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Vilma Stanovnik

Kranj – Z včerajšnjim sim
boličnim odprtjem se je za
ključil eden največjih pro
jektov Mestne občine Kranj 
(MOK) v zadnjem obdobju. 
Objekt, ki so ga zgradili leta 
1938, v časopisu Gorenjec 
pa so tedaj zapisali, da je 
Kranj dobil mogočno mo
derno zgradbo, je temeljito 
obnovljen. Poleg že obstoje
čih oddelkov je zdaj v vzho
dnem traktu na Komenske
ga 4, v katerem je od 70. let 
prejšnjega stoletja do leta 
2007 domovala srednja eko
nomska šola, osem doda
tnih oddelkov, tako da bo na 
šoli skupno več kot petsto 
šolarjev. Poleg tega bodo 
tudi štiri nove vrtčevske sku
pine, ki lahko sprejmejo 96 
otrok. 
Naložbo, vredno šest mili
jonov evrov, sta sofinanci
rala Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evrop
skega sklada za regionalni 
razvoj. 
»Celovita prenova je velika 
pridobitev za MOK, saj s tem 
rešujemo tudi prostorsko sti
sko v vrtcih in šolah, skrbi
mo za vzgojo in izobraževa
nje našega podmladka, pri
zadevamo si, da bi vsi imeli 
enake pogoje za osebni in 
intelektualni razvoj. Časi, ko 
so generacije, ki so mladost 
preživele v delu stavbe, ki je 

propadal zadnjih trinajst let, 
nostalgično obujale spomine 
na prijetno obdobje guljenja 
klopi s pomisleki, ali je tak
šna žalostna usoda objekta 
dokončna, so preteklost. 
Zdaj ponosno obračamo nov 
list in se veselimo pisanja 
novih zgodb ter dosežkov na
ših rodov prihodnosti,« o 
uspešni realizaciji pomemb
nega projekta pravi župan 
Matjaž Rakovec.
Pomembnejše investicije 
kranjska občina izvaja še na 
treh šolah. Na Osnovni šoli 
Staneta Žagarja poteka ure

ditev požarne varnosti in 
ozelenitev strehe, z ureja
njem bazena se ukvarjajo na 
Osnovni šoli Jakoba Aljaža, 
na Osnovni šoli Stražišče pa 
so zamenjali del tehnološke 
opreme v kuhinji. 
V občini deluje devet šol, 
šolske učilnice pa bo prvega 
septembra napolnilo okoli 
pet tisoč sedemsto otrok. 
Največja je Osnovna šola Si
mona Jenka Kranj s 1262 
učenci, najmanjša pa 
Osnovna šola Helene Puhar 
s prilagojenim programom 
s 120 učenci. 

Javni vrtci in vrtci s koncesi
jo so razpisali 577 prostih 
mest, prejeli pa so 731 vlog, 
kar je 38 vlog več kot v prej
šnjem šolskem letu. Trenu
tno je v javne vrtce in v vrtec 
s koncesijo za šolsko leto 
2020/2021 na novo spreje
tih 544 otrok. Vrtci razpola
gajo še z 48 prostimi mesti, 
saj se dogaja, da starši čaka
jočih otrok, ki izpolnjujejo 
pogoj za vključitev v vrtec, 
želijo otroka vključiti v toč
no določen vrtec, zato kljub 
prostim mestom ostajajo na 
čakalnem seznamu. 

Veseli prenovljene šole
V Mestni občini Kranj bo v novem šolskem letu učilnice napolnilo okoli pet tisoč sedemsto otrok, 
med njimi več kot šeststo prvošolcev. Nekatere šole so obnovljene, zaključena pa je tudi dozidava in 
rekonstrukcija vrtca in Osnovne šole Simona Jenka Kranj, podružnice Center. 

Svetle učilnice, nova igrala, zunanji pitniki za vodo, novo zasajena drevesa in vrtički že 
čakajo na otroški vrvež. / Foto: Tina Dokl

Urša Erjavc

Kranj – Prešerno poletje je 
ulice Kranja napolnilo s ča
robno energijo koncertov, 
kulturnih in kulinaričnih 
užitkov. V kompleksu gra
du Khislstein, ki je gostil 
dogodke vse dni v tednu, 
razen nedelje, smo kljub 
omejitvam to poletje izpe
ljali 26 prireditev, ki jih je 
obiskalo skoraj 3300 obi
skovalcev. V teh drugačnih 
časih smo podpirali sloven

sko kulturo in izvajalce in 
bili eden redkih organiza
torjev dogodkov v Sloveniji. 
Ob zaključku uspešnega 
poletnega dogajanja 4. in 5. 
septembra pripravljamo ne
koliko drugačen KRAN
FEST, ki bo skladen s pri
poročil NIJZ. Število obi
skovalcev na vseh dogodkih 
bo omejeno, zato si bo tre
ba zagotoviti vstopnice. 
V petek, 4. septembra, bo v 
Letnem gledališču Khislste

in nastopila skupina Elvis 
Jackson, Adi Smolar pa 
pred Prešernovim gledali
ščem Kranj. Pred vodnja
kom na Glavnem trgu bodo 
sejemske stojnice, ponudba 
hrane in pijače – kot vsak 
petek v okviru projekta »Kr 
Petek Je!«. 
V soboto, 5. septembra, bo 
dopoldne na Pungertu otro
ški Kranfest, zvečer pa kon
certa Klemena Slakonje v 
Letnem gledališču Khislste
in ter Andreja Šifrerja pred 

gledališčem. Na Glavnem 
trgu bo ponudba domačih 
pivovarjev in kranjske kloba
se. Trgovcem mestnega je
dra bo omogočena tudi do
datna predstavitev na stojni
cah, kar bo naredilo ulice še 
bolj živahne. 
Ekipa Zavoda za turizem in 
kulturo Kranj se vam zahva
ljuje za izkazano zaupanje 
in obisk dogodkov letošnje
ga poletja ter vabi na barvit 
Kranfest!

Zaključek Prešernega 
poletja – Kranfest
Kljub omejitvam je letošnje Prešerno poletje 
navdušilo obiskovalce, zaključilo pa se bo konec 
prihodnjega tedna.

Prešerno poletje je Kranj napolnilo s čarobno energijo 
koncertov, kulturnih in kulinaričnih užitkov.

OBČINSKE NOVICE

Vrsta novih pridobitev
V kranjski občini je trenutno 
kar nekaj gradbišč in priprav 
na gradnjo. Domačini in obi-
skovalci si namreč želijo ure-
jeno in prijetno okolje.
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POGOVOR

Epidemija je težava  
in priložnost
Tako pravi novi vršilec dol-
žnosti direktorja Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj Kle-
men Malovrh. 
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ŠPORT

Hokejisti so znova  
na ledu
Sredi septembra se bo zače-
la nova hokejska sezona, 
igralci kranjskega Triglava 
pa so minuli petek znova 
zadrsali na domači ledeni 
ploskvi. 
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ZANIMIVOSTI

Peš iz Kranja  
na Triglav
Miha Breznik in Ernest Du-
lič sta prvi avgustovski četr-
tek iz Kranja peš krenila na 
Triglav.
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Kranj bo mesto 
pametnih 
rešitev
Uvajanje novih tehnologij je moč 
izkoristiti kot veliko prednost, v 
kranjski občini pa se zavedajo, 
da je pri tem treba pogumno 
upoštevati pametne rešitve.
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Umetnost je način 
življenja
Klementina Golija in Klavdij Tutta, 
slikarski umetniški par iz Kranja, sta 
za umetniško delo in širjenje likovne 
kulture med narodi prejela bronasti 
priznanji ugledne francoske 
organizacije Socièté Académique Arts-
Sciences-Lettres de France iz Pariza.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Od letošnjega marca 
je Tomaž Lanišek zaposlen 
na Mestni občini Kranj kot 
vodja sektorja za razvoj in 
pametno skupnost. Javnosti 
je bil doslej poznan predv-
sem iz sveta gospodarstva; 
bil je na čelu škofjeloškega 
podjetja Knauf Insulation, 
pred tem direktor skupine 
držav v kranjskem Goodyear 
Dunlop Sava Tires, še vedno 
opravlja funkcijo v. d. pred-
sednika AmCham Sloveni-
ja. Odličen fotograf, prosto-
voljni gasilec in tudi prvi 
posredovalec se je že takoj 
ob nastopu nove funkcije s 
sodelavci na občini znašel 
pred izzivi, ki jih je prinesla 
epidemija koronavirusa, še 
več izzivov pa je pred njim. 
Pravi, da se novega načina 
dela v javni upravi izjemno 
veseli.

Zaposleni ste bili v gospo-
darstvu, zdaj ste se odločili 
za delo v kranjski občini. 
Zakaj?
Res prihajam iz gospodars-
tva in marsikdo me vpraša, 
zakaj sem se odločil za javni 
sektor. Eden od izzivov je 
zagotovo ta, da spoznam, 
kako ta sektor deluje. Seve-
da imam precej izkušenj z 
vodenjem, pa tudi z različni-
mi projekti. Bil sem tudi na 
študiju v Švici, kjer sem se 
spoznal delovanje pametnih 
mest in skupnosti. Medna-
rodni inštitut za menedž-
ment (IMD) v Lozani spre-
mlja tako razvitost držav kot 
tudi razvitost pametnih 
mest. Slovenija je trenutno 
na 35. mestu med državami, 
na kar kot Slovenci ne more-
mo biti najbolj ponosni. 
Naša želja in cilj morata biti, 
da čim prej pridemo med 
dvajset ali pa celo med deset 
najbolj razvitih držav. Seve-
da je za to potreben razvoj 
gospodarstva, pa tudi javne 
uprave. Drug brez drugega 
pač ne moreta. Sam ne 
vidim velike razlike med jav-
nim in gospodarskim sek-
torjem. V osnovi gre povsod 
za vodenje in motiviranje 
ljudi, za to, koliko smo kot 
družba napredni. To se je ob 
ukrepih pri epidemiji covi-
da-19 znova pokazalo.

Razvoj in nova tehnologija 
prinašata prednosti in slabo-
sti. Kako izkoristi prednosti 
in se čim bolj izogniti slabo-
stim?
Dejstvo je, da je bilo doslej 
več industrijskih revolucij, 
in tudi četrta, s tehnologija-
mi 5G, ima prednosti in sla-
bosti. Vprašanje je le, kako 
bomo te tehnologije znali 

uporabljati. Ko smo imeli 
karanteno, se je pokazalo, 
da to ne pomeni, da bi se 
javno in privatno življenje 
ustavilo. Imeli smo mož-
nost delovanja in komunika-
cije, kar pred dvajsetimi leti 
ne bi bilo mogoče. Danes 
tehnologija s to hitrostjo 
interneta omogoča, da dela-
mo od doma, da imamo 
telefonske konference in 
podobno. Včasih si moral 
biti za to, da si bil med naju-
spešnejšimi na svetu, velika 
država, z veliko cestami in 
železnicami. Danes si lahko 
po velikosti majhna država 
in imaš zato velike prednos-
ti. Pomembna je hitrost, saj 
smo z informacijsko cesto 
dobro povezani in smo zato 
na mnogih področjih lahko 
tudi prvi na svetu.

V Kranju je veliko slišati o 
razvoju v pametno mesto. 
Kaj to pomeni vam, ki ste 
tukaj praktično domačin?
Doma sem tu blizu, hodil 
sem na Gimnazijo Kranj, 
večino poslovne kariere 
sem preživel v Kranju in 
želel sem si, da bi Kranju 
pomagal, da bo še bolj uspe-
šen. Še ko sem bil v Švici, 
sva se z županom Matjažem 
Rakovcem pogovarjala o 
digitalni prihodnosti mest, 
tudi Kranja. Kot tretje najve-
čja mestna občina v Sloveni-
ji ima zagotovo priložnost, 
da hitro postane mesto s 
pametnimi rešitvami. Te so 
lahko zelo različne. Ena od 
njih je pametna mestna kar-
tica, ki je namenjena tako 

domačinom kot turistom. 
Druga stvar je na primer 
ravnanje z odpadki. Doka-
zano je, da manj smetimo, 
če s tem lahko nekaj prihra-
nimo. Pri tem je kar nekaj 
rešitev: od tehtnic na zaboj-
nikih za smeti, ki bi jih lah-
ko relativno hitro uvedli, do 
sistema, ki bi moral biti s 
tem povezan. Podobno je s 
pametnimi svetilkami, ki se 
prižgejo le, ko se nekdo 
sprehaja po ulici. Izziv 
pametnih mest – tudi Kra-
nja – je, da občanom znaš 
predstaviti in ponuditi reši-
tve, ki že marsikje obstajajo 
in ljudem lajšajo življenje, 
pa jih v svojem okolju še ne 
poznamo. 

Kakšne so vaše izkušnje pri 
uvajanju novosti na kranjski 
občini?
Če omenim samo ukrepe ob 
epidemiji, je jasno, da se je 
takoj izkazalo, kako pomem-
bno je biti digitalno pismen. 
Že pred ukrepi je bil na pri-
mer pri nas digitalni podpis 
velik problem, čeprav so 
mnogi imeli digitalne certi-
fikate in zakon o elektron-
skih podpisih že dolgo velja. 
Na občini smo se ob znanih 
ukrepih hitro organizirali in 
smo se začeli pogovarjati 
prek različnih komunikacij-
skih kanalov, večina je z lah-
koto usvojila elektronski 
podpis. Danes lahko župan 
kjerkoli na svetu digitalno 
podpiše dokument. S tem se 
skrajšajo časi postopkov in 
občina postaja občanom bolj 
prijazna. 

Sodobna tehnologija zahte-
va tudi finančna vlaganja. 
Kako vam bo to uspelo? 
Če so bile pretekle finančne 
perspektive namenjene 
temu, da so se obnavljale 
ceste, kanalizacija, kolesar-
ske poti in podobno, je sedaj 
evropska komisija spoznala, 
da bo šel denar naslednje 
obdobje, od leta 2021 do 
2027, v odpornost Evrope, 
digitalizacijo in razvoj 
pametnih skupnosti ter v 
zeleno Evropo. Slovenija in 
tudi Kranj imata pri tem 
veliko priložnosti. Župan 
Rakovec ima vizijo, da bo 
Kranj spet tam, kjer je bil 
pred desetletji, ko je bil s 
številnimi uspešnimi tovar-
nami eno najbolj razvitih 
mest v Sloveniji in nekdanji 
državi. Tudi sedaj je v Kran-
ju veliko uspešnih podjetij, 
od Goodyear Dunlop Sava 
Tires, Iskratela, Iskraemeca 
do mladih podjetij, če ome-
nim samo 3fs, ki je zelo nap-
redna skupina in gorenjska 
gazela 2017, ki že danes 
deluje v Montrealu, Barcelo-
ni in drugih pametnih mes-
tih. Zakaj ne bi izkoristili 
teh podjetij? V svojem raz-
voju enostavno občina ne 
sme zaspati. 

Marsikdo na nove tehnolo-
gije gleda malce z nezaupa-
njem. Kako ga prepričate?
Imam dobre sodelavce in vsi 
se zavedamo, da je marsikaj 
treba narediti na novo, čep-
rav je dejstvo, da so včasih 
lahko spremembe za marsi-
koga težke. Vendar verjeti, 
da bodo stvari čez deset let 
enake, kot so sedaj, pač ni 
realno. Svet se vrti vedno 
hitreje. Tega pač ni moč 
spremeniti. Zato je bistve-
no, da uporabniki vedo, kaj 
bodo od določene spremem-
be imeli, kako jim bo olajša-
la življenje. Slednje velja 
tudi na področju starejših 
občanov, saj je cilj pametnih 
skupnosti ravno v kvaliteti 
življenja v vseh življenjskih 
obdobjih. Če pogledamo 
samo prevoze z električni-
mi avtobusi, na katerih so 
senzorji, ki spremljajo, 
kako čisto je okolje, kjer se 
vozimo. Prav tako uporab-
niki avtobusa lahko v vsa-
kem trenutku izvedo, kak-
šen je vozni red, koliko 
avtobus zamuja oziroma 
kako poteka promet na 
določenih linijah. Podobno 
je, če želimo v gledališče in 
si poleg vstopnic želimo 
vnaprej rezervirati tudi par-
kirišče. Ko ljudje ugotovijo, 
da imajo od določene stvari, 
pa naj gre za kartico ali apli-
kacijo, koristi, jo začnejo 
zelo hitro uporabljati.

Kranj bo mesto 
pametnih rešitev
Uvajanje novih tehnologij je moč izkoristiti kot veliko prednost, v kranjski občini pa se zavedajo, da je 
pri tem treba pogumno upoštevati pametne rešitve. 

Vodja sektorja za razvoj in pametno skupnost na Mestni 
občini Kranj Tomaž Lanišek / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Mestna občina 
Kranj (MOK) je svoje strate-
ške usmeritve opredelila v 
Trajnostni urbani strategiji 
MOK do leta 2030. Da bi 
kot del sodobnega, pamet-
nega mesta zagotovila tudi 
urejeno informacijsko oko-
lje z jasno koordinacijo raz-
voja, s povezanimi procesi 

in platformami, z razumlji-
vimi in dostopnimi podatki 
ter zmogljivo infrastruktu-
ro, je zdaj pripravila še Stra-
tegijo digitalnega razvoja. 
Ta bo služila kot učinkovita 
podpora vsem procesom v 
lokalni skupnosti, njihove-
mu povezovanju, izmenjavi 
podatkov, okolju za hiter 
razvoj novih storitev za 
občane in za sodelovanje 
vseh deležnikov v mestu 
tudi pri oblikovanju digital-
ne podobe Kranja. 
Z osnutkom strategije se je 
že seznanil Strateški svet za 
pametno mesto in pametno 
skupnost Kranj, predvido-

ma do konca leta ga bo obra-
vnaval tudi mestni svet. 
Dokument opredeljuje splo-
šna načela razvoja, pa ven-
dar tudi zelo konkretno 
določa vsebinska področja 
delovanja (organizacija, pro-
cesi, podatki in tehnologija) 
ter predlaga konkretne kon-
ceptualne rešitve informa-
cijskega okolja (povezovan-
je, urejanje in odpiranje 

podatkov in procesov, poe-
noteno komuniciranje z 
okoljem, vzpostavitev lokal-
nega identifikacijskega in 
plačilnega sistema, urejene 
in standardizirane razvojne 
zahteve). 
Strategija bo določala okvir 
razvoja, ki bo omogočal 
povezovanje vseh sistemov v 
celoto informacijskih reši-
tev. S pozivom k sodelovan-
ju v javni razpravi na kranj-
ski občini želijo pridobiti 
mnenja prebivalcev, gospo-
darstva in stroke ter tako 
postaviti temelje za obliko-
vanje in razvoj skupnega 
digitalnega okolja. 

