med 14. 10. in 16. 
10. na velikem vzorcu anketiranih občanov (n=734). Pokazala je, da bi danes 
med aktualnim županom Matjažem Rakovcem in Zoranom Stevanovićem kar 
91 odstotkov ljudi volilo Zorana Stevanovića, kar kaže na njegovo ogromno 
premoč. Zorana Stevanovića smo zaprosili za komentar, pri čemer je povedal, 
da je sicer ponosen na rezultat, vendar se ne zanaša nanj. Povedal je, da je 
vesel, ker ljudje prepoznajo njegovo delo v lokalni politiki, vendar mu nič ne 
pomenijo nikakršne osebne zmage, saj v politiko ni vstopil zaradi lastne kori
sti, kot večina drugih politikov, ampak zaradi tega, da bi bil družbeno aktiven 
in bi pripomogel k boljšemu življenju občanov. Po tem, ko je z listo Zoran Za 
Kranj zmagal na volitvah v mestni svet, se trudi opravičiti zaupanje občanov. 
Zato se s svojo svetniško skupino Zoran Za Kranj, ki je največja v mestnem 
svetu, vsakodnevno trudi reševati sleherni problem vsakega občana. Vsega ni 
mogoče rešiti, saj je Zoran v težki poziciji, glede na dejstvo, da ni župan, prav 
tako pa ni v koaliciji z županom. Večine pozivov liste Zoran Za Kranj oblast tudi 
ne želi upoštevati, saj se boji, da bi njihove dobre namere preveč odjeknile v 
javnosti. Zagotavlja pa, da bo vedno sledil volji občanov in da bo skrbel v prvi 
vrsti za občane, katerih servis bi Mestna občina Kranj morala biti!                                                                                          

Robert Kranjec
Svetniška skupina Zoran za Kranj
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V zadnjem času se 
ljudje ob upokojitvi 
ne odločajo za vklju
čevanje v društva 
upokojencev, saj oni 
vendar še niso tako 
stari. Mogoče čez 10 
ali 15 let, ko jim bo 
ustrezalo, da se ude
ležijo skupnega izle
ta, vadbe ali priredit
ve. Ko bodo stari.

A čez noč se lahko vse spremeni. Kljub skrbi 
za zdravo življenje se lahko pojavi demenca, 
fizična oslabelost ali kakšna resna bolezen. In 
takrat si starostnik prizna, da je star. Takrat ko 
potrebuje pomoč.
In kako je naša družba pripravljena na vse 
večje število takih starostnikov, ki potrebujejo 
pomoč? Zakona o dolgotrajni oskrbi nimamo 
in slabo kaže, da ga bomo v kratkem imeli.  
Navajam le nekaj izzivov skrbi za starostnike v 
prihodnosti.
Domovi starostnikov: Država je starostnike in 
svojce prepustila samim sebi, njihovim finanč
nim in drugim zmožnostim, saj v 15 letih ni 
zgradila niti enega doma starostnikov. Vsi sta
rostniki ne morejo ostati v domačem okolju. Če 
bi bil danes zgrajen nov dom starostnikov na 
Zlatem polju, bi bil poln v prvem dnevu po 
odprtju. V Sloveniji bivanje starostnika v domu 
pogosto pomeni hudo finančno breme za 
svojce in občine. Sedemdeset odstotkov stori
tve krije oskrbovanec, v primeru prenizke 
pokojnine so plačniki svojci, če svojcev ni, pa je 
plačnik občina. Nujna pa je tudi sprememba 
normativov za socialno oskrbo. Ni človeško, da 
je npr. standard menjava plenic trikrat na dan. 
Kdaj bomo začeli gradnjo novega doma staro
stnikov na Zlatem polju? Kdaj bo država spre
menila financiranje in normative za socialno 
oskrbo?
Bivalna enota za osebe z demenco: Najtežje 
je dobiti prosto mesto v domu za osebe z 
demenco, zato bi morali tem osebam name
niti posebno pozornost. Primer dobre prakse 
je dislocirana enota za 60 oseb z demenco v 
Metliki. Organizirali so pet bivalnih enot. V 
vsaki bivalni enoti je 12 stanovalcev. Zanje 
skrbi 30 zaposlenih. Ker je z osebami z demen
co treba delati umirjeno, se z njimi pogovarja
ti, jim pri tem pomagajo prostovoljci. V bival
nih enotah so stanovalci vključeni v vsakdanja 
opravila v domu in na vrtu. Prizadevati bi si 
morali, da bi tudi na podeželju v Kranju prido
bili bivalno enoto za osebe z demenco. Ali 

lahko na podeželju uredimo dislocirano eno
to za osebe z demenco po zgledu Metlike?
Oskrba na domu: Oskrbo na domu pretežno 
financira občina, le delno oskrbovanci. Obči
na Kranj vsako leto namenja več proračunske
ga denarja, saj je nujno treba povečevati šte
vilo oskrbovalk. V Kranju je težko dobiti ure 
oskrbe na domu, saj so potrebe večje od 
zmožnosti. Težava je tudi, da pogosto 20 ur 
pomoči na domu tedensko ne zadošča pri 
hudo bolnih in pri osebah z demenco. Potre
bovali bi več oskrbovalk in nekateri starostniki 
bi potrebovali tudi več kot 20 ur oskrbe 
tedensko. Kdaj bo država prevzela sofinanci
ranje oskrbovalk na domu in ob tem število 
oskrbovalk ustrezno povečala?
Negovalna bolnišnica: Od trideset do pet
deset odstotkov starostnikov v naših domo
vih je takih, da bi v marsikateri zahodnoev
ropski državi imeli v negovalni bolnišnici v 
celoti plačano oskrbo iz zdravstvenega zava
rovanja. Trenutno šestdeset odstotkov novih 
oskrbovancev v dom starostnikov pride z 
reševalnim vozilom iz bolnišnice. V domovih 
pa nimajo dovolj usposobljenega kadra, da bi 
ustrezno poskrbeli zanje. Gorenjska nujno 
potrebuje negovalno bolnišnico: Trenutno je 
v jeseniški bolnišnici negovalni oddelek z 20 
posteljami, ki je namenjen prehodnim name
stitvam do enega meseca. Ali bomo na 
Gorenjskem uspeli z gradnjo nove gorenjske 
bolnišnice in mogoče eno od obstoječih 
zdravstvenih ustanov ali primeren del ustano
ve spremenili v negovalno bolnišnico? 
Zasebna iniciativa: Kljub javni skrbi za starej
še je še vedno dovolj prostora za zasebno ini
ciativo pri reševanju skrbi za starostnike. Ver
jamem, da so največji interes investitorjev 
oskrbovana stanovanja za starostnike. Mo
žnosti pa so tudi v ureditvi področja nege na 
domu, kjer je trenutno veliko dela na črno, saj 
država ne podeljuje koncesij za to področje.
V letu 2020 naj bi bilo v državnem proračunu 
zagotovljenih 5 mio evrov za institucionalno 
varstvo in za potrebe na terenu. Na voljo pa so 
tudi kohezijska sredstva 2014–2020, ki jih bo 
mogoče črpati do leta 2023. Koliko tega 
denarja bo prišlo v Kranj?
Upam, da bom v mestnem svetu in pri poslan
cih v parlamentu naletela na posluh pri reševa
nju izzivov za prihodnost starostnikov v Kranju. 

Irena Dolenc, Svetniška skupina N.Si –  
krščanski demokrati
Objava je plačljiv oglas, vsebina je mnenje  
avtorja, in ne uredništva.

Skrb za starejše
Ali je Slovenija socialna država za starejše? Kako je v Kranju?

Irena Dolenc

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred kratkim so do
bro delo podjetja BlockBird, 
v katerem je večina ustano
viteljev iz Kranja, prepoznali 
tudi v medijski hiši Forbes, 
saj so jih priznani ameriški 
novinarji uvrstili med šest 
najobetavnejših startupov 
(zagonskih podjetij), ki 
uspevajo na trgih zunaj 
ZDA. Tako so bili naši pod

jetniki postavljeni ob bok 
kolegom iz Evrope in Azije, 
ki s pomočjo novih tehnolo
gij korenito spreminjajo šte
vilne tradicionalne panoge.
Kot pojasnjujejo v podjetju, 
platforma, ki jo razvijajo, 
uporabnikom omogoča, da 
na enem mestu hitro in 
učinkovito pregledajo prav 
vse novice iz sveta kriptova
lut, hkrati pa jih tudi ocenju
jejo. BlockBird že sodeluje s 

številnimi partnerji z vsega 
sveta, nedavno pa so se 
povezali tudi s slovensko 
borzo za trgovanje s kripto
valutami Tokens, ki jo je 
ustanovil eden najuspešnej
ših Slovencev v svetu kripto
valut Damian Merlak. Bloc
kBird bo tako eno prvih 
podjetij, ki bo na tej sloven
ski borzi s postopkom, ime
novanim IEO, iskalo začet
ne naložbe.

Priznanje za BlockBird

Objava je plačljiv oglas, vsebina je mnenje avtorja, in ne uredništva.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Danes sta število pa
cientov in območje, ki ga po
kriva Zdravstveni dom (ZD) 
Kranj, bistveno večja kot 
pred šestdesetimi in več leti, 
ko je bil zdravstveni dom še 
na drugi lokaciji. ZD Kranj 
je tretji največji v Sloveniji, 
za Ljubljano in Mariborom. 
Približno 80 tisoč pacientov 
imajo iz Mestne občine 
Kranj in občin Šenčur, 
Preddvor, Jezersko, Naklo in 
Cerklje in še od dlje prihaja
jo k njim. Od ponedeljka do 
petka na dan v povprečju 
nudijo storitev 3500 pacien
tom. Centralna stavba je v 
Kranju, poleg tega imajo 16 
dislociranih enot v občinah, 
ki jih pokrivajo. Leta 2014 so 
organizacijsko prevzeli Zob
no polikliniko Kranj, v istem 
letu so k ZD Kranj pridružili 
tudi razvojne ambulante po 
Gorenjskem v eno službo, 
in kot je poudarila Lili Gan
tar Žura, ki ZD Kranj vodi 
zadnjih trinajst let, je razvoj
na ambulanta postala ena 
najboljših v Sloveniji na po
dročju zgodnje obravnave 
otrok s posebnimi potreba
mi tudi po zaslugi dveh 
odličnih zdravnic, Tatjane 
Dolenc Veličković in Andre
je Kovač.

Več kot štiristo zaposlenih
V zadnjih letih se je število 
zaposlenih v ZD Kranj pove
čalo, tudi na račun odprtja 
referenčnih ambulant. 
"Naša glavna dejavnost so 
družinska medicina, pedia
trija, šolska medicina in am
bulanta nujne medicinske 
pomoči, pa tudi specialistič

ne dejavnosti, kot so dispan
zer za žene, patronažna 
služba, rentgenska dejav
nost, fizioterapija, okulisti
ka, dermatologija, ortopedi
ja," je povzela Žurova in 
omenila pomanjkanje zdrav
nikov: "Manjka nam še ve
dno zdravnikov različnih 
specializacij, ki jih ne dobi
mo zaradi sistemskih, zgo
dovinskih razlogov ali posle
dic. Poleg tega je sistem za
stavljen tako, da nimamo 
vpliva na razpis specializa
cij, predvsem pa nimamo 
mehanizma, da po koncu 
specializacije zdravnik osta
ne pri nas." Kot je dodal po
močnik direktorice ZD 
Kranj Matjaž Žura, je dogo
vor o skupnem zaposlova
nju z bolnišnicami edina 
prava perspektiva, da zadrži
jo specializacije tudi na pri
marnem nivoju, ki speciali
stom ni tako zelo zanimiv.

Poslujejo pozitivno
Kljub pomanjkanju zdravni
kov gre razvoj ZD Kranj v 
korak s časom in potrebami 
pacientov, in kot je poudari
la direktorica, so postali so
doben zdravstveni center, 
tudi kar zadeva investicije. 
"Energetsko smo prenovili 
centralno stavbo in stavbo 
zobne poliklinike v Kranju, 
tega smo se lotili sistematič
no skupaj s kranjsko občino 
in predvsem s pomočjo 
evropskih sredstev. Z lastni
mi sredstvi pa smo v zadnjih 
letih v centralni stavbi pre
novili splošne ambulante, 
specialistične ambulante, 
vsako leto kupimo vsaj eno 
reševalno vozilo (občasno za 
nakup dobimo kakšno sub

vencijo od občin, letos smo 
za reševalno vozilo pridobili 
sofinancirana sredstva iz 
razpisa ministrstva za zdrav
je). So pa periferne občine 
same zgradile zdravstvene 
postaje, mi smo jih samo 
opremili in prilagodili potre
bam, medtem ko kranjska 
občina tega ni storila (oz. je 
nazadnje pomagala s sofi
nanciranjem v prizidek ZD 
leta 2006)." Vodja zdrav
stvene nege v ZD Kranj Jože 
Prestor je dodal, da je bila 
velik finančni zalogaj preno
va in širitev zdravstvene po
staje v Stražišču, v kateri so 
zdaj štiri družinske ambu
lante, referenčne ambulan
te, dva tima fizioterapije in 
dve zobni ambulanti.
Ko je nova ekipa prevzela 
vodenje ZD Kranj pred tri

najstimi leti, je bil ta v rde
čih številkah. "Zadeve smo 
sanirali, vse odtlej posluje
mo pozitivno. Bistveno je, 
da smo znali z denarjem, ki 
ga imamo na voljo, ravnati v 
dobro zaposlenih in pacien
tov in da ga vlagamo tudi v 
razvoj," je povedal ekono
mist Matjaž Žura, ki skrbi 
za stroškovno učinkovitost. 
"Bolj se obnašamo kot za
sebni zavod, in ne kot javni. 
Poskušamo biti fleksibilni 
in ekonomsko pristopati k 
stvarem."

Nujna novogradnja 
Vsi trije sogovorniki so opo
zorili, da v Kranju nujno po
trebujejo dodatne prostore, 
ker se dejavnosti ZD širijo. 
Največji izziv bo novograd
nja na mestu nekdanje reše

valne postaje, ki bi jo radi 
podrli. "Tako velike finanč
ne investicije sami zagotovo 
ne bomo zmogli, skupaj s 
kranjsko občino bo treba 
najti rešitev," je poudarila 
direktorica Žurova. Že pa 
širijo zdravstveno postajo v 
Cerkljah. "Želimo, da so 
naše storitve dostopne tudi 
na periferiji manj mobil
nim, npr. starejšim, mla
dim mamicam ..." je poja
snil Prestor.

"Na pritožbe in pobude 
se odzivamo"
"Glede na to, da imamo v 
povprečju v obravnavi 3500 
pacientov na dan, moram 
reči, da je pritožb malo," je 
dejala direktorica Žurova. 
Na leto obravnavajo pribli
žno štirideset dopisov, od 

tega je petindvajset pritožb, 
pet predlogov in deset po
hval. "Letos je bilo nekaj več 
dopisov, predvsem so paci
enti izrazili nestrinjanje z 
odhodom dveh zdravnic 
družinske medicine. Vodja 
družinske medicine Tatjana 
Kitić Jaklič je dnevno odpi
sovala pacientom. Na srečo 
smo zdaj to rešili in pacien
te lahko vpisali k drugim 
zdravnikom."

Rentgenska služba na 
enem mestu
Zobni rentgen so pred ne
davnim iz zobne poliklinike 
preselili v preurejene pro
store v ZD Kranj na odde
lek rentgena in kupili dva 
nova zobna aparata. Tako je 
zdaj celotna rentgenska 
služba ZD Kranj na enem 
mestu. Ponosni so tudi na 
urgenco, tudi na delo Dis
panzerja za mentalno 
zdravje, pa na Center za 
krepitev zdravja, v pristoj
nosti ZD Kranj je 24urna 
dežurna služba na letališču 
dr. Jožeta Pučnika. ZD 
Kranj s svojo velikostjo 
predstavlja kar okrog štiride
set odstotkov vseh dejavno
sti Osnovnega zdravstva Go
renjske. "Na Gorenjskem 
imamo dva velika laboratori
ja, enega na Jesenicah, dru
gega pa v Kranju. Pred nami 
je še izziv, kako odvzemno 
mesto v Kranju urediti na 
način, da bodo ločeni zdravi 
in bolni pacienti," je poja
snil Prestor. Preurejene pro
store Centra za krepitev 
zdravja, tudi s fizioterapijo, 
pa bodo v ZD Kranj predvi
doma odprli novembra in s 
tem obeležili tudi jubilej.

Tri tisoč petsto pacientov na dan
Zdravstveni dom Kranj je na sedanji lokaciji in v taki organizacijski obliki že šestdeset let, od prvega septembra leta 1959.  

