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Jubilej 
Teniškega kluba 
Triglav
Ob šestdesetletnici Teniškega 
kluba Triglav Kranj so pripravili 
slovesnost ter začetnikoma 
kranjskega tenisa Arturju Žnidarju 
in prof. Ladu Kustru razkrili 
spominski obeležji.
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Za novo leto 
novi načrti
Zadnji dnevi leta so 
navadno usmerjeni v 
prihodnost, zato je župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar razkril nekaj 
načrtov za naslednja leta.
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Vilma Stanovnik

Prejšnji teden so nogometa-
ši Triglava z najmodernejšo 
umetno podlago dobili 
odlične pogoje za vadbo in 
tekmovanja.
»Kranj je res športno me-
sto, saj letno skoraj tri mili-
jone evrov namenimo za 
sofinanciranje športnih pro-
gramov, plače trenerjev in 
športno infrastrukturo. Ker 
smo letos pri investicijah 
znižali gradbene stroške, 
smo 250 tisoč evrov name-
nili za to pomembno prido-
bitev, na kateri bodo lahko 
trenirali in tekmovali števil-
ni nogometaši,« je v 
slavnos tnem nagovoru ob 
novi pridobitvi v športnem 
centru Kranja poudaril žu-
pan Boštjan Trilar.
»Za nas je današnji dan res 
čustven, saj smo dobili naj-
boljše pogoje za treniranje 
v Sloveniji. Na tej novi 

umetni travi bomo lahko 
tako trenirali kot igrali in 
zmagovali,« je poudaril 
predsednik Nogometnega 
kluba Triglav Beno Fekonja 
ter pozdravil množico zbra-
nih nogometašev, njihovih 
staršev in gostov.
"Zelo rad sem se odzval va-
bilu na današnjo slove-
snost, saj nova pridobitev 
zagotavlja ustrezne pogoje 
velikemu številu otrok, ki 
bodo lahko napredovali v 
igri, ki jo imajo najraje,« je 
med drugim povedal novi 
predsednik Nogometne 
zveze Slovenije Radenko 
Mijatovič, o novi pridobitvi 
pa je spregovoril tudi pred-
stavnik izvajalcev, podjetja 
Greenfields Gerrith van 
Weeghel, ki je kranjskemu 
klubu predal tudi certifikat 
o uporabnosti igrišča.

Več na strani 20

Odlični pogoji za zmage

Vilma Stanovnik

V lanskem prazničnem de-
cembru je bil Kranj progla-
šen za najlepše okrašeno 
slovensko mesto, za ta laska-
vi naslov pa se poteguje tudi 
letos, ko je v mestu ne le 
praznično, ampak tudi zelo 
živahno. Prireditve potekajo 
že ves mesec, prvič pa je bil 
stari Kranj do zadnjega ko-
tička poln že ob prižigu luči 
in uvodnem koncertu vokal-
ne skupine Bassless. Slove-
sno je bilo zlasti pred Pre-
šernovim gledališčem, kjer 
so se prižgale luči na božič-
no-novoletnem drevesu, ki 
ga je blagoslovil župnik v 
Kranju Vinko Podbevšek. 
»Blagoslavljam božično-no-
voletno drevo pa tudi tiste, ki 
se bodo v prazničnih dneh 
zbirali okrog njega. Vsem 
občanom in meščanom vo-
ščim blagoslovljene božične 
praznike, v novem letu pa 
zdravja, uspehov in miru,« je 
ob blagoslovu med drugim 
povedal župnik Vinko Pod-
bevšek. Množico zbranih na 
Glavnem trgu in sosednjih 
ulicah je nato nagovoril tudi 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar. »Mesto Kranj letos šteje 
760 let, mi pa nismo pripra-
vili zgolj toliko, ampak več 
kot sto tisoč lučk. Tukaj se bo 
vsak dan kaj dogajalo, pripra-
vili smo lep in zanimiv pro-
gram za vse generacije in 

priložnosti za zabavo bo res 
zadosti,« je poudaril župan 
Boštjan Trilar.
Že naslednji dan je obisko-
valce, zlasti najmlajše, poz-
dravil prvi od decembrskih 
dobrih mož, Miklavž, prej-
šnji teden so v mesto prišli 
Tuba božički, ta četrtek pa bo 
v mesto ob 17. uri prišel še 
Dedek Mraz. Otroke so nav-