Digitalizacija za razvoj 
Mestna občina Kranj je odprla javno razpravo o 
osnutku Strategije digitalnega razvoja pametnega 
mesta in skupnosti Kranja.

Občanke in občane, podjetja, zavode, nevladne 
organizacije, laike in strokovnjake na področju 
digitalizacije pri MOK vabijo, da se s predlogom 
strategije (objavljen je na spletni strani MOK, 
zavihek Javni razpisi, naročila, v rubriki Druge 
javne objave) seznanijo in posredujejo 
komentarje, kritike, predvsem pa predloge za 
izboljšanje strategije, ki bo v prihodnjih letih 
predstavljala okvir za izgradnjo sodobnega, 
povezanega in odprtega digitalnega okolja v 
kranjski občini. Zainteresirani lahko svoje 
predloge oddajo na elektronski naslov  
ana.vizovisek@kranj.si (v »Zadevo« naj  
vpišejo »Digitalna strategija Kranj«), in sicer  
do 21. septembra 2020, ko se bo javna  
razprava zaključila.
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Kranj – Uspešni slovenski nogometni reprezentant in član 
italijanskega prvoligaša Atalanta B. C. Josip Iličić je prejšnji 
mesec z Mestno občino Kranj sklenil donatorsko pogodbo 
za ureditev enega od javnih športno-otroških igrišč na Plani-
ni 2, kjer je živel in se igral kot otrok. Mestna občina Kranj 
je lastnica omenjenih površin, pozneje pa bo skrbela tudi za 
upravljanje in vzdrževanje Parka Jojo, ki bo nosil ime po 
nogometaševem vzdevku. Dela so se že začela in bodo 
predvidoma zaključena septembra, ko bo sedaj dotrajano 
igrišče dobilo svežo podobo in novo opremo. Vrednost do-
nacije je 30 tisoč evrov.

Na Planini bo park Jojo

Kranj – Mestna občina Kranj je avgusta postala lastnica pro-
storov nekdanje poslovne enote Pošte Slovenije na Poštni 
ulici 4 v starem Kranju z namenom preureditve prostorov v 
podjetniški inkubator. Projekt se bo sofinanciral preko sred-
stev EU, z njim pa bodo mladi predvidoma že v naslednjem 
letu dobili izjemno sodobne prostore za razvijanje svojih 
podjetniških idej. S tem projektom bo Mestna občina Kranj 
pripomogla tudi k oživitvi mestnega jedra. V sklopu projekta 
bo urejen dvoriščni prostor med Mestno hišo in poštno 
stavbo, z novim dvigalom pa bo zagotovljen tudi dostop za 
invalide do mestne hiše.

Pošta bo podjetniški inkubator

Vilma Stanovnik

Kranj – S postavitvijo še za-
dnje manjkajoče prometne 
signalizacije je Mestna obči-
na Kranj (MOK) junija za-
ključila projekt ureditve av-
tobusnega postajališča in 
prehoda za pešce na obmo-
čju, kjer se Hafnarjeva pot 

priključi Škofjeloški cesti. 
Pri načrtovanju projekta je 
MOK sledila cilju, da ima 
prehod za pešce tudi nave-
zavo na ostale površine, zato 
sta bila čakališče in pločnik 
zgrajena na vzhodni strani 
Škofjeloške ceste ob pri-
ključku Hafnarjeve poti, 
označili so avtobusno posta-
jališče in ob njem še želeni 
prehod za pešce. S tem je 
MOK ugodila pobudi kraja-
nov in krajevnih skupnosti, 
ki so izrazili potrebo po bolj 
varnem prečkanju omenje-
ne ceste.
Bolj varno bo odslej tudi ko-
lesarjenje in sprehajanje ob 
Savi. Komunala Kranj je na-
mreč utrdila in na približno 
dva metra razširila slab kilo-
meter dolgo makadamsko 
pot, ki je del kolesarske po-
vezave Stara cesta–Struževo. 
S tem MOK uresničuje za-
vezanost k čim bolj poveza-
nemu omrežju kolesarskih 
poti, obenem pa s tem vzpo-
stavlja boljše pogoje za re-
kreacijo in posledično tudi 
boljše zdravje občanov. 
Konec prejšnjega meseca se 
je na območju Planine (hi-
šne številke 11–36) začela 

obnova komunalne infra-
strukture. Dela obsegajo za-
menjavo vseh cevi in obno-
vo jaškov. Pri izvedbi bo 
prišlo do posegov v cestišče, 
zato bodo hkrati obnovili 
tudi cestno infrastrukturo. 
Dela bodo predvidoma za-
ključena do poletja 2021. 
Vrednost del za izvedbo, 

vključno z obnovo cestnih 
površin, je nekaj manj kot 
250 tisoč evrov (brez DDV). 
Izvajalec del Elicom, d. o. o., 
se bo v času gradnje trudil 
zagotoviti, da bodo dostopi 
do objektov v največji možni 
meri nemoteni, so pa pred-
videne krajše zapore do par-
kirnih mest, o katerih bodo 
stanovalce sproti obveščali. 
Direkcija RS za infrastruk-
turo je ta mesec začela dela 
zadnje faze gradnje manjka-
jočega pločnika med Goriča-
mi in Golnikom. Mestna ob-
čina Kranj bo v okviru pro-
jekta zgradila in dokončala 
tudi javno razsvetljavo. Dela 
naj bi bila končana predvido-
ma do konca oktobra. 
Projekt Gorki (Britof – Pre-
doslje in Mlaka) poteka skla-
dno s terminskimi plani. 
Izvajajo se tudi načrtovana 
obnovitvena dela v domu 
Krajevne skupnosti Kokrica. 
Začela so se dela za obnovo 
zidu na pokopališču v Kra-
nju, ki meji na Qlandio. 
Lani je bila izvedena polovi-
ca, letos bodo dela zaključili.  
Prav tako so se začela inve-
sticijsko vzdrževalna dela na 
cestah in komunalni infra-

strukturi na več lokacijah po 
Kranju.
V septembru se bo začela 
obnova prve faze ceste na 
desnem bregu Save, in sicer 
na trasi od Mavčič od Gasil-
skega doma do Praš do kon-
ca gozdička.
Z letošnjo naložbo, ki se bo 
zaključila konec oktobra, bo 

obiskovalcem Jošta na voljo 
skupaj kar 67 parkirnih 
mest, razporejenih na odse-
ku ceste Stražišče–Pševo. 
Parkirne površine so v celoti 
asfaltirane, omejene s ce-
stnimi robniki in meteor-
nim odvodnjavanjem ter 
opremljene z ustrezno pro-
metno signalizacijo. Vre-
dnost projekta ureditve par-
kirišč znaša okoli 120 tisoč 
evrov.
V Nemiljah, izhodiščni točki 
pohodnikov za dostop do Ja-
mnika, je kranjska občina 
uredila prostor za parkiranje 
15 osebnih vozil. Potek ceste 
in lokacija parkirišča sta se 
nekoliko prestavila in utrdi-
la v makadamu. V prihodno-
sti načrtujejo tudi odkup 
potrebnih dodatnih zemljišč 
ter asfaltiranje ceste in par-
kirišča.
V začetku tega meseca so na 
kranjski občini oddali vlogo 
za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za parkirišče po 
sistemu »parkiraj in se pe-
lji« (P+R) na Zlatem polju 
ob Koroški cesti, ki bo obse-
galo 56 novih parkirišč in 
servisne objekte, predvsem 
za dnevne obiskovalce, s či-

mer želijo povečati število 
parkirnih mest v Kranju, 
zmanjšati promet v ožjem 
središču mestne občine in 
razbremeniti gosto poselje-
ne površine.
Te dni pa že potekajo sana-
cijska dela na obeh vodnja-
kih v Kranju (na Glavnem 
trgu in na Plečnikovih sto-
pnicah), v teku pa sta tudi 
sanacija spomenika Bazovi-
škim žrtvam in obnova spo-
menika NOB na Mestnem 
pokopališču.
V oktobru načrtujejo uredi-
tev poti za pešce in kolesarje 
na Majdičev log (Savski 
otok) čez Savski kanal (pri 
Majdičevi elektrarni), kjer 
trenutno poteka obnova mo-
stu. Pot bo v prvi fazi maka-
damska in bo povezovala 
zelene površine otoka z na-
kupovalnim centrom s sre-
diščem Kranja. S tem bodo 
zeleni otok v središču Kra-
nja ponovno odprli za širšo 
javnost in povečali dosto-
pnost. Pri tem projektu gre 
posebna pohvala Elektru 
Gorenjski, Gorenjskim elek-
trarnam, družini Gros in 
podjetju Supernova. V pri-
hodnosti načrtujejo ureditev 
kolesarskih in pešpoti okrog 
celotnega otoka.
V fazi projektiranja je več 
zelo pomembnih povezav 
za kolesarje in pešce, tudi s 
premostitvenimi objekti, in 
sicer nadhod čez državno 
cesto med Tušem in Qlan-
dijo, povezava čez Kokro od 
IBI-ja na Primskovem do 
Športnega centra Stanka 
Mlakarja, skupaj z Občino 
Šenčur se projektira pove-
zava z brvjo čez Savo med 
vasjo Jama in Prebačevim, 
izdeluje pa se tudi doku-
mentacija za ureditev pove-
zave za pešce in kolesarje 
od Kokrice do Brda in pove-
zave med Gosposvetsko in 
Bleiweisovo cesto z delno 
ureditvijo parka dr. Janeza 
Bleiweisa.
Z lastnikom zemljišč so se 
že dogovorili za izdelavo 
pločnika ob IBI centru v 
sklopu izboljšanja varnosti 
poti v šolo do podružnične 
šole Primskovo in čakajo na 
vpis nove parcele v kataster. 
Projekt bo predvidoma rea-
liziran v zadnji četrtini leto-
šnjega leta.

Vrsta novih pridobitev
V kranjski občini je trenutno kar nekaj gradbišč in priprav na gradnjo. Domačini in obiskovalci si 
namreč želijo urejeno in prijetno okolje, kar mestna uprava s svojimi prizadevanji postopno 
uresničuje. Nekateri projekti so tako že zaključeni.

Na Mestni občini Kranj si med drugimi projekti prizadevajo občanom in obiskovalcem še 
bolj približati tudi dostopnost izhodišč za vzpone na Sv. Jošt nad Kranjem. / Foto: Primož Pičulin

Ko sem se poleti sprehajal 
po Kranju, me je ustavil 
znanec in me resno vprašal, 
kdaj bodo letos županske 
volitve. Povedal sem mu, da 
nismo še niti na polovici 
mandata, da nas čaka še dve 
leti in pol trdega dela. Nakar 
se je začudil, češ da se po 
občini navadno toliko dela 
nekaj mesecev pred volitva-
mi. Res se veliko dela. Ven-
dar sam ne razmišljam, da 
je treba delati, da bi dobili 
naslednji mandat. Treba je 
upravičiti mandat, ki smo ga 
dobili.
Podjetniški veter je pred do-
brim letom in pol zavel v 
občinske prostore in zdaj 
postopoma spreminjamo 
način dela. Veliko projektov 
je odprtih, še več se jih odpi-
ra. Vesel sem, da to, drage 
občanke in cenjeni občani, 
opazite.
Mestna občina Kranj na po-
dročju komunalne infra-
strukture trenutno izvaja 
številne projekte. Eden več-
jih v zadnjih dveh letih je 
projekt GORKI 2, ki se izva-
ja na območju Britof - Pre-
doslje in Mlaka oziroma v 
štirih naseljih s skupno 
2664 prebivalci. Dodatna 
pridobitev teh krajev pa so 
nov vodovodni sistem, si-
stem javne razsvetljave, pli-
novod ter telekomunikacij-
ske povezave. In seveda nov 
asfalt.
V zadnjih desetletjih se v ob-
novo infrastrukture ni do-
volj vlagalo. V prihodnjih 
letih nas tako čaka še precej 
obnovitvenih del na komu-
nalni infrastrukturi, na Pla-
nini dela že potekajo. Veliko 
dela nas čaka tudi na premo-
stitvenih objektih. Obnovo 
obstoječih mostov in brvi ter 
izgradnjo novih smo si na 
občini zadali kot izziv za pri-
hodnja leta. Ta mesec se 
bodo začela investicijsko-
-vzdrževalna dela na cestah 
in komunalni infrastrukturi 
na več lokacijah po Kranju. 
Začela se bo prva faza obno-
ve ceste na desnem bregu 
Save, in sicer na trasi od 
Mavčič od gasilskega doma 
do Praš do konca gozdička. 

Naj napovem še nova parki-
rišča na Zlatem polju, na 
Koroški cesti, v Stražišču ter 
pod Joštom.
Kranj postaja kolesarjem 
prijazna občina. V fazi pro-
jektiranja je več zelo po-
membnih povezav za kole-
sarje in pešce, tudi z novimi 
premostitvenimi objekti.
Veliko investiramo tudi v 
šolsko infrastrukturo. S pri-
dobitvijo novih prostorov – 
vključno z obnovljeno telo-
vadnico in novim igriščem 
– bo Osnovna šola (OŠ) Si-
mona Jenka – Podružnica 
Center bogatejša za štiri 
nove oddelke vrtca in osem 
oddelkov šole. Odmevna je 
tudi bodoča zelena streha na 
OŠ Staneta Žagarja. Ko pa 
bomo zgradili še novo telo-
vadnico in šest dodatnih 
učilnic, bo – po energetski 
sanaciji in izgradnji požarne 
varnosti – ta šola med najso-
dobnejšimi v naši občini.
V zaključni fazi je brezpla-
čen prenos nekdanje trgov-
ske šole na Mestno občino 
Kranj, kjer bo po obnovi do-
datne prostore dobila OŠ Ja-
koba Aljaža, ki jim jih moč-
no primanjkuje. Objekt je 
tudi na seznamu energetske 
sanacije.
Projektov je toliko, da bi o 
njih lahko popisal več stra-
ni. In kje bomo našli sred-
stva za tak paket investicij? 
Sloveniiji je uspelo za 
nasled njo finančno perspek-
tivo pridobiti za črpanje ne-
verjetnih 12 milijard evrov, 
večinoma nepovratnih sred-
stev. Ta sredstva bodo poleg 
lastnih sredstev in vzdržne-
ga zadolževanja temelj fi-
nanciranja naših projektov.
Prepričan sem, da bomo z 
ekipo sodelavcev v prihod-
njih letih naredili vse, da bo 
življenje v mestni občini 
Kranj še lepše, bolj zeleno in 
bolj zdravo. Da bomo starej-
šim prijazni, obenem pa 
bomo spodbuda za mlade, da 
v Kranju najdejo navdih za 
svoje bivanje in ustvarjanje.

Se vidimo!
Matjaž Rakovec,

vaš župan

Še lepše, bolj 
zeleno in zdravo
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Mojca Finc

Kranj – »Leta 2010 sem oživ
ljal brata. Na reševalce smo 
čakali 42 minut,« je Andraž 
Glas Ogorevc razkril, kako se 
je boril za bratovo življenje. 
Začel je piliti idejo o aplikaci
ji, ki rešuje življenja. Spoznal 
je, kako dragocena je vsaka 
sekunda, in poiskal rešitev, 
kako širši množici ponuditi 
dostopnejšo in hi trejšo 
pomoč, ključno za preživetje. 
Nastal je projekt iHELP, del 
te družbeno odgovorne dru
žine pa je zdaj postala tudi 
Mestna občina Kranj (MOK) 
s certifikatom Srcu prijazna 
občina.
Vsakih štirideset sekund 
umre ena oseba zaradi nena
dnega zastoja srca. Kar 
sedemdeset odstotkov srčnih 
zastojev se zgodi doma ali v 
službi, a le 12 odstotkov ljudi 
dobi takojšnjo pomoč, ki jo 
potrebuje za preživetje, pre
den pride nujna medicinska 
pomoč. Kako pomembna je 
skrb za zdrav je, se zaveda 
tudi MOK. Občanom bo kot 
srcu prijazna občina med 
drugim omogočila uporabo 
mobilne aplikacije iHELP. 
Kako ta deluje? S klikom 
nanjo označite, kaj se je zgo
dilo, koga potrebujete in kje 
se nahajate. S tem sprožite 
klic na pomoč pri drugih 
uporabnikih, ki so od vas 
oddaljeni pol kilometra, pri 
reševalcih in svojih nujnih 
kontaktih v imeniku.
Po podatkih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje je 
v MOK sicer bolniška odsot
nost nižja od slovenskega 
povprečja, umrljivost zaradi 
bolezni srca in ožilja pa celo 

za tretjino nižja. Cilj in 
odgovornost MOK je s certi
fikatom obdržati takšno sta
nje oz. ga še izboljšati. 
MOK bo poleg aplikacije, ki 
je občanom na voljo brezpla
čno, svojim zaposlenim in 
društvom omogočala semi
narje o temeljnih po stopkih 
oživljanja z uporabo avtomat
skega eksternega defibrilator
ja (AED). Aplikacija sicer pri
kazuje še ažurno mrežo defi
brilatorjev. V kranjski občini 
jih je več kot petdeset. Nova 
pridobitev nudi še vsebine 
prve pomoči in temeljnih 
postopkov oživljanja, lokacije 
zdravstvenih domov itd. 
Občanom so na voljo tudi 

iHELP zdravstvene kartice, 
nanje bodo lahko po želji 
zapisali krvno skupino, aler
gije in podobno. Ves čas naj 
bi jo imeli pri sebi, kar naj bi 
omogočilo hitrejše nudenje 
pomoči na terenu.
Prve aktivnosti pod sloga
nom Vsak je lahko junak se 
bodo – če bo le stanje z novim 
koronavirusom to dopuščalo 
– začele predvidoma v sep
tembru. Kako poteka uspo
sabljanje, bodo na delavnici 
oživljanja preverili župan 
MOK Matjaž Rakovec in 
Civilna zaščita MOK.  »V 
občini Kranj se dobro zaveda
mo, kako pomembno je 
zagotavljati pogoje, v katerih 

bodo ljudje deležni čim hit
rejše in čim bolj učinkovite 
pomoči v kriznih situacijah. 
Z aplikacijo želimo doseči 
hiter in pravilen odziv ob 
zastoju srca, pomembno pa 
je tudi praktično osvežiti zna
nje o oživljanju. Zdravje je 
naša največja vrednota, rešiti 
življenje pa je neprecenljivo,« 
je dejal kranjski župan.
Pridobitev pozdravlja tudi 
zdravstvena stroka. »Aplika
cija omogoča dostop do vseh 
življenjsko pomembnih 
zdravstvenih informacij s 
katerega koli telefona kjer 
koli na svetu. Zato je idealna 
za uporabnika, reševalca ali 
zdravstveno osebje. Nudi 
znanje, pomoč in tesno 
lokalno povezanost, kar 
zmanjšuje škodo zaradi poš
kodb, stroške zdravljenja, 
dolžino bolniške odsotnosti 
in povečuje možnosti preži
vetja,« meni Vid Arnejšek, 
dr. med., specialist interne 
medicine, in poudarja, da je 
skrb za večjo varnost ljudi 
naloga celotne družbe.