Sedanje vodstvo ZD Kranj: od leve Jože Prestor, Lili Gantar Žura in Matjaž Žura

Vilma Stanovnik

Kranj – »V okviru obiskov 
po Sloveniji smo si ogledali 
dve kranjski ustanovi, zani
malo pa nas je predvsem, 
kako skrbijo za tiste, ki so 
vanju vključeni, in seveda 
tudi, kako spoštujejo njiho
ve pravice. Najprej smo se 
seznanili z delom v enotah 
Varstvenodelovnega centra, 
nato smo si ogledali Center 
Korak,« je povedal varuh 
človekovih pravic Peter Sve
tina in dodal: »Po pogovorih 
z uporabniki ter strokovni
mi delavci obeh institucij 
lahko rečem, da smo z vide
nim zadovoljni. Uporabniki 
niso omenili ničesar, kar bi 
nakazovalo na kršenje nji
hovih pravic. Želim pa pou
dariti, da država mora vzpo

staviti mrežo centrov za ose
be po pridobljeni možgan
ski poškodbi. V Kranju mo

žnost teh storitev je, dejstvo 
pa je, da so čakalne vrste 
zelo dolge, zato se vključuje

jo v druge institucije, kjer pa 
nimajo toliko primerne po
moči oziroma storitev."
»V zadnjem času sem že 
večkrat povedala, da v krat
kem pričakujemo razpis za 
širitev koncesije. Koncesij
ski akt je bil že izdan. S tem 
bomo lahko vključili nove 
uporabnike. Trenutno ima
mo namreč trideset uporab
nikov, želimo pa si vsaj še 
dvajset novih mest. Na ča
kalni listi je okoli trideset 
takšnih, ki si želijo našo 
storitev, žal pa jih je kar ne
kaj v času, ko so čakali na 
vstop k nam, tudi že umrlo 
ali so našli druge rešitve. 
Stanje je že nekaj časa ne
vzdržno, nekateri na stori
tve čakajo več let,« je poja
snila direktorica Centra Ko
rak Mateja Korošec.

Čakalne vrste so predolge
Prejšnji teden je varuh človekovih pravic Peter Svetina obiskal Varstveno-delovni center Kranj, nato 
pa si je ogledal tudi prostore Centra za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Korak.

Direktorica Centra Korak Mateja Korošec in varuh 
človekovih pravic Peter Svetina sta spregovorila tudi o 
težavah zaradi čakalnih vrst. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V Osnovni šoli (OŠ) Orehek so v začetku oktobra 
pripravili že 14. humanitarni Čopkov tek, na katerem se je 
tudi letos zbrala večina njihovih učencev, ki se jim pridru-
žijo tudi otroci iz tamkajšnjega vrtca ter njihovi starši, sta-
ri starši in prijatelji. Skupaj tečejo in zbirajo denar za učen-
ce s posebnimi potrebami. Letos so po besedah vršilke 
dolžnosti ravnateljice OŠ Orehek Katje Kržan zbrali okrog 
1400 evrov, kar jim bo omogočilo nakup raznih pripomoč-
kov za otroke s posebnimi potrebami in izvedbo dodatnih 
aktivnosti zanje. Ta čas so v njihovi šoli v redni pouk vklju-
čeni trije gibalno ovirani učenci in še okrog trideset otrok 
z odločbami zaradi primanjkljaja na različnih področjih. 
"Ti učenci so vključeni v redne šole že vrsto let, pri nas pa 
jim je prav veveriček Čopko pomagal do tega, da lahko 
delajo in se učijo s svojimi vrstniki že šestindvajseto leto," 
so ob tem pojasnili v OŠ Orehek.

Znova dobrodelni Čopek
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OOZ Kranj je v okviru projekta Connect 
SME Plus organizirala POSLOVNO SRE-
ČANJE PODJETNIKOV PETIH DEŽEL, 
ki je bilo 18. 10. 2019. Tuji predstavniki so 
prišli iz Avstrije, Kosova ter pobratenih mest 
Novega Sada in Banjaluke. V prvem delu 
srečanja nas je pozdravil predstavnik Mest-
ne občine Kranj g. Marko Čehovin, nato je 
direktorica OOZ Kranj ga. Daniela Žagar 
predstavila našo regijo in projekt. Sledilo je 
B2B srečanje. Po končanem uradnem delu 
smo se odpeljali na Gorenjsko in si ogledali 
podjetje Elan – zimski program in muzej ter 
Grand hotel Toplice, kjer smo imeli kosilo.

V torek, 19. novembra 2019, ob 8.30 se bo v sejni sobi na OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37, 
odvijal dogodek PODJETNIŠKI ZAJTRK, ki bo namenjen računovodjem in vsem, ki jih zani-
ma prenos družinskega podjetja. Predaval bo g. Jaka Vadnjal. Prijavite se na 04 2818 310 ali 
info@oozkranj.com. Cena je 15 evrov.

Družinsko podjetništvo za računovodje in druge strokovnjake:
·         Posebnosti, prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti družinskih podjetij
·         Vzroki in upravljanje s konflikti zaradi organizacijskih posebnosti družinskih podjetij
·         Medgeneracijski konflikti in dolgoročna vizija družinskega podjetja
·         Načrt prenosa na naslednjo generacijo in druge alternative nasledstva
·         Študija realnega problema – delo po skupinah

Družinska podjetja so steber slovenskega gospodarstva, vendar pa je zaradi mešanja poslov-
nih in družinskih vidikov z njimi včasih težko delati. Delavnico organiziramo z mislijo na stro-
kovnjake, ki se ukvarjajo z družinskimi podjetji. Izkušen svetovalec vam bo predal znanje in 
trike, ki vam bodo olajšali delo.

Dragi otroci! Kot vsako leto vas bo tudi letos na zbornici obiskal 
DOBRI MOŽ in prinesel darilca za vsakega. Pred tem vas bo zaba-
vala Čarodejka Binka in njena velika čarodejska predstava. Dogo-
dek bo v četrtek, 19. decembra 2019, ob 17. uri v sejni sobi OOZ 
Kranj. Vabljeni vsi otroci, prijave pa so obvezne: 04 2818 310 ali 
info@oozkranj.com.

* * *

* * *

Vilma Stanovnik

Stražišče – Konec septem
bra so se v Stražišču razve
selili dveh ličnih klopi, ki so 
jih postavili pred osnovno 
šolo in pred Graščino. Klopi 
so si krajani želeli že dlje 
časa, sicer majhen, a za 
mnoge pomemben projekt 
pa je nastal kot plod sodelo
vanja med domačo Krajevno 
skupnostjo Stražišče, podje
tjem Goodyear, Fundacijo 
Vincenca Drakslerja in 
Komunalo Kranj. 
»Mnogi se še spomnimo, da 
je pred leti v naši krajevni 
skupnosti podjetje Sava 
pomagalo različnim klubom 
in društvom, od kolesarjev, 
nogometašev do košarkarjev 
in folklorne skupine. Z novi
mi lastniki se je to spremeni
lo. Kljub temu so tudi v seda
njem Goodyearju večkrat 
povedali, do so pripravljeni 
sodelovati pri različnih pro
jektih, in tako so z razume
vanjem sprejeli našo pobudo 
za urejanje okolice. Fundaci

ji Vincenca Drakslerja so 
dali v izdelavo dve klopi v 
vrednosti tisoč evrov, ki smo 
jih v sodelovanju s Komuna
lo Kranj in zaposlenimi pod
jetja Goodyear postavili pred 
Osnovno šolo Stražišče in 
pred Graščino. Obe klopi sta 
zelo lični in upam, da bosta 
vsem, predvsem pa starej
šim občanom, omogočili 
počitek. Prav tako ju bodo 
uporabljali šolarji, ki čakajo 
na avtobuse,« je na priložnos
tnem srečanju ob zaključku 
del povedal predsednik Kra
jevne skupnosti Stražišče 
Jure Šprajc, ki si želi, da bi 
bilo podobnih akcij še več. 
"Urejanje teh dveh klopi je 
primer dobre prakse, kako 
je moč z malo dobre volje 
povezati gospodarstvo in 
okolico, pa tudi uresničiti 
želje nas v krajevnih skup
nostih, ki se praktično brez
plačno trudimo, da naredi
mo nekaj dobrega za kraj," 
je tudi povedal predsednik 
Jure Šprajc in dodal, da upa, 
da je urejanje klopi začetek 

takšnih projektov, saj imajo 
tudi že ideje za urejanje dre
voreda in podobno. "Tudi v 
prihodnje bomo iskali po
sluh v gospodarstvu, saj si 
želimo, da bo naš kraj še 

lepši in še bolj prijazen," je 
povedal Jure Šprajc, novo 
pridobitev pa si je z zanima
njem ogledal in preizkusil 
tudi kranjski podžupan 
Robert Nograšek.

Veseli so novih klopi
V Stražišču so se pred kratkim razveselili dveh novih klopi, še bolj veseli pa so sodelovanja,  
ki pomeni tudi lepšo urejenost kraja.

V Stražišču so se veselili novih klopi. Ena stoji pred 
osnovno šolo.

Maša Likosar

Zg. Besnica – Za organiza
torske vajeti je Krajevna sku
pnost Besnica tokrat prvič 
poprijela v sodelovanju s 
Prostovoljnim gasilskim 
društvom Besnica. "Dogo
dek je namenjen druženju 
in medsebojnemu pogovo
ru, zato okoli nas ne odmeva 
glasba, temveč le zvoki nara
ve," je povedal predsednik 
KS Besnica Primož Bavdek 

in še zaupal, da bodo celo
ten dobiček piknika name
nili za obnovo gasilskega 
doma v Besnici. 
Obiskovalci so poleg oku
snega pečenega kostanja 
okušali še bogat izbor jedi 
na žlico iz kotla, na svoj 
račun pa so prišli tudi ljubi
telji tradicionalnih kmečkih 
okusov. Letošnja spremem
ba je bila plačilna valuta, ni 
bilo več rokovnjaških dime
žev, temveč klasični evri. 

Na petdesetih stojnicah so 
se predstavili lokalni in go
stujoči obrtniki, kranjski 
jamarji so za otroke pripra
vili spust po jeklenici oziro
ma zipline, v otroškem 
kotičku Osnovne šole Ore
hek Kranj pa so potekale 
zabavne in kreativne delav
nice. Letos je organizator 
prvič poskrbel tudi za brez
plačni vsakourni avtobusni 
prevoz iz Kranja do Besnice 
in nazaj.

Na kostanju v Besnici
Drugo in tretjo nedeljo v oktobru je v jesensko obarvanem okolju gozdne 
jase v Novi vasi na koncu Zgornje Besnice potekal tradicionalni, že  
23. Kostanov piknik.

Za dobro počutje obiskovalcev Kostanovega piknika v Besnici je letos skrbelo okoli 
šestdeset prostovoljcev. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Struževo – Krajani v kranj
ski občini še marsikje znajo 
stopiti skupaj in poskrbeti, 
da se lahko razveselijo česa 
novega. Tako je tudi v Stru
ževem, kjer so se poleti več
krat družili v športnem par
ku, pred kratkim pa so po
skrbeli, da bodo prijetnejša 
tudi zimska druženja v pro
storih krajevne skupnosti. 
"Prenova se je začela zgodaj 

jeseni, ko sta Meta Kraljič in 
Katra Zupin organizirali 
domače obrtnike, ki so se 
odzvali akciji in zastonj pre
novili prostore naše krajev
ne skupnosti. To nam veliko 
pomeni, saj bomo odslej 
imeli sestanke v lepem in 
prijaznem okolju. Prav tako 
se bodo v njih družili otroci, 
ki imajo tukaj ustvarjalni
ce," je povedal predsednik 
Krajevne skupnosti Struže
vo Tomaž Sajovic.

Prenovili so prostore 
V domu Krajevne skupnosti Struževo so 
prostovoljci pred kratkim poskrbeli, da je 
druženje še prijetnejše.

Predsednik KS Struževo Tomaž Sajovic v prenovljenem 
prostoru za sestanke in druženja / Foto: Tina Dokl
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Za svoje člane organiziramo vsakole-
tna kvalitetna izobraževanja. PD Kranj 
tesno sodeluje tudi z Društvom gorske 
reševalne službe Kranj, ter s sosednjimi 
planinskimi društvi in ostalimi sorodni-
mi organizacijami. Poleg sedeža društva, 
Bežkove vile v Kranju, društvo skrbi za 
tri planinske postojanke: Planinski dom 
na Kališču, Kranjsko kočo na Ledinah in 
Planinski dom na Gospincu – Rozko. Za-
četki segajo v leto 1899, ko je bila ustano-
vljena Kranjska podružnica Slovenskega 
planinskega društva. Leta 1946 se je po-
družnica preoblikovala v PD Kranj in se 
včlanila v Planinsko zvezo Slovenije. 

Ob letošnji 120-letnici društva smo 12. 
julija, ki je uradni datum ustanovitve, 
pred Bežkovo vilo izobesili zastave in 
dva panoja, ter v Mestni knjižnici Kranj 
postavili razstavo z naslovom Od Pre-
šernove koče do Everesta za prihodnost 
kranjskega planinstva. Sledil je nočni po-
hod na Jamnik ob polni luni, ki smo ga 
organizirali v sodelovanju z Zavodom za 
turizem in kulturo Kranj, ter organizirali 
pohod na Kališče, ker planinska koča na 
Kališču letos praznuje svojo 60. obletni-
co. Konec avgusta je na Ledinah potekal 
7. alpinistični tabor Nejca Zaplotnika. 
Sredi septembra smo organizirali pohod 
s slepimi na Triglav. Tovrstna izkušnja 
je res enkratna v življenju. Ni besed, ki 
bi jo opisale in težko se predstavi hva-

UTRIP KRANJA
jesenski

www.visitkranj.si

ležnost, ki jo še danes izkazujejo slepi, 
ker smo jim ta pohod omogočili. 27. no-
vembra bo v Stolpu Škrlovec pogovor z 
udeleženci pohoda, ki bodo z nami delili 
to svojo izkušnjo.

22. novembra v Prešernovem gledališču 
Kranj pripravljamo osrednjo kulturno 
prireditev ob obletnici društva, na ka-
tero ste lepo vabljeni. Za tem se pričnejo 
že tradicionalni Plezalni dnevi Kranja, 
ter okrogla miza o prihodnosti kranj-
skega planinstva, ki bo 12. decembra v 
Mestni knjižnici Kranj.
Sicer pa planinstvo postaja zelo prilju-
bljena oblika športa za vse starostne sku-
pine, s katero pravzaprav lahko ohranja-
mo tudi našo kulturo, prostovoljstvo in 
narodno zavest. Zato je največja želja PD 
Kranj zagotovo obnova dotrajane Bežko-
ve vile in spodbuda čim večjega števila 
ljudi k ohranjanju narave. Za konec vse 
ljubitelje gora vabimo, da na sedežu dru-
štva ali v TIC-u Kranj prevzamejo kar-
tonček, na njem do konca koledarskega 
leta zberejo odtise žigov, ki se nahajajo v 
treh naših postojankah in na sedežu dru-
štva, ter tam tudi prevzamejo praktično 
nagrado. Vsem planincem želim varen 
korak v gorah ob premišljeni izbiri pla-
ninskih poti.
Primož Černilec, načelnik Mladinskega odseka 

PD Kranj in glavni organizator dogodkov v 
luči praznovanja 120-letnice društva

120 LET PLANINSKEGA 
DRUŠTVA KRANJ

Sledite nam na 
@visitkranj

in ne pozabite svojih 
fotografij, ki ste jih 
posneli v Kranju in 

njegovi okolici označiti z 
značko #visitkranj! 
www.visitkranj.si

instagram
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Planinsko društvo Kranj je s preko tisoč dvesto člani eno največjih planin-
skih društev v Sloveniji. Povezuje velik del ljubiteljev gora na območju Kra-
nja in okolice ter ima častitljivo, 120-letno tradicijo. Dejavnosti društva 
so dobro organizirane v okviru različnih odsekov: Alpinističnega odseka, 
Mladinskega odseka, Odseka markacistov, Turno-kolesarskega odseka in 
Vodniškega odseka.

VINSKA POT V ROVIH POD 
STARIM KRANJEM

Ena najbolj prepoznavnih vinskih prireditev v labirintu kranjskih rovov že 
dvanajsto leto zapored vabi obiskovalce od blizu in daleč. Prireditev vsako 
leto nadgrajujemo, tako bo letošnja ponudila večje število razstavljavcev, 
tematske dneve ter druge novosti.

Obiskovalci bodo lahko degustirali žlahtno 
kapljico vseh vinorodnih območij Sloveni-
je ter okušali kulinarične izdelke v dveh 
koncih tedna klasične Vinske poti – 15. in 
16. ter 22. in 23. novembra.
Vinska pot se bo zaključila sladko, saj bo 
v nedeljo, 24. novembra, v rovih prvič 
potekal tudi Sladki dan, na katerem bodo 
obiskovalci degustirali tradicionalne ter 
sodobnejše sladice in izbrana sladka vina. 
Sladka vina so po večini zelo kvalitetna 
in zelo cenjena. Poseben način obiranja 
grozdja in obdobje trgatve je tisto, kar daje 
tem vinom velikokrat posebno kakovost. 
Na voljo bo tako izbor vin pozne trgatve, 
jagodni izbor, ledeno vino in suhi jagodni 
izbor. Nedeljska degustacija bo mogoča s 
kuponi, ki jih bodo obiskovalci prejeli ob 
vstopu, na vmesnih lokacijah pa jih bo mo-
goče tudi še dokupiti. Mlajši od 18 let bodo 
vstopnice in kupone lahko kupili ob vhodu 
v rove, vendar le za degustacijo sladic.
Bogato ponudbo in utrip Vinske poti 
bomo letos razširili tudi v mestno jedro, 
kjer vas obe soboti, 16. in 23. novembra, 
vabimo na kosilo na Kransko kuhno, ki jo 
bodo tokrat v Martinovem vzdušju dopol-
nili vinarji.
V sodelovanju z MOK letos prvič organizi-
ramo tudi Dobrodelni večer vrhunskih vin 
v Avli Mestne občine Kranj v četrtek, 21. 

novembra. Na dogodku bomo izbrali tudi 
županovo vino. Prireditev bo imela tudi 
dobrodelno noto, zato vas vabimo v čim 
večjem številu.  
Ob obisku Kranja in dogodka Vinska pot 
obiskovalce lepo vabimo tudi v kavarne in 
lokale mestnega jedra Kranja, kjer lahko 
nadaljujete prijetno druženje.
Več o poteku Vinske poti, parkirnih me-
stih za obiskovalce, prevozih taksi službe 
in nakupu vstopnic najdete na spletni stra-
ni www.visitkranj.si ter FB@VisitKranj.