dušili tudi Pika Nogavička, 
Mojca in Kaličopko ter seve-
da škrat Kranček. Zaživela 
sta pravljična vasica in gozd, 
nasmejati se je bilo moč 
stand-up komikom ter uživa-
ti na koncertih za vse okuse. 
Še posebno slovesen je bil 
četrtkov Županov koncert z 
Vladom Kreslinom in Mali-
mi bogovi, danes pa v mesto 

vabi skupina A Beatles Tri-
bute. Jutri sledi zabava s 
prekaljeno skupino Narissa-
ni, decembrske prireditve 
pa se bodo zaključile s 
silves trovanjem. Zadnje se-
kunde letošnjega leta bo 
moč odštevati s skupino Jo-
ške v'n in Tomom Jurakom 
ter seveda v prijetni družbi v 
osvetljenem Kranju. Srečno!

Prešerni december vabi
Praznično vzdušje se je v Kranju začelo prvo decembrsko soboto ob občinskem prazniku in bo trajalo 
vse do zadnje letošnje sobote, ki se bo ob polnoči prevesila v novo leto.

OBČINSKE NOVICE

Okolju prijazen nov 
avtobus

Mestna občina Kranj je ku-
pila nov, okolju prijazen av-
tobus, tako imenovani mi-
kro hibrid, ki ima vrsto 
prednosti.
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KULTURA

Veseli glasbeni 
december
Od Miklavža do Tuba božič-
kov bi lahko v enem stavku 
strnili bogat koncertni spo-
red, ki so nam ga v decem-
bru namenili učenci in učite-
lji Glasbene šole Kranj. 
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ŠPORT

Rad bi bil najboljši na 
svetu
Plavalec kranjskega Triglava 
Peter John Stevens je na sve-
tovnem prvenstvu v kratkih 
bazenih na 50 metrov prsno 
osvojil srebrno medaljo. V klu-
bu so nanj ponosni in je pravi 
zgled mladim plavalcem.
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ZANIMIVOSTI

Ne bojmo se čustev
O tem, da je svet čustev bar-
vit in bogat ter da se je treba 
o čustvih pogovarjati tudi že 
z najmlajšimi, govori slikani-
ca 7 ujetih junakov avtorice 
Mateje Debeljak.
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Drage Kranjčanke in Kranjčani, že 
drugo leto na široko gradimo zgodbo 
sodelovanja, Kranj odpiramo svetu in 

premikamo stvari naprej.
Pridite v lepo okrašeno in živahno mesto,  

ki razvaja s privlačno ponudbo in številnimi 
prireditvami.

ZA PRAZNIKE VAM ŽELIM MIRU 
IN TOPLINE, V NOVEM LETU PA 

DRZNOSTI IN POGUMA.
SREČNO V 2017.

Župan MO Kranj Boštjan Trilar
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Kranj, januar 2017

JANUAR 2017

KAM
GREMO?
Ko brez miru okrog divjam, prijatli pra-
šajo me, kam? Ponarodelo vprašanje 
našega največjega pesnika se je znašlo 
na zadnji strani zadnje edicije najobse-
žnejše slovenske serije “romana v sli-
ki”. Meksikajnarje je ustvaril kranjski 
stripar Zoran Smiljanič skupaj z Ma-
rijanom Pušavcem. Za celoten opus, 
ki pripoveduje zgodovinsko zgodbo o 
meksikajnarjih, Slovencih, ki so se šli 
v Mehiko borit za habsburškega nad-
vojvodo Maksimiljana, sta potrebovala 
častitljivih deset let. Saga je končana in 
18. januarja bodo v Mestni knjižnici 
Kranj odprli razstavo Zadnja roman-
tična pustolovščina, odprtju pa bo 
sledil pogovor z avtorji.

PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI

Praznično okrašen Kranj je ob decembrskih prireditvah znova poln obiskovalcev,  
ki so uživali tudi na četrtkovem Županovem koncertu Vlada Kreslina in Malih bogov. 
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Kranjske novice, torek, 27. decembra 2016

V 97. letu starosti je 1. 
decembra umrl pravnik in 
ekonomist dr. Ljubo Sirc. 
Bil je uveljavljen tudi v med-
narodni ekonomiji in usta-
novitelj londonskega inšti-
tuta za proučevanje komu-
nističnih oziroma postko-
munističnih gospodarstev. 
Po rodu je bil Kranjčan iz 
podjetniške družine. Po 
maturi je v Ljubljani študi-
ral pravo, že zelo zgodaj pa 
ga je začela zanimati tudi 
ekonomija. 
Ob nemški okupaciji med 
drugo svetovno vojno se je 
njegova družina umaknila v 
Ljubljano, saj ji je grozila 
izselitev v Srbijo. Po vojni si 
je prizadeval obnoviti večs-
trankarski sistem in je bil 
zaradi svoje politične dejav-
nosti na Nagodetovem pro-
cesu obsojen na smrt, kar je 
bilo kasneje spremenjeno v 
20-letno zaporno kazen. 
Skupaj z njim je bil obsojen 
tudi njegov oče, ki je leta 
1950, kmalu po pogojni 
izpustitvi, tudi umrl.

V zaporu je prebil sedem let 
in se nato 1955. leta umaknil 
v Veliko Britanijo. Iz ekono-
mije je doktoriral v Švici, 
predaval pa v Bangladešu in 
Glasgowu, kjer se je tudi 
sklenila njegova dolga in 
bogata življenjska pot. V Slo-
veniji je bil leta 1991 politič-

no rehabilitiran z razveljavi-
tvijo sodbe iz Nagodetovega 
procesa. Leta 1992 je kot 
član LDS kandidiral na voli-
tvah za predsednika republi-
ke. Leta 2001 je prejel bri-
tansko odlikovanje CBE. 
Leta 2004 pa je bil med 
pobudniki ustanovitve Zbo-
ra za republiko. Mestna 
občina Kranj mu je leta 2003 
za prispevek na družbe-
no-političnem področju 
podelila naziv častni občan.

Dr. Ljubo Sirc je bil dobrosr-
čen človek, brez zle misli. 
Ne glede na trpljenje in kri-
vice, ki so ga doletele, pri 
njem ni bilo zaslediti sovraš-
tva ali zagrenjenosti. Razmi-
šljal in deloval je s ciljem, da 
prispeva v prid gospodarske-
ga razvoja družbe.

V spomin častnemu 
občanu dr. Ljubu Sircu

»Kar živi, umre, da se iz časnosti prelije v večnost.« 
(William Shakespeare)

Dr. Ljubo Sirc / Foto: STA

Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Samo Lesjak, 
Mateja Rant, Vilma Stanovnik, Ana Šubic

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 
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Mestna občina Kranj je kupi-
la nov, okolju prijazen avto-
bus, tako imenovani mikro 
hibrid, ki ima vrsto prednos-
ti. Glede na starejše avtobuse 
porabi najmanj 20 odstotkov 
manj goriva, kar pomeni več 
kot 200 gramov CO2 manj 
na kilometer in 160 ton CO2 
manj v življenjski dobi vozi-
la. Pri izpustih škodljivih 
snovi pa je bilanca še boljša: 
95 odstotkov manj izpustov 
trdih delcev in 97-odstotno 
zmanjšanje izpustov dušiko-
vih oksidov v primerjavi s 
starimi avtobusi.

Nov avtobus je v upravljanju 
koncesionarja Alpetoura 
Kranj in že vozi na progi jav-
nega potniškega prometa 
številka 7, to je na relaciji 
Globus–Mlaka–Globus. 
Mestna občina Kranj je za 
nakup avtobusa plačala 
271.328 evrov in za to pri-
dobila 80 odstotkov nepo-
vratnih sredstev Ekosklada, 
preostanek do nakupne 
vrednosti pa je prispevalo 
podjetje Alpetour. V letu 
2017 je v načrtu nakup še 
dveh okolju prijaznih avto-
busov.

Okolju prijazen nov avtobus

Okolju prijazen avtobus že vozi na relaciji Globus–Mlaka–
Globus.