Vsak je lahko junak
Mestna občina Kranj je postala srcu prijazna občina. Občanom je odslej na voljo mobilna aplikacija,  
s katero želijo varnost občanov povečati za tristo odstotkov.

»Smo edini, ki izobražujemo tudi o oživljanju z 
nogo. Človek ne more sam oživljati 42 minut z 
rokami. Kako pa oživlja oseba, ki nima rok? Ali 
pa sedemletni otrok? Starostniki?«  
Andraž Glas Ogorevc, ustanovitelj in direktor 
podjetja iHELP

Vprašanje: Nadhod pri pla-
netu Tuš
Konec leta je bilo veliko 
govora o nadhodu za pešce 
in kolesarje pri planetu Tuš. 
Je ta projekt še v načrtu in 
kdaj bi bil izveden?
Odgovor Mestne uprave 
Kranj:
Projekt je še vedno v načrtu. 
Mestna občina Kranj (MOK) 
intenzivno pripravlja projek
tno in investicijsko doku
mentacijo. Občina je v pre
teklosti dokupila potrebna 
zemljišča za izvedbo, izdela
na je že tudi idejna zasnova. 
Vrednost projekta bo po oce
nah okoli milijon evrov. Če 
bo MOK pridobila sredstva 
EU kohezijske politike pre
ko mehanizma Dogovor za 
razvoj regij, bi bil lahko pro
jekt sofinanciran tudi do sto 
odstotkov (brez DDV), izve
den pa že do konca leta 
2021.

Vprašanje: Zapora mostu 
pri Kosorepu
Ne razumem, zakaj ni dovo
ljeno prečkanje mostu za 
pešce, saj v poletnem času 
vemo, da je za mnoge od 
nas edini kraj, ki si ga lahko 
privoščimo za kopanje? 
Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Most je zaradi dotrajanosti 
in starosti potreben sanaci
je. Ker do obnove mostu var
nost prečkanja ni zagotovlje
na, smo ga skladno z usme
ritvami inšpektorata zaprli. 
Po mnenju stroke je sicer 
teža človeka na takem objek

tu zanemarljiva in teoretič
no ne predstavlja tveganja, 
vendar je občina zavezana 
upoštevati odločbo inšpekto
rata o popolni zapori mostu, 
ker občanom ne more dru
gače zagotoviti stoodstotne 
varnosti. Prečkanje mostu 
glede na zaporo je torej na 
lastno odgovornost. Sicer pa 
Mestna občina Kranj inten
zivno zbira in pripravlja vso 
potrebno dokumentacijo, da 
bi se obnova mosta lahko 
začela čim prej. Vse poteze 
občine so usmerjene v cilj, 
da bi most sanirali še v letoš
njem letu in bo tako spet 
varen za prečkanje za vse. 
Občanom se ob tem zahval
jujemo za razumevanje in 
potrpežljivost.

Vprašanje: Urejanje groba 
slavnega meščana
Tedensko obiščem kranjsko 
pokopališče in opazujem 
tudi grobove. Med najbolj 
neurejenimi je grob našega 
znanega občana in svetovno 
znanega režiserja Franceta 
Štiglica. Ali lahko MOK pos
krbi za grob, da bi bil vreden 
ogleda?
Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Grob Franceta Štiglica ima 
najemnika, torej ne gre za 
zapuščen grob, kar pomeni, 
da upravljavec pokopališča 
urejanja groba ne more 
izvajati brez dogovora z 
njim. Komunala Kranj je 
zaradi odzivov občanov, da 
bi ga bilo treba urediti, grob 
kljub temu uredila.

Kotiček KrPovej

Kranj – V kranjski občini potekajo priprave za brezplačne 
prevoze starejših s pomočjo voznikov prostovoljcev, tako 
imenovani Prostofer. Prostofer je namenjen tistim starej-
šim, ki ne vozijo sami, sorodnikov pa nimajo ali jim v dolo-
čenih trenutkih ne morejo pomagati s prevozom. Ker so 
tudi v Mestni občini Kranj ugotovili, da je takšnih starostni-
kov kar nekaj, obenem pa je svojo namero po sodelovanju 
že izkazalo nekaj šoferjev prostovoljcev, se na občini že 
dogovarjajo z izvajalcem projekta, zavodom Zlata mreža, in 
urejajo potrebno dokumentacijo, da Prostofer čim prej zaži-
vi. Prav tako že sedaj, znotraj društev upokojencev, iščejo 
nove prostovoljce, ki bi bili pripravljeni sodelovati, obenem 
pa k temu spodbujajo tudi ostale občane, ki imajo občutek 
za ljudi, potrebne pomoči. Prostovoljni šofer je lahko vsak, 
ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem 
času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vsi 
zainteresirani občani, ki si želijo postati prostoferji v Mestni 
občini Kranj, se lahko prijavijo pri Maji Pritekelj Brus na  
telefonski številki (04) 2373 371 ali pišejo na e-naslov:  
maja.pritekelj@kranj.si. Nov projekt sovpada tudi z občin-
skim sistemom elektrifikacije voznega parka tako na mestni 
občini kot v zavodih, tako da se bo vsaj eno od vozil vključi-
lo tudi v sistem Prostoferja. Po načrtih naj bi bil tako sistem 
vzpostavljen v začetku prihodnjega leta. 

Kmalu brezplačni prevozi za starejše

Kranj – Uprava Mestne občine Kranj je v sodelovanju z jav-
nimi zavodi in javnim podjetjem pristopila k projektu elek-
trična mobilnost, s katerim načrtujejo postopno menjavo 
bencinskih in dizelskih vozil z vozili na električno energijo. 
Cilj projekta je postavitev mreže električnih polnilnih postaj, 
sončnih elektrarn in vsaj enega baterijskega sistema za hra-
njenje električne energije. V sončnih elektrarnah proizvede-
na električna energija se bo uporabila za polnjenje novih 
službenih vozil. Koncesionar, ki bo izbran za izvedbo pro-
jekta, bo sistem upravljal, skrbel za vozni park, pomagal pri 
optimizaciji vozil in širil omrežje javnih polnilnic. Polnjenje 
vozil bo možno tako z mestno kartico kakor tudi z vsemi 
ostalimi plačilnimi sistemi. Prva faza projekta se bo predvi-
doma zaključila že letos, ko načrtujejo menjavo nekaj vozil 
in postavitev električnih polnilnic zanje. 

Uvajanje vozil na električno energijo

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 1705

I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev elaborata lokacijske 
preveritve za enoto urejanja prostora KR PL 37 na zemljiščih s parc. št. 
346/1, 346/10, 346/11, 346/14, 346/15, 346/16, 346/8, 346/9, 347/6, 
348/9, 504/2, vse k. o. 2123-Čirče.

V elaboratu je predlagana dopustitev individualnega odstopanja od 
prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v veljavnem izvedbenem 
prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 
42/17, 1/18, 23/18, 41/18 in 76/19 – IPN Kranj) za potrebe združitve 
trgovske dejavnosti v obsegu do 2500 m2 v pritličju večstanovanjske 
stavbe in normativa za določitev parkirnih mest na stanovanjsko eno-
to večstanovanjske stavbe.

II.
Elaborat lokacijske preveritve bo javno razgrnjen od 7. septembra 
2020 do 22. septembra 2020 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 pripombe in 
predloge na elaborat lokacijske preveritve. 

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 22. septembra 2020 
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. 1705« oz. na  
elektronski naslov mok@kranj.si.

IV.

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

V.

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zavzel  
stališča do pripomb in predlogov javnosti. Stališča do pripomb in  
predlogov bodo objavljena na spletni strani www.kranj.si.

Številka: 350-32/2020-13
Datum: 25. 8. 2020 
 Matjaž Rakovec
 Župan
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1x Citroën C3
250 praktičnih  

nagrad

Z nakupom izbranih izdelkov v Mercator hipermarketu Kranj Primskovo od 27. 8. do 27. 9. 2020  

sodelujte v žrebanju za vaš novi  Citroën C3 Feel PureTech 83 S&S BVM.
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Klemen Podjed, 
Gregor Tomše

Kranj – Mestna občina Kranj 
je skupaj z dobrotnikom 
Vincencem Drakslerjem 
soustanoviteljica Fundacije 
Vincenca Drakslerja, huma-
nitarne organizacije in zgo-
dbe o uspehu med sloven-
skimi socialnimi podjetji. 
Fundacija Vincenca Drak-
slerja se ukvarja z zbiran-
jem, čiščenjem, obnavljan-
jem in prodajo najrazličnej-
ših predmetov, ki jih ljudje 
ali podjetja odvržejo na zbi-
rališča odpadkov oziroma 
jih donirajo Fundaciji. Gre 
za dejavnost ponovne rabe, 
ki je pomemben del projek-
ta krožnega gospodarstva in 
ga je začela Mestna občina 
Kranj. 
Stare stvari so lahko zelo dra-
gocene. Morda imate tudi vi 
kakšne kakovostne porcelan-
ske skodelice, iz katerih naj-
raje pijete čaj, kakšno zani-
mivo staro omaro ali kolo 
retro videza, ki vam je z leti 
vse bolj pri srcu?

V Tednu zbiranja predme-
tov imate priložnost, da stva-
ri, ki jih nočete več, pa imajo 
še vedno uporabno vred-
nost, podarite Fundaciji 
Vincenca Drakslerja. S tem 
boste pomagali tako svojim 
someščanom iz ranljivih 
skupin, ki so zaposleni v 
okviru Fundacije oziroma 
so vključeni v program rein-
tegracije bivših odvisnikov, 
ter osrečili nove, hvaležne 
uporabnike vaših starih 
stvari. 
Vabimo vas, da zlasti v tednu 
od 14. do 19. septembra pobr-
skate po stanovanju in najde-
te stvari, ki jih ne potrebujete 
več, imajo pa še uporabno 
vrednost, ter jih podarite Fun-
daciji Vincenca Drakslerja za 
namen ponovne rabe. Enos-

tavno tako, da jih prinesete na 
Zbirni center Zarica ali na 
Zbirni center Komunale 
Radovljica. V Fundaciji so zla-
sti hvaležni za zanimivo sta-
rejše pohištvo, ki ga nato 
obnovijo, kot tudi za vse pred-
mete, ki jih ne potrebujete 
več in bi jim v Fundaciji vda-
hnili novo življenje. Večje 
kose, na primer pohištvo, 
Fundacija po dogovoru tudi 
prevzame na vašem domu. 
Teden zbiranja predmetov je 
projekt, ki ga v okviru naložbe 
»POP – PRIDOBI, OBNOVI, 
PRODAJ« sofinancirata 

Republika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Evropskega soci-
alnega sklada.
Če pa vas zanima, kakšne, 
še povsem uporabne in 
kakovostne predmete z dušo 
odvržemo prebivalci Kranja 
in okolice, lahko hitro pote-
šite svojo radovednost in se 
oglasite v trgovinah Funda-
cije z rabljenimi predmeti, v 
Kr'Štacuni na Maistrovem 
trgu v Kranju, v skladišču v 
Pristavi pri Tržiču, v Zbir-
nih centrih Komunale Kranj 
na Zarici ali Zbirnem cen-
tru Komunale Radovljica.        

Teden zbiranja predmetov
Sredi septembra imate priložnost, da stvari, ki jih ne želite več imeti, pa imajo še vedno uporabno 
vrednost, podarite Fundaciji Vincenca Drakslerja.

Starejši predmeti so po obnovi lepi in koristni.

Martina Prusnik

Britof – V poletnem času se 
nam v Britofu kar veliko 
dogaja. Ker smo imeli verje-
tno edino otroško igrišče 
zraven glavne ceste, smo ob 
pomoči Mestne občine 

Kranj pridobili zaščitno 
ograjo okoli igrišča. Odstra-
nili smo otroški grad, ker ni 
bil več varen za uporabo. Za 
nadomestitev z novim igra-
lom še potekajo aktivnosti. 
S svetniki smo se dogovorili, 
da k urejenemu cestišču in 
novi infrastrukturi sodijo 
tudi urejene avtobusne pos-
taje. Tako imamo na avtobu-
snih postajah novi strehi pri 
gasilskem domu in pri 

Johanci. Prav tako novi sta 
ostrešji in kritina. Ker je tre-
ba dopolniti videz obnovlje-
nih avtobusnih postaj, se je 
svetnik Matjaž Bogataj lotil 
še obnove oglasnih desk. 
Okvirji so na novo zaščiteni 
in prebarvani, prav tako pa 

sta zamenjani tudi plošči pri 
trgovini in na mostu. Za 
montažo novih plošč so pos-
krbeli gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Britof in 
svetnika Matjaž in Anže.
Naš krajan Tomi Cegnar je 
odprl FB-skupino Britof. Na 
njej so vse vrste novičk. Sku-
pino tudi moderira. Trenut-
no je zelo zanimiva tema 
izvoz iz AC priključek Bri-
tof.

V Britofu več novosti
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 
skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve in 
Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu 
organizira velik dogodek SLOVENSKA POD-
JETNOST KROŽI PREK MEJA. Teme bodo: 
Povezovanje in sodelovanje med podjetji v 
času epidemije in po njem, Kranj – pametno 
mesto, Uspešne zgodbe mladih slovenskih 
podjetnikov. Na okroglih mizah bodo sode-
lovali predstavniki organizacij in poslovnih 
klubov, ki povezujejo slovenska podjetja v 
zamejstvu in tujini. 12. poslovna konferenca 
(prvič je v Sloveniji na Gorenjskem) bo pote-
kala 29. in 30. septembra 2020.

23. oktobra 2020 organiziramo PODELITEV 
JUBILEJNIH NAGRAD ZA NAŠE OBRTNI-
KE IN PODJETNIKE na Šmarjetni gori. Sledil 
bo družabni dogodek. Zbornica sicer razpo-

laga s podatki, a vas vseeno pozivamo, da 
nam sporočite začetek vaše dejavnosti. 

ZNIŽANJE STOPNJE DDV – PREDLOG OBRTNOZBORNIČNEGA SISTEMA!
Ta ukrep po vzoru nekaterih držav bi pomagal k oživitvi malega gospodarstva. S tem bi pospe-
šili domačo potrošnjo, kar bi posledično pomenilo tudi več prilivov v državno blagajno. Po 
drugi strani pa slovenski potrošniki ne bi kupovali izdelkov in storitev v sosednjih državah, ki 
so znižale DDV. Predlagamo, da se splošna stopnja DDV zniža z 22 na 20 odstotkov, znižana 
stopnja pa z 9,5 na 8,5 odstotka. Hkrati pa naj država za najbolj prizadete panoge (kozmetične 
storitve, avtobusni prevozi, prireditvena dejavnost, dejavnosti kemičnega čiščenja in pranja, 
šivanje izdelkov po meri, izdelava čevljev, fotografske storitve, domača in umetnostna obrt) 
začasno omogoči obračun DDV po znižani stopnji (8,5 %). Za področje gostinstva in turizma 
(gostinske storitve prehrane, brezalkoholne pijače, vino in pivo, razen za alkoholne pijače z več 
kot 15 volumenskih odstotkov alkohola) predlagamo začasno znižanje DDV na 7 odstotkov.
Naša največja gospodarska partnerica Nemčija je že znižala splošno stopnjo DDV z 19 na 16 
odstotkov, znižano stopnjo pa s 7 na 5 odstotkov. Sosednja Avstrija je znižala DDV na področju 
gostinstva in nastanitvenih dejavnosti na 5 odstotkov. Znižanje stopnje DDV pa sta že napo-
vedali tudi Italija in Hrvaška.
V Sloveniji so izdelki in storitve v okviru določenih obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za 
končnega potrošnika, obdavčeni z 22 % DDV, zaradi česar so njihove storitve in izdelki pre-
dragi za končnega porabnika. Znižanje stopnje DDV bi tako pomenilo vsaj delno pomoč, ki bi 
marsikateremu obrtniku in podjetniku omogočila preživetje, sicer bodo primorani odpuščati 
in zapirati obratovalnice.

ŠOLA RAČUNOVODSTVA (100 ur) bo v 
vsakem primeru. Začne se 14. septem-
bra 2020 ob 15.30 v učilnici Podjetni-
škega centra. Zbiramo še zadnje prijave, 
zato pohitite!

Podelitev jubilejnih priznanj s preteklih let
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Vilma Stanovnik

Med Kranjčani ste znani kot 
šef KluBara. Lahko malce 
več poveste o sebi?
Do nastopa funkcije vršilca 
dolžnosti direktorja sva bila 
v KluBaru dva šefa, poleg 
mene še Gregor Dolžan. Jaz 
sem skrbel za večje strate-
ške dogovore s poslovnimi 
partnerji, finančno-računo-
vodske posle, program in 
investicije, Grega pa je glav-
ni pri tehničnem in gostin-
skem delu vodenja lokala, 
ukvarja pa se tudi z delom 
natakarjev. Torej nisem bil 
edini šef. Trenutno Grega z 
ostalo ekipo zelo kvalitetno 
vodi lokal tudi brez mene. 
Poleg tega sem se posvečal 
računovodskemu podjetju, 
kjer sem bil, vse do zaposli-
tve na Zavodu za turizem in 
kulturo, zaposlen več kot tri-
najst let. Pred prvo zaposli-
tvijo sem uspešno vodil re-
sor za kulturo na Klubu štu-
dentov Kranj, kjer sem pred 
sedemnajstimi leti začel po-
pularne zabave, imenovane 
Četrtkanje, prirejal kulturne 
dogodke, kot so razstave, 
filmski večeri, literarni veče-
ri, likovne delavnice … Ka-
sneje sem bil tudi predse-
dnik sveta zavoda Art Cen-
ter, in sicer v zlatih časih 
delovanja zavoda, ko smo na 
primer v Kranju organizirali 
opere in ko so po dolgem 
premoru prvi koncert v Kra-
nju priredili Laibachi. Pri 
okroglih štiridesetih imam 
tako za sabo že kar nekaj za-
nimivih projektov, organizi-
ral sem že več kot petsto 
koncertov. Prvi koncert sem 
pri svojih sedemnajstih le-
tih izpeljal takrat s sveže po-
p u l a r n o  s k u p i n o 
Rok'n'band v okviru roke-
nrol gimnazijske zabave. Po 
Gimnaziji Kranj sem šel na 
Ekonomsko fakulteto in 
tam doštudiral bančništvo 
in finance, se vpisal na ma-
gisterij računovodstva in re-
vizije ter zaradi ostalih ob-
veznosti podiplomski študij 
opustil. Pri vsem tem me 

podpirajo partnerka Maja in 
otroka Maj in Gaja.  
           