Srečko Štagar, vodja prireditve

Martinova varuška
Če potrebujete varstvo za svoje otroke, ko 
se boste sprehajali na 12. Vinski poti, jih 
lahko pustite v čudovitem okolju srednje-
veškega stolpa in v objemu najboljših va-
rušk – Motovilčic, ki bodo poskrbele, da 
se boste z veseljem še kdaj vrnili. Otroci 
bodo ustvarjali na delavnicah, se igrali na 
svežem zraku in si pripravili kaj dobrega za 
pod zob. Varstvo je treba naročiti vnaprej. 
Prijave na: info@pungert.si, 040 591 214 
ali ZS @PungertStolp. 
Petek, 15. 11. 2019, od 14.00 do 18.00 
Sobota, 16. 11. 2019, od 13. 00 do 20.00 
Petek, 22. 11. 2019, od 14.00 do 18.00 
Sobota, 23. 11. 2019, od 13.00 do 20.00
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KAM V MESECU NOVEMBRU?
10.00 Sobotna matineja: Muca Copatarica,   
 Gledališče Labirint
	 Prešernovo	gledališče
18.30 Martinov večer na Brdu pri Kranju
 Brdo pri Kranju
Tradicionalni	martinov	kulinarični	dogodek	s	pridi-
hom	visoke	kulinarike.

20.00 Slovenec in pol – dvoglava triglavska   
 komedija (P. Jerkovič, A. Novak)
 Klub Bazen
20.00 Koncert: Mick Harvey + JP Shilo   
 with very special guests: 
 Steve Shelley and Glenn Lewis
 Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: Tinkara Kovač & Avtomobili
	 KluBar	gastropub

PONEDELJEK, 11. november 2019
17.00 Martinovanje za otroke
 Stolp Pungert
17.30 Ustvarjalnica - Obeski za ključe iz   
 starega jeansa
	 Medgeneracijski	center
18.00 Delavnica: i.Vitalis vadba
	 Medgeneracijski	center

TOREK, 12. november 2019
16.00 Delavnica: Krasilnica
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Muzejski večer Spomini Kranjčanov   
 ob 100 letnici rojstva režiserja  
 Franceta Štiglica, Ullrichova hiša
18.00 Predavanje: Psih… kaj?
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Delavnica: Vpogledi v skrivno naravo   
 človeka, 2. del.
	 Medgeneracijski	center
18.00 Delavnica: Zdravilne meditacije
	 Medgeneracijski	center
20.00 France Štiglic: Tistega lepega dne   
 (1962, 35mm, čb, 83')
	 Prešernovo	gledališče

Slavnostna	premiera	 restavrirane	 in	digitalizira-
ne	različice	filma	ob	100.	obletnici	režiserjevega	
rojstva.

SREDA, 13. november 2019
17.00, Beremo s Tačkami
17.30	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Šiviljska delavnica
	 Medgeneracijski	center
17.30 Pravljica na obisku
	 Krajevna	knjižnica	Stražišče,		 	
	 Šmartinski	dom
19.00 Novinarjev kalejdoskop: Edvard Žitnik
	 Mestna	knjižnica	Kranj

ČETRTEK, 14. november 2019
10.00 Zgodovinski dan: Vloga dr. Janeza   
 Bleiweisa v zgodovini Slovencev
 Ullrichova hiša
17.00 Filmski večer Ne joči, Peter
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Maketarske delavnice
	 Medgeneracijski	center
18.00 Odprtje razstave Vloga dr. Janeza   
 Bleiweisa pri oblikovanju  
 družbeno-političnega prostora
 Prešernova hiša

21.00 Salsa in bachata plesni večer
 Panorama Stara pošta

PETEK, 15. november 2019
15.00 Vinska pot, Rovi	pod	starim	Kranjem
15.00 Martinova varuška (obvezna   
 predhodna prijava info@pungert.si,   
 prostovoljni prispevki), Stolp Pungert
17.30 Predstava: Mojca Pokrajculja,   
 Kaličopkovo gledališče
 OKC Krice Krace
18.00 Pravljice z besedo in glasbo: Amerika
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Družabni večer - tombola
	 Medgeneracijski	center
18.30 Noč v stolpu, Stolp Pungert
20.00 Martinovanje na Pungertu 2019
 Pungert
22.00 Koncert: Raggastation
	 Trainstation	SubArt

SOBOTA, 16. november 2019
9.00 Kranjska čebela '19
	 Pokriti	olimpijski	bazen	Kranj
10.00 Sobotna matineja: Kam barčica, kam   
 deščica, Brina Vogelnik
	 Prešernovo	gledališče
10.00 Kranska kuhna, Glavni trg
13.00 Vinska pot, Rovi	pod	starim	Kranjem
13.00 Martinova varuška (obvezna   
 predhodna prijava info@pungert.si,   
 prostovoljni prispevki), Stolp Pungert
17.00 Večer ob krušni peči
 Kulturni dom Kokrica

Kulturna	prireditev	je	prikaz	kmečkih	opravil,	ki	so	
jih	včasih	opravljali	v	zimskem	času	ob	krušni	peči.
20.00 Koncert: Plc Fest (10 let)
	 Trainstation	SubArt

Plc	 Fest	 je	 dogodek,	 na	 katerem	 se	 predstavijo	
domači	 ustvarjalci	 iz	 betonskega	 brloga,	 ki	 mu	
pravijo	 Plc.	 Letos	 bo	 še	 posebej	 pestro:	 najprej	
kratki	dokumentarec	o	Placu,	ki	ga	je	posnel	Filip	
Košnik,	 nato	 nastopi	 odličnih	 bendov,	 do	 konca	
pa	vas	bosta	popeljala	 techno	DJ-a	Douchean	 in	
Ofnana_pesa.
20.00 Martinovanje na Pungertu 2019
 Pungert
21.00 Koncert: DMP – Društvo Mrtvih   
 Pesnikov in John F. Doe
	 KluBar	gastropub

PONEDELJEK, 18. november 2019
18.00 Predavanje: Naravne rešitve za   
 imunski sistem 
 Mestna	knjižnica	Kranj

TOREK, 19. november 2019
17.30 Pravljična joga
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Delavnica kvačkanja
	 Trainstation	SubArt
18.00 Odprtje razstave: Od pisem do   
 Facebooka,	Mestna	knjižnica	Kranj
19.00 Predavanje: Kranjec, ladja se potaplja
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20.00 Filmsko gledališče: O ljudeh in vaseh
 Stolp Škrlovec

SREDA, 20. november 2019
08.00 Razglej se in zadeni … ali srečelov z   
 razgledom, Mestna	knjižnica	Kranj
10.00 Tehnična prva pomoč - računalništvo   
 in telefonija,	Medgeneracijski	center
12.30 Delavnica: Čemu humanistika danes
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00, Beremo s Tačkami
17.30	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.30 Pravljica na obisku
	 Krajevna	knjižnica	Stražišče,		 	
	 Šmartinski	dom

ČETRTEK, 21. november 2019
09.00 Delavnica: Movement Medicine
	 Medgeneracijski	center
17.00 Dobrodelni večer vrhunskih vin
	 Avla	Mestne	občine	Kranj
17.00 Kaj je ideja?
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Predavanje: Čemu filozofija danes
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Pogovor o Prešernu in Bleiweisu
 Prešernova hiša
19.00 Znanost na cesti: Novejše iz   
 nevroznanosti spomina: stres,  
 ustvarjanje in brisanje spominov
	 Mestna	knjižnica	Kranj

PETEK, 22. november 2019
10.00 Delavnica: E-točka
	 Krajevna	knjižnica	Stražišče,		 	
	 Šmartinski	dom
15.00 Vinska pot, Rovi	pod	starim	Kranjem
15.00 Martinova varuška (obvezna   
 predhodna prijava info@pungert.si,   
 prostovoljni prispevki), Stolp Pungert
16.00 Delavnica: Živa knjižnica
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Delavnica: Doktrina ruskega   
 znanstvenika dr. Grigorija Grabovoja
	 Medgeneracijski	center
17.00 Družabni večer - tarok
	 Medgeneracijski	center
17.30 Predstava: Zrcalce, Lutkovno   
 gledališče Nebo, OKC Krice Krace
17.30 Delavnica: Petje ljudskih pesmi
	 Medgeneracijski	center
18.00 Razstava: STRIPI!, OKC Krice Krace
18.30 Noč v stolpu, Stolp Pungert
20.00 Martinovanje na Pungertu 2019
 Pungert

SOBOTA, 23. november 2019
10.00 Sobotna matineja: Lunožer, Bimbo   
 teater,	Prešernovo	gledališče
10.00 Kranska kuhna, Glavni trg
13.00 Vinska pot, Rovi	pod	starim	Kranjem
13.00 Martinova varuška (obvezna   
 predhodna prijava info@pungert.si,   
 prostovoljni prispevki), Stolp Pungert
17.00 Kulturni dogodek: KOLO sučemo že   
 70 let,	Prešernovo	gledališče
19.30 Koncert: KOLO sučemo že 70 let
	 Prešernovo	gledališče
Koncert	 ob	70.	 obletnici	 Folklorne	 skupine	 Sava	
Kranj.

20.00 Predstava: Tina Kozin, Saška Rakef in  
 Bojana Šaljić Podešva - IDEN
 Stolp Škrlovec

SOBOTA, 2. november 2019
10.00 Sobotna matineja: Pekarna Mišmaš,   
 Mini teater,	Prešernovo	gledališče
11.00  Brezplačno vodenje: Kanjon reke   
 Kokre,	Kranjska	hiša	
21.00 Koncert: Pop Design
	 KluBar	gastropub

PONEDELJEK, 4. november 2019
18.00 Delavnica: ,,VAJE zadihaj''
	 Medgeneracijski	center

TOREK, 5. november 2019
09.00 Delavnica: Movement Medicine
	 Medgeneracijski	center
14.00 Zimska izmenjevalnica oblačil
	 Trainstation	SubArt
17.00 Razstava: Svetlopisani dnevi -   
 festival fotografije
	 Staro	mestno	jedro

115	fotografinj	 in	 fotografov	 iz	Kranja	 in	Evrope	-	
20	premiernih	fotografskih	serij	-	14	prizorišč	-	8	
debat,	 sprehodov,	 izzivov,	 delavnic.	 Po	 več	 kot	
stoletju	in	pol	od	Puharjevega	izuma	fotografije	na	
steklo	se	fotografija	na	glavna	vrata	vrača	v	Kranj.
17.30 Pravljična joga
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Predavanje: Reševanje problemov   
 kot hobi,	Medgeneracijski	center
19.00 Predavanje: Mačja zabava
	 Mestna	knjižnica	Kranj

SREDA, 6. november 2019
12.30 Delavnica: Ideje evropskega   
 humanizma
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.30 Pravljica na obisku
	 Krajevna	knjižnica	Stražišče,		 	
	 Šmartinski	dom
18.00 Delavnica: SOS Slam
 Layerjeva hiša
18.00 Odprtje razstave Roka Štirna:   
 Živalsko kraljestvo
	 Galerija	Kranjske	hiše
19.00 Predavanje: Prostovoljstvo v Etiopiji
	 Mestna	knjižnica	Kranj

ČETRTEK, 7. november 2019
17.00 Delavnica: Pretekla življenja in njihov  
 vpliv na sedanjost
	 Medgeneracijski	center
18.00 Odprtje fotografske razstave   
 Pokrajina 2019,	Mestna	hiša
19.00 Literarno ozvezdje: Feliks Plohl
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19.15 Skupinski pogovori in svetovanja
	 Medgeneracijski	center
20.00 POP kviz,	Cafe	galerija	Pungert

PETEK, 8. november 2019
17.00 Družabni večer - tarok
	 Medgeneracijski	center
17.30 Petje ljudskih pesmi
	 Medgeneracijski	center
17.30 Predstava: Nekoč je bila, Lutkovno   
 gledališče Tri, OKC Krice Krace
17.30 Predavanje: Klasična in energetska   
 medicina z roko v roki
	 Medgeneracijski	center
21.00 Koncert: Blackoutt, Amber Lilies, Seul  
 Ocean, Trainstation	SubArt

SOBOTA, 9. november 2019
8.00  Bolšji sejem, Glavni trg 
10.00 Delavnica: Rokovanje z dojenčkom in   
 prva pomoč, Mestna	knjižnica	Kranj

20.00 Martinovanje na Pungertu 2019
 Pungert
21.00 Koncert: Katalena
	 Trainstation	SubArt
21.00 Koncert: Neisha, Klub Bazen

Energičen,	zabaven	in	predvsem	muzikaličen	
večer	na	odru	Bazena,	ki	ga	ne	smete	zamuditi!
21.00 Koncert:  Rambo Amadeus
	 KluBar	gastropub

NEDELJA, 24. November 2019
13.00 Vinska pot - Sladki dan
	 Rovi	pod	starim	Kranjem

PONEDELJEK, 25. november 2019
16.00 Delavnica: E-točka
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Izdelovanje adventnih venčkov in   
 novoletne dekoracije
 Kulturni dom Kokrica
17.30 Ustvarjalnica - Unikatni adventni   
 venčki, Medgeneracijski	center
18.00 Joga nidra, Medgeneracijski	center

TOREK, 26. november 2019
16.00 Delavnica: Krasilnica
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 O dveh kozah, Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Šahovske simultanke z mojstri in   
 prvaki, Mestna	knjižnica	Kranj
18.00 Delavnica: Zdravilne meditacije
	 Medgeneracijski	center

SREDA, 27. november 2019
17.30 Pravljica na obisku, Krajevna   
	 knjižnica	Stražišče,	Šmartinski	dom
19.00 #Zobotrebec! Mož, ki je hotel prijeti   
 sonce, Mestna	knjižnica	Kranj

ČETRTEK, 28. november 2019
18.00 Odprtje razstave: Vzemi si čas!
	 Mestna	hiša
18.00 Maketarske delavnice
	 Medgeneracijski	center
19.00 Funky Sešn, Trainstation	SubArt
20.00 Koncert: Defunkt (ZDA)
	 Trainstation	SubArt

PETEK, 29. november 2019
16.00 Plezalni dnevi Kranja
 Športna dvorana Zlato polje
17.30 Predstava: O lisički zviti tički in   
 drugih zverinicah, Nika Solce
 OKC Krice Krace 

SOBOTA, 30. november 2019
9.00 Plezalni dnevi Kranja
 Športna dvorana Zlato polje
10.00 Sobotna matineja: To ni pika,   
 Lutkovno gledališče Fru Fru
	 Prešernovo	gledališče
21.00 Koncert: Smetnaki
	 Trainstation	SubArt

Smetnaki	so	mlada	zasedba	iz	Kranja	in	okolice	
Tržiča,	ki	je	nastala	pod	vplivom	skaja,	punka	in	
funka.
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Noč čarovnic
Prijazne	čarovnice	bodo	otrokom	v	Rovih	pod	starim	Kra-
njem	pričarale	pravljični	svet,	v	katerem	bodo	čarali,	se	
spopadli	 s	čarovniškimi	podvigi	 in	premagali	strah	pred	
temačnimi	 rovi.	 Precej	 strašnejšo	 podobo	 pa	 bodo	 rovi	
dobili	31.	oktobra,	ko	bodo	vanje	vstopili	odrasli.	Preden	
pa	 se	 vam	dodobra	 zatresejo	hlače,	 ste	 vabljeni	 na	Ča-
rovniški piknik,	 kjer	 se	 boste	 lahko	 prepustili	 spretnim	
maskerjem,	 ki	 vas	 bodo	 spremenili	 v	 strah	 vzbujajoče	
bitje.	 Otroci	 bodo	 izrezovali	 čarovniške	 buče,	 ki	 naj	 jih	
prinesejo	s	seboj.	Škrat	Kranček	bo	nagradil	tri	najlepše	
buče.	Na	voljo	bo	tudi	kulinarična	ponudba	s	čarovniškimi	
palačinkami,	kostanjem,	klobasami,	pivom	in	čarovniški-
mi	napoji.	Za	prijetno	glasbeno	vzdušje	pa	bosta	poskrbeli	
čarovnici	akustičnega	dua	Happy	Vibe.