V Kranju po novem obratuje 
brezžično omrežje Wi-Fi 
KRANJopen, ki pokriva celo-
tno stavbo Mestne občine 
Kranj, mestno jedro in kra-
jevne skupnosti, kjer je Wi-Fi 
na voljo na avtobusnih posta-
jališčih ali na prostorih pred 
krajevnimi skupnostmi.
V prvih dveh tednih delovan-
ja javnega brezžičnega omre-
žja KRANJopen se je nanj 
prijavilo več kot 3900 različ-
nih uporabnikov, ki so prene-
sli več kot 200 gigabajtov 
vsebin. To je spodbuden 
znak in dobra popotnica za 
zagon nove mobilne aplikaci-
je iKranj, ki deluje na pamet-
nih napravah z operacijskim 
sistemom Apple in Android 

oziroma neposredno v mobil-
nih in spletnih brskalnikih. 
Povezava za prenos je na vol-
jo na domači spletni strani 
občine, v trgovinah AppStore 
in Google Play.
Splošen dostop do interneta 
prek omrežja KRANJopen je 
prijavljenim uporabnikom 
na voljo do dve uri na dan. 
Ko uporabnik prekorači 
dovoljen čas uporabe brez-
plačnega interneta, ga sis-
tem na to opozori. Pokritost 
s signalom se bo v prihod-
njem letu še dograjevala na 
obljudenih lokacijah v mes-
tu in po krajevnih skupnos-
tih. Še več informacij najde-
te na spletni strani občine 
www.kranj.si.

Brezžično omrežje Wi-Fi

Zemljevid pokritosti z brezžičnim omrežjem

Vsaka postaja (Globus, 
Čebelica, Planina otok, 
Športni park, Šorlijevo nase-
lje in Lekarna) ima po deset 
ključavnic in po pet koles, 
skupaj trenutno trideset 
koles. Kolesa bodo čez zimo 
ustrezno shranjena. 
»Izposoja koles je že pov-
sem konkreten ukrep traj-
nostne mobilnosti. Tako v 
prakso uvajamo aktivnosti, 
da v naslednjih petih do sed-
mih letih s sinergijskim 
učinkom več ukrepov dose-
žemo zmanjšanje izpustov 
ogljikovega dioksida za 21 
odstotkov, da v Kranju ne 
govorimo več o preseganju 
prisotnosti delcev PM 10, da 
se vpadnice razbremenijo za 
35 odstotkov in imamo v 
mestu za 35 odstotkov več 
kolesarjev,« je bil ob vzpos-
tavitvi samopostrežnih kole-
sarskih postaj zadovoljen 
župan Boštjan Trilar.
V okviru izposoje koles je 
predvidena letna članarina 
ob registraciji v sistem. 
Registracija v sistem bo pre-
dvidoma mogoča v Turistič-

no informacijskem centru 
na Glavnem trgu v starem 
Kranju in na samih termi-
nalih za enkratne uporabni-
ke. Mestna občina Kranj je v 
prvi fazi v sistem investirala 
80 tisoč evrov, strošek letne-

ga vzdrževanja pa je ocenjen 
na 15 tisoč evrov.
V letu 2017 je skladno s 
Celostno prometno strategi-
jo in načeli trajnostne 
mobilnosti predvidena raz-
širitev sistema z vsaj še dve-

ma dodatnima postajama. 
Pri tem pričakujejo pozitiv-
ni vpliv na okolje z zmanjša-
njem onesnaženja s CO2 ter 
zmanjšano potrebo po par-
kiriščih v mestnem jedru in 
ožjem središču Kranja.

Po mestu Kr-s-kolesom
Na šestih postajah je postavljen sistem za izposojo koles Kr-s-kolesom, ki bo polno zaživel drugo leto 
spomladi. 

Postaja sistema za izposojo koles pri Globusu

»Kapital nastane tako, da podjetje dela z 
dobičkom. To je dokaz, da podjetje prav in 
učinkovito dela. Del ustvarjenega prihodka je 
treba pustiti podjetju za razvoj. Če začnejo 
sindikati zahtevati višje plače brez povečanja 
produktivnosti, potem se bo zataknilo in bodo 
prebivalci sami trpeli, ker so zahtevali preveč in 
zmanjšali možnosti za prihodnji razvoj.«