Vodenje Zavoda za turizem 
in kulturo (ZTKK) ste pre-
vzeli v zelo negotovih časih 
epidemije covida-19, ko je 
težko delati načrte in posta-
vljati cilje. Kakšna je vaša 
vizija?
Epidemija covida-19 je lah-
ko težava ali priložnost, sam 
skušam gledati na to obdo-
bje pozitivno, se prilagoditi 
in najti nove priložnosti. 
Glede na situacijo je ZTKK 
z dobro prireditveno ekipo 
dokazal, da se lahko organi-
zirajo dogodki ne glede na 
omejitve. Prizorišče gradu 
Khislstein je eno redkih pri-
zorišč v Sloveniji, ki že od 
sredine julija trikrat, štiri-
krat tedensko prireja kon-
certno-kulturne dogodke. 
Večina od njih je razproda-
nih, kar odraža veliko potre-
bo ljudi po kulturni hrani. 
ZTKK ima pri tem prilo-
žnost, da še bolj poudari na-
men svojega delovanja, saj 
ima kot javni zavod v situa-
ciji glede covid-19 včasih 
precej več možnosti pri iz-
vedbi dogodkov kot zasebni 

organizatorji. Hkrati podpi-
ramo slovensko kulturno-
-glasbeno sceno, kar v teh 
časih tudi glasbenikom 
ogromno pomeni. Glede na 
krizne čase v turistično-go-
stinsko-prireditveni dejav-
nosti bi si želel še bolj pove-
zati in pomagati vsem dele-
žnikom v tej dejavnosti. Z 
določenimi projekti, kot so 
Mini Kranfest oziroma Za-
ključek Prešernovega pole-
tja ali pa KR petek je, želimo 
združiti celotno ponudbo v 
Kranju. Prepričan sem, da 
bi z boljšo koordinacijo in 
promocijo vseh deležnikov v 
Kranju in okolici lahko do-
segli boljši obisk mestnega 
jedra in okolice tudi v času, 
ko ZTKK ne organizira ve-
čjih prireditev. Ta trenutek 
je možnost sodelovanja, 
usklajevanja, povezovanja, 
skupnega oglaševanja še to-
liko bolj pomembna. Ker 
nas trenutne smernice NIJZ 
silijo k organiziranju manj-
ših dogodkov, mogoče spo-
znamo, da lahko s številni-
mi manjšimi projekti dose-
žemo podobne rezultate. Ne 
glede na epidemijo covi-
da-19 je možno načrtovati, 

si postavljati cilje. Odlična 
ekipa na turizmu tudi stalno 
razvija nove turistične pro-
dukte in išče rešitve, kako 
pomagati pri prodaji nočitev 
namestitvenim ponudni-
kom. Upam, da kmalu dobi-
mo enega, dva, mogoče celo 
več petzvezdničnih doživetij 
v Kranju, kar je seveda ma-
gnet za turiste. Trudimo se 
čim prej vstopiti v zeleno 
shemo slovenskega turizma 
in pridobiti znak Kranj gre-
en destinaton, razvijamo 
nove produkte aktivnega tu-
rizma, iščemo nove in poso-
dabljamo obstoječe turistič-
ne atrakcije. Skratka, Kranj 
želimo postaviti ob bok 
vsem večjim turističnim de-
stinacijam, kjer se turisti na 
svoji poti z veseljem ustavi-
jo, ker imajo za to več do-
brih razlogov. To je mogoče 
doseči v enem mandatnem 
obdobju.

Letos je tujcev v Kranju 
manj, prihajajo pa domači 
gostje. Kako ste se nanje pri-
pravili in kaj lahko ponudite?
Kranj ima ogromno zname-
nitosti, ki si jih obiskovalci 
lahko ogledajo samostojno 

ali pa z organiziranim vode-
njem po Kranju. ZTKK tre-
nutno ponuja vodenja po 
starem Kranju in vodenje po 
Kranjskih rovih, ki so vsako 
leto bolj obiskana atrakcija. 
Na spletni strani visitkranj.
com pod temo »ogledi in iz-
leti« lahko vidite, kaj trenu-
tno ponujamo. Moja želja je 
omenjeno ponudbo razširiti 
in narediti za obiskovalca še 
bolj privlačno. Letošnja no-
vost je posebno doživetje v 
prostorih hiše Janeza Pu-
harja, izumitelja fotografije 
na steklo, v Tomšičevi ulici 
nasproti Layerjeve hiše. 
Tam se celotna ulica razvija 
v pravo kulturno četrt. Na-
mestitvenim ponudnikom 
trenutno zagotavljamo, da 
vsem gostom, ki prenočijo v 
naši občini vsaj eno noč, po-
nudijo brezplačno vodenje 
po Kranju z darilnim kom-
pletom umetniških kolažev 
z motivi Kranja kranjske 
umetnice Maruše Štibelj ter 
brezplačen obisk parka 
Brdo. Dogovarjamo se še, da 
namestitvenikom kmalu po-
nudimo tudi brezplačno 
uporabo sistema KRsKOLE-
SOM, ki ga bodo lahko po-
nujali naprej svojim go-
stom. Tako bomo omogočili 
tudi večjo mobilnost vseh 
turistov po občini. Obeta se 
tudi še kar nekaj drugih no-
vosti. Upam, da kmalu zač-
nemo ponujati atraktivna 
vodenja po poti Franceta 
Prešerna, ogled mesta z zvo-
nika cerkve sv. Kancijana, 
prihajajo tudi določene no-
vosti v Kranjskih rovih, ka-
njon Kokre se bo obnovil in 
razširil, dodatna ponudba 
prihaja tudi na področju ko-
lesarskega turizma. Nekaj 
od tega celo letos.
         
Kranjčani so se zadnja leta 
začeli vračati v staro mestno 
jedro, vendar bo za oživitev 
treba narediti še marsikaj. 
Kakšni so vaši načrti glede 
tega?
Lepo je videti, kako se zvečer 
ponovno ljudje vračajo v me-
sto. Evropski trendi nakazu-

jejo, da je glavno kulturno-
-družabno življenje razvito 
prav v mestnih jedrih. Na 
nas je, da se potrudimo in 
takšen trend tudi čim prej 
potrdimo. Kako to doseči? 
Predvsem z dobro in razno-
liko vsebino v mestu. Ome-
nil sem že, da mora poleg 
organizacije in izvedbe do-
godkov ZTKK še bolj poskr-
beti tudi za koordiniranje, 
promocijo ostale ponudbe v 
Kranju. Torej organizirati 
čim več skupnih dogodkov, 
kjer bo vključeno čim več po-
nudnikov mestnega jedra. 
Več bo ljudi v mestu, več bo 
kvalitetne vsebine. Nikakor 
pa ne smemo zanemariti 
okolice Kranja! Tudi z okoli-
škimi krajevnimi skupnost-
mi se je treba nujno dodatno 
uskladiti, postaviti priorite-
tne cilje, določiti razvojno 
strategijo po posameznih 
krajih ali območjih in na 
tem vztrajno graditi. 
            
Trenutno ste v. d. direktorja. 
Vam je izziv nadaljevati tudi 
kot direktor in se prijaviti na 
razpis?
Ne vem. Glede na sklep Me-
stnega sveta, da je treba zelo 
hitro objaviti razpis za redni 
mandat direktorja, imam 
kar precej pomislekov. Želja 
je bila, da se soočim s trenu-
tnimi projekti in delam s 
sodelavci nekoliko daljše ob-
dobje ter da se na podlagi 
rezultatov potem skupaj od-
ločimo. Sedaj pa sta epide-
mija covida-19 in kratko ob-
dobje vodenja precej obrnila 
načrte. Odločal se bom 
predvsem na podlagi mne-
nja zaposlenih in ustanovi-
telja. Sprejetje petletnega 
mandata bi mi predstavljalo 
velik izziv, ampak brez pod-
pore na obeh straneh ne 
grem naprej. Nisem odvisen 
od te službe in želim hoditi 
z veseljem na delo, ker je 
služba zame hkrati družba. 
Če bo vse, kot si želim, se 
prijavim, v nasprotnem pri-
meru pa z veseljem prepu-
stim mesto nekomu z boljši-
mi kompetencami. 

Epidemija je težava in priložnost
Tako pravi novi vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh, ki je prejšnji mesec prevzel za Mestno občino Kranj,  
ki veliko stavi prav na turizem, še kako pomembno funkcijo.

Klemen Malovrh je od prejšnjega meseca vršilec dolžnosti Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Turistična zveza Slo-
venije že devetindvajset let 
zapored prireja tekmovanje 
Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna. Za laskavi naslov 
najlepše in najgostoljubnej-
še večje mesto se v zadnjih 
nekaj letih poteguje tudi 
Kranj. Lansko leto je zasedel 
odlično drugo mesto! 

V kategoriji velikih mest se 
bo letos pomeril s Koprom, 
Celjem, Ljubljano, Maribo-
rom, Velenjem in Novim 
mestom. Del končne ocene 
sestavlja ocena komisije, ki 
je Kranj obiskala 24. avgu-
sta, ter spletno glasovanje. 
Zato vas vabimo, da skupaj 
podpremo naše mesto. 

Svoj glas lahko oddate na 
spletnem glasovanju na 
strani Turistične zveze do 8. 
septembra. 
Zmagovalca letošnjega tek-
movanja bodo razglasili na 
Dnevih slovenskega turiz-
ma, ki bodo potekali med 
11. in 14. novembrom v La-
škem.

Kranj za najlepše in 
najgostoljubnejše mesto
Po lanski odlični uvrstitvi, ko je Kranj osvojil drugo mesto, tudi letos 
kandidira za naziv najlepše in najgostoljubnejše slovensko mesto.
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Od 1. do 26. septembra 2020
Torek, 1. september

Znanost na cesti: Sledenje v dobi nezaupanja, ob 19.00, Vrt gradu 
Khislstein 

Sreda, 2. september
Koncert: Trik Trio, ob 20.00, Layerjeva hiša

Koncert: Ana Dežman, ob 20.30, Vrt gradu Khislstein 

Četrtek, 3. september
Koncert: Kokosy, 20.30, Maistrov trg

Koncert: Čedahuči & Fed horses 2v1, ob 20.30,  Klubar gastropub

Petek, 4. september
Kranfest: DJ nad strehami Kranja,  ob 19.00, Panorama Stara pošta

Kranfest: koncert Elvis Jackson akustično, ob 20.00, Letno gledališče 
Khislstein

Kranfest: koncert Adi Smolar, ob 20.00, Pred Prešernovim gledališčem

Kranfest: ulični program na Maistrovem trgu, ob 20.00

Koncert: Getonka, ob 21.00, Pungert

Sobota, 5. september
Kranfest: otroški Kranfest, ob 10.00,  Pungert

Kranfest: Turnir prstometa - Kranjski Masters 2020, ob 10.00, Pred 
Prešernovim gledališčem Kranj

Brezplačno vodenje: Arhitekturni sprehod, ob 11.00, Kranjska hiša.  
V Kranju so svoj pečat pustili tudi najvidnejši predstavniki slovenske 
moderne arhitekture 20. stoletja. Spoznali boste njihove umetnine 
ter videli, kako spretno so jih umestili v starejšo arhitekturo Kranja.

Kranfest: Ponudniki klobas in piva, ob 17.00, Glavni trg 

Kranfest: Gin večer z DJ-em, ob 19.00, Panorama Stara Pošta

Kranfest: ulični program na Maistrovem trgu, ob 20.00

Kranfest: koncert Klemen Slakonja, ob 20.00, Letno gledališče Khislstein 

Kranfest: koncert Andrej Šifrer, 20.00, Pred Prešernovim gledališčem

Ponedeljek, 7. september
Teden odprtih vrat v Akademiji gibanja in veščin, ob 20.00, Akade-
mija gibanja in veščin 

Sreda, 9. september
Srečanje z avtorjema razstave Dragom Tršarjem in Mirkom Bratuša 
ter nastop multimedijskega umetnika Lada Jakše, ob 18.00, Galerija 
Prešernovih nagrajencev

Koncert: Julie & The Shakers, ob 20.00, Layerjeva hiša

Predstava: Škofjeloški pasijon, ob 20.00, Prešernovo gledališče Kranj

Četrtek, 10. september
Razstava: I.C. 2.2., ob 19.00, Prešernova hiša

Predstava: Škofjeloški pasijon, ob 20.00, Prešernovo gledališče Kranj

petek, 11. september
Koncert: Pianopolis – Rok Zalokar in Gašper Torkar, ob 20.00,  
Glasbena šola Kranj

Koncert: Unforgiven 4, tribute to Metallica, 21.00, Klubar

Predstava: Škofjeloški pasijon, ob 20.00, Prešernovo gledališče Kranj

Sobota, 12. september
Bolšji sejem, ob 8.00, Glavni trg 

Stripovska delavnica, ob 10.00, OKC Krice Krace

Razstava: Kje je Ivan?, ob 18.00, OKC Krice Krace

Predstava: Škofjeloški pasijon, ob 20.00, Prešernovo gledališče Kranj

Nedelja, 13. september
Teniški turnir Triglav Open 2020 J4 Kranj, ob 9.00, Športni center 
Kranj  
Tradicionalni teniški turnir Triglav Open  
se začne s kvalifikacijami, ki bodo na  
razporedu v nedeljo in ponedeljek,  
13. in 14. 9. V torek, 15. 9., se začne  
glavni turnir, ki se konča s finalom  
v soboto, 19. 9. 2020.

Torek: 15. september
Razstava: Tri žlahtne Gorenjke: Helena Stupan, Helena Puhar in 
Neža Maurer, ob 19.00, Mestna knjižnica Kranj 

Petek, 18. september
Predavanje: Izzivi trajnostnega razvoja, 9.30, Izobraževalni center BB

Kulinarična pravljica, 10.00, Brdo pri Kranju

Modna revija, 18.00, Vrt gradu Khislstein

Sobota, 19. september
Koncert: Flirrt & Bohem 2v1, 21.00, Klubar gastropub

Četrtek, 24. september
Evropski dan športne rekreacije – European fitness day, ob 16.30, 
Akademija gibanja in veščin

Predavanje: Vse o Švici in jezikovni tečaji, ob 18.00, Švicarska šola

Predavanje: Mnogo hrupa za nič: Potek in ozadje odkritja "staroslo-
vanskega svetišča" na ptujskem gradu, ob 19.00, Ullrichova hiša

Petek, 25. september
Dan odprtih vrat Krice Krace, ob 17.00, OKC Krice Krace 
Če boste po mestu srečali Piko Nogavičko, ji kar sledite do Krice 
Krace hiše, kjer se bodo na vrtu in še kje dogajale zanimive stvari!

Predavanje: Vse o Švici in o učenju švicarskih dialektov in drugih 
jezikov on-line, ob 19.00, Švicarska šola 

Sobota, 26. septembra
Khislov dan, ob 10.00, Grad Khislstein 
Zanimive otroške delavnice, vezane na čas renesanse, javna vodstva 
in predavanje na temo družine Khisl, po kateri grad nosi ime. 

Koncert renesančne glasbe Nova Schola Labacensis, ob 20.00,  
Mestna hiša

Nočni tek po ulicah Kranja 2020, ob 20.30, Mestna občina Kranj

VSAK TOREK
Redno vodenje po Rovih pod starim Kranjem, ob 10.00, Kranjska 
hiša, 
Pod starim mestom se skriva 1300 metrov podzemnih rovov, zgraje-
nih med drugo svetovno vojno, ki so služili za mestno zaklonišče. 
Kranjsko podzemlje raziščite v družbi izkušenih vodnikov, ki vam 
bodo razkrili vse njegove skrivnosti. 

VSAK PETEK
Redno vodenje po Rovih pod starim Kranjem, ob 10.00, Kranjska 
hiša

Tržnica Kr' petek je! ob 16.00, Glavni trg 
Vsak petek se po službi ustavite na Glavnem trgu ob vodnjaku in se 
pridružite sproščenemu druženju ob dobri glasbi, okusni hrani, 
osvežilni pijači in dobro založenih stojnicah.

 

VSAKO SOBOTO
Sobotni sejem, ob 8.00, Glavni trg 

Redno vodenje po Rovih pod starim Kranjem, ob 16.30, Kranjska 
hiša

VSAKO NEDELJO
Redno vodenje po Rovih pod starim Kranjem, ob 16.30, Kranjska hiša 

Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa. Dogodki 
bodo izvedeni v skladu s priporočili NIJZ.

Prvi antifašistični spomenik v Evropi in na svetu je bil po-
stavljen leta 1931 v Prešernovem gaju. Pobudnik je bilo 
kranjsko društvo Sloga, v katerem so se zbirali prebežniki 
pred fašizmom iz Primorske. Spomenik, ki je bil postavljen 
ilegalno, je posvečen antifašističnim borcem, tigrovcem, 
bazoviškim žrtvam Ferdu Bidovcu, Franu Marušiču, Zvoni-
mirju Milošu in Alojzu Valenčiču, ki so bili v tržaškem sod-
nem procesu obsojeni na smrt in ustreljeni v Bazovici pri 
Trstu 6. septembra 1930. V spomin na ta dogodek v Prešer-
novem gaju vsako leto prirejamo spominsko slovesnost 
bazoviškim junakom. Letos bo potekala 4. septembra z 
začetkom ob 16. uri. 

Spominska slovesnost bazoviškim junakom

Na FilmMixer festivalu, ki letos združuje moči z iniciativo 
Filmski teden Evrope, si boste ta konec tedna lahko brezplač-
no ogledali tri odlične filme. Danes, 28. avgusta, ob 20. uri je 
na vrtu Kovačnice na sporedu film Mož, ki se je igral z ognjem 
(Mannen som lekte med elden), jutri ob 20. uri bodo na Vov-
kovem vrtu gradu Khislstein zavrteli film Mleko (Héraðið), v 
nedeljo ob 20. uri (Vovkov vrt gradu Khislstein) pa še film 
Medtem ko vas ni bilo (Sorry we missed you). V primeru sla-
bega vremena bodo projekcije v Stolpu Škrlovec.