Noč čarovnic za otroke
od 25. do 30. 10. 2019 ob 16., 17. in 18. uri, Rovi pod 
starim	Kranjem.	Vstopnina: 6 EUR otroci, 10 EUR odrasli

Noč čarovnic za odrasle
31.	10.	2019	od	18.	do	22.	ure,	Rovi	pod	starim	Kranjem,	
Vstopnina: 11 EUR.	Obisk	mlajšim	od	14	let	ni	dovoljen.

Čarovniški piknik
31. 10. 2019 od 14. do 18. ure, Glavni trg 
Za maskiranje so obvezne predhodne prijave na:
www.visitkranj.si.

NE ZAMUDITE!

  
Organizatorji	si	pridružujejo	pravico	do	

spremembe	programa.	Organizatorje	prosimo,	
da	informacije	o	decembrskih	dogodkih	oddate	
do	15.	novembra	na	www.visitkranj.com	ali	pa	
se	obrnite	na	koordinatorko	kulturnih	dogodkov	

pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

Stalne razstave, stalne dogodke in 
dnevna otroška dogajanja spremljajte na

 PROGRAM ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.siwww.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov

Vinska pot
Obvezna	postojanka	vseh	ljubiteljev	dobrega	vina	in	kulina-
rike	so	v	novembru	zagotovo	Rovi	pod	starim	Kranjem.	Na	
najbolj	nenavadno	lokacijo	za	degustacijo	vina	se	namreč	
vrača	Vinska	pot,	ki	 je	že	12.	po	vrsti.	Ponudbo	odličnih	
vin	 iz	 vseh	slovenskih	vinorodnih	območij	bodo	dopolnili	
siri,	 krušni	 izdelki	 in	 mesnine.	 Vinorodno	 in	 kulinarično	
Slovenijo	boste	lahko	okušali	na	več	kot	petdesetih	degu-
stacijskih	točkah.

Letošnja	novost	bo	Sladki	dan,	ki	vas	vabi	v	nedeljo,	24.	
novembra,	s	ponudbo	sladkih	vin	in	sladic.	V	četrtek,	21.	
novembra,	 bo	 v	 Avli	 MOK	 potekal	 večer	 vrhunskih	 vin.	
Dogodek	bo	imel	dobrodelno	noto,	zato	vas	vabimo	v	čim	
večjem	številu.		

Vstopnice	za	Vinsko	pot	so	na	voljo	v	Kranjski	hiši,	na	vseh	
Eventimovih	prodajnih	mestih	 in	 bencinskih	 servisih	Pe-
trol.	Svetujemo	vam,	da	si	svojo	vstopnico	zagotovite	čim	
prej.

15., 16., 22., 23., 24. november,  
Rovi pod starim Kranjem
21. november, Avla Mestne občine Kranj
Kranjska kuhna - 16., 23., november, Glavni trg

Katalena
Katalena	se	lahko	pohvali	s	tem,	da	je	nastopila	tako	
rekoč	v	vsakem	klubu,	koncertni	dvorani	ali	na	festival-
skem	odru	v	državi.	Poneslo	jih	je	tudi	v	tujino,	nastopali	
so	v	ZDA,	Izraelu	in	po	celi	Evropi.	A	Katalena	ne	počiva	
na	lovorikah.	S	polno	paro	ustvarjajo	naprej,	lani	aprila	
je	izšel	sedmi	album	Človek	ni	zver/Man	Is	Not	a	Beast.	
Skupina	navdih	črpa	 iz	 zapuščine	slovenskih	 ljudskih	
pesmi,	ki	 jo	prilagaja	in	izvaja	v	skladu	s	svojo	lastno	
estetiko	 ter	 preferencami.	 Glasbeno	 dediščino	 skuša	
poživiti	z	lastno	svežo	energijo,	hkrati	pa	zavreči	njene	
ideološke	konotacije	in	omogočiti,	da	prevladajo	njena	
igrivost	ter	nalezljivi	ritmi.
23. 11. 2019, ob 21. uri, Trainstation SubArt
Vstopnice so v predprodaji na www.subart.si.

Mick Harvey  
in JP Shilo 
V	Kranj	prihaja	Mick	Harvey,	najbolj	poznan	kot	ustanovni	
član	Nick	Cave	and	the	Bad	Seeds,	The	Birthday	Party	ter	
po	sodelovanju	s	PJ	Harvey.	Tokrat	bo	združil	moči	z	JP	
Shilom	 in	bandom,	ki	ga	med	drugim	sestavljata	Glenn	
Lewis	 z	 basom	 in	 Steve	 Shelley	 z	 bobni.	 JP	 Shilo	 bo	
predstavil	svoj	novi	album	Invisible	you,	ki	 je	 izšel	 letos	
oktobra,	medtem	ko	bo	Harvey	med	drugim	predstavil	se-
lekcijo	pesmi	iz	njegovega	zadnjega	albuma	The	Fall	and	
Rise	of	Edgar	Bourchier	and	the	Horrors	of	War.

9. 11. 2019, ob 20. uri, Stolp Škrlovec
vstopnina: 12 EUR/predprodaja, 
15 EUR na dan dogodka

Gorenjski muzej
V	Gorenjskem	muzeju	vljudno	vabijo	na	odprtje	razstave	
VZEMI	SI	ČAS	v	četrtek,	28.	novembra	2019,	ob	18.	uri	v	
Mestni	hiši,	Glavni	trg	4.
Na	razstavi	bodo	predstavljene	številne	ure,	ki	jih	hranijo	
v	Gorenjskem	muzeju,	razstavna	zgodba	pa	nas	bo	vodila	
skozi	 zgodovinski	 čas	 in	 prostor.	 Kako	 so	 ljudje	 nekoč	
dojemali	čas?	Sprva	so	čas	doživljali	skozi	spremembe	v	
naravi,	danes	nam	ga	merijo	ure.	Ura	kot	predmet	je	eden	
najstarejših	izumov.
Naj	vas	ure	iz	zbirk	Gorenjskega	muzeja	popeljejo	v	prete-
klost,	ko	je	bil	urar	še	cenjen	in	uporaben	obrtnik,	v	čase,	
ko	ura	ni	bila	le	dekorativni	element,	ampak	statusni	sim-
bol.	Danes	še	nosite	zapestno	uro,	ali	raje	času	sledite	na	
mobilnem	telefonu?	
Hvala,	ker	si	boste	VZELI	ČAS	za	obisk	razstave!
Foto:	Stenska	»Jakčeva«	ura,	Schwarzwald,	ok.	1870

8. Mednarodni 
festival likovnih 
umetnosti 
Če	vam	še	ni	uspelo,	 imate	do	3.	novembra	še	čas,	da	
si	 v	 kranjskih	 galerijah	 ogledate	 dela	 mednarodnih	 in	
domačih	 umetnikov.	 Slikarji,	 fotografi,	 oblikovalci,	 ar-
hitekti,	 striparji	 in	 video	 umetniki	 so	 letos	 ustvarjali	 na	
temo	ČRNO	 IN	BELO	–	aktualnost	 večnega	nasprotja.	V	
galerijah	mestnega	jedra,	ki	veljajo	za	osrednje	prizorišče	
festivala,	se	predstavlja	70	umetnikov	iz	mednarodnega	
prostora.	Med	njimi	Janez	Bernik,	Dali,	Picasso,	Vasarely,	
Rauschenberg,	Dado	in	mnogi	drugi	vrhunski	ustvarjalci.	
Dela	126	umetnikov	iz	25	držav	si	lahko	ogledate	še	na	
dveh	javnih	vodstvih,	25.	10	ob	10.30	in	30.	10.	ob	16.	
uri.	Obakrat	je	zbirno	mesto	na	Glavnem	trgu	ob	vodnjaku.

do 3. 11. 2019, različne lokacije v mestnem jedru

Ne zamudite novega 

videa, ki prihaja 20. 

novembra!

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

VSAK DAN
 Uganka meseca
	 Mestna	knjižnica	Kranj
 Ezopov zbadljivi kviz
	 Mestna	knjižnica	Kranj
07:30	 »1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
	 Več	na	visitkranj.si,	solazdravja.com

VSAK PONEDELJEK
09.00  Joga za starejše
	 Medgeneracijski	center
09.00 Slovenija, moja nova država
	 Medgeneracijski	center
10.45 Orientalski plesi z Iris
	 Medgeneracijski	center
15.30 Metoda Feldenkras - učenje skozi gib
	 Medgeneracijski	center
16.45 Tri ptičice - velika šola malih   
 glasbenikov, Stolp Pungert
17.00 Stolpova igralnica, Stolp Pungert
17.00 Krančkova igralnica - družini prijazna  
 svetovalnica, Stolp Pungert
17.00 Delavnica: Lego ustvarjalnica
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.15 Tri ptičice - velika šola malih   
 glasbenikov (razen 28.10.)
 Stolp Pungert

VSAK TOREK
10.00 Vozičkanje, Stolp Pungert
16.00 Jezikam slovensko
	 Medgeneracijski	center
16.30 Kanjončica, Stolp Pungert
17.00 Razumem, znam slovensko
	 Medgeneracijski	center
17.00 Miselne in družabne igre
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Šivalnica, Stolp Pungert
18.00 Igra go,	Mestna	knjižnica	Kranj

VSAKO SREDO
09.00 Razgibajmo možgane s Scrabblom
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Stolpova igralnica
 Stolp Pungert
17.15 Tri ptičice - velika šola malih   
 glasbenikov, Stolp Pungert
17.30 Pravljična sredica
	 Mestna	knjižnica	Kranj

VSAK ČETRTEK
16.00  Četrtki ob vodnjaku: ekološka tržnica,  
 glasbeni program, Glavni trg 
16.45 Tri ptičice - velika šola malih   
 glasbenikov, Stolp Pungert
17.00 Stolpova igralnica, Stolp Pungert
17.00 Godalkanje z Bojanom Cvetrežnikom
 Stolp Pungert
17.00 Čarobni prsti,	Mestna	knjižnica	Kranj
18.30 OM Chanting,	Medgeneracijski	center

VSAK PETEK
10.00 Delavnica: Igralne urice
	 Mestna	knjižnica	Kranj
17.00 Krančkova poplesovalnica
 Stolp Pungert
17.00 Tehnološka izba, Stolp Pungert
17.00 Stolpova igralnica, Stolp Pungert
17.00 Delavnica: Zabavna urica z Modrim   
 psom,	Mestna	knjižnica	Kranj

VSAKO SOBOTO
08.00 Sobotni sejem, Glavni trg
10.00 Stolpova igralnica, Stolp Pungert
11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace
17.00 Stolpove pripovedovalnice
 Stolp Pungert

Martinovanje za otroke

Plezalni dnevi 
Kranja
Zadnji	 konec	 tedna	 v	 novembru	 je	 že	 tradicionalno	 re-
zerviran	 za	 Plezalne	 dneve	 Kranja,	 eno	 izmed	 največjih	
športnoplezalnih	prireditev	v	Sloveniji,	ki	se	je	v	preteklem	
desetletju	že	močno	uveljavila	in	postala	stalnica	na	kole-
darju	državnega	prvenstva	v	športnem	plezanju	v	Sloveniji.

14.	 Plezalni	 dnevi	 Kranja	 bodo	 letos	 del	 dogodkov,	 ki	
obeležujejo	120	let	delovanja	Planinskega	društva	Kranj.	
Tekmovalni	del	Plezalnih	dnevov	Kranja	se	bo	začel	v	pe-
tek,	29.	11.	2019,	v	Športni	dvorani	Zlato	polje.	Odvijale	se	
bodo	tekme	za	vse	starostne	kategorije	v	 težavnostnem	
in	 balvanskem	 plezanju.	 V	 nedeljo,	 1.	 12.	 2019,	 bomo	
dogodek	 zaključili	 z	 velikim	 finalom	 članske	 kategorije	
v	disciplini	balvanov.	Tekmovalni	del	bo	dopolnil	zanimiv	
spremljevalni	program:	od	vodenih	vadb	do	razstave	ek-
sotičnih	živali	in	aktivnosti	za	najmlajše	(otroški	kotiček).	
Vstop	je	prost.

Spodbuda	gledalcev	plezalcem	da	moč	in	potrebno	ener-
gijo	v	ključnih	trenutkih,	zato	pridite	in	glasno	podpirajte	
naše	plezalce,	ki	sodijo	v	sam	vrh	državnega	plezanja.

Več na www.pdk.aokranj.com in FB, IG: plezalnidnevi-
kranja 

29. 11. do 1. 12. 2019, Športna dvorana Zlato polje

Martinovanje	za	otroke	je	eden	od	tistih	praznikov,	ki	v	temne	in	
hladne	jesenske	večere	otrokom	prinese	čarobnost	in	toplino.	S	
prižiganjem	 lučk	 simbolno	 predstavlja	 zazrtje	 v	 lasten	 notranji	
svet,	kjer	gori	upanje	za	prihodnje	dni.
Temu	namenu	smo	posvetili	popoldanske	ustvarjalne	delavnice	
v	stolpu	Pungert,	kjer	lahko	izdelujete	laternice,	ki	jih	potrebujete	
za	praznovanje.	Delavnice	med	tednom	potekajo	vsak	popoldan	

od	17.	ure	do	18.30,		v	soboto	pa	dopoldne	od	10.	do	12.	ure	vse	
od 9. 11. 2019.
Martinovanje	za	otroke	se	začne	v	ponedeljek,	11.	11.	2019,	ob	
17.	uri	pred	Stolpom	Pungert.	Od	tam	se	bomo	s	prižganimi	later-
nicami	sprehodili	 skozi	mesto	do	kanjona,	popevajoč	pesmice.	
Zaključek	praznovanja	bo	v	Stolpu	Škrlovec,	kjer	si	boste	ogledali	
predstavo	Deklica	s	svetilko. 11. 11. 2019, od 17.00 do 18.30

Noč v stolpu
Na	dva	pravljična	Martinova	večera	bo	v	srednjeveškem	Stolpu	
Pungert	možno	prenočiti.	V	stolpu	bo	dišalo	po	cimetu	in	piškotih,	
otroci	pa	se	bodo	udobno	namestili	v	naša	dva	paviljona	in	uživali	
v	pravljičnem	programu.	Ko	bo	čas,	bomo	očke	zaprli	in	tam	tudi	
prespali.
Noč	v	Stolpu	je	primerna	za	otroke	od	četrtega	leta	starosti	dalje.	
Varujejo	 jih	Motovilčice	 iz	 Stolpa	 Pungert.	 Vsakega	 od	 večerov	
lahko	obišče	največ	20	otrok.

S	 seboj	 prinesite	 spalne	 vreče,	 podloge	 za	 spanje	 ter	 zobno	
ščetko.	Ker	je	v	Stolpu	Pungert	prostora	malo,	vas	vabimo,	da	se	
na dogodek prijavite na 040 591 214, na ZS @PungertStolp na 
facebooku	ali	po	e-pošti:	info@pungert.si.

15. 11. 2019, od 18.30–16. 11., do 10.00
22. 11. 2019, od 18.30–23. 11., do 10.00
Cena: 10 EUR/otroka/nočitev z večerjo in zajtrkom
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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	ZTKK,	organizatorji	in	nastopajoči,	Tanja	Stanič,	Primož	Černilec,	Mirjana	Praštalo,	Slavko	Štern,	Nejc	Košir,	Primož	Pičulin,	Brut	Carniollus,	Anamarija	Dimovska. Oblikovanje:	Aljaž	Primožič,	Naklada: 38.000, Mesec: oktober 2019.

RAZPIS ZA PRIDOBITEV 
RAZSTAVNEGA TERMINA V 
GALERIJI KRANJSKE HIŠE
Galerijski svet Galerije Kranjske hiše objavlja 
razpis za pridobitev razstavnih terminov v 
Galeriji Kranjske hiše v Kranju za leto 2020.
K sodelovanju vabimo likovnike, fotografe in 
avtorje celovitih likovnih ali dokumentarnih 
projektov. Pisno prošnjo, ki naj vsebuje opis 
del oz. koncepta razstave, fotografijo repre-
zentativnega dela, kratko osebno predstavi-
tev, želeni termin in kontaktne podatke, naj 
do 14. 12. 2019 naslovijo na naslov:
Zavod za turizem in kulturo Kranj (za ga-
lerijski svet), Glavni trg 2, 4000 Kranj.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni do  
17. 1. 2020.

Za nami je strokovna ekskurzija v Bale
Zavod za turizem in kulturo Kranj je že tretje leto zapored organiziral stro-
kovno ekskurzijo za vse poslovne subjekte Mestne občine Kranj, ki delujejo na 
področju turizma, gostinstva, trgovine in obrtništva v starem mestnem jedru.