Občinske novice

3Kranjske novice, torek, 27. decembra 2016

Vilma Stanovnik

Letošnje leto zaključujete s 
kar nekaj pomembnimi pri
dobitvami. Ena od teh je 
tudi mobilna aplikacija 
iKranj, ki na enem mestu 
združuje vse pomembne do
godke in dejavnosti občine, 
zavodov ter društev. Kakšno 
vlogo pripisujete temu?
»Najpomembnejše pri vzpo-
stavitvi te aplikacije se mi 
zdi, da smo ugotovili, da del 
informacij prepočasi pride 
do naših občank in občanov. 
Sicer smo do sedaj zelo 
uspešno uporabljali klasične 
informacijske kanale, kot so 
tiskani mediji pa tudi radij-
ske in televizijske postaje, 
plakati in zgibanke. Vendar 
so to mediji, ki jih ljudje ni-
majo vedno pri sebi in za 
posredovanje objave potre-
bujejo tudi nekaj časa. Gle-
de na Trajnostno urbano 
strategijo, v kateri smo rekli, 
da Kranj želi biti pametno 
mesto, pa je nova aplikacija 
iKranj – poleg brezplačnega 
Wi-Fi-interneta za občane in 
turiste KRANJopen – eden 
od pomembnih korakov. 
Vsak lastnik pametnega te-
lefona ali tablice v vsakem 

trenutku lahko vidi, kaj se v 
Kranju dogaja, kateri dogod-
ki se obetajo. Prav tako je 
moč dobiti koristne infor-
macije o knjižnici, o taksi-
službah, lokacijah meritev 
hitrosti z radarjem, parkiri-
ščih, kolesarskih poteh in še 
o marsičem. Domačini in 
turisti bodo lahko izvedeli 
novice o tem, kaj se dogaja v 
občini, pa tudi o storitvah, 
od gostiln do vsega ostalega. 
Meni se zdi posebno po-
membna zlasti nova mo-
žnost dvostranske komuni-
kacije s krajani, ki bodo pre-
ko te aplikacije lahko sporo-
čali, kaj si želijo oziroma kje 
je treba kaj popraviti in iz-
boljšati. Lahko bodo dodali 
tudi svoje ideje in pomisle-
ke, podobno kot sedaj na 
spletni strani Kr' Povej. To 
se mi zdi eden najbolj so-
dobnih načinov participacije 
občank in občanov. Trenu-
tno je v uporabi testna verzi-
ja, saj aplikacija deluje še 
poskusno. Želimo pa si, da 
si jo naloži čim več Kranj-
čank in Kranjčanov. Od kon-
ca januarja si bo moč naloži-
ti tudi opomnike za dogod-
ke, ki bodo posameznike 
zanimali.«

Novost, ki jo na občini uvaja
te z začetkom novega leta, je 
tudi skupna svetovalna pisar
na Upravne enote in Mestne 
občine Kranj za gradnje. Za 
kakšno pisarno gre in kdaj 
naj bi začela delovati?
»Pisarna naj bi začela delo-
vati 11. januarja, za začetek 
ob sredah med 15. in 16. 
uro. Že letos na začetku leta 
je občina uvedla pisarno po-
sebej za pomoč občanom 
glede prostorskih zadev in 
delovanje se je izkazalo kot 
pomembna rešitev, saj 
Upravna enota v tem letu 
beleži precejšen upad števila 
strank, kajti ljudje so že v tej 
pisarni dobili precej potreb-
nih informacij glede gra-
dnje. Namen nove skupne 
pisarne, ki bo delovala v pri-
tličju občine, soba 109, pa 
je, da bodo občani lahko v 
njej dobivali informacije 
glede statusa zemljišč oziro-
ma podatke, ali je zemljišče 
zazidljivo ali ne ter kakšni 
so pogoji gradnje. Izvedeli 
bodo, kaj potrebujejo v pri-
merih, ko gre za prodajo ze-
mljišč, darilno pogodbo ali 
dedovanje in podobno. Lah-
ko se bodo posvetovali z 
Upravno enoto o čisto kon-
kretnih primerih. Naj pa 
opozorim, da bo pisarna na-
menjena zgolj občanom 
Mestne občine Kranj oziro-
ma lastnikom nepremičnin 
na območju naše občine. 
Seveda pa postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja še 
vedno ostaja izključno v pri-
stojnosti Upravne enote, pi-
sarna bo pomagala le z in-
formacijami, ki bodo lastni-
ku oziroma investitorju po-
magale pri odločitvi, kaj želi 
narediti z nepremičnino. 
Tako bo nato postopek na 
Upravni enoti lažji.«