Začenja se FilmMixer festival

Misterij Škofjeloški pasijon ali Processio Locopolitana je 
najstarejše ohranjeno dramsko delo v knjižni slovenščini (z 
začetka 18. stoletja z govornimi posebnostmi lokalnega oko-
lja) in najstarejša ohranjena evropska režijska knjiga, edina iz 
baročnega obdobja. Tokrat to znamenito delo na oder postav-
lja Prešernovo gledališče Kranj, pod taktirko režiserja Jerneja 
Lorencija. Predstava bo na sporedu v sredo, 9. septembra, v 
četrtek, 10. septembra, v petek, 11. septembra, in soboto, 12. 
septembra, ob 20. uri v Prešernovem gledališču Kranj.

V Kranju Škofjeloški pasijon

V starem Kranju so se začeli dogodki, ki potekajo pod ime-
nom »Kr' petek je!«. Pripravljajo jih namreč vsak petek 
»po službi« med 16. in 21. uro na Glavnem trgu pri vodnja-
ku. Poleg nakupovanja lokalnih in ekoloških pridelkov ter 
umetnin slovenskih ustvarjalcev, ki jih združuje ARTish, bo 
potekalo tudi sproščeno druženje ob glasbi in kulinarični 
ponudbi.

Kr' petek je!

V petek, 18. septembra, ob 18. uri na vrtu gradu Khislstein 
ne zamudite prave modne revije! Mestno jedro bo gostilo 
najlepša dekleta, oblačilne kreacije in oblikovalske presežke. 
Modeli, ki se bodo sprehodili po modni brvi, nam bodo 
predstavili oblačila ponudnikov ter oblikovalcev in obliko-
valk oblačil, obutve in modnih dodatkov iz starega mestne-
ga jedra. 

Sredi septembra modna revija

Mobilne aplikacije za sledenje stikom so eden izmed možnih 
ukrepov za zajezitev nalezljivih bolezni, vendar lahko pome-
nijo tudi velik poseg v zasebnost posameznikov. Zato je treba 
aplikacije uvajati previdno, strokovno in transparentno, pri 
tem pa je posebnega pomena zaupanje državljanov v celotni 
postopek. Pomembno je namreč, kako je aplikacija napisana, 
katere ustanove bodo uporabljale zbrane podatke in kdo je 
predlagatelj. O tej temi bosta v sklopu dogodkov Torkovega 
kulturnega vdiha govorila novinarja Lenart J. Kučić in Matjaž 
Ropret. Pogovor Sledenje v dobi nezaupanja bo ta torek, 1. 
septembra, ob 19. uri na vrtu gradu Khislstein.

Znanost na cesti: Sledenje v dobi nezaupanja
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Manca Strugar

Jamnik – Vasica je znana 
predvsem po cerkvi sv. Pri-
moža in Felicijana, njuna 
prva omemba pa datira v 
leto 1501. Cerkev uvrščamo 
med naše najkvalitetnejše 

kulturne spomenike in je 
zaradi svoje notranjosti vre-
dna obiska, ki pa je možen 
le po predhodnem dogovoru 
ali ob mašah. Prav lično sto-
ji na travnatem pomolu, ki 
ponuja tako lep razgled na 
Zahodne Karavanke, Ka-

mniško-Savinjske Alpe, Sa-
vsko ravan ter okoliško hri-
bovje, da so Jamnik oklicali 
kar za balkon Gorenjske. 
Domačini vam znajo pove-
dati o čudežu, ki se je zgodil 
ob gradnji cerkve. Ta naj bi 
prvotno stala pred vasjo iz 

smeri Dražgoše, vendar se 
je neke noči ves gradbeni 
material znašel na mestu, 
kjer stoji danes. To pa ni edi-
ni tamkajšnji čudež. Višina 
Jamnika se navaja različno, 
nekje med 832 in 830 metri. 
V okrepčevalnici "Na Razpo-

kah« vam »ta domača Nada« 
o tem hudomušno pove: »Jz 
pravm, da je to zato, ker se 
Jamnk zarad vedn večiga obi-
ska manjša …« V gostilni si 
lahko privoščite lokalne do-
brote izpod rok gospe Nade, 
gostilničar pa je varuh cer-
kvenega ključa.  
Peš, s kolesom ali z avtom, 
kakorkoli boste že osvojili 
Jamnik, pogled, ki se vam 
od tam ponuja, je čudežen! 
Cerkev, s hribi v ozadju, je 
največkrat slikana cerkev v 
Sloveniji in razlog za prvo 
omembo Slovenije v reviji 
National Geographic. Zna-
ni ameriški fotograf Steve 
McCurry, ki je leta 1989 
potoval tu naokoli, je v re-
viji objavil dvostransko fo-
tografijo Jamnika, v ozadju 
je dolina, zalita z meglo, 
izza Storžiča pa vzhaja pol-
na luna. Od takrat dalje se 
odvija lov za najboljšo foto-
grafijo Jamnika. Ta je tudi 
velik sladkorček družbenih 
omrežij. Na Instagramu 
najdemo več kot 57.500 fo-
tografij, objava z največ 
všečki pa je le-teh zbrala 
več deset tisoč. Motiv, ki ga 
ponuja razgled z Jamnika, 
se pojavlja tudi na naslov-
nih straneh knjig o Slove-
niji in na znanih sloven-
skih razglednicah. 
Jamnik je tako postal prepo-
znavna turistična atrakcija 
doma in po svetu, vendar je 
to le nekaj tamkajšnjih zani-

mivosti. Vabljeni k razisko-
vanju, saj vas bo Jamnik s 
svojo čudežnostjo očaral 
znova in znova. Da pa se 
njegova višina ob vedno ve-
čjem obisku ne bi še naprej 
nižala, obiskovalci poskrbite 
za čisto naravo in smeti ne 
puščajte za seboj.     

Pohodniška romantika na 
Jamniku ob polni luni
Zavod za turizem in kultu-
ro Kranj je v sodelovanju s 
Planinskim društvom Kranj 
in KS Podblica že dvakrat 
organiziral dogodek Nočni 
pohod na Jamnik ob polni 
luni. Dogodek smo načrto-
vali tudi 2. septembra, žal 
pa ga zaradi varnostnih 
ukrepov v zvezi s covi-
dom-19 ne bo. Vseeno vas 
vabimo, da se 2. septembra 
zvečer podate na Jamnik in 
se naužijete svežega zraka 
ter romantike ob polni luni. 
Tam bo tudi profesionalni 
fotograf, ki bo obiskovalce 
na njihovo željo slikal s pol-
no luno v ozadju. 
Če ste sami fotografski nav-
dušenec, vas vabimo tudi, da 
svojo sliko z značko #Visit-
Kranj in #Jamnikob polnilu-
ni objavite na Instagramu. 
Deset najbolj zanimivih slik 
bomo nagradili z brezplačno 
mesečno izposojo električne-
ga kolesa sistema KRskole-
som, najdaljnih dvajset pa z 
brezplačno kavico v Kavarni 
Khislstein 12.56. 

Čudež(no) na Jamniku
Kranjčani živimo v sožitju z naravo in svoje proste dneve radi izkoristimo za zelena doživetja. Iščemo 
prijetne in zanimive zelene kotičke, ki bi nam ponudili več kot le globok vdih in športni korak. Kot 
taka se nam ponuja vasica Jamnik, ki leži na obrobju Kranja in se razprostira na vzhodnem pobočju 
planote Jelovica.

Jamnik / Foto: Dragan Gavranović

Urša Erjavc

Predoslje – V gostili Krištof 
so nedavno za svoje delo 
prejeli dve Michelinovi pri-
znanji: Michelinov krožnik 
za dober obrok ter priznanje 
trajnostnosti. Sogovornik 
Tomaž Bolka mi je povedal 
veliko več zgodb, kot jih lah-
ko napišem, lahko pa jih 
spoznate skozi kulinariko, 
ko jih obiščete. 

Kakšno pot ste prehodili in 
kaj je ključ do vašega uspeha?
Več kot dvajset let nazaj 
smo pripravljali kulinariko 
iz celega sveta, prirejali te-
matske večere, vendar smo 
čez čas spoznali, da to ni 
naše in tega več ne potrebu-
jemo. Zanimala nas je slo-
venska ekološka kuhinja, 
samooskrba, delovanje po 
principu najmanjšega 
ogljičnega odtisa, uporaba 
avtohtonih sort in povezova-
nje z lokalnimi pridelovalci 
hrane. Skupne zgodbe traj-
nostne kulinarike dvajsetih 
let so nam prinesle Michelli-
novi priznanji, tudi z za-
dnjim pečatom kuharja 
Uroša Gorjanca in njegovih 
pomočnikov. V družinskih 
gostilnah so pomembne 

tudi medsebojne vezi, zato 
le z dobrimi sodelavci, 
vztrajnostjo in veliko srčno-
stjo nastanejo uspešne 
zgodbe. Nepogrešljivi so 
tudi moja mama Elica, se-
stra Polona in brat Rok.

To poletje je Michelin Slove-
nijo postavil na zemljevid 
najboljše svetovne gastrono-
mije in tako pripomogel k 
večji prepoznavnosti Slove-
nije kot destinacije za vr-
hunska gastronomska doži-
vetja. Kaj za vas pomenita ti 
prestižni priznanji?
Priznanji, ki smo ju dobili, 
kažeta, da smo na pravi poti 
in smo ponosni nanju. Raz-
mišljam pa, da bi država 
morda nadgradila Micheli-
nova priznanja in del denar-
ja namesto Michelinu ponu-
dila nagrajencem v obliki 
brezobrestnega kredita za 
nadgradnjo restavracij.
 
Prihodnje leto bo Slovenija 
Evropska gastronomska re-
gija. Ta naziv si je prislužila 
konec leta 2018. Kako ste 
pripravljeni na gastronom-
sko leto? 
Pri razvoju slovenske kulina-
rike in turizma sodelujemo 
že ves čas. Več let skupaj z 

Jezerškom izvajamo Večerjo 
na zajli, za katero smo bili 
nominirani za naziv snova-
lec Slo turizma, v Nežkini 
hiši poteka tečaj peke kruha 
z drožmi mednarodno pri-
znane Anite Šumer, imamo 
Gostilno za dva, ki se odvija v 
romantični glamping hiški, 
in skrbimo za samooskrbo 
občanov s projektom Stono-
ga. V prihodnjem letu bomo 
odprli Eko glamping resort 
Krištof, kjer bo gastronom-
ski poudarek na zajtrku.

Ves čas omenjate, da bi mo-
rala biti rdeča nit naše turi-
stične ponudbe voda. 
Svetu bi morali povedati, da 
imamo največ čiste vode na 
prebivalca v EU zaradi Alp. 
Zaradi tega bi bile lahko sto-
ritve v turizmu dražje, kajti 
z vodo, ki jo uporabljamo za 
pitje in kulinariko, se tudi 
prhamo. Ker je voda dosto-
pna povsod brezplačno, bi z 
ozaveščanjem morali reše-
vati problem pretirane upo-
rabe plastenk. Z vodo bomo 
naslednje leto povezali tudi 
projekt razpršen alpski ho-
tel, ki bo povezoval vse 
glamping hiške z enako ar-
hitekturo v Alpah, rdeča nit 
pa bo alpska voda.

Nudite hrano, ob kateri si je 
treba vzeti čas in uživati, v 
redni ponudbi pa imate tudi 
ponudbo jedi za hitro kosilo, 
malico.
V ponudbi imamo tudi 
jedi na žlico in te postre-

žemo kadarkoli. Držimo 
se petih pravil zaupanja, 
ki veljajo v dobri kulinari-
ki: dobra voda, domač 
kruh, dobra goveja juha, 
sveža solata z domačega 
vrta in to, da v gostilni 

dela eden od domačih. Ko 
imaš teh pet pravil, je od-
visno, ali dobiš gosta, ki je 
ta trenutek lačen, takega, 
ki gre okušati jedi, ali ta-
kega, ki ga je nekdo tja po-
vabil na druženje.

Imajo dve Michelinovi priznanji
V Predosljah pri Kranju stoji gostilna Krištof z več kot 700-letno družinsko tradicijo. Vodilna sila in srce gostilne so brata Krištof in Tomaž Bolka ter kuhar 
Uroš Gorjanc, vsak s svojimi talenti: prvi z organizacijskimi in poslovnimi, drugi kot vizionar z neusahljivimi idejami, čutom za estetiko in dizajn, tretji pa 
ima izreden občutek za soustvarjanje skupne filozofije. 

Tomaž Bolka, Uroš Gorjanc in Krištof Bolka pred vhodom gostilne, ki jo krasi častna 
tablica in simbol prejetega Michelinovega priznanja The Plate Michelin / Foto: Dean Dubokovič
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V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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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

14,99246 strani, trda vezava

EUR

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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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

19,99246 strani, trda vezava

EUR

Igor Kavčič

Kranj – V znanih razme-
rah, ki hočeš-nočeš krojijo 
letošnjo prvo polovico leta, 
torej tudi te zdaj že počasi 
iztekajoče se poletne dni, 
so v Mestni knjižnici Kranj 
v sodelovanju z Zavodom 
za turizem in kulturo prip-
ravili cikel pogovornih 
večerov na vrtu gradu 
Khislstein, na katere so 
vabili različne sogovorni-
ke, ki so tako ali drugače 
povezani s knjigami.
Torkov kulturni vdih se je 
med Kranjčani dobro prijel, 
saj so ti ob dobri izbiri gos-
tov radi prihajali prisluhnit 
zanimivim pogovornim 
večerom, ki so tudi sicer ena 
od stalnic dogajanj v kranj-
ski knjižnici – v dvorani, 
tokrat pa na prostem. 
"Torkov kulturni vdih je 
bila pobuda, ki jo je sprožil 
kulturni molk pomladnih 
mesecev. Ponudniki kul-
turnih vsebin smo sklenili, 
da z dodatnimi dogodki 
popestrimo poletje in 
pokažemo pripravljenost 
za sodelovanje in postopno 
obnovitev utripa mesta, ki 
ga v bolj običajnih časih 
ustvarjamo," je povedala 
Nina Svetelj, ki je bila v 
knjižnici zadolžena za 

izbor pogovornih večerov. 
Ob tem je dodala: "Veseli 
me predvsem dejstvo, da 
smo ljudem ponudili tisto, 
kar so v preteklih mesecih 
nedvomno pogrešali, saj so 
bili dogodki dobro obiska-
ni. Posebna zahvala gre 
seveda Zavodu za turizem 
in kulturo Kranj, saj brez 
njihove podpore ti dogodki 
ne bi bili izvedljivi."
Z Literarnim ozvezdjem in 
knjigo Blodnik po Istri so 
pogovorne večere začele 
soavtorice Agata Tomažič, 
Tamara Langus, Teja Kleč, 
Nina Kožar, dober teden po 
stoletnici od požiga narod-
nega doma v Trstu sta naj-
novejši strip na to temo 
Črni plamen: požig Narod-
nega doma v Trstu predsta-
vila avtorja oče in sin, 
Zoran in Ivan Smiljanić, v 
avgustu je v okviru Novi-
narjevega kalejdoskopa 
Darja Groznik k pogovoru 
povabila novinarja in publi-
cista Ervina Hladnika Mil-
harčiča, pretekli torek pa je 
Zoran Smiljanić v Zobot-
rebcu izzval Marcela Šte-
fančiča z njegovo knjigo Ni 
se še stemnilo, v kateri ta 
piše o glasbenih legendah 
Bobu Dylanu, Neilu Youn-
gu, Davidu Bowieju in sku-
pini The Eagles.

Dosedanji dober obisk bo v 
torek, 1. septembra, ob 19. 
uri dobil še dodatek v večeru 
Znanost na cesti. Izjemna 
poznavalca sodobnih tehno-
loških tokov novinarja 
Lenart J. Kučić in Matjaž 
Ropret bosta govorila o Sle-
denju v dobi nezaupanja. 
Uganili ste, gre za mobilne 
aplikacije za sledenje sti-
kom kot enega izmed mož-
nih ukrepov za zajezitev 
nalezljivih bolezni, ki hkrati 
lahko pomenijo tudi velik 
poseg v zasebnost posamez-
nikov. 
Knjige pa so v knjižnici 
predstavljene tudi v sliki. 

Tako stripovski avtor in več-
medijski umetnik Andrej 
Štular na otroškem oddelku 
razstavlja ilustracije iz otro-
ških knjig, še posebej iz 
zadnje, slikanice Medved, 
ki so izdelane v tehniki 
asemblaž. Pozornost pa na 
vrhu stopnic v prvem nad-
stropju vzbujajo tudi vitri-
ne, ki so jih tokrat namenili 
življenjskemu jubileju – 
80-letnici pisatelja, drama-
tika, scenarista in publicista 
Toneta Partljiča. Ne boste 
verjeli, kako bogat je njegov 
knjižni opus, seveda tudi 
na izposojo v Mestni knjiž-
nici Kranj.

Večerni pogovorni vdihi
Letošnja poletna novost iz Mestne knjižnice Kranj – Torkov kulturni vdih na vrtu gradu Khislstein – 
se je odlično prijel.