Tokrat smo se odpravili na ogled dobrih 
praks v srednjeveško mesto Bale v Istri, ki 
sodi v sam vrh hrvaškega turizma. Strokov-
na ekskurzija je eno izmed orodij, s katerimi 
ZTKK razvija turistično destinacijo. Namen 
strokovne ekskurzije je bil spoznati delovanje 
razpršenega hotela, ki je bil eden izmed šestih 
strateških ciljev, ki so si jih v občini zastavili 
pred leti. Prevozili smo del kolesarskih poti, 
ki povezujejo mesto s kampoma ob morju. 
Peljali smo se mimo obmorskih trdnjav, ki 
jih bodo v prihodnosti virtualno nadgradili, 
ter si ogledali stancijo Meneghetti, ki ponuja 
butične nastanitve in kulinarična doživetja.
Mesto nas je očaralo s svojo obnovljeno po-
dobo, sodobno vizijo, podaljšano turistično 
sezono, ki jo dopolnjujejo kulturne kolonije, 

festivali, umetniške delavnice in drugi do-
godki. Očaralo nas je skupno sodelovanje 
vseh prebivalcev mesta in njihovih podporni-
kov ter plan, kako mesto narediti prijazno in 
po meri vseh, k v njem živijo. Polni doživetij 
in idej smo se vrnili v svoje mesto ter kovali 
načrte, kako bomo že uveljavljene dobre pra-
kse prenesli v Kranj.

Festival piva in Kranjske klobase
Za nami je Festival piva in klobase v Rovih pod starim Kranjem. Festivala, ki je 
bil letošnje leto organiziran prvič, se je udeležilo 881 obiskovalcev, predstavilo 
se je 14 slovenskih pivovarjev ter dva ponudnika klobas. 

Prireditev je bila obogatena tudi z dobrodel-
no noto, z zbiranjem sredstev za družino 
Dava Karničarja. Organizator prireditve je 
Zavod za turizem in kulturo Kranj. »Številke 
kažejo, da je bil Festival piva in klobase zelo 
uspešen. Zadovoljni razstavljavci so že potr-
dili udeležbo za naslednje leto, dobra obiska-
nost dogodka pa kaže na to, da je ponudba 
prava. Veseli smo bili, da so prišli na dogodek 
obiskovalci iz vse Slovenije, našteli pa smo 
tudi nekaj tujih gostov. Vsem obiskovalcem 
se zahvaljujemo za podporo, ki so jo izkazali 
družini Karničar s prostovoljnimi prispevki. 
Za izvedbo dobrodelne akcije se zahvaljuje-
mo tudi podjetju Žito, d. o. o., ki je darovalo 
preste,« je o festivalu povedal Srečko Štagar, 
vodja prireditve.

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA 
ADVENTNEM SEJMU
Zavod za turizem in kulturo Kranj objavlja 
razpis za sodelovanje na Adventnem sejmu, 
ki bo v starem delu mesta Kranja potekal v 
decembru.
K razpisu vabimo vse izdelovalce domače 
in umetnostne obrti ter vse, ki se na stojni-
ci lahko predstavijo s praznično ponudbo. 
Razstavno-prodajne stojnice so namenjene 
razstavi in prodaji domačih izdelkov ter izdel-
kom drobne obrti, ki po svoji obliki in name-
nu ustrezajo vsebini sejma (unikatni izdelki 
domače in umetne obrti, živilski izdelki, slad-
ki progam, suho sadje, naravna kozmetika, 
knjige, izdelki iz zelišč, pijača v darilni emba-
laži: medeni likerji, zeliščna žganja). 
Prijavnico najdete na spletni strani  
www.visitkranj.si.

svetlopisani dnevi - festival fotografije 

Rovi pod starim Kranjem 

ob 16., 17. in 18. uri
25. - 30. 10.

za otroke

NOČ ČAROVNIC 
ZA ODRASLE 

Strašljivo doživetje v kranjskem 
podzemlju

31
OKTOBER

ČETRTEK

od 18.00 
do 22.00 ure

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

NOCNA MORA 
Predstave so namenjene otrokom od 4. leta dalje. 26. 
in 27. oktobra bosta predstavi tudi ob 19.00 uri in bosta 
namenjeni otrokom od 9. leta dalje.
Število obiskovalcev je omejeno na posamezen termin. www.visitkranj.com

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

Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

24. 11. 

21. 11. 

SLADKI DAN
DEGUSTACIJA SLADKIH VIN IN SLADIC

(Avla Mestne občine Kranj)

DOBRODELNI VEČER 
VRHUNSKIH VIN 

15. - 16.11. 
21. - 23.11.

Svetlopisani dnevi od 5. do 13. novembra osvetljujejo Kranj s pogledi v ustvar-
jalnost sodobne mednarodne fotografije, preko analognih in pionirskih tehnik 
ter s povezovanjem fotografske skupnosti. Na festivalu, ki nosi ime po svetlo-
pisu, zapisu fotografij na steklo, ki ga je v 19. stoletju izumil Kranjčan Janez 
Puhar, se predstavlja 115 fotografov in fotografinj iz Slovenije in Evrope. Poleg 
20 premiernih fotografskih serij se obetajo tudi foto izzivi in sprehodi, debate 
in delavnice, vse skupaj na 14 prizoriščih v kranjskih galerijah, gledališču in na 
ulicah. 
V letu, ko je Kranj, nanašajoč se tudi na 100. 
obletnico rojstva filmskega režiserja Franceta 
Štiglica, poimenovan Pionirsko mesto foto-
grafije in filma, se festival ozira čez meje in 
povezuje z Evropo. Vrh evropske fotografije 
s premiernimi serijami predstavljajo Horst 
Friedrichs, večkrat nagrajeni dokumentarni 
in portretni fotograf; Luigi Spina, ki navdi-
he za svoje umetniške fotografije namesto v 
svetlobi išče v sencah; Tiago Sales; čigar delo 
močno zaznamujejo potovanja, iskanje pre-
prostosti in lepote ter Valeria Galizzi, večna 
raziskovalka različnih umetniških oblik v sve-
tu mode, oblikovanja, gourmeta, arhitekture 
in lifestyla.
Posebno pozornost festival namenja krea-
tivni domači fotografski sili, med katero ve-
lja izpostaviti Mio Paller, ki se predstavlja s 
serijo črno-belih fotografij posnetih z doma 
narejenim Risboaparatom, Blaža Pintarja, ki 
ga poganja želja po odkrivanju in razumeva-
nju novega ter Mino Bulić in Maria Karlovčca 
z Oddelka za fotografijo Vist.

Pomembno vlogo ima tudi lokalna fotograf-
ska skupnost v podobi 22 fotografov Foto-
grafskega društva Janez Puhar Kranj in 65 
fotografov na razstavi salona Pokrajina 2019 
ter štirih mladih fotografov, Marka Breznika, 
Mateja Aleksova, Sergeja Stijovića in Boži-
darja Baste, ki s serijo The Hood predstavljajo 
Kranj na humoren način.
Festival v produkciji Layerjeve hiše in šte-
vilnih koproducentov poteka tudi v sklopu 
priprav na kandidaturo Kranja za Evropsko 
prestolnico kulture 2025.
Več o festivalu si lahko ogledate na sple-
tni strani festivala:
https://layer.si/svetlopis
in na družbenih omrežjih:
FB: https://www.facebook.com/events/ 
svetlopis
IG: @layerjevahisa, @kranj2025, @trainstati-
on_subart, @presernovo, @tamtam_mestni_ 
plakati, @vist_fotografija

5.−13. NOVEMBER 2019, KRANJ

HYALO
TYPICAL
DAYS

SVETLO
PISANI
DNEVI

FESTIVAL FOTOGRAFIJE
Luigi Spina: Wunderkammer

layer.si/svetlopis
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Vilma Stanovnik

Kranj – Dnevi Jerneja Mišiča 
so prepleteni med dijaškimi 
in študentskimi obveznost
mi, dnevno vadbo harfe ter 
potovanji med Kranjem in 
Vidmom. Pravkar je bil pre
dlagan v izbor za tekmova
nje Mladi upi Zavarovalnice 
Triglav.

Zase rad praviš, da je glasba 
tvoj način življenja ...
Harfa je res del mojega živ
ljenja že od začetka. Zvoke 
strun sem poslušal, še pre
den sem se rodil. Moja 
mama je namreč harfistka. 
Tako sem tudi sam hitro za
čel brenkati po strunah in 
poslušati, kako in predvsem 
kako dolgo zvenijo. Harfo 
sem se začel učiti pri šestih 
letih v glasbeni šoli v Kranju, 
kjer sem zaključil obe stop
nji glasbene šole in bil v zad
njem letniku že tudi gojenec 
konservatorija v Vidmu.

Na tekmovanjih si bil pogo-
sto najmlajši tekmovalec. Je 
bilo težko?
Nastopi in tekmovanja so 
mi že od začeta pomenili iz
reden izziv. Na mnogih tek
movanjih sem bil res naj
mlajši tekmovalec. Imel 
sem možnost nastopanja na 
revijah za mlade harfiste v 
Italiji. Star sem bil enajst let, 

ko sem bil na tekmovanju 
Lily Laskine v Parizu in sem 
nastopil na velikem odru 
kraljevega pariškega konser

vatorija za glasbo. Takrat so 
me tudi povabili, da bi študi
ral v Julliard School v New 
Yorku. 

V Vidmu v Italiji so menili, 
da je najbolje, da se odločiš 
kar za univerzitetni študij. 
Kako zmoreš?
Bilo me je malo strah, kako 
bom uskladil šolanje na gi
mnaziji in študij v Vidmu. 
Ni lahko, vendar gre. Vsak 
dan si postavim prioritete in 
nato skušam narediti čim 
več. Zelo sem vesel, da me 
pri tem podpirajo na Gim
naziji Franceta Prešerna in 
mi omogočajo usklajevati 
obveznosti na obeh šolah. 
Še posebno mi je všeč, ker 
so prisluhnili moji potrebi 
po znanju italijanskega jezi
ka, ki ga moram uporabljati 
na akademiji, in mi omogo
čili italijanščino kot drugi 
tuji jezik. Profesorjem na 

Gimnaziji Franceta Prešer
na sem hvaležen, da razu
mejo, da je glasba moj način 
življenja in da mi pomagajo, 
da obveznosti na gimnaziji 
čim bolj sprotno opravljam. 
Tudi sedaj, ko upam, da 
bom sodeloval na tekmova
nju Mladi upi Zavarovalnice 
Triglav, me na GFP zelo 
podpirajo.

Se kdaj zgodi, da so obreme-
nitve vendarle prevelike?
Lani sem bil nekoliko nego
tov, kako bom lahko uskladil 
oba začetka istočasno. V 
spodbudo mi je bilo po
znanstvo sester Gaje in Lane 
Jarc, ki sta obe zaključili 
GFP kot zlati maturantki in 
klavir ter harmoniko na 

Konservatoriju za glasbo v 
Ljubljani. S samodisciplino, 
jasnimi cilji, pomočjo do
mačih, gimnazije in tudi 
profesorjev v Vidmu upam, 
da mi bo uspelo.

Kakšni so tvoji načrti?
Naslednje leto bi šel rad na 
študentsko izmenjavo Era
smus. Zaradi mojih let so 
vsi nastopi, tekmovanja, te
čaji družinski projekti. Spre
jet sem bil na Focus on 
Jouth, svetovni harfistični 
kongres. Nanj se je z video 
posnetki prijavilo več kot 
petsto harfistov, sprejeli so 
nas petindvajset. Ponudili 
so mi tudi mesto v orkestru 
harf Ventaglia. Izzivov je ve
liko, a se jih veselim.

Med šolo in igranjem harfe
Jernej Mišič iz Drulovke je pri šestnajstih letih izredno perspektiven harfist. Je dijak drugega letnika ekonomske gimnazije na Gimnaziji Franceta Prešerna 
(GFP) in hkrati redni študent Državnega konservatorija za glasbo Jacopo Tomadini v Vidmu v Italiji. 

Mladi harfist Jernej Mišič je dijak ekonomske gimnazije na 
Gimnaziji Franceta Prešerna.

Vilma Stanovnik

Kranj – Letos mineva tride
set let od sprejetja Konven
cije o otrokovih pravicah, ki 
jo je Generalna skupščina 
Združenih narodov sprejela 
20. novembra leta 1989. 
Zato so se v Zvezi prijateljev 
mladine odločili, da bodo 
prav pravice otrok osrednja 
tema letošnjega Tedna otro
ka. V Društvu prijateljev 
mladine Kranj pa ob Tednu 
otroka že vrsto let pripravlja
jo srečanja med osnovnošol
ci in starostniki Doma upo
kojencev Kranj. Zanimanje 
za letošnje druženje je bilo 
med šolarji največje doslej, 
saj je bila tema srečanja po
klicna preteklost in priho
dnost. Ena od pravic mladih 
je namreč tudi izbira pokli
ca. »Glede na temo smo se 
odločili, da na srečanje po
vabimo učence tretje triade, 
ki že razmišljajo o izbiri po
klica. Nad velikim odzivom 
smo presenečeni, je pa do
kaz, da se mladim izbira po

klica zdi res pomembna od
ločitev. Poklicna prihodnost 
je tudi tema naslednjega 
medobčinskega in nato tudi 
nacionalnega otroškega par
lamenta,« je povedal pod
predsednik Društva prijate
ljev mladine Kranj Franc 

Kržan, predsednica Jana Ko
vač pa je zbranim pojasnila 
pravila druženja, ki se ga 
vsako leto veselijo tako šo
larji kot starostniki. Skupaj 
namreč na zabaven način 
rešujejo različne naloge in 
se predvsem veliko pogovar

jajo. "Ko si enkrat v devetem 
razredu, se je resnično težko 
odločiti, kakšen poklic boš 
izbral, saj je od tega še kako 
odvisno tvoje življenje," je 
povedala Sara Andrejc iz 
Osnovne šole Staneta Ža
garja.

Izbirajo pravi poklic
Ob letošnjem Tednu otroka je Društvo prijateljev mladine Kranj znova pripravilo druženje med 
osnovnošolci in starostniki Doma upokojencev Kranj. Tokrat so govorili o izbiri poklica.

Druženje šolarjev in starostnikov v Domu upokojencev Kranj je vedno prijetno in poučno. 
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Mateja Rant

Kranj – Krice krace združuje
jo skupino umetnikov, ki si 
delijo prostor za ustvarjanje 
ter s svojim delovanjem med 
ljudi širijo različna znanja in 
dobro voljo. Največ pozorno
sti posvečajo najmlajšim.
"Vedno smo odprti za nove 
ideje in želimo, da nas obi
skuje čim več ljudi, ki bi  z 
nami ustvarjali ter uživali ob 
svojih in tujih kreacijah," 
pou darjajo v Kricah kracah. 
Med njimi so lutkarji, likov

niki, kiparji, oblikovalci, 
prav ljičarji ... 
Delček svojega ustvarjanja so 
predstavili tudi ob dnevu od
prtih vrat, s katerim so sim
bolično vstopili v novo sezo
no. Veliko zanimanja je pri
tegnila delavnica izdelovanja 
lutk, za otroke so pripravili 
tudi dve lutkovni predstavi. 
Dan odprtih vrat so končali v 
večerni intimi ob krompirju 
v ognju ter glasbi Tomaža 
Štularja, ki jih je s svojimi 
animacijami v pesku pospre
mila Uliana Dorofeeva.

Vstopili v novo sezono

V hiši Krice krace so konec septembra pripravili 
dan odprtih vrat.

Za uvod v novo sezono so v Kricah kracah pripravili dan 
odprtih vrat.
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Knjiga O Bitnjah, 
vaseh na 
zahodnem robu 
Sorškega polja, 
je napisana 
poljudno in 
vsebuje številne 
podatke, zgodbe 
ter značilnosti 
Bitenj. Je  poklon 
domačemu kraju 
z željo, da bi 
obvarovali vsaj 
del tistega, kar  
nočemo, da bi 
šlo v pozabo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

20214 strani, mehka vezava

EUR
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Igor Kavčič

Kranj – Slavnostni govornik 
na Jenkovi rojstni Podreči, 
literarni zgodovinar in pro
fesor na oddelku za sloveni
stiko Filozofske fakultete dr. 
Miran Hladnik, je zbrane v 
čas pred 150 leti povedel z 
besedami, ki so jih ob pesni
kovi smrti zapisali v časopi
su Slovenski narod – najprej 
21. oktobra: "Umrl je osem
najstega tega meseca v Kra
nji eden najbolj znanih pes
nikov slovenskih Simon 
Jenko," dva dni kasneje pa v 
nadaljevanju: "Tam, kjer 
počiva Prešeren že dvajset 
let, smo zanesli včeraj ob 
pol petih popoldne našega 
slavnega pesnika Simona 
Jenkota. Usoda, pri obeh 
skoraj enaka, je hotela, da v 
smrti skupaj počivata. Od 
kdaj je začel bolehati, tega 
ne vem. Ko se je v Kranj pre
selil, gotovo ni bil več zdrav. 
Neka otožnost iz neznanih 
vzrokov se mu je brala na 
liri. Bil je malo besedi in 
pesniški duh je v njem ope
šaval. Meseca septembra je 
začel kri bljuvati in potem je 
od dne do dne slabeji priha
jal. Pred desetimi dnevi se je 
vlegel in kljub dobri postre
žbi je tako oslabel, da k zad
njemu ni več prijateljev poz
nal, ki so ga prišli obiskovat. 
Osemnajstega tega meseca 
ob dveh popoldne je po dol
gem vojskovanju s smrtjo 
mirno zaspal." Da je bil 
sprevod "jako slovesen, 
kakršen se spodobi sloveče
mu pesniku, jako slovesen".
Tudi v nedeljo je bilo na 
Podreči slovesno, v zname
nju Simona Jenka in njego
ve poezije. Ob Pihalnem 
orkestru Mestne občine 
Kranj so nastopili Lovski 
pevski zbor KD Simon Jen
ko Medvode, Jenkove pesmi 
so izvajali kantavtorji Boš
tjan Soklič, Oton Pavlič in 
Sonja Huč ter Janja Martin
jak. Hladnik pa je govori 
tudi o pesnikovem značaju 
in o pesnikovi literarni 
zapuščini za današnji čas. 
Na poseben način pa so kraje 
na desnem bregu Save spoz
navali pohodniki, ki so se v 
nedeljo zjutraj podali na 
Pohod po poti Jeprškega uči

telja od Drulovke do Podreče. 
"Približno devet kilometrov 
dolgega pohoda se je v štirih 
skupinah udeležilo okrog sto 
udeležencev," je povedala 
vodnica zadnje skupine Mile
na Pandiloska: "Na vmesnih 
točkah na Bregu, Jami, v Pra
šah in Mavčičah so nas priča
kali poznavalci kraja in posa
meznih znamenitosti ter 
domačini, ki so nas presene
tili z okrepčili in prigrizki, 
značilnimi za te kraje."