Torej bo občanom prihra
njen čas, ko je bilo treba več
krat od vrat do vrat in zbirati 
informacije?
»Ravno na to so nas občan-
ke in občani opozarjali na 
fokusnih delavnicah in sre-
čanjih. Češ da pridejo na ob-
čino in morajo nato na 
Upravno enoto pa nazaj na 
občino in da si želijo, da bi 
lahko celovito informacijo 
dobili na enem mestu, ne pa 
da hodijo od vrat do vrat. Če 
se bo izkazalo, da ena ura na 
dan v skupni svetovalni pi-
sarni ne bo dovolj, bomo se-
veda delovni čas pisarne po-
daljševali.«

Tudi na kranjskih cestah, 
zlasti med Laborami in Ko
roško cesto, je bilo v zadnjih 
tednih opaziti nekaj dobro
došlih sprememb na bolje. 

Prav urejanje cest pa je eden 
od pomembnih izzivov v na
slednjih letih ...
»Prometna problematika je 
za nas zelo pomembna. Ker 
smo želeli izvedeti, kakšne 
načrte ima na našem obmo-
čju država, pa smo pred 
kratkim znova obiskali mi-
nistra za infrastrukturo Pe-
tra Gašperiča. Minister naše 
prioritete pozna, ker smo 
bili že večkrat pri njem. Naj-
prej smo se mu zahvalili, 
ker so izpolnili obljubo in 
prenovili državno cesto od 
Labor do Zlatega polja. Se-
veda smo vsi skupaj opazili, 
da še ni prenovljen Savski 
most. Razlog za to je, da bo 
most v celoti rekonstruiran. 
Celotna rekonstrukcija mo-
stu je predvidena za leti 
2017 in 2018, njena vre-
dnost pa je okoli tri milijone 
evrov.“

V slabem stanju je tudi Delav
ski most. Ste se pogovarjali 
tudi o prenovi tega mostu?
»Tudi Delavski most je re-
snično potreben prenove, 
saj se na nekaterih mestih 
vidi že celo armatura. Pre-
nova je predvidena v letu 
2019, zato smo ministru in 
direkciji priporočili, da do 
takrat poskrbijo vsaj za nuj-
no vzdrževanje oziroma sa-
nacijo, da ne bi bila škoda še 
večja. Je pa dobra novica, da 
sta že izdelana tako projekt 
za prenovo Savskega mosta 
kot tudi za prenovo Delav-
skega mosta. Ob tem naj 
tudi povem, da sta pri pove-
zovanju z ministrstvom veli-
ko pripomogla poslanec 
SMC v državnem zboru 
Branko Zorman in svetnik 
Primož Terplan.«

Še vedno je kritična cestna 
povezava med Šenčurjem in 
Kranjem. Ste se dogovorili 
kaj novega?
»Seveda smo govorili tudi o 
tem. Drugo leto naj bi se 
razširilo krožišče, s čimer se 
bo promet že pospešil. 
Ključna pa je nato izgradnja 
štiripasovnice Šenčur–
Primskovo, ki naj bi pro-
blem dokončno rešila. Na 
ministrstvu so povedali, da 
je največji izziv podvoz pod 
avtocesto. Projektne rešitve 
so že narejene, dogovorili pa 
smo se, da bomo pomagali 

pri odkupu zemljišč, če bo 
to potrebno. Tako naj bi 
gradbeno dovoljenje prido-
bili v letu 2018, nato pa bo 
sledila izvedba. Prav tako se 
dogovarjamo o novem križi-
šču na Laborah, s čimer 
bomo Iskratelu omogočili 
dostop in s tem širitev proi-
zvodnje.«

Problematična je tudi pre
nova Kidričeve ceste ...
»Pogovarjali smo se tudi o 
rekonstrukciji Kidričeve ce-
ste, ki še ni v proračunu za 
drugo leto ali leto 2018, gra-

dila pa se bo istočasno kot 
avtobusni terminal, s čimer 
se strinjajo tudi na ministr-
stvu. Ob tem bi rad poudaril, 
da je sodelovanje z ministr-
stvom in direkcijo za infra-
strukturo odlično, in dogovo-
rili smo se, da se dobivamo 
vsake četrt leta, s čimer raču-
nam, da se bodo naši načrti 
še hitreje uresničevali.«