V juliju je publika prisluhnila pogovoru z Zoranom in 
Ivanom Smiljanićem, avtorjema stripa o požigu Narodnega 
doma v Trstu. / Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Kranj – V galeriji Na mestu 
gledamo, beremo in si jem-
ljemo razmislek. Pred nami 
je naravovarstvena poezija, 
ki govori o ljudeh in našem 
odnosu do narave. "Naravo-
varstvena poezija ima dvoj-
no vlogo. Na eni strani odse-
va kritičnost do zlorab življe-
nja v najširšem smislu ter 
izpostavlja željo po sobivan-
ju, varstvu in zaščiti narave. 
V sodobnem svetu megapo-
trošništva in izkoriščanja 
poziva k odgovornosti, aktiv-
ni drži in premisleku o 
naših vsakdanjih praksah, ki 
jih kot grožnje prenašamo 
zanamcem. Na drugi strani 
pa predstavlja apel življenju, 
saj tudi drznejše pesmi, ki 
govorijo o jezi in bolečini, 
izhajajo iz pozicije ljubezni 
in upanja, da je drugačna – 
zelena, divja, cvetoča in 
sočutna – prihodnost še 
mogoča,” je zapisala pobud-
nica projekta Ana Žunič.  
Gre za nadaljevanje ideje 
lanskoletnega natečaja nara-
vovarstvene poezije, ki so ga 
pripravili v okviru Layerjeve 
hiše, na katerega je prispelo 
več kot 170 ekokritičnih pes-

mi pesnic in pesnikov iz vse 
Slovenije. "Mislim, da je 
prav ta prvi vseslovenski 
natečaj približal prepoznav-
nost Layerjeve hiše določe-
nemu delu mladih pesnikov 
– po tem natečaju se prvič v 
tako velikem obsegu v hišo 
steka besedna umetnost 
tudi pri drugih pozivih, kot 
je bila med karanteno na 
primer virtualna razstava 
občutij tega obdobja z naslo-
vom Impresije iz osame." 
Razstava Tujci na zemlji, dal 
ga je naslov ene od pesmi, je 

mešanica starejših pesmi, 
prispelih na lanskoletni 
natečaj, in čisto novih pes-
mi, kar kaže na to, da je 
naravovarstvena, ekokritič-
na poezija očitno pomem-
bna tematika pri mladih 
pesnikih. "V Layerjevi hiši 
menimo, da je tema vredna 
naslavljanja – tudi v širšem, 
javnem prostoru, besedna 
umetnost pa lahko služi kot 
medij za izobraževanje, akti-
vizem in spodbujanje raz-
mišljanja," poudarja Žuni-
čeva in dodaja: "Treba je 

premisliti, kako lahko svoje 
bivanje zastavimo bolj traj-
nostno, in se posloviti od 
tistih vsakdanjih praks, ki so 
najbolj pogubne za naš pla-
net. Kajti okoljska kriza je 
resnična grožnja – v opomin 
slednjemu se tudi sama več-
krat spomnim na moja naj-
ljubša verza iz razstavljenih 
pesmi, ki ju je zapisala Neja 
Rakušček: Pogrešati je veli-
ka beseda, izgubiti pa je 
močnejša." 
Prepričana je, da tudi naj-
manjša dejanja vsakega 
izmed nas, ki so usmerjena 
k varstvu narave, štejejo. 
Zato v razstavi vidi tudi vita-
listično noto, apel življenju. 
"Tudi drznejše pesmi, ki 
govorijo o jezi in bolečini, 
izhajajo iz pozicije ljubezni 
in upanja, da je drugačna – 
zelena, divja, cvetoča in 
sočutna – prihodnost še 
mogoča." 
Za tokratno razstavo so si 
izposodili podobe Polone 
Zaletel, ki so nastale za nate-
čaj in pozneje zbornik Nara-
vovarstvene poezije Zadnja 
vaja (lahko si ga kupite v 
Layerjevi hiši). Za celotno 
vizualno podobo je poskrbel 
Aljaž Primožič.

Pesmi na ogled in v branje
V galeriji Na mestu pred knjižnico je na ogled razstava naravovarstvene poezije Tujci na zemlji.

Postoj, poglej, preberi in razmisli. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – Letos v Avli Mestne občine Kranj že osmič po vrsti 
ob koncu avgusta poteka Poletna vokalna delavnica, ki jo 
organizirajo v Komornem pevskem zboru Mysterium. Dela-
vnice se letos udeležuje več kot petdeset pevk in pevcev. 
Nabor skladb, ki jih vsak dan po nekaj ur že od pretekle 
nedelje prepevajo pod vodstvom dirigenta Lovra Freliha, 
izhaja iz bogate zakladnice balkanskega dela Evrope. Zadnji 
dan delavnic, v soboto, 29. avgusta, ob 10. uri dopoldne se 
bodo udeleženci na zaključnem koncertu predstavili javno-
sti. Zaradi ukrepov, ki jih ob koronavirusu priporoča NIJZ, 
bo koncert jutri potekal na platoju zunaj pred občinsko avlo.

Pred občino pesmi Balkana

Na poletnih delavnicah je delavno in živahno. 
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Igor Kavčič

Vsaj dve desetletji sta kot 
slikarja močno prisotna v 
širšem prostoru Alpe Ja-
dran. Kako so v Parizu izve-
deli za umetniško delovanje 
in širjenje likovne kulture 
dveh slovenskih likovnih 
umetnikov?
Klementina Golija: Leta 
2018 sva skupaj s še sedmi-
mi avtorji iz Slovenije sode-
lovala na znamenitem Salo-
nu lepih umetnosti (Salon 
des Beaux Arts) v Parizu, ki 
ga organizira Nacionalno 
združenje lepih umetnosti, 
in je na njem kot prva Slo-
venka leta 1891 razstavljala 
Ivana Kobilca. Slovenci ka-
sneje na tej razstavi nismo 
bili udeleženi vse do leta 
2016. Kuratorka slovenske 
predstavitve v razstavišču 
Carrousel du Louvre je bila 
Bénédicte Lecat, ki je tudi 
ena izmed selektorjev Aka-
demskega združenja ume-
tnosti znanosti in književ-
nosti Francije (Socièté Aca-
démique Arts-Sciences-Let-
tres de France), in ona naju 
je nominirala za priznanje. 
Med osemindvajsetimi se-
lektorji z različnih držav 
sveta Slovenci namreč ni-
mamo svojega predstavni-
ka. 
Klavdij Tutta: Potem sva 
zbrala dokumentacijo o svo-
jem delu, nagradah, razsta-
vah, dodala sva svoje mono-
grafije ... Na podlagi posla-
nega je Lecatova potem pri-
pravila kandidaturo za pri-
znanje. Materiala je bilo za 
eno veliko škatlo, med dru-
gim sva morala dodati tudi 
potrdilo o nekaznovanosti.

Priznanja tega uglednega 
francoskega združenja do-
slej ni prejel še noben Slove-
nec. Kam sama, kot večkrat 
nagrajena umetnika, uvršča-
ta priznanje? 
Klementina Golija: Prizna-
nja in nagrade je med seboj 
težko primerjati, je pa dra-
goceno, če to priznanje pri-
haja iz tujine, kjer te nihče 
ne pozna in šteje zgolj in 
edino tvoje delo.
Klavdij Tutta: Oba vseskozi 
zagovarjava prisotnost v 
mednarodnem prostoru, da 
te lahko sploh kdo opazi. 
Zato si priznanje še posebej 
štejeva v čast. 

Del priznanja gre tudi za 
uspešno uveljavljanje v 
mednarodnem prostoru in 
hkrati sodelovanje tujih 
umetnikov pri razstavah in 
likovnih projektih v Slove-
niji ... 

Klavdij Tutta: Kot rečeno, 
pogled preko meja v obeh 
smereh je nujen. Sam sem 
bil tako pred 29 leti pobu-
dnik kolonije Slovenija od-
prta za umetnost na Sinjem 
vrhu, pripravljal sem likov-
ne delavnice na Brdu, za-
dnje desetletje organiziram 
v Kranju Mednarodni festi-
val likovnih umetnosti. Za-
čela pa je Klementina z Bie-
nalom mesta Kranja in risbo 
v prostoru Alpe Adria ...
Klementina Golija: Skozi 
vse to obdobje sva pridobila 
tudi veliko mednarodnih 
kontaktov z umetniki, ku-
stosi, galeristi, kar je zelo 
pomembno pri povezovanju 
s tujino.
Klavdij Tutta: Največja teža-
va je v tem, če ustvarjalec 
misli, da je okolje, kjer živi, 
center sveta. Vedno znova 
moraš vzeti zrcalno pozicijo 
do tega.

Zadnjih trideset let še pose-
bej spodbujata ustvarjalne-
ga duha in razširjanje likov-
ne kulture v domačem me-
stu. Gimnazija Franceta 
Prešerna je edina srednja 
šola v državi z odlično di-
daktično likovno zbirko – z 
vajinima donacijama in 
tudi članov Likovnega dru-
štva Kranj. Kako Kranj vidi 
vajino delo? 
Klementina Golija: Kranj je 
imel pred tridesetimi leti še 
oznako industrijskega me-
sta, v zadnjih letih pa vedno 
bolj postaja mesto kulture. 
Mislim, da se kot celota 
spreminja v pozitivni smeri.
Klavdij Tutta: Stvari se pre-
mikajo, a sam menim, da 
vendarle prepočasi. Zaveda-

ti se je treba, da je treba v 
kulturo tudi vlagati, če hoče-
mo, da bo ta uspevala. 
Upam, da sva tudi oba s Kle-
mentino položila kakšen ka-
menček v kulturni mozaik 
mesta. Pravzaprav ves dan 
živiva za art, že leta in leta 
vse svoje moči dajeva v ume-
tnost.
Klementina Golija: Biti vsak 
dan z umetnostjo je način 
življenja. Najina opusa sta 
zelo obsežna, saj sta rezultat 
kontinuiranega dela. Zato 
umetnost želiva širiti tudi 
med ljudi. Različnim usta-
novam in institucijam, pa 
tudi v dobrodelne namene 
sva podarila mnoga svoja 
dela. 
Klavdij Tutta: Najbrž sva 
neke vrste originala, kakr-
šnih ne delajo več. (smeh) 
Profesionalnost, srčnost do 
svojega dela in svoboda v 
razmišljanju so tri kompo-
nente, ki so zelo pomemb-
ne, da kot umetnik lahko 
neobremenjeno ustvarjaš. 
 
Ateljeja imata v istem pro-
storu, eden ob drugem. Ali 
pogosto slikata skupaj?
Klementina Golija: Skoraj 
vedno. Vajena sva delati 
skupaj, veliko se pogovarja-
va o svojem delu, diskutira-
va o likovnih problemih …
Klavdij Tutta: Veliko časa 
preživiva v ateljeju. Lahko 
rečem, da z radostjo, ne gle-
de ali delam svoje stvari ali 
pa se ukvarjam z organiza-
cijskimi zadevami. Običajno 
že zjutraj pripravim skice, 
da imam potem dopoldan 
na voljo tudi čas za druge, 
naj temu rečem organizacij-
ske stvari.

Klementina Golija: Seveda 
pa delo vselej od tebe zahte-
va tudi zbranost, kontem-
placijo, preko katere ti svoja 
razmišljanja uspe prenesti v 
drug medij – v najinem pri-
meru likovni. 

Kdaj bosta prejela priznanji, 
je ob tem v Parizu predvide-
na tudi razstava vajinih 
umetniških del?
Klementina Golija: Podelitev 
bi morala biti v juniju, a jo je 
odnesla aktualna situacija s 
koronavirusom. Dogodek je 
prestavljen na 24. oktober, 
ko bodo priznanja podelili v 
operni dvorani eminentnega 
zgodovinskega hotela Inter-
Continental Le Grand.    
Klavdij Tutta: Dobila sva že 
vabili na dogodek. Prvotno 
je bila načrtovana tudi raz-
stava, a za zdaj to še ni na-
tančno določeno.

Kaj vaju trenutno najbolj za-
posluje?
Klavdij Tutta: Sem sredi pri-
prav na letošnji Mednarodni 
festival likovnih umetnosti, 
ki bo letos v znamenju le-
pljenka-kolaž-asemblaž. No-
vembra bova vsak dve deli 
na papirju razstavila v me-
stu Utazu na Japonskem ...
Klementina Golija: Sama 
trenutno še razstavljam v 
Galeriji Mihe Maleša v Ka-
mniku, za festival pišem be-
sedilo o dosedanjih nagra-
jencih, ki bodo izpostavljeni 
v katalogu, v galeriji Vor-
spann/Vprega v Železni Ka-
pli sem prisotna na skupin-
ski razstavi na temo korona-
virusa, prihodnje leto bom 
razstavo Več kot pogled seli-
la na Ptuj in v Avstrijo ...

Umetnost je način 
življenja
Klementina Golija in Klavdij Tutta, slikarski umetniški par iz Kranja, sta za umetniško delo in širjenje 
likovne kulture med narodi prejela bronasti priznanji ugledne francoske organizacije Socièté 
Académique Arts-Sciences-Lettres de France iz Pariza.

Klavdij Tutta in Klementina Golija v domačem ateljeju v rokah z aktualnima deloma eden 
drugega / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Kranj – Tako kot za mnoge 
športnike se je marca pred-
časno zaključila sezona tudi 
za hokejiste. Tako fantje kot 
dekleta so nekaj časa treni-
rali samostojno, sledile so 
kondicijske priprave, sedaj 
pa so skupaj tudi na ledeni 
ploskvi. O vsem tem in tudi 
o načrtih sva se pogovarjala 
s športnim direktorjem klu-
ba in glavnim trenerjem 
članske ekipe Gorazdom 
Drinovcem.

Lanska sezona se je končala 
prej, kot ste načrtovali, prip-

rave na novo sezono pa ste 
začeli takoj, ko je bilo mogo-
če. Kako so potekale do 
sedaj?
Z vsemi mladimi kategori-
jami hokejistov smo začeli 
trenirati takoj po končani 
epidemiji, že v mesecu 
maju. Treningi so potekali 
do konca junija, nato pa 
smo imeli odmor do začet-
ka avgusta. Takrat smo 
začeli drugi del priprav. 
Zaradi koronavirusa smo 
odpovedali tradicionalne 
priprave na Češkem za mla-
de selekcije, zato pa smo 
prejšnji teden pospešeno 
začeli trenirati na domačem 

ledu v Kranju. Sedaj so na 
ledu vse selekcije kluba in 
zelo smo hvaležni županu 
Matjažu Rakovcu, ki nam je 
omogočil, da smo iz Tivoli-
ja, kjer so dvorano prenav-
ljali, dobili novo ogrado za 
ledeno ploskev. Rad bi se 
zahvalil tudi Dejanu Šveg-
lju, Andreju Krušiču in 
Janezu Strniši, da so s požr-
tvovalnim delom poskrbeli, 
da naši športniki lahko še 
bolj kvalitetno trenirajo in 
da bodo tekmovali z novo 
pridobitvijo.

Koliko igralk in igralcev 
imate trenutno v klubu?

Hokejski klub Triglav ima 
prav vse selekcije, vključno s 
članicami. Vseh igralcev 
imamo trenutno registrira-
nih nekaj več kot dvesto, 
vpis pa znova začenjamo z 
novim šolskim letom na 
začetku septembra. Vse 
selekcije bodo tekmovale v 
državnem prvenstvu, če bo 
to dovoljevala situacija, pa 
bomo z mesecem decem-
brom seveda tekmovali tudi 
v mednarodni konkurenci. 
To pomeni z avstrijskimi, 
hrvaškimi in srbskimi klubi 
v Mednarodni hokejski ligi 
(IHL).

Kakšne načrte imate s posa-
meznimi selekcijami?
Članice bodo nastopale v 
državnem prvenstvu, ki se 
mu bo v tej sezoni priključi-
la tudi ekipa Siska iz Hrva-
ške. Ekipo članic kot glavni 
trener vodi Žan Zupan in 
njegovo delo se zadnji dve 
sezoni že obrestuje. Dekleta 
napredujejo in v klubu smo 
zelo zadovoljni, ker so zelo 
navdušena za delo. Članska 
ekipa znova trenira pod 
mojim vodstvom, trener 
Edo Hafner pa se je pridru-
žil delu z mladimi, ki ga 
najraje opravlja. Ekipa čla-
nov bo nastopala v še moč-
nejši zasedbi kot lani, saj se 
je iz Amerike vrnil Jaša Jen-
ko, v ekipo se vrača Žan 
Markič, ki je izkušnje prido-
bival v Ameriki in na Jeseni-

cah, prav tako pa se je iz 
Celja vrnil Sebastjan Gro-
šelj. V člansko moštvo 
bomo vključili tudi štiri 
mladince, tako da si bodo 
imeli fantje možnost pribo-
riti mesto v ekipi. Naš cilj je 
jasen, kar pomeni, da želi-
mo biti takoj za profesional-
nima ekipama Olimpije in 
Jesenic. Naš načrt je tudi, 
da jim otežimo delo do vsa-
ke zmage. Z mladinsko eki-
po se bomo borili za mesto 
med najboljšimi v državi, 
prav tako močno imamo 

ekipo kadetov, ki si želijo 
priti v boj za medalje. Tudi 
v mlajših ekipah imamo 
realna pričakovanja, ki 
pomenijo boj za medalje. 
Ekipe so kvalitetne, imamo 
generacije, ki imajo prihod-
nost. Prav tako imamo v 
klubu 65 otrok, kar pomeni, 
da je hokej v Kranju popula-
ren in je zanj veliko zani-
manja. Tudi zato smo pri 
Hokejski zvezi Slovenije 
ustanovili še dodatno kate-
gorijo do 12. leta, kjer otroci 
tekmujejo v obliki turnirjev.

Hokejisti so znova na ledu
Sredi septembra se bo začela nova hokejska sezona, igralci kranjskega Triglava pa so minuli petek znova zadrsali na domači ledeni ploskvi. Poleg fantov 
se na novo sezono pripravljajo tudi dekleta. Vpis mladih v klub vsak ponedeljek.

Športni direktor in glavni trener članske ekipe HK Triglav 
Kranj Gorazd Drinovec / Foto: Tina Dokl

Triglavovi hokejisti od prejšnjega petka že trenirajo na domači ledeni ploskvi. / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Kranj – Začetek organizira-
nega športa na Slovenskem 
sega v leto 1863, ko je bilo 1. 
oktobra ustanovljeno prvo 
telovadno društvo Južni So-
kol, letos pa mineva dvajset 
let od takrat, ko je na olim-
pijskih igrah prvič zazvenela 
slovenska himna. Zdravljico 
v čast olimpijcem, veslače-
ma Iztoku Čopu in Luki Špi-
ku ter strelcu Rajmondu De-
bevcu, smo namreč prvič 
slišali 23. septembra 2000 
na olimpijskih igrah v Sy-
dneyju. 
Zadnjih nekaj let se po vsej 
Evropi 23. septembra zače-
nja tudi Evropski teden 
športa, pobuda Olimpijske-
ga komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez, da 
bi imeli Slovenci svoj špor-
tni praznik, pa je vse od prve 
predstavitve doživela poziti-
ven odziv. Ne samo sloven-
ska športna javnost, pobudo 

so podprle tudi lokalne sku-
pnosti, Strokovni svet vlade 
RS za šport, poslanske sku-
pine in številni drugi. 
Tako bomo dan slovenskega 
športa odslej praznovali 23. 
septembra. To sicer ne bo 
dela prost dan, bo pa dan, ko 
bo več pozornosti namenje-
ne pomenu telesne in špor-
tne dejavnosti. 
Prazniku se bo pridružila 
tudi Mestna občina Kranj 
(MOK), saj se zavedajo po-
mena skrbi za dobro zdrav-
je in počutje svojih občank 
ter občanov. Na predvečer 
dneva slovenskega športa, 
22. septembra, je tako pred-
viden sprejem športnic in 
športnikov ter športnih de-
lavcev s podelitvijo malih in 
velikih športnih plaket za 
minulo leto. Že pred tem 
bo MOK organizirala Fo-
rum o strategiji športa za 
obdobje 2021–2030. K so-
delovanju bodo vabljeni vsi 
deležniki v športu, ki bodo 

omenjeni dokument v pri-
hodnjih letih soustvarjali in 
izvajali (klubi, zavodi, šole, 
podjetja …).
Dan kasneje bo v Športnem 
centru Kranj pozornost 
usmerjena k športu pod no-
vimi žarometi in na novi 
atletski stezi. Dogajanje bo 
v znamenju nogometa in 
atletike. Zavod za šport bo 
organiziral tudi tradicional-
no mini olimpijado za otro-
ke kranjskih vrtcev ter za 
širšo javnost odprl športne 
objekte. Dnevu slovenskega 
športa se bodo pridružili še 
kranjski športni klubi s 
predstavitvijo športnih pro-
gramov. Podrobnejši pro-
grami bodo objavljeni na 
spletni strani MOK, druž-
benih omrežjih ter v ostalih 
medijih.  
Zaradi pojava novega koro-
navirusa SARS-CoV-2 bo 
program potekal v skladu s 
takrat predpisanimi varno-
stnimi ukrepi. 