Nova poezija ob 
Jenkovem grobu
Minuli petek, na dan Jenko
ve smrti, 18. oktobra, se v 
Prešernovem gaju ob pesni
kovem grobu zadnja štiri 

leta že tradicionalno poklo
nijo njegovemu spominu. 
Tudi letos so v kulturnem 
programu sodelovali učenci 
OŠ Simona Jenka ter dijaki 
Gimnazije Franceta Prešer
na in Gimnazije Kranj. Svo
je pesmi, ki objavljene tudi v 
Kranjskih vajah, zbirki pes
mi, ki jo ob tej priložnosti 
pripravijo v Zavodu za turi
zem in kulturo Kranj, so 
recitirali po trije učenci z 
vsake šole: osnovnošolke 
Hana Srakar, Melita Brvar 
in Hojka Žula, Gimnazijo 
Franceta Prešerna so zasto
pali Klara Škrjanec, Ajda 
Holy Perčič in Anja Kotnik, 
ki je recitirala pesem Teje 
Lane Rupel, nastopili pa so 
še dijaki Gimnazije Kranj 

Hana Bujanović Kokot, Žan 
Žnidar in Brina Robinik 
Kobal. Ob nekaj glasbenih 
točkah so poezijo iz svojih 
aktualnih pesniških zbirk 
predstavili tudi trije za Jen
kovo nagrado nominirani 
pesniki Nina Dragičević, 
Zoran Pevec in Kaja Teržan, 
ki so kasneje v Mestni knjiž
nici Kranj sodelovali še v 
pogovoru na temo Vpliv 
okolja na ustvarjanje poezije 
in proze. V času Jenkovih 
dni je v prostorih Območne
ga stičišča kulturnih društev 
Zveze kulturnih društev 
Kranj ob kranjskem vodnja
ku na ogled razstava Portreti 
vseh Jenkovih nagrajencev 
in njihovih nagrajenih pes
niških zbirk.

Poklon Simonu Jenku 
Ob 150. obletnici smrti so se Simonu Jenku v petek najprej poklonili ob njegovem grobu v 
Prešernovem gaju, v nedeljo pa so slovesnost v pesnikov spomin pripravili še na Podreči. 

Prvega Pohoda po poti Jeprškega učitelja se je udeležilo okrog sto pohodnikov. Zadnjo 
skupino smo ujeli pri spomeniku na Podreči. / Foto: Primož Pičulin

V Mestni knjižnici Kranj so mladi prisluhnili trem za Jenkovo nagrado nominiranim 
pesnikom. / Foto: Primož Pičulin

V najstniških letih pogosteje pesnijo dekleta, gimnazijec 
Žan Žnidar je bil tokrat svetla izjema. / Foto: Primož Pičulin

Osrednji govornik na Podreči je bil literarni zgodovinar  
dr. Miran Hladnik. / Foto: Primož Pičulin 

Igor Kavčič

Kranj – Po več kot stoletju 
in pol od Puharjevega izu
ma fotografije na steklo 
Kranjčani še enkrat doka
zujemo, da je fotografija 
tudi dandanes doma v Kra
nju. Zapis fotografije na 
steklo ali 'svetlopis' je nav
dih festivala fotografije 21. 
stoletja. Kot pravijo organi
zatorji v Layerjevi hiši, je 
fotografija doma v mestu, 
kjer se srečujejo reke in 
ustvarjalnost.
V okviru Svetlopisanih dni 
bodo na ogled dela 115 foto
grafinj in fotografov iz Kra
nja in Evrope, predstavlje
nih bo dvajset premiernih 
fotografskih serij v štiri
najstih prizoriščih v galeri
jah, gledališču in na ulicah, 
na sporedu bo osem pogo
vorov, sprehodov, izzivov in 
delavnic. Kot poudarjajo v 
ekipi Kranj neskončno 
2025, so v procesu priprav 
na kandidaturo za evropsko 
prestolnico kulture 2025 

Kranj prepoznali kot pionir
sko mesto fotografije in fil
ma, zato v festivalu fotogra
fije Svetlopisani dnevi vidijo 
odlično priložnost za pogled 
čez meje in povezovanje z 
Evropo.
Kuratorjem festivala Joãu 
Vileli Geraldu, Živi Drino
vec, Mihi Marenčiču, Zali 
Orel, Petri Puhar Kejžar in 
Fotografskemu društvu 
Janeza Puharja Kranj je, kot 
zgoraj zapisano, uspelo k 
sodelovanju privabiti števil
ne fotografe vse Evrope. 
Po različnih razstavnih pro
storih, v Prešernovem gleda
lišču Kranj ter po uličnih 
galerijah si bo mogoče ogle
dati najrazličnejše poglede 
na ustvarjalnost sodobne 
fotografije, ki jo bomo z ne
skončno zanko povezali z 
analognimi tehnikami in 
zaključili s toplimi spomini 
na družinske fotografske 
arhive. Poleg razstav bodo 
obiskovalcem na voljo tudi 
različni fotoizzivi in spreho
di, debate in delavnice.

Svetlopisani dnevi
Med 5. in 13. novembrom bo v Layerjevi hiši 
potekal festival fotografije Svetlopisani dnevi.
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Ljudska univerza Kranj – medgeneracijski center  
Cesta talcev 7, 4000 Kranj

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE  

V KRANJU

Zaradi lažje organizacije in omejitev števila udeležencev  
se je na aktivnosti treba prijaviti vsaj en dan prej 

na telefon 041 724 134, 04 280 48 25  ali  
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

  Nova znanja in spretnosti, druženje, krepitev uma, telesa in 
duha, informacije, nasveti, spremembe na bolje – vse to lahko 
uresničite z obiskom aktivnosti v LUK – medgeneracijskem 
centru.

	Vsak ponedeljek, 9.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država.  Za priseljence, stare nad 16 

let, ki se želijo čim hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slo-
venski prostor. 

	Vsak ponedeljek, 10.45–11.45 
 Orientalski plesi    

	Vsak ponedeljek, 15.30–16.30 
  Metoda Feldenkrais – učenje skozi gib. Za ohranitev in  

večanje gibljivosti.

	4. 11. 2019 in 18.11. 2019, 17.00–18.00 
  Vesele urice: slovenščina.  Ste se priselili v Kranj in si želite 

izboljšati pogovorno slovenščino? Vabljeni na konverzacijsko 
urico v slovenskem jeziku.  

	4. 11. 2019, 17.00–19.00 
  Ogled Kranja – 1. del.  Na ogledu stranskih ulic Kranja boste 

izvedeli nekaj zgodb o našem lepem mestu, mestu z bogato 
zgodovino. Zborno mesto je pred vodnjakom.  

	4. 11. 2019, 18.00–19.30 
  "VAJE zadihaj".  Skupinska vadba, kjer se učimo, kako se  

razbremenite in sprostite preko dihanja.  

	4. 11. 2019 in 18. 11. 2019, 18.00–20.00 
  Izkustveni ples za ženski razcvet.  Udeleženke boste  

stopile v stik same s seboj, okrepile svoje notranje nezavedne 
in zavedne moči in napredovale v duhovni in osebni rasti. 
Vzemite si čas zase.  

	5. 11. 2019 in 21. 11. 2019, 9.00–10.30 
  Movement Medicine.  Gibalna delavnica ob glasbi, ki poveže 

telo in duha.  

	5. 11. 2019 10.30–11.30 in 19. 11. 2019 ob 17.00 
 Vesele urice – NEMŠČINA.  Pogovori na določeno temo.

	Vsak torek, 16.00–17.00 
  Jezikam slovensko.  Delavnice komunikacije v slovenščini  

za otroke od 5. do 10. leta starosti.

	Vsak torek, 17.00–18.00 
  Razumem, znam slovensko.  Delavnice komunikacije  

v slovenščini za otroke od 10. do 15. leta starosti.  

	5. 11. 2019, 18.00–19.30 
  Reševanje problemov kot hobi.  Predavanje, kjer bomo  

spoznali metode reševanja problemov: diagram ribje kosti,  
5x zakaj in POKA-YOKE mehanizme.   

	Vsak četrtek, 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju – delavnice za razvoj temeljnih  

kompetenc za priseljence.

	7. 11. 2019, 17.00–19.00 
  Pretekla življenja in njihov vpliv na sedanjost  

Na predavanju se bomo pogovarjali o možnostih za rešitev 
svojih sedanjih težav s potovanjem v dogodke preteklih  
življenj in kako pri tem pridobljena spoznanja uporabiti za  
rešitev svojih sedanjih težav. 

	7. 11. 2019 in 21. 11. 2019, 17.00–18.30 
  Življenje z izgubo. Podporna skupina za mame, ki so  

izgubile otroka. Mesečna srečanja so zaprtega tipa, zato so 
obvezne prijave.

	Vsak četrtek, 7. 11. 2019, 18.30–19.45 
  OM Chanting.  OM Chanting je več tisoč let stara skupinska 

tehnika zdravljenja z zvokom, ki prihaja iz Himalaje. Deluje 
blagodejno na vas in vašo okolico.

	7. 11. 2019, 19.15–21.15 
  Skupinski pogovori in svetovanja.  Skupinski pogovori  

način osebnostne rasti skozi skupinske pogovore v skupini  
do 12 oseb. Na skupinski pogovor se je treba predhodno  
prijaviti.   

	8. 11. 2019 in 22. 11. 2019, 17.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok.  Druženje ob igri taroka.

	8. 11. 2019 in 22. 11. 2019, 17.30–19.30 
  Petje ljudskih pesmi.  Kje so tisti stari časi, ko so fantje in  

dekleta prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami 
obudite.   

	8. 11. 2019, 17.30–19.30 
  Klasična in energetska medicina z roko v roki.  Na predava-

nju bomo spoznali vaje za več osnovne življenjske energije. 
Pregledali bomo zgodovino postavljanja medicinske diagnosti-
ke, energetske tipe osebnosti in vpliv le-teh na naš življenjski 
vsakdan. Na koncu sledi sprostitvena energetska meditacija.  

	11. 11. 2019, 10.00–11.00 in 25.11. 2019 ob 17.00 
 Vesele urice – ŠPANŠČINA.  Pogovori na določeno temo.

	11. 11. 2019, 17.00–18.00 in 18. 11. 2019 ob 10.00 
 Vesele urice – FRANCOŠČINA.  Pogovori na določeno temo.

	11. 11. 2019, 17.30–19.30   
 Ustvarjalnica – Obeski za ključe iz starega džinsa

	25. 11. 2019, 17.30–19.30  
  Ustvarjalnica – Unikatni adventni venček: S seboj prinesite 

poljubne materiale, npr. nekaj vejic iglavcev, storžev, lubja ter 
trakove in manjše dekorativne dodatke v barvi po vaši izbiri, 
in izdelajte unikatni adventni venček.

	Ponedeljek, 11. 11. 2019, 18.00–19.30 
  i.Vitalis vadba.  Vadba deluje na fizični, čustveni in psihološki 

ravni. iVitalis vadba je nezahtevna in primerna za vsakogar, ki 
si želi več energije, sprostitve, ohranjanje zdravja.  

	12. 11. 2019 in 26. 11. 2019, 18.00–19.30 
  Zdravilne meditacije.  Vizualizacija in meditacije za  

spodbujanje notranje samozdravilne moči.  

	12. 11. 2019, 18.00–19.30 
  Vpogledi v skrivno naravo človeka, 2. del. V ciklusu  

predavanj publicist in predavatelj odpira teme, ki odrivajo 
ezoterično (notranjo) plat človeka. Spoznanje duhovne plati 
bivanja odpira vrata v širše razumevanje sebe, sočloveka in 
stvarstva v celoti.  

	12. 11. 2019 in 26. 11. 2019, 18.45–19.45 
  Tečaj mednarodnega jezika esperanto. Vabljeni na pogovor 

v esperantu.  

	13. 11. 2019, 10.00–11.00 in 27. 11.2019 ob 17.00 
 Vesele urice – RUŠČINA.  Pogovori na določeno temo.

	13. 11. 2019, 20.11. 2019 in 27. 11. 2019 15.00–16.30 
  Plesne delavnice za ženske 55+.  Plesne delavnice so  

namenjene ženskam, ki želite razgibati svoje telo in poživiti 
duha. Priporočena so udobna oblačila, plastenka vode in  
podloga za tla. Plešete lahko v nogavicah ali v oprijetih  
copatih.  Zbiramo prijave za novo skupino.

	13. 11. 2019, 17.00–18.30 
  Šiviljska delavnica.  Usvojimo znanje šivanja. Šivalne stroje 

priskrbimo mi, lahko pa tudi prinesete svojega. Zaradi omeje-
nega števila šivalnih strojev so obvezne predhodne prijave.

	14. 11. 2019, 10.30–11.30 in 28. 11. 2019 ob 17.00 
 Vesele urice – ITALIJANŠČINA.  Pogovori na določeno temo.

	14. 11. 2019 in 28. 11. 2019, 18.00–20.00 
  Maketarske delavnice.  Imate doma nesestavljene makete 

letal ali ladjic, nikakor pa ne veste, kako bi se lotili dela?  
Na delavnici vam bodo mojstri pokazali, kako lično sestaviti 
svojo maketo.  

	15. 11. 2019, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tombola 

	20. 11. 2019, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija   

Nudimo vam pomoč pri reševanju težav z uporabo  
računalnikov ter telefonov.

	21. 11. 2019, 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju – delavnice za razvoj temeljnih  

kompetenc

	21. 11. 2019, 17.00–18.30 
  Življenje z osebo z demenco.  Srečanje bo namenjeno  

medsebojni podpori, deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov 
pri preprečevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco. 
Svojci lahko s seboj pripeljejo osebe z demenco.   

	22. 11. 2019, 17.00–18.30 
  Doktrina ruskega znanstvenika dr. Grigorija Grabovoja   

Vabljeni na predstavitev metod Grabovoi. Med srečanjem 
bomo spoznali osnove Učenja Grabovoja in praktično izvedli 
nekaj enostavnih tehnik, s pomočjo katerih si ohranjamo in  
izboljšujemo zdravje, psihično počutje in ustvarjamo želene 
dogodke.

	25. 11. 2019, 18.00–19.30 
  Joga nidra. Joga nidra prinaša popoln sistem sproščanja,  

ki pomaga nevtralizirati učinke stresa. Prinesite podlogo za  
ležanje ter odejo.

 

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

 

Peter Košenina

Žabnica – Gasilci PGD Žab-
nica so gostili 40. Srečanje 
štirih. Gre za vsakoletna sre-
čanja prostovoljnih gasil-
skih društev iz Škofje Loke, 
Kočevja, Sore in Žabnice, ki 
so imela sprva tekmovalen, 
danes pa imajo predvsem 
družaben pridih. 
Pobudnika prvega srečanja 
septembra 1980 sta bila 
PGD Škofja Loka in PGD 
Kočevje. Ločani so povabili 
še Sorce in Žabničane, nato 
pa so se vsako leto srečevali 

drugje. »Naše društvo je pri-
šlo na vrsto za organizacijo 
ravno ob jubileju. Na sreča-
njih se družimo, delimo iz-
kušnje in negujemo prija-
teljske odnose. Majhna 
druš tva se iz izkušenj večjih 
lahko veliko naučimo,« je 
povedal Domen Kalan, pred-
sednik PGD Žabnica. Ob 
koncu slavnostne akademije 
so predsedniki vseh štirih 
društev podpisali listino o 
nadaljnjem sodelovanju in 
najzvestejšim udeležencem 
Srečanj štirih podelili pri-
znanja.  

Jubilejno Srečanje štirih

Predsedniki prostovoljnih gasilskih društev iz Škofje Loke, 
Kočevja, Sore in Žabnice (z leve proti desni) so na 40. 
Srečanju štirih podpisali listino o nadaljnjem sodelovanju.