Kranj je bil lani proglašen za 
najlepše praznično okraše
no mesto, praznike in tudi 
ostale zimske mesece pa bo
ste znova oživili z avtobusno 
povezavo med Kranjem in 
Krvavcem ter obveznimi za
bavami po smučanju, tako 
imenovanem apres skiju ...
»Pod Krvavcem primanjku-
je parkirišč, vsi tudi nimajo 
možnosti prevoza z avtomo-
bili in zato bo celo zimo na 
voljo brezplačna avtobusna 
povezava med Kranjem in 
smučiščem Krvavec. Smu-
čalimbus, kot so ga poime-
novali, bo vozil od četrtka do 
nedelje, med božično-novo-
letnimi prazniki in zimski-
mi počitnicami pa vsak dan. 
Povezava bo do konca smu-
čarske sezone, predvidoma 

do 19. marca 2017, in je na-
menjena vsem, ki se odprav-
ljajo na celodnevno smuča-
nje in želijo biti glede prevo-
za brezskrbni. Vstop na av-
tobus je brezplačen s smu-
čarsko vozovnico, ki si jo 
lahko zagotovite na Turistič-
nem informacijskem centru 
na Glavnem trgu 2 ter na 
glavni avtobusni postaji, po-
leg dobite še kupon za brez-
plačni čaj na smučišču. Brez 
smučarske vozovnice pa bo 
cena prevoza 2,70 evra. Ob 
vrnitvi v Kranj bo poskrblje-
no za apres ski na Sloven-

skem trgu ob drsališču. Tam 
bo glasba pa tudi vse ostalo, 
kar sodi v ponudbo zabave 
po smučanju.«

V tem mesecu se je v Kranju 
res veliko dogajalo in tudi v 
zadnjih decembrskih dneh 
ne bo drugače.
»Verjamem, da je bila veči-
na občank in občanov že na 
zanimivih decembrskih pri-
reditvah v starem Kranju, 
vsem pa priporočam, da do 
novega leta pridejo vsaj še 
trikrat: enkrat s prijatelji, 
enkrat s sodelavci in enkrat 
z družino. Letos je kar nekaj 
novosti, od pravljične vasice 
pred Prešernovim gledali-
ščem do pravljičnega gozda 
pri vodnjaku, kjer je moč 
narediti lepo fotografijo v 
Božičkovih sankah. Seveda 
bo poskrbljeno tudi za silve-
strovanje. Letos bo to pote-
kalo s skupino Joške v'n in 
Tomom Jurakom.«

Kakšne so vaše novoletne 
želje?
»Želim, da bi vse delali z do-
bro voljo, s pozitivno energi-
jo. Tako je vse lažje in tako 
tudi več dosežemo.«

Za novo leto 
novi načrti
Zadnji dnevi leta so navadno usmerjeni v prihodnost, zato sva se z 
županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem pogovarjala predvsem 
o načrtih za novo in tudi naslednja leta.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Aplikacija iKranj je brezplačno na voljo v spletnih trgovinah 
Android (GooglePlay) in Apple (App Store).

Na decembrski seji so kranjski mestni svetniki z 
večino glasov za sprejeli Odlok o proračunu za 
leto 2017. V njem je predvidenih približno 55 
milijonov prihodkov in okoli 60 milijonov 
odhodkov. »Najbolj se mi zdi pomembno, da so 
v proračunu zagotovljena sredstva, s katerimi 
bomo lahko izpeljali pomembne projekte,« je 
povedal župan Boštjan Trilar in dodal, da naj bi 
bil že v prvih mesecih novega leta pripravljen 
tudi proračun za leto 2018. 
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Medobčinski inšpektorat, ki 
ga vodite, ne skrbi zgolj za 
kranjsko občino, ampak še za 
nekaj sosednjih. Za katere?
»Medobčinski inšpektorat 
Kranj trenutno, do konca 
tega meseca, še izvaja naloge 
za sedem občin. Poleg Mest-
ne občine Kranj so občine 
ustanoviteljice še Tržič, 
Naklo, Preddvor, Jezersko, 
Šenčur in Cerklje na Gorenj-
skem. Z novim letom bo v 
našem inšpektoratu še šest 
občin, saj je občina Naklo 
izstopila, ostale občine pa so 
spremembo odloka že pred 
časom potrdile.«