Tudi v Kranju dan športa
Letos junija je državni zbor sprejel odločitev, da si svoj dan zasluži tudi 
šport, v kranjski občini pa bo poleg različnih prireditev potekala tudi 
podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem.

Akademski vaterpolski klub Triglav Kranj 
vabi k vpisu v vaterpolsko plavalno šolo vse  
nadobudne dečke in deklice. V njej se bomo 
naučili plavati, igrati vaterpolo in sklenili nova 
prijateljstva. K vpisu vabimo deklice in dečke 
vseh starosti, ki bi se radi naučili gibanja v vodi.

V vaterpolski šoli je v preteklem letu vadilo več 
kot petdeset otrok. Naši strokovnjaki ob uvodu  
preverijo plavalno znanje vašega otroka ter ga 
na osnovi strokovne ocene uvrstijo v skupino, ki 
bo zanj najbolj primerna in homogena ter mu bo 
omogočila nadgradnjo že usvojenega predznanja. 
Po osvojenem znanju bodo vaši otroci nadaljevali 
svoje vaterpolsko usposabljanje v klubu, ki ima več 
kot 70-letno tradicijo in kot edini gorenjski kolektivni 
športni klub nastopa v mednarodnih tekmovanjih.
Vaterpolo je idealen šport za vašega malčka. Od 
tega, da ima voda veliko pozitivnih učinkov, ki 
so predstavljeni v nadaljnjem besedilu, pri WHO 
(svetovni zdravstveni organizaciji) poudarjajo tudi, 
da klor uničuje koronavirus. Športi v vodi so tako 
eni izmed najvarnejših, kar zadeva zdravje otrok in 
tudi vpliva na njihov nadaljnji razvoj. 

Pozitivne spodbude otroka pri izbiri  
VATERPOLA:
Voda spodbuja otroke, da se dobro počutijo in igra-
jo 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 za-
bavo. Vaterpolo pa je tisti šport, ki združuje oboje 
– tako vodo kot tudi igro z žogo. Zato je vaterpolo 
idealna zmes obojega, saj dobro počutje v vodi in 
dodatek žoge k temu tvorita odlično kombinacijo.

Vpliv VATERPOLA na telesni razvoj:
Trening v vodi ima pozitivne učinke na vašega 
malčka. Omogoča namreč pravilen lokomotorni raz-
voj, voda zmanjša pritisk na kosti in sklepe, krepijo 
pa se razni deli telesa, kot so ramenski obroč, hrbtni 
in trebušni del, kar pozitivno vpliva na držo posa-

meznika in s tem tudi na pravilen razvoj hrbtenice. 
Vzgon vode preprečuje tudi morebitne poškodbe in 
izboljšuje splošno posameznikovo moč, vzdržljivost 
in izboljša njegovo samopodobo. Trening vaterpola 
namreč kasneje vpliva tudi na izoblikovanje telesa in 
ravno vaterpolisti so med najbolj 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 posledično 
omogoča tudi uravnavanje telesne teže. 

Vpliv VATERPOLA na psihično-socialni razvoj:
Trening vaterpola pospešuje koncentracijo in mo-
tivacijo otrok ter jih nauči sprejemanja obveznosti. 
Skozi trening namreč posameznik pridobi delovne 
navade in sposobnost boljše verbalne in neverbalne 
komunikacije. Vaterpolo razvija samozavest, gradi so-
cialne odnose in pomaga posamezniku pri reševanju 
problemov in vključevanju v družbo. Skozi samo igro 
pa vaterpolist pridobi tudi bio-psiho-socialne lastnos-
ti, ki so potrebne v vsakdanjem življenju. 

Splošne informacije o treningih:
Treningi za dečke in deklice potekajo  vsak torek 
in četrtek v malem bazenu Pokritega olimpi-
jskega bazena v Kranju med 16.30 in 17.30. O 
začetku treningov vas bomo obvestili tudi prek 
spleta in naših socialnih omrežij (Facebook in 
Instagram). Ob prihodu vas bodo na recepciji 
bazena sprejeli naši vaditelji, lahko pa se že pred-
hodno najavite na naš elektronski naslov, ki ga 
najdete spodaj na sliki. Za trening vaš malček 
oz. malčica potrebuje zgolj kopalke in brisačo.  
Pridruži se nam tudi ti, nauči se plavati, skleni 
nova prijateljstva, POSTANI VATERPOLIST!
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AVK TRIGLAV SEPTEMBRA VABI K VPISU  
V VATERPOLO ŠOLO

Vilma Stanovnik

Kranj – Od julijske skupšči-
ne naprej je na čelu Nogo-
metnega kluba (NK) Triglav 
Kranj Jure Gortnar, ki je na-
sledil dotedanjega predse-
dnika Bena Fekonjo. Ta je 
prevzel mesto direktorja 
kluba. Podpredsednik NK 
Triglav Kranj ostaja Miro-
slav Matijašević.
Jure Gortnar je uspešen po-
slovnež, lastnik in direktor 
podjetij Eltron in Veto Gro-
up, v zadnjem letu pa je bil 
tudi član upravnega odbora 
kluba. Star je 31 let, pred leti 
pa se je tudi sam ukvarjal s 
športom. "Klub bom vodil 
kot ambiciozno institucijo, 
ki bo v ponos Kranju in Go-
renjski. Pri tem bomo sledili 
tudi izgradnji infrastruktu-
re, da bomo lahko sledili 
vsem zastavljenim ciljem," 
je ob izvolitvi med drugim 
povedal Jure Gortnar.

Triglav v drugi ligi
Člansko ekipo nogometašev 
Triglava je nato po izpadu iz 
prve lige v začetku tega me-
seca prevzel 50-letni Kidri-
čan Damjan Gajser, ki je bil 
zadnja tri leta pomočnik An-
teju Šimundži pri mursko-
soboški Muri. Damjan Gaj-
ser je nekdanji nogometaš, 
bil pa je tudi slovenski re-
prezentant. 
"Že na prvih treningih sem 
ugotovil, da je v ekipi veliko 
mladih, ki so zelo motivira-

ni za delo in si želijo priti v 
ospredje. To je zelo dobro-
došlo. Prav tako je zelo do-
bro, da ima klub kvalitetno 
nogometno šolo, da prihaja-
jo tudi najboljši igralci iz 
Gorenjske in na tej bazi 
bomo delo nadaljevali," je 
povedal trener Gajser. 
Moštvo je od začetka sezone 
odigralo tri tekme, zaradi 
prenove atletske steze v Kra-
nju vse tri v gosteh. Na prvi 
tekmi so gostovali pri ekipi 
Beltinci Klima Tratnjek in 
zmagali z 1 : 0. Drugo tek-

mo so igrali pri Krki v No-
vem mestu in izgubili s 3:1, 
na tretji pa so minulo sobo-
to izgubili pri ekipi Vitanest 
Bilje z rezultatom 0 : 1. 

Sava Kranj v tretji ligi
Sredi tega meseca se je tek-
movanje začelo tudi za no-
gometne tretjeligaše. Kranj 
v tretjeligaški konkurenci 
zastopa ekipa Sava Kranj, ki 
je prvo tekmo preložila, v 
drugem krogu pa je gostila 
moštvo Postojne in izgubila 
z rezultatom 0:1. 

Novo vodstvo in trener
Pri nogometnem klubu Triglav Kranj so letos poleti dobili novo vodstvo na 
čelu s predsednikom Juretom Gortnarjem, člansko moštvo, ki v novi sezoni 
igra v drugi ligi, pa je prevzel nov trener, Damjan Gajser.

Jure Gortnar je novi predsednik NK Triglav Kranj. / Foto: Tina Dokl

Na kranjskem stadionu so spomladi vgradili 
štiri stebre z najmodernejšimi reflektorji. Nato 
so uredili vse potrebne in predpisane instalacije 
ter projektno dokumentacijo, 30. julija pa je 
Mestna občina Kranj pridobila tudi 
pravnomočno uporabno dovoljenje za 
razsvetljavo nogometnega igrišča in stadiona.
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LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

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

 

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE

Obvezne prijave na dogodke na tel. 04 280 48 25 ali  
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si

	Vsak ponedeljek, 9.00–11.00  
  Slovenija, moja nova država. Trening komunikacije za  

potrebe vsakdanjega življenja za vse priseljence nad 16 let, 
ki se želijo čim hitreje in čim bolj uspešno vključiti  
v slovenski prostor.

	Vsak ponedeljek, 9.00–10.00  
   Vadba za zdravo hrbtenico. Za vas smo pripravili vadbo 

izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki pozitivno 
vplivajo na telesno in psihično počutje. Naj vaše telo  
zadiha in se osvobodi bolečin. 

	Vsak ponedeljek, 17.00–18.00

  Metoda Feldenkrais – učenje skozi gib. Metoda  
Feldenkrais je način učenja – učenje bolj svobodnega in 
enostavnega gibanja. Učitelj ne kaže gibov niti jih ne  
popravlja, daje samo besedna navodila. Na vadbo/lekcijo 
prinesite vadbeno podlogo, manjšo blazino za pod glavo. 
Obuti bodite v tople nogavice in oblečeni v lahka, udobna, 
topla oblačila.

	Vsak torek, 10.00–11.30  
   Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija  

V času, ko se velik del našega življena vrti okoli  
računalništva in telefonije, vam nudimo pomoč pri  
uporabi računalnikov in telefonov.  

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

za vse otroke od 5. do 10. leta starosti, ki jim slovenščina ni  
materni jezik. Pridružite se kreativnim delavnicam za lažjo 
vključitev v slovenski prostor.

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

v slovenščini za vse mlade od 10. do 15. leta starosti, ki jim 
slovenščina ni materni jezik. Pridružite se kreativnim  
delavnicam za lažjo vključitev v slovenski prostor.

	Vsako sredo, 16.00–19.00  
  Šah. Vsako sredo se v centru zberejo ljubitelji šaha.  

Vabljeni k igranju v prijetni družbi. 

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

kompetenc. 

	Vsak četrtek, 18.30–19.45  
  OM Chanting. Več tisoč let stara skupinska tehnika  

zdravljenja z zvokom, ki prihaja iz Himalaje. Petje zvoka OM 
v krogu razporejene skupine ljudi ustvari močno energetsko 
valovanje in pozitivno vpliva na vas in okolico.

	Vsak petek, 17.00–19.30  
  Družabni večer – Tarok. V sklopu petkovih družabnih  

večerov vabimo vse ljubitelje na igranje taroka.

	Ponedeljek, 7. 9. 2020, 18.00–19.30  
  VAJE zadihaj. Živimo v času, v katerem se težko izognemo 

obremenilnim situacijam in stresu. Odpravljanje plitkega 
dihanja kot posledice stresa je temelj sodobnega zdravja. 
Redno izvajanje VAJ, kjer se nadihamo in si predihamo telo, 
deluje protistresno in pomlajevalno. Pripomore k boljšemu 
počutju, sproščenosti, lažje se gibljemo in bolje spimo. Vaje 
po sistemu Dihaj.si se izvajajo sede ali stoje, s seboj prinesite 
vodo. 

	Torek, 8. 9. in 22. 9. 2020, 18.45–19.45  
  Tečaj mednarodnega jezika esperanto. Esperánto je med-

narodni planski pomožni sporazumevalni jezik. 26. julija 1887 
je poljski okulist judovskega rodu L. L. Zamenhof objavil prvi 
učbenik esperanta in se podpisal s psevdonimom  
Dr. Esperanto (v prevodu "upajoči doktor"). Vabljeni na  
pogovor v esperantu. 

	Sreda, 9. 9. 2020, 17.30–19.30  
  Ustvarjalna delavnica – vaza za male ali velike šopke  

Vabljeni na ustvarjalno delavnico, kjer bomo s pomočjo 
domišljije in različnih materialov ustvarjali izvirne vaze. 

	Četrtek, 10. 9. 2020, 17.00–19.00  
  ŠOLA ZA ŽIVLJENJE: Prepoznanje svojega poslanstva  

2 – predavanje z vodeno meditacijo. Na predavanju bo 
poudarek na tehnikah, s katerimi boste lahko sami dobili 
vpogled v štiri dimenzije vašega poslanstva. Po predavanju 
bo izvedena tudi vodena meditacija na temo vašega  
prepoznanja vaše življenjske naloge in dušne posvetitve.  
S seboj prinesite zvezek ali list papirja s podlago in svinčnik. 

	Četrtek, 10. 9. in 24. 9. 2020, 17.30–19.30  
  Maketarske delavnice. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v 
podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega 
predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj. 

	Četrtek, 10. 9. 2020, 19.15–21.15  
  Skupinski pogovori in svetovanja. Predavanju ŠOLA ZA 

ŽIVLJENJE sledijo skupinski pogovori, kjer udeleženci lahko 
spregovorijo o svoji situaciji, izrazijo občutja in želje. 

	Petek, 11. 9. 2020, 17.00–18.00  
  Predstavi svoje najljubše stripe. V sklopu Nacionalnega 

meseca skupnega branja se nam pridružite na srečanju  
ljubiteljev stripov. Vabimo vas, da prinesete svoje najljubše 
stripe in jih predstavite, priporočite udeležencem. 

	Petek, 11. 9. 2020, 17.30–19.30  
  Ljudsko petje. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite 
vsak drugi in četrti petek v mesecu.

	Ponedeljek, 14. 9. 2020, 18.15–19.30  
  iVitalis vadba. Vadba deluje na fizični, čustveni in psihološki 

ravni. Z vadbo krepimo tako mišice kot tudi notranje organe, 
njihove funkcije in energijske tokove, ki tečejo skozi organe. 
Z vadbo posredno vplivamo tudi na pomiritev čustev in  
misli. iVitalis vadba je nezahtevna in primerna za vsakogar,  
ki si želi več energije, sprostitve, ohranjanje zdravja. 

	Torek, 15. 9. 2020, 10.00–11.00  
  Vesele urice – ANGLEŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem 

jeziku na sproščen in neformalen način? Vabimo vas na kon-
verzacijske urice angleščine. V sklopu Nacionalnega meseca 
skupnega branja smo za vas pripravili besedilo v angleškem 
jeziku, ki ga bomo skupaj prebrali in prediskutirali. 

	Torek, 15. 9. 2020, 17.00–18.00  
  Spoznavam najlepše slovenske pravljice. V sklopu Nacio-

nalnega meseca skupnega branja vas vabimo na prebiranje 
pravljic. Aktivnost je namenjena vsem otrokom, še posebno 
iz družin priseljencev, da skupaj spoznavamo in delimo  
najlepše slovenske pravljice. 

	Sreda, 16. 9. in 30. 9. 2020, 17.00–18.30  
  Življenje z izgubo. V podporni skupini za mame, ki so  

izgubile otroka v nosečnosti, med ali po porodu, boste pri-
sluhnile izkušnjam tistih, s katerimi boste želele deliti svojo zgo-
dbo. Srečanja so zaprtega tipa, predhodne prijave so obvezne.  

	Sreda, 16. 9. 2020, 18.00–19.30  
  Vpogledi v skrivno naravo človeka. V ciklusu predavanj 

publicist in predavatelj odpira teme, ki odkrivajo ezoterično 
plat človeka. Spoznanje duhovne plati bivanja odpira vrata v 
širše razumevanje sebe, sočloveka in stvarstva v celoti. 

	Četrtek, 17. 9. 2020, 17.00–20.30  
  Šahovski turnir. Vabljeni na šahovski turnir, ki je na sporedu 

vsak tretji četrtek v mesecu.

	Petek, 18. 9. 2020, 18.30–20.00  
  Družabni večer – Tombola. Vabljeni na zabave, smeha in 

veselja poln dogodek, z lepimi in uporabnimi nagradami.  

	Ponedeljek, 21. 9. 2020, 10.00–12.30  
  Ozavestimo demenco: Sprehod za spomin. Vse od leta 

1994 dalje je 21. september svetovni dan Alzheimerjeve 
bolezni. V septembru (svetovnem mesecu Alzheimerjeve 
bolezni) vas vabimo, da se udeležite Sprehoda za spomin in  
s tem podprete naša prizadevanja za boljšo ozaveščenost in 
prepoznavanje demence na Gorenjskem. Dobimo se pred 
Medgeneracijskim centrom Kranj, Cesta talcev 7. Vabljeni! 

	Torek, 22. 9. in 29.9. 2020, 18.00–19.45  
  Ročna dela. Na delavnici se bomo izpopolnjevali v pletenju 

in drugih ročnih delih. 

	Sreda, 23. 9. 2020, 10.00–11.00  
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku 

na sproščen in neformalen način? Vabimo vas na konverzacij-
ske urice ruščine. V sklopu Nacionalnega meseca skupnega 
branja smo za vas pripravili besedilo v ruskem jeziku, ki ga 
bomo skupaj prebrali in prediskutirali. 

	Sreda, 23. 9. 2020, 17.30–19.30  
  Pomivalne gobice. Vabljeni na ustvarjalno delavnico, kjer 

bomo iz recikliranih materialov naredili pralne pomivalne 
gobice in s tem zmanjšali količino plastike med svojimi 
odpadki.

	Četrtek, 24. 9. 2020, 10.00–11.30  
  Joga za starejše. Nezahtevne jogijske vaje s poudarkom na 

razgibavanju sklepov in hrbtenice. S seboj prinesite podlogo 
za vadbo.

	Četrtek, 24. 9. 2020, 18.00–20.00  
  Kako zaposliti osebo z demenco? Vsakodnevne aktivnosti 

za osebe z demenco sčasoma postanejo pretežke. Zato je 
pomembno, da jim ponudimo dejavnosti, ki jih lahko sami 
dokončajo in se ob tem počutijo uspešne. Vsaka oseba je 
drugačna, zato bo potrebno nekaj ustvarjalnega razmišljanja, 
da bi našli dejavnosti, ki jim ustrezajo. 

	Petek, 25. 9. 2020, 17.30–18.30  
  Naše najstarejše ljudske pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so 

fantje in dekleta prepevali na vasi? Vabimo vas, da se nam 
pridružite na druženju ob prebiranju ljudskih pesmi, da z 
nami podelite vaše najljubše in skupaj z nami obudite  
spomin na te lepe čase.  