Vilma Stanovnik

Struževo – Pred kratkim so 
na domačiji Janeza Pleše v 
Struževem slovesno odkrili 
spominsko ploščo. To je že 
23. spominska plošča hrani-
teljem orožja, po do sedaj 
znanih podatkih pa naj bi 
bilo na Gorenjskem kar 52 
tajnih lokacij, kjer so v letih 
1990 in 1991 hranili orožje. 
Lokacije so bile izbrane na 
podlagi zaupanja v ljudi, kar 
je na spominski slovesnosti 
pred objektom hranitelja 
orožja Janeza Pleše v Struže-
vem poudaril tudi slavnostni 
govornik Stanislav Ficko, ki 
je bil v času osamosvojitvene 
vojne komandir in poveljnik 
Vojne enote Postaje milice 
Kranj. »V začetku maja 1991 
je bilo z Janezom Plešo dogo-
vorjeno, da sprejme orožje v 

hrambo. Zaradi varnosti pi-
sni dokument ni bil shranjen. 
Vse je temeljilo na popolnem 
zaupanju,« je spomnil Stani-
slav Ficko in dodal, da hrani-
telji takrat še malo niso pomi-
slili na tveganje, ki so ga ob 
tem prevzemali.
Na slovesnosti je zbrane 
krajane in goste pozdravila 
poslanka Državnega zbora 
RS Mateja Udovč, ki je opo-
zorila na pogumen boj za 
našo samostojno državo in 
jezik. 
Domačinu Janezu Pleši se je 
za pogum zahvalil tudi 
predsednik Krajevne sku-
pnosti Struževo Tomaž Sa-
jovic, za kulturni program 
pa so poskrbeli člani Kvarte-
ta trobil Policijskega orke-
stra in Ženski učiteljski pev-
ski zbor Osnovne šole dr. 
Franceta Prešerna Kranj.

Spomin na pogum
Spominska plošča na domačiji Janeza Pleše v 
Struževem spominja, da je bilo tam tajno 
skladišče orožja vojnih enot milice. 

Spominsko ploščo v Struževem sta odkrila Stanislav Ficko 
in Tomaž Sajovic. / Foto: Tina Dokl
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

PREVERI CELOTNO PONUDBO PRI SVOJEM PRODAJALCU VOZIL NISSAN ALI NA NISSAN.SI

NISSAN QASHQAI  
TEHNOLOGIJA, KI TE ZAPELJE.

ŽE OD 17.990 €*

7 LET JAMSTVA**

+ BONUS STARO ZA NOVO***

*Cena velja ob nakupu novega vozila Nissan Qashqai 1.3 Visia z akcijo CashPlan preko Nissan Financiranja. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja z Nissan Financiranjem in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto po programu “As 
new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Če želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega vozila Nissan Qashqai priznamo do 1.000 € bonusa (velja za vozilo Nissan Qashqai 1.6 dCi). Odločitev o sprejemu 
vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Velja z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 30. 9. 2019. 
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

Vilma Stanovnik

Kranj – Tudi letos je, že 24. 
leto zapored, Kranj gostil 
tekmo najboljših plezalk in 
plezalcev v težavnostnem 
plezanju. Na tekmovanju, ki 
ga pod okriljem Mednarod-
ne zveze za športno plezanje 
(IFSC) organizira Planinska 
zveza Slovenije, se je minuli 
konec tedna pomerilo 125 
tekmovalcev in tekmovalk, 
domači navijači pa so naj-
glasneje zaploskali Lu čki 
Rakovec (PK FA), ki je osvo-
jila tretje mesto in edina od 
naših stala na zmagovalnem 
odru. "To je bil moj tretji 
finale v težavnosti in resnič-
no sem vesela, ker so to 
moje prve stopničke v sve-
tovnem pokalu. Še bolj vese-

la sem, ker sem jih dosegla 
pred domačim občinstvom, 
ki mi je z glasnim navijan-

jem pomagalo, da mi je 
uspelo,« je povedala 18-letna 
Lučka Rakovec, ki ji je nato 

v tem mesecu uspel še en 
podvig, saj je postala evrop-
ska prvakinja v težavnost-
nem plezanju.
Glavna favoritinja na tekmi 
v Kranju Janja Garn bret 
(Šaleški AO) je nastop kon-
čala že v polfinalu. Naša 
druga finalistka Mia Krampl 
(AO PD Kranj) je bila sed-
ma, Tjaša Kalan (obe AO PD 
Kranj) pa deseta.
Na tekmi je slavila 15-letna 
Južna Korejka Chaehyun Seo, 
v moški konkurenci pa je bil 
najboljši Čeh Adam Ondra. 
Kranjske tekme trenutno še 
ni na koledarju za leto 2020, 
kot je povedal kranjski 
župan Matjaž Rakovec, pa 
se že nekaj časa pogovarjajo 
o možnih rešitvah, da bi 
Kranj tekmo znova dobil.

Prvič na stopničkah
Športna plezalka Lučka Rakovec se je prvih stopničk na tekmi svetovnega pokala veselila prav pred 
domačimi navijači, saj je na tekmi v Kranju osvojila tretje mesto.

Lučka Rakovec si je v svetovni eliti prav na domači tekmi 
prvič priplezala pot na zmagovalni oder. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden so se 
člani akademije borilnih 
veščin Red Eagle iz Kranja, 
ki jo vodi trener in mojster 
Neven Polajnar, udeležili 
državnega prvenstva v jiu-jit-
suju, ki je potekalo v Kočev-
ju. 
Na tekmovanju so sodelova-
li klubi iz vse države, kranj-
ski tekmovalci pa so z odličji 
potrdili dobro delo. Zlate 

medalje in naziv državnih 
prvakov so osvojili: Jan Pel-
ko (-85kg), Asmir Čehić (+81 
kg U18), Tarik Radončić (-45 
kg, U14), Maruša Šmigoc 
(-48 kg), Filip Gros (-70 kg, 
U18), Hasib Mujezinović 
(-77 kg) in Žiga Černe (-69 
kg, U21), srebrno medaljo in 
naziv podprvakov pa so 
osvojili: Aljoša Rakita (-85 
kg), Adel Radončić (-50 kg, 
U14) in Dušan Andrejić (-85 
kg).

Uspešni kranjski borci

Ekipa akademije borilnih veščin Red Eagle iz Kranja

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden se je z 
mladinskega svetovnega 
prvenstva v standardnem 
šahu, ki je potekalo v Mum-
baju v Indiji, vrnila 17-letna 
kranjska šahistka Zala Urh. 
Na prvenstvu je izmed 65 
šahistk iz štiridesetih držav 
osvojila tretje do šesto mes-
to, saj so imele tekmovalke 
od tretjega do šestega mesta 
enako število točk. Njena 
uvrstitev pomeni tudi drugi 
najboljši slovenski rezultat 
na svetovnih prvenstvih v 
mladinski ženski kategoriji. 
Zala Urh, doma z Brega ob 
Savi, je članica Šahovskega 
kluba Stari Mayer Kranj, v 
Mumbaju pa je izpolnila tudi 
zadnjo normo in postala WIM 
(Woman International Mas-
ter) oziroma ženska medna-
rodna mojstrica, kar je zadnji 
naziv pred najvišjim šahov-
skim nazivom – velemojster. 
"V konkurenci do 18 let bom 
tekmovala še prihodnje leto, 
nato pa si želim biti čim uspe-
šnejša med članicami, kjer na 
največjih tekmovanjih nasto-

pajo le še vrhunske šahistke. 
Upam, da si bom v naslednjih 
letih priborila tudi naslov vele-
mojstrice," je po prihodu 
domov povedala dijakinja tre-
tjega letnika Gimnazije Kranj 
Zala Urh.

Odlična mlada šahistka

To je Zala Urh, ki se je na svetovnem mladinskem 
prvenstvu uvrstila med šest najboljših.

Zala Urh z odličjem s 
svetovnega mladinskega 
prvenstva / Foto: arhiv Zale Urh

Kranj – Plavalka kranjske Zvezde Tjaša Vozel je na tekmi sve-
tovnega pokala v Budimpešti zmagala na dvesto metrov in 
bila tretja na sto metrov prsno, poleg tega pa je v disciplini 
na dvesto metrov prsno s časom 2:26,06 dosegla najboljši 
izid predtekmovanja, nov slovenski rekord in se močno pri-
bližala normi za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. 
Nov rekorden podvig ji je nato uspel v domačem bazenu, ko 
je nov državni rekord v disciplini dvesto metrov prsno posta-
vila še v malih bazenih. Po njeni zaslugi nova najboljša 
znamka v državi zdaj znaša 2:22,44. "Glede na rezultat iz 
Budimpešte sem pričakovala, da bi lahko tudi v malem baze-
nu odplavala rekord. Že pred leti sem bila blizu, tokrat pa 
sem sklenila, da mi uspe,« je povedala Tjaša Vozel, ki trenira 
pod vodstvom Igorja Veličkoviča. Decembra jo čaka evrop-
sko zimsko prvenstvo, drugo leto pa evropsko prvenstvo v 
velikih bazenih in nato nastop na olimpijskih igrah. 

Plavalka Tjaša Vozel postavlja rekorde

Tjaša Vozel je rekord najprej odplavala v Budimpešti, nato 
pa še v domačem bazenu v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Kranju je potekalo državno prvenstvo v smučar-
skih skokih. V moški konkurenci je zmagal Timi Zajc, član 
SSK Ljubno BTC. Srebro je osvojil Anže Lanišek, član SSK 
Mengeš, bron pa si je v finalni seriji priboril Tilen Bartol 
(SSK Ilirija). Pod zmagovalnim odrom so ostali Cene Prevc, 
Anže Semenič, lanskoletni prvak Rok Justin, Lovro Kos, Žak 
Mogel, Jernej Damjan, prvo deseterico pa je zaključil Peter 
Prevc. Med skakalkami je naslov ubranila Ema Klinec, člani-
ca SSK Žiri. Srebro je osvojila Urša Bogataj, članica SSK Ili-
rija, bron pa Nika Križnar, članica SSK Žiri. Po posamičnih 
preizkušnjah je bila še mešana ekipna tekma, kjer je naslov 
ubranila SSK Ilirija.

Prvenstvo na kranjski skakalnici
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjčan Krištof 
Štromajer je bil dolga leta 
kapetan naše vaterpolske re-
prezentance in kranjskega 
Triglava, po končani karieri 
pa se je poslovil tudi od dela 
v klubu. S sinovoma Nace-
tom in Binetom se je znova 
vrnil in pred novo sezono, 
ko si je novo vodstvo kluba 
znova zastavilo višje cilje, 
postal koordinator, saj bese-
de športni direktor ne mara 
preveč.

Koliko let mineva, odkar ste 
končali kariero?
Za reprezentanco sem pre-
nehal igrati leta 2013, nato 
pa sem še nekaj časa igral za 
klub. Vmes sem dobil služ-
bo, zaradi otrok je bilo doma 
vedno več obveznosti in 
enostavno za vaterpolo ni 
bilo več časa. Seveda pa so v 
klubu ostali prijatelji. Zlasti 
veliko sem se družil s Tade-
jem Peranovičem, občasno 
sem hodil tudi na tekme. 
Nato sta začela vaterpolo tre-
nirati sinova in posledično 
sem znova več prihajal na 
bazen. Vedno bolj sem se 
zanimal za klub in lani sem 
se znova vključil v delo.

Letos so vam zaupali funkci-
jo športnega direktorja. Kaj 
to pomeni?
Svoji funkciji raje rečem ko-
ordinator, saj usklajujem 
delo med starši, trenerji in 
igralci, pač med vsemi v klu-
bu. Športni direktor v vater-
polu je pri nas nekakšna 
znanstvena fantastika, saj na-
vadno ob tej funkciji vsi po-
mislimo na športne direktor-
je pri nogometu. Tam je to 
pomembna in dobro plačana 
funkcija, pri nas pa je daleč 
od tega. Zato mi je ljubša be-
seda koordinator. Funkcijo 
sem uradno prevzel letos, že 
lani pa sem se vključil v 
upravni odbor in začel spo-
znavati delo v klubu.

Najprej ste v klubu začeli 
oživljati vaterpolsko šolo. Se 
vam zdi to pomembno?

Moja prva funkcija v klubu 
je bila res oživitev vaterpol-
ske šole. Kot pravijo, imam 
dober odnos do najmlajših 
in lani se je v klub vključilo 
veliko mladih. Še več jih je 
prišlo letos in lahko rečem, 
da nam to delo res uspeva. 
Velik poudarek pri najmlaj-
ših je učenje plavanja. Šele 
ko znajo res dobro plavati, 
jih vključimo v igro z žogo. 
Letos imamo kar tri trenerje 
za najmlajše, tudi sam pa 
sem prisoten na večini tre-
ningov, saj želim, da imamo 
v klubu dober odnos tako z 
otroki kot s straši, kar je na 
začetku športne kariere še 
kako pomembno. Prav tako 
se veliko povezujem s stro-
kovnjaki v klubu.

Kljub uspešni vaterpolski 
šoli je v klubu najpomemb-
nejši del zagotovo člansko 
moštvo. Fantje po več letih 
letos znova nastopajo v 
mednarodnem tekmovanju, 
tako imenovani Regionalni 
ligi. Kaj to za klub pomeni?
Slovenska liga je v resnici 
"vaška liga". Igra zgolj ne-
kaj ekip in namesto na-
predka je naš vaterpolo iz 
leta v leto nazadoval. Lani 
smo začutili, da bi tisti, ki 
smo prišli v upravo, na čelu 
z novim predsednikom 

Zmagom Zadnikom, lahko 
naredili premik. Nisem 
ekonomist, vendar sem v 
vodi videl, da so fantje per-
spektivni in da bi jim v ne-
kaj letih lahko uspelo. Na 
moje veliko veselje je nato 
padla odločitev, da poskusi-
mo. Vedeli smo, da bo stro-
škov kar precej, saj so dra-
ga zlasti potovanja. Vendar 
smo dobili nekaj obljub 
sponzorjev, imamo pomoč 
občine in verjamem, da 
bomo zmogli. Zavedamo 
se, da imamo tradicijo, da 
imamo pogoje. Upam, da 
nam bo to sezono uspelo, 
saj računamo, da bo nato 
vsako leto lažje. 

Ekipa je res mlada, a fantje 
si vseeno želijo tudi zmag ...
Res imamo mlado ekipo in 
začetek je gotovo težak. 
Toda fantje so na vsaki tek-
mi bolj izkušeni in starejši 
in v naslednjem letu bo tre-
ba kakšno tekmo tudi dobiti. 
Sem tip zmagovalca, zmage 
so bile vedno moj cilj. Ven-
dar je trenutno bolj po-
membno, da imamo v ekipi 
mlade domače igralce, ki 
jim moramo dati čas, da se 
dokažejo. Znati moramo 
biti potrpežljivi in verja-
mem, da bodo prišle tudi 
zmage.

Porazi so še opravičljivi
Vaterpolisti Akademskega vaterpolskega kluba Triglav Kranj so v tej sezoni 
pogumno začeli tekmovati v Regionalni ligi, kjer pa slasti zmage še niso 
okusili. Kot pravi izkušeni nekdanji reprezentant Krištof Štromajer, so za 
mlado ekipo porazi v tej sezoni še opravičljivi.

Krištof Štromajer verjame v nove uspehe kranjskih 
vaterpolistov. / Foto: Primož Pičulin

Jože Marinček

Makarska – Mladi vaterpo-
listi kranjskega AVK Tri-
glav so ta mesec nastopili v 
močnem mednarodnem 
turnirju Mladi galeb v Ma-
karski. 
V predtekmovanju so igrali 
v skupini z beograjskim Par-
tizanom in Jadranom Cari-
ne iz Hercegnovega. Po 
dveh porazih so v nadaljeva-
nju igrali za uvrstitev od de-
vetega do dvanajstega me-

sta. V prvi tekmi so s 15 : 6 
premagali vrstnike SV 
NRW, v drugi nato še doma-
či Galeb z 9 : 6. 
Tako so zadnji dan igrali za 
končno deveto mesto z mla-
dimi vaterpolisti splitskega 
Mornarja Brodospasa. Tek-
ma se je končala neodločeno 
8 : 8, a je bilo to dovolj, da je 
bil AVK Triglav deveti. 
Osma ja bila HAVK Mla-
dost, ki jo je Jug Croatia osi-
guranje premagala v tekmi 
za sedmo mesto z 9 : 2, šesti 

je bil Primorje Erste Bank, 
ki ga je Barcelona na tekmi 
za peto mesto premagala z 
11 : 10. Tekmo za tretje me-
sto med Jadranom Carine in 
PSN Zrt. Sportiskola so s 14 
: 12 dobili mladi OSN Zrt. 
Sportiskola. 
Za prvo mesto so se v veli-
kem finalu pomerili mladi 
vaterpolisti VK Primorac iz 
Kotorja in mladi iz beograj-
skega Partizana, z 10 : 9 pa 
so bili boljši mladi Beograj-
čani.

Mladi vaterpolisti deveti 

Vaterpolska šola je že v polnem razmahu. Treningi 
na pokritem kranjskem bazenu potekajo vsak to
rek in četrtek med 16.30 in 17.30. Trenutno v va
terpolski šoli vadi več kot trideset otrok, ki so gle
de na znanje razdeljeni v tri vadbene skupine. 
Najmlajši se pri vaditeljici Sanji učijo čistih osnov 
plavanja v malem bazenu. Poleg njih so v malem 
bazenu še tisti, ki se že učijo tudi prvih tehnik pla
vanja z vaditeljico Ajdo. Najstarejši in najpogum
nejši pa s trenerjem vaterpola Jako v velikem ba
zenu že spoznavajo tudi plavalne tehnike, ki so 
pomembne za vaterpolsko igro. Pridruži se nam 
tudi ti, nauči se plavati in skleni nova prijateljstva.

Poleg tega, da se bo vaš otrok naučil plavati, pa 
ima voda tudi ogromno pozitivnih učinkov na 
otrokov razvoj. Več o teh učinkih si lahko prebe
rete tudi v spodnjih točkah, kjer je vse podrobne
je pojasnjeno. 

Pozitivne spodbude otroka pri izbiri VATERPOLA:
Voda spodbuja otroke, da se igrajo in dobro po
čutijo v njej. To je zelo pomembno, saj je igra v 
otroštvu na prvem mestu. Predvsem v mlajših 
letih namreč otroci šport jemljejo in sprejemajo 
najprej kot zabavo. Vaterpolo pa je tisti šport, ki 
združuje oboje – tako vodo kot tudi igro z žogo. 
Zato je vaterpolo idealna zmes obojega, saj do
bro počutje v vodi in dodatek žoge k temu tvori
ta odlično kombinacijo.

Vpliv VATERPOLA na telesni razvoj:
Trening v vodi ima pozitivne učinke na vašega 
malčka. Omogoča namreč pravilen lokomotorni 
razvoj, voda zmanjša pritisk na kosti in sklepe, kre
pijo pa se razni deli telesa, kot so ramenski obroč, 
hrbtni in trebušni del, kar pozitivno vpliva na držo 
posameznika in s tem tudi na pravilen razvoj hrb
tenice. Vzgon vode preprečuje tudi morebitne po

škodbe in izboljšuje splošno posameznikovo moč, 
vzdržljivost in izboljša njegovo samopodobo. Tre
ning vaterpola namreč kasneje vpliva tudi na izo
blikovanje telesa in ravno vaterpolisti so med naj
bolj razvitimi športniki, prav zaradi učinkov vode. 

Vpliv VATERPOLA na boljše zdravje:
Trening v vodi pospešuje delovanje srca in pljuč 
in ju s tem krepi. Poleg tega preprečuje možnost 
astmatičnega obolenja in pomaga osebam, ki to 
obolenje imajo. Vaterpolski trening krepi tudi 
imunski sistem in s tem pozitivno vpliva na aler
gije oziroma na njihovo preprečevanje. Trening v 
vodi vpliva tudi na kurjenje maščob in posledič
no omogoča tudi uravnavanje telesne teže. 

Vpliv VATERPOLA na psihično-socialni razvoj:
Trening vaterpola pospešuje koncentracijo in 
motivacijo otrok ter jih nauči sprejemanja obve
znosti. Skozi trening namreč posameznik pridobi 
delovne navade in sposobnost boljše verbalne in 
neverbalne komunikacije. Vaterpolo razvija sa
mozavest, gradi socialne odnose in pomaga po
samezniku pri reševanju problemov in vključeva
nju v družbo. Skozi samo igro pa vaterpolist pri
dobi tudi biopsihosocialne lastnosti, ki so po
trebne v vsakdanjem življenju. 

Splošne informacije o treningih:
Treningi potekajo vsak torek in četrtek v malem 
bazenu Pokritega olimpijskega bazena v Kranju 
med 16.30 in 17.30.  Ob prihodu poiščete vadite
lje Sanjo, Ajdo in Jako ali pa koordinatorja pro
grama Krištofa Štromajerja. Lahko pa se že pred
hodno najavite na naš elektronski naslov, ki ga 
najdete spodaj. Za trening vaš malček/malčica 
potrebuje zgolj kopalke in brisačo. Pridružite se 
nam in se z večkratnimi državnimi prvaki naučite 
osnov gibanja v vodi.

AVK TRIGLAV – NAUČIMO SE  
PLAVATI ... Z ŽOGO
Akademski vaterpolski klub Triglav Kranj vabi vse mlade nadobudneže, tako fante kot 
dekleta, k vpisu v vaterpolsko plavalno šolo.
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Nagradna križanka

Kranjske novice, petek, 25. oktobra 2019

Rešitve križanke (geslo, se  stavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 

pošljite do srede, 6. novembra 2019, na Gorenjski glas, Nazorje va ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 

lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

1. nagrada: enodnevna uporaba 

avtomobila VW PASSAT

2. nagrada: enodnevna uporaba 

avtomobila VW T-CROSS 

3. nagrada:  

poklanja Gorenjski glas

Novi  Passat

Visoka raven udobja za boljšo kakovost življenja. 
Ali tudi vi sodite med zelo zaposlene ljudi, ki so pogosto na službeni poti ali pa so 
odgovorni za vsakodnevne družinske obveznosti? Potem je za vas zelo pomembno, 
da imate zanesljivo vozilo. Novi Passat pa je še veliko več kot to: njegova naloga je, 
da vam olajša delo. Zaradi intuitivnega upravljanja funkcij boste z vsako vožnjo 

doživeli udobje na najvišji ravni.

Dizajn 
Ekspresivni dizajn novega Passata izžareva prečiščeno eleganco in suverenost. 
Njegova dinamična proporcionalna razmerja vzbujajo zanimanje za moč, ki se skriva 

pod pokrovom motornega prostora.

Udobje 

Passat navdušuje na raznovrstne načine s praktičnimi funkcijami, ki k vašemu ugodju 
prispevajo tako na dolgih kot tudi na kratkih relacijah.

IQ. DRIVE 
Pri Volkswagnu smo pod imenom IQ.DRIVE združili vse inteligentne asistenčne 
sisteme. Vse, ki so v ponudbi že danes, ki jih razvijamo za jutri in ki jih še raziskujemo 
za prihodnost. IQ.DRIVE je istočasno tudi sinonim za inovativne ideje, ki so jasno 

naravnane na vaše udobje in vašo varnost.

Infotainment 

V novem Passatu je zelo dobro poskrbljeno za razvedrilo in povezanost voznika in 
sopotnikov. Zato lahko uživate v kakovostnem zvoku, intuitivni navigaciji in udobju 

glasovne asistence, ki uboga na vaš ukaz.

Povežite se s svetom. 
V Passatu ste vedno povezani s spletom. In to tako, kot ste že navajeni iz svojega 
vsakdana – vedno in povsod, s prijatelji, družino in poslovnimi partnerji. Fiksno 
vgrajena eSIM-kartica vam zagotavlja neposredni dostop do mobilnih spletnih 
storitev in funkcij We Connect. Serijsko in neposredno. Bodite torej tudi na poti 

vedno na tekočem in uživajte v prijetnem razvedrilu.

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

hladivo prihodnosti R290

alira LWAV 
kompaktni inverter

aktivno hlajenje serijsko

alira LWA 
kompaktni inverter

aktivno hlajenje serijsko

altera SWCV & WZSV 
kompaktni inverter

vir podtalnica, geosonda ali kolektor

Toplotne črpalke zemlja-voda, 
voda-voda za notranjo postavitev

20 LET  
TEHNOLOGIJE, 
OBLIKOVANJA IN 
INOVACIJ
Toplotne črpalke iz alpha innotec – 
izdelane v Nemčiji

tel.: 040 34 33 33
www.ekoenergija.eu • www.ait-deutschland.eu

Vabljeni v nov poslovni in razstavni prostor:  Cargo Partner-logistični center, na naslovu Zgornji Brnik 390, Aerodrom-Brnik

alternativne energije

toplotne črpalke

alternativne energije

toplotne črpalke

NOVO
od 10/19

Maša Likosar

Kranj – Društvo je z združi
tvijo paraplegikov pred štiri
desetimi leti tako na držav
nem kot lokalnem nivoju 
doseglo mnoge premike. Do
kazali so svojo družbeno ko
ristnost in aktivno sodelova
nje v družbi. »Vsi člani druš
tva smo nekoč živeli svoje 
brezskrbno življenje, si gra
dili prihodnost in družine. A 
prišel je trenutek, ko nas je 
doletela nesreča, bolezen ali 
morda usoda – ter nam in 
našim najbližjim popolnoma 
spremenila življenje,« je de
jal predsednik društva Peter 
Robnik in dodal: »Nekaj en
tuziastov je želelo pokazati, 
da življenje na invalidskem 
vozičku ne pomeni konca 
sveta, da invalidi nismo bre
me družbe in znamo poskr
beti sami zase.« Društvo da
nes svojim članom nudi štiri 
socialne programe. "Potreba 
po prevozih se veča iz leta v 

leto in nam predstavlja izziv 
pridobiti stalen, varen in pre
potreben vir prihodkov za za
poslitev voznika. S progra
mom Šport in rekreacija pod
piramo uspehe svojih špor
tnikov. S programom Kom
penzacija invalidnosti posku
šamo premostiti marsikatero 
stisko in oviro. V sklopu pro

grama Interesne dejavnosti 
pa poskušamo zagotoviti čla
nom različne aktivnosti, izo
braževanja, druženja in sre
čanja," je pojasnil Robnik. 
Zbrane je v imenu Mestne 
občine Kranj, častne pokro
viteljice prireditve, nagovoril 
kranjski podžupan Robert 
Nograšek, v imenu Zveze 

paraplegikov Slovenije pa 
njen predsednik, tudi držav
ni svetnik Dane Kastelic. 
»Kolektivni duh je danes po
goj, da v teh časih neusmi
ljene neoliberalizacije s sku
pnimi močmi dosežemo, da 
se invalidom para in tetra
plegikom ne odvzame iden
titeta v slovenskem prosto
ru,« je dejal Kastelic. 
Društvo je ob tej priložnosti 
podelilo priznanja za sodelo
vanje. Prejeli so jih: Franc 
Černe, Gašper Črnilec, Jovi
ta Jeglič, Marjan Peternelj, 
Albin Rožman, Slavko Bra
čič, Mojca Kopač, Marija 
Černe, Mestna občina Kranj 
in Občina Cerklje na Gorenj
skem, Krajevna skupnost 
Bratov Smuk, Osnovna šola 
Cvetka Golarja Trata pri Ško
fji Loki in Zavarovalnica Tri
glav, Območna enota Kranj. 
Prireditev so z nastopi obo
gatili citrarka Marina Kejžar, 
folklorna skupina Korenine 
in pevec Tilen Lotrič.

Štirideset let s srcem
Društvo paraplegikov Gorenjske letos praznuje štirideset let delovanja. Jubilej so obeležili  
s prireditvijo S srcem že 40 let, ki je potekala v Kulturnem domu Primskovo.

Prejemniki priznanj Društva paraplegikov Gorenjske / Foto: Primož Pičulin

Predsednik Peter Robnik je poudaril, da invalidi niso breme 
družbe. / Foto: Primož Pičulin 

Kranj – Kranjski taborniki so se ob letošnji čistilni akciji, ki 
je bila že 18. po vrsti in v kateri je združilo moči več kot štiri 
tisoč Kranjčanov, odločili, da bodo na mesto Bajžljevega 
krokodilčka iz leta 1975 ob Sodarjevi pešpoti postavili novo 
skulpturo lesenega krokodila. Tako so se lotili dela in danes, 
25. oktobra, že vabijo na ogled novega krokodilčka ob poti 
na Sv. Jošt nad Kranjem. Udeleženci slovesnosti se bodo pri 
krokodilčku zbrali ob 17. uri in se nato sprehodili do tabor-
niškega doma Puščava.

Taborniki postavljajo novega krokodilčka

Vilma Stanovnik

Kranj – Gobarsko društvo 
Kranj je prejšnji teden v 
Mercator centru Primskovo 
pripravilo razstavo gob, za 
katero je bilo med obiskoval
ci veliko zanimanja. 
"Kranjsko društvo je eno od 
najstarejših gobarskih dru
štev v Sloveniji. V njem smo 
združeni gobarji iz Kranja 
in okolice, nekaj članov pa je 
tudi iz drugih krajev, od Po
kljuke in Gorij do Domžal 
in Kamnika. Trenutno nas 
je aktivnih okoli štirideset, 
malce pa pogrešamo pod
mladek. Dejstvo je, da imajo 
mladi danes priložnost za 
veliko različnih aktivnosti, 
zato se z gobarjenjem nava
dno začnejo ukvarjati šele 
kasneje. To ni le značilnost 
našega gobarskega društva, 
ampak je podobno tudi dru
gje," je ob razstavi povedal 
podpredsednik Gobarskega 
društva Kranj Danilo Siko
šek.
"Razstava v Mercator centru 
na Primskovem je naša vsa
koletna največja prireditev, 

seveda pa sodelujemo tudi z 
ostalimi gobarskimi društvi 
in pomagamo pri njihovih 
razstavah. Gotovo je najve
čja gobarska razstava vsako 
leto v Gorjah, ob njej pa 
moči združimo gobarji iz 
več društev in naberemo več 
kot petsto vrst različnih gob. 
Tukaj, na naši razstavi, pa 
imamo na ogled dvesto 
osemdeset različnih vrst 
gob. Morda bi jih bilo še ne
kaj več, vendar je bil pred 
nekaj dnevi dež in bilo je 
hladno, tako da nežne vrste 
gob niso uspele zrasti ali pa 
so prešle," je pojasnil Siko
šek.
"Sicer pa je letošnja sezona 
za tiste, ki niso preveč 'po
žrešni', podobna kot prej
šnja leta. Ni pa bilo takšnega 
buma kot lani in prejšnje 
leto, ko so gobe rasle prak
tično povsod in so tudi tisti, 
ki so šli na sprehod, povsod 
našli jurčke. Letos je rast 
gob tudi bolj razpršena, saj 
so določen čas rasle na 
enem delu Slovenije, na eni 
višini, potem pa drugje," je 
še povedal Danilo Sikošek.

Letos je povprečna 
gobarska letina
Razstava gob je ena od tradicionalnih prireditev 
Gobarskega društva Kranj. 

Največja prireditev Gobarskega društva Kranj je vsako leto 
jesenska razstava v Mercator centru Primskovo. 

Čeprav gobe zanimajo tudi mlade, pa v gobarskih društvih 
pogrešajo mlajše člane. / Foto: Gorazd Kavčič
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Posveti mi pozornost.

kranjske novice

Vilma Stanovnik

Kranj – Sončna jesenska 
sobota v staro mestno jedro 
Kranja ni zvabila le tekačev 
in pohodnikov, ki so se ude-
ležili 3. Teka za Kranj – 
Memoriala Vincenca Drak-
slerja, ampak tudi mnoge 
navijače in spremljevalce. 
Že zgodaj dopoldne so se na 
pot spoznavanja zanimivosti 
mesta in okolice podali 
pohodniki, nato je bil na 

sporedu Kranjčkov otroški 
tek, na vrhuncu dneva pa so 
se tekačice in tekači podali 
na zanimiv tek, ki je potekal 
mimo Prešernovega gaja, 
skozi kanjon Kokre in po 
kranjskih ulicah do vodnja-
ka v starem mestnem jedru. 
Med ženskami je v absolut-
ni konkurenci na daljši pro-
gi zmagala Natalija Mašera, 
ki je slabih deset kilometrov 
pretekla v času 40:26, med 
moškimi pa je bil najhitrejši 

Gregor Kustec z rekordnim 
časom proge 33:03. Na krajši 
progi, dolgi 3,3 kilometra, je 
bila med ženskami s časom 
12:12 najhitrejša Maruša 
Cijan Brki, med moškimi pa 
Rok Markelj s časom 10:31. 
Zmagovalci ter drugo- in tre-
tjeuvrščeni so poleg daril v 
spomin dobili tudi lesene 
pručke, ki so jih izdelali zapo-
sleni v Fundaciji Vincenca 
Drakslerja. Podjetje Žito je 
udeležencem razdelilo čoko-
lado velikanko ter s čokoladi-
cami obdarilo udeležence 
otroškega teka. Na družab-
nem delu dogodka sta bila 
udeležencem na voljo tudi 
Žitov jubilejni kruh velikan in 
kranjska klobasa velikanka.
Dogodek so popestrili kranj-
ski ambasadorji športa Ves-
na Fabjan, Emil Tahirovič in 
Tadej Valjavec ter promotor 
teka Jure Košir. Del zbranih 
sredstev od prijavnin bo 
namenjen za težje zaposlji-
ve osebe in financiranje vad-
nin mladih športnikov atle-
tov, ki si treningov drugače 
ne bi mogli privoščiti.

Dogodek, ki je združil vse 
generacije, je bil posvečen 
lani preminulemu kranj-
skemu dobrotniku Vincen-

cu Drakslerju, ki je pomem-
bno zaznamoval humani-
tarne dejavnosti v Kranju, 
saj je bil soustanovitelj Fun-

dacije Vincenca Drakslerja 
za odvisnike in je velikodu-
šno pomagal pomoči potre-
bnim.

Mesto so napolnili tekači
Drugo oktobrsko soboto se je več kot dva tisoč udeležencev zbralo na rekreativni tekaški prireditvi, saj je dobrodelni dogodek združil vse generacije.

Na startu teka so bili tudi kranjski župan Matjaž Rakovec, podžupan Janez Černe in 
direktor mestne uprave Bor Rozman. / Foto: Primož Pičulin

Najhitreje je bil v cilju domačin Rok Markelj, ki je zmagal 
na krajši preizkušnji. / Foto: Primož Pičulin