	Petek, 25. 9. 2020, 18.30–19.30  
  Ljudsko petje. Po prebiranju ljudskih pesmi vas vabimo,  

da z nami tudi zapojete.  

	Ponedeljek, 28. 9. 2020, 17.00–18.00  
  Vesele urice – FRANCOŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem 

jeziku na sproščen in neformalen način? Vabimo vas na kon-
verzacijske urice francoščine. V sklopu Nacionalnega meseca 
skupnega branja smo za vas pripravili besedilo v francoskem 
jeziku, ki ga bomo skupaj prebrali in prediskutirali. 

	Ponedeljek, 28. 9. 2020, 18.15–19.30  
  Joga nidra. V današnjem svetu je stres vzrok premnogih 

bolezni, za katere ni pravih zdravil, naučiti se ga moramo 
obvladovati sami. Joga nidra prinaša popoln sistem sprošča-
nja, ki pomaga nevtralizirati učinke stresa. Prinesite podlogo 
za ležanje ter odejo.

	Sreda, 30. 9. 2020, 10.30–12.00  
  Umovadba in druženje. Vabljeni na izvajanje vaj za krepitev 

spomina. Z rednim izvajanjem ustreznih vaj si lahko  
izboljšate spomin, pozornost in hitrost procesiranja  
informacij ter omilite usihanje telesnih funkcij. 

	Sreda, 30. 9. 2020, 18.00–19.30  
  Kaj ste brali to poletje? Katera knjiga se vam je v zadnjem 

času najbolj vtisnila v spomin? Kako je vplivala na vas? Bi 
nam jo priporočili v branje? Vse ljubitelje knjig vabimo, da 
nam predstavite knjige, ki ste jih prebirali v zadnjem času,  
da jih priporočite udeležencem, obenem pa lahko dobite  
priporočila za vaše naslednje branje. 

Neformalno druženje in srečevanje

Vabljeni na neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebinsko
določeno in predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialne
mreže. Na voljo so vam različne aktivnosti, med drugim:
 –  pogovori,
 –  družabne igre,
 –  igranje namiznega tenisa,
 –  druženje,
 –  uporaba računalnika in interneta ...

 NAPOVED ZA OKTOBER: 

 Tečaj »Preizkusimo se s čopičem«

  V septembru potekajo prijave na aktivnost »Preizkusimo 
se s čopičem« pod mentorstvom izkušene slikarke.  
Na aktivnosti bodo udeleženke od oktobra dalje vsako 
sredo od 10. ure do 11.30 nadgrajevale svoje znanje pri 
ustvarjanju drobnih likovnih umetnosti. Število mest je 
omejeno, obvezne so predhodne prijave.
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Maša Likosar

Kranj – Odkar ima Miha Bre-
znik okvaro hrbta, je moral 
opustiti večino kolektivnih 
športov. "Kot bivši nogome-
taš sem se s tem težko sprija-
znil. Od tedaj si zastavljam 
drugačne izzive in eden ta-
kšnih je bil tudi pohod iz 
Kranja na Triglav v štiriin-
dvajsetih urah," je pojasnil 
Miha Breznik in dodal, da si 
je za spremljevalca izbral pri-
jatelja Ernesta Duliča, bivše-
ga košarkarja, ki je izziv takoj 
sprejel. V četrtek, 6. avgusta, 
sta ob osmi uri zvečer kreni-
la na približno 85 kilometrov 
dolgo pot, ki je vključevala 
precej višinske razlike, na-
tančneje 2864 metrov, koli-
kor je visok Triglav. 
Pred odhodom sta se dobro 
pripravila. "Najprej sva pe-
ljala avto na Pokljuko, kjer 
sva pustila oblačila, gojzarje 
in nahrbtnike. Nazaj grede 
sva na štirih postajah do 
Kranja skrila vodo ter sadje, 

ki sva si ga pripravila za kre-
pitev med potjo," je pojasnil 
Miha in dodal: "Spočita, ne-
učakana, pripravljena, kot še 
nikoli, sva šla na pot."
Ta ju je vodila od začetne 
točke na Zlatem polju v Kra-
nju skozi Naklo, Posavec, 
Lesce, Bled, Gorje vse do 
Rudnega polja. Soočila sta 
se že s prvimi pohodniškimi 
problemi. Miha je že pred 
prvo postajo na Posavcu 
ožulilo in vse naprej ga je 
spremljala bolečina. Ernesta 
je na dolgem in mučnem 
vzponu do Pokljuke zeblo. 
"Končno sva prispela do Ru-
dnega polja, kjer naju je ča-
kal avto. Preoblekla sva se, 
in ker sva bila močno utruje-
na, sva si privoščila 45 mi-
nut počitka," je zaupal Miha. 
Nekaj minut pred deseto 
uro naslednji dan sta prispe-
la do Vodnikovega doma, 
kjer se je Miha okrepčal z 
domačo turško kavo. "Zame 
najboljši 'doping'," je zaupal 
in nadaljeval: "Nabrala sva 

si moči in odrinila naprej 
proti Planiki. Bila sva vse 
bolj utrujena in v prekra-

snih razgledih sploh nisva 
uživala, niti nama ni bilo do 
pogovora." 

V petek ob pol enih popol-
dan sta dosegla cilj – vrh 
mogočnega očaka – in hkra-

ti osvojila izziv, ki sta si ga 
zadala. "Občutki so bili me-
šani, ne vem, če bi lahko re-
kel, da sem bil vesel, saj 
naju je misel na sestop in 
hojo do avta ubijala," je dejal 
sogovornik, ki je imel ob vr-
nitvi v dolino že popolnoma 
pomodrela palca na nogi. 
"Spomnil sem se na čase, ko 
sem še aktivno igral nogo-
met, takšni palci na nogah 
so bili stalnica, a ob spustu s 
Triglava mi je bilo glavno, 
da zdrži poškodovan hrbet." 
Tudi pri Ernestu so se poja-
vili prvi žulji, grabili so ga 
rahli krči, kasneje še boleči-
ne v trebuhu. Pri Vodniko-
vem domu so ju obšle nega-
tivne misli. 
"Dejala sva si, da v hribe ne 
bova več hodila, in se spra-
ševala, kaj nama je tega tre-
ba. Kljub vsemu sva eden 
drugega spodbujala in glede 
na najino vztrajnost, trmo 
ter seveda športnega duha 
nama je uspelo priti do 
avta," je zaupal Miha. 
Ob devetih zvečer tisti dan 
sta prispela domov, srečna, 
lačna in nenaspana. "Spo-
znala sva, da je vse v glavi in 
da se vse da, če se hoče. Ve-
sel sem, da nama je uspelo. 
Kljub vsem negativnim do-
godkom na poti že razmi-
šljava o naslednjem izzivu," 
je sklenil Miha Breznik.

Peš iz Kranja na Triglav
Miha Breznik in Ernest Dulič sta prvi avgustovski četrtek iz Kranja peš krenila na Triglav. Zadala sta si izziv, da vrh najvišje 
slovenske gore dosežeta v štiriindvajsetih urah, in uspelo jima je.

Miha Breznik in Ernest Dulič sta se iz Kranja peš podala na Triglav in ga osvojila v manj 
kot štiriindvajsetih urah. / Foto: osebni arhiv Miha Breznika

NOVI UPRAVNIK V MESTNI OBČINI 
KRANJ

Družba Staninvest je ena od največjih 
družb s področja upravljanja z 
nepremičninami v Sloveniji. Svojo dejav-
nost opravljajo na območju Mestnih 
občin Maribor, Celje, Ljubljana, Kranj in 
na območju ostalih primestnih občin.
 
Zaupa jim več kot 1.300 večstanovan-
jskih in poslovnih stavb, v katerih je več 
kot 20.000 stanovanj in poslovnih pros-
torov. 

Zaupajo jim tudi: Stanovanjski sklad RS, 
Nepremičninski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, Javni 
medobčinski stanovanjski sklad Maribor, 
Pošta Slovenije, Ministrstvo za javno 
upravo, občine Šentjur, Šmarje pri 
Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kranj 
ter številne druge pravne osebe. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

Zavedajo se, da upravljanje stavb zahte-
va nenehno sledenje trendom, ki jih 
narekuje tržišče nepremičnin, zato si 
prizadevajo nuditi kakovostne storitve in 
stremeti k transparentnosti poslovanja. 
Delujejo po načelu dobrega gospodarja in 
imajo nenehno skrb za dobre medsebo-
jne odnose z uporabniki, dobavitelji, 
zaposlenimi in izvajalci del.

ČAS JE ZA SPREMEMBE

Družba Staninvest je januarja 2020 prev-
zela v upravljanje stanovanja in poslovne 
prostore v lasti Mestne občine Kranj. S 
tem je razširila svoje poslovanje tudi na 
Gorenjsko. 

V družbi zagotavljajo, da je konkurenca 
zdrava, če je le prava, zato se bodo 
potrudili, da upravičijo svoj prihod z 
dobrim poslovanjem in prisluhnejo vam, 
vašim idejam in težavam.

Imajo znanje, izkušnje in tradicijo - storitve opravljajo že 
več kot pol stoletja. 
Na nivoju družbe imajo organizirane vse službe z 
namenom kvalitetnega izvajanja sklepov ter zastopanja 
etažnih lastnikov. 

So likvidni in finančno stabilni.

Nudijo 24 urno dežurno številko za nujne klice.

Zagotavljajo do 15-letno financiranje investicij po 
konkurenčnih obrestnih merah.

Nudijo visoko črpanje sredstev iz Eko sklada RS.

Imajo poseben račun za vodenje sredstev rezervnega 
sklada.

9.

So imetniki certifikata Zaupanja vreden upravnik.

Nudijo brezplačno spletno platformo, kjer njihovi uporabniki 
dostopajo do številnih posebnih ugodnosti.

www.staninvest.siinfo@staninvest.si 041 444 667

Brezplačno uredijo celotni postopek pri zamenjavi upravnika.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Poroka je bila sprva 
sicer načrtovana za letošnji 
april, natanko 4. 4., a je pan-
demija slavnostni dogodek 
prestavila za skoraj štiri 
mesece. 
Ker prava ljubezen premaga 
marsikaj, sta se mestna svet-
nica levice Ana Štromajer 
ter podžupan Mestne obči-
ne Kranj in član SD Janez 
Černe odločila, da sta si pre-
več podobna, da bi majhne 
razlike med strankama one-

mogočile njuno zvezo. Kot 
pravita, jima je pri odločitvi 
za pomemben korak poma-
gal tudi župan Matjaž Rako-
vec, ki ju je spodbudil, da se 
poročita na dvorišču gradu 
Khislstein. 
Tako sta se lani na silvestro-
vo zaročila, na predvideni 
datum, 4. aprila, pa sta se 
tam zgolj slikala in odločila, 
da njun veliki dan malce 
prestavita. Ni jima bilo žal, 
saj je bil svečani dogodek 
prvo avgustovsko soboto res 
nekaj posebnega. Žal se ga 

niso mogli udeležiti prijate-
lji iz tujine, se je pa zato z 
njima veselilo blizu petdeset 
svatov. 
Anina poročna priča je bil 
brat, sicer nogometaš Jaka 
Štromajer, Janezova pa pri-
jatelj Toni Cahunek, ki je 
skupaj s televizijcem Anže-
tom Zevnikom skrbel za 
zabavni program. Poročil ju 
je seveda župan Matjaž 
Rakovec, svatba pa se je s 
šampanjcem nadaljevala v 
Layerjevi hiši ter zaključila z 
zabavo v Stolpu Škrlovec.

Poroka po kranjsko
Grad Khislstein, Layerjeva hiša in Stolp Škrlovec so bili, skupaj s svati, 
priča poroke kranjskega podžupana Janeza Černeta in njegove izbranke, 
mestne svetnice Ane Štromajer, po novem Černe.

Nasmejana mladoporočenca Janez in Ana Černe / Foto: osebni arhiv

Vilma Stanovnik

Kljub temu da se kranjske 
košarkarske prvoligašice 
letos spomladi zaradi pande-
mije niso mogle veseliti 
zmag na igrišču, jim razlo-

gov za veselje ni manjkalo. 
Sredi aprila sta skoraj istoča-
sno namreč postali mamici 
članici Triglava Katarina 
Brown (prej Ristić) in Rebe-
ka Abramović. Rebeka je 
rodila hčerkico Sofijo, Katari-

na sina Caira, vsi skupaj pa 
so si delili sobo v porodnišni-
ci. Za novo veselje je nato 
poskrbela še nekdanja košar-
karica Triglava Tjaša Gort-
nar, poročena Cepeda, ki je 
junija povila hčerkico Eleno. 

Veselje košarkaric

Košarkarici Katarina in Rebeka skupaj v porodnišnici / Foto: osebni arhiv

Od lani poleti je v Zgornjih Bitnjah namesto križišča kroži-
šče, v Krajevni skupnosti Bitnje pa so se odločili, da jedrni 
del krožišča uredijo tako, da bo iz njega moč razbrati narav-
ne oziroma kulturno-zgodovinske posebnosti kraja. Kot je 
pojasnil predsednik Sveta Krajevne skupnosti Bitnje in mes-
tni svetnik Tomaž Ogris, so pripravili javni natečaj, nato pa 
so se odločili za izdelavo silhuete replike staroslovanskega 
lonca. Dejstvo je namreč, da so v Bitnjah, na zahodnem 
robu vasi, bogati glineni nanosi, ki so jih prebivalci ob poto-
ku Žabnica izkoristili za razvoj lončarstva. Po natečaju so 
zagotovili sredstva za izdelavo štiristokilogramske silhuete 
staroslovanskega lonca, prejšnji mesec pa so silhueto tudi 
postavili. Izdelana je iz kortena, posebnega jekla, ki bo sča-
soma dobilo lepo, naravno rjavo zaščito, tako kot so jo dobi-
le fasadne plošče na kranjskem Globusu. Avtor silhuete ter 
idejni oče projekta je Janko Proj (drugi z leve), poleg njega 
pa so na sliki med delovno akcijo ob postavitvi še Branko 
Ogris, Tomaž Ogris in Niko Šušteršič. 

V krožišču replika staroslovanskega lonca
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Konec maja je v kranjski občini potekala osemnajsta čistilna 
akcija Očistimo Kranj – Kranj ni več usran. Udeleženci, ki jih 
je bilo okoli petsto, so v skladu z navodili Štaba Civilne zašči-
te Mestne občine Kranj in Komunale Kranj, ki jih je založila z 
vrečami za različne vrste odpadkov, čistili v skupinah z največ 
petimi posamezniki in v primerni oddaljenosti drug od druge-
ga, čiščenje pa je potekalo po širšem območju občine. Krajev-
ne skupnosti so čistile predvsem v svojem okolišu, prav tako 
so očistili okolico nakupovalnih centrov, otroška in športna 
igrišča. Poleg okolice železniške postaje, Trainstationa in 
tovarne Iskra so udeleženci akcije očistili tudi parkirišča in 
poti na Sv. Jošt, Šmarjetno goro, okoli Brda ter v Udinborštu. 
Skupno so zbrali več kot 14 ton odpadkov. Kot je povedal 
vodja čistilne akcije Klemen Markelj, so zaradi pandemije 
morali akcijo iz marca prestaviti na maj, če bo mogoče, pa 
bodo čiščenje in akcijo ozaveščanja nadaljevali tudi jeseni. 

Čistili so mesto in okolico
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Pred upravno stavbo Komu-
nale Kranj od letošnjega 
junija stoji hotel za žuželke. 
Iz odpadnih in naravnih 
materialov so ga izdelali 
zaposleni Fundacije Vincen-
ca Drakslerja. Kot je na pri-
ložnostni slovesnosti ob 
novi pridobitvi povedal dire-
ktor Komunale Kranj Matjaž 
Berčon, si podjetje prizadeva 
za trajnostni razvoj ter pove-
zanost z lokalno skupnostjo, 
in ko so zasadili rože, se jim 
je zdelo prav, da poskrbijo 
tudi za njihovo oprašitev. 

Hotel tudi za žuželke
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V Območnem združenju 
Rdečega križa v Kranju 
(OZRK Kranj) so kupili nov 
avtomobil, ki ga potrebujejo 
za prevoze dnevnih kosil in 
za druge humanitarne akci-
je. »Ob široki paleti aktivno-
sti, ki jih letno izvajamo, 
skrbimo tudi za dnevni raz-
voz hrane oziroma kosil, ki 
ga opravljamo 365 dni na 
leto. Za dnevne prevoze 
potrebujemo zanesljivo in 
varno vozilo, saj je dnevno v 
uporabi v urbanem in pri-
mestnem delu mestne obči-
ne Kranj in drugih občin, s 
katerimi sodelujemo oziro-
ma skrbimo za uporabnike 
socialne in humanitarne 
pomoči. Doslej smo za pre-
voze uporabljali deset let 
star avtomobil, ki pa je svoje 
odslužil. Tako ste v zadnjem 
času naše sodelavce lahko 
opazili v novem vozilu VW 
Caddy,« je pojasnil sekretar 
OZRK Kranj Marjan Potrata 
in dodal, da se Avtohiši Vrtač 
iz Kranja, ki je donirala del 
sredstev za nakup novega 
vozila, iskreno zahvaljujejo 
za sodelovanje.

Imajo nov avto

V običajnih razmerah bi 
Mestna občina Kranj tudi 
letos na slovesni prireditvi 
počastila tako imenovane 
brihte Kranja. Mednje sodi-
jo osnovnošolci, ki so bili 
odličnjaki vseh devet let, ter 
osnovnošolci in srednješol-
ci, ki so na državnih ali med-
narodnih tekmovanjih iz 
znanja ali pri mladinskem 
raziskovalnem delu dosegli 
zavidljive rezultate. Zaradi 
epidemije covida-19 je 
župan Matjaž Rakovec 230 
mladih, med njimi kar 167 
vseh devet let odličnih 
osnovnošolcev, nagovoril 
prek videa. »Rad bi vam 
osebno čestital za to, kar 
vam je kljub mladosti že 
uspelo doseči. Verjamem, 
da je to šele začetek. Ne boj-
te se biti drugačni, upajte si 
iskati tam, kjer ni še nihče. 
Dvomite in odkrivajte nove 
poglede in razumevanja,« 
jim je sporočil župan Mat-
jaž Rakovec. S svojimi misli-
mi in dobrimi željami so 
poleg župana Rakovca 
sodelovali tudi drugi uspeš-
ni Kranjčani. Vsi letošnji 
kranjski uspešni mladi 
talenti so v spomin dobili 
knjigo Drevo želja.

Mladi in uspešni