Koliko zaposlenih je v vašem 
uradu in kakšne so njihove 
glavne naloge?
»Trenutno nas je zaposlenih 
osemnajst. Poleg mene so to 
še inšpektorji in redarji ter 
višja referentka. Ločeno je 
področje inšpekcijskega nad-
zora ter medobčinskega 
redarstva. Inšpektorji vodijo 
inšpekcijske postopke po 

odlokih, ki so jih sprejele 
občine, in po državnih zako-
nih, kot je na primer Zakon 
o cestah. Medobčinski redar-
ji se ukvarjajo predvsem s 
področjem prometa, določe-
ne nadzore pa izvajajo tudi z 
drugih področij, kot je na 
primer javni red in mir.«

S čim se inšpektorji zadnje 
čase največ ukvarjajo, kjer je 
največ težav?
»Lahko rečem, da smo imeli 
v zadnjem času največ 
inšpekcijskih postopkov s 
področja komunalne uredit-
ve. Odlok o odvajanju in 
čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode 
na območju Mestne občine 
Kranj namreč določa, da se 
je treba v določenem času 
priklopiti na kanalizacijo. 
Za tiste, ki so se bili dolžni 
priklopiti, pa se niso, smo 
izvedli inšpekcijske postop-
ke in jih s tem postopkom 
»prisilili« k temu, da so 
izpolnili svojo obveznost. 
Prav tako se ukvarjamo s 
preglednostjo javnih cest. 

Navadno gre za nepravilno-
sti pri živi meji oziroma 
ostalih rastlinah, ki zmanj-
šujejo preglednost. Pri delu 
redarjev pa sta najpomem-
bnejši nalogi preverjanje 
nepravilnega parkiranja in 
opravljanje meritev hitrosti 
z nepremičnim radarjem. 
Poleg tega ugotavljajo tudi 
druge prekrške, kot sta na 
primer neuporaba varnost-
nega pasu ali uporaba mobi-
tela med vožnjo, kar ni 
dovoljeno. Tudi te prekrške 
ugotavljajo in sankcionirajo 
redarji.«

Trenutno poteka kar nekaj 
polemik o predlogu novele 
zakona o občinskem redars-
tvu, ki naj bi občinskim 
redarjem dal dodatna poobla-
stila. Za kakšne novosti gre?
»V javnosti je bilo res pred-
stavljeno, da se pooblastila 
redarjev zelo širijo, jaz pa 
mislim, da se ne širijo, 
ampak se podrobneje dolo-
čajo njihove pravice. Ena 
izmed teh je postopek ob 
zadržanju osebe, ki se temu 

upira ali želi pobegniti. Vel-
javni zakon določa, da sme 
redar zoper tako osebo upo-
rabiti sredstva za vezanje in 
vklepanje, ne sme pa za 
izvedbo tega uporabiti fizič-
ne sile. Novela to pooblastilo 
jasno določa. Zato so spre-
membe nujne, niso pa to 
spremembe, ki bi redarjem 
dajale bistveno večja poobla-
stila, kot so jih redarji imeli 
doslej. Po mojem mnenju 
gre zgolj za bolj natančno 
opredelitev njihovih poobla-
stil, kar jim bo omogočalo 
tudi boljše delo.«

Ali imajo redarji pri svojem 
delu tudi izkušnje z napadi 
ali grožnjami?
»Slabih izkušenj glede 
napadov na redarje do sedaj 
v Kranju ni bilo, občasno pa 
ugotavljamo nespodobno 
vedenje in tudi hude besede 
na njihov račun. To je seve-
da prekršek. Redarji so z 
uveljavitvijo Zakona o redar-
stvu dobili določena poobla-
stila, ki so enaka, kot jih ima 
policija. Nimajo pa redarji 

toliko pooblastil za izvedbo 
določnega postopka, kot jih 
ima policist. Tako so včasih 
težave, kako speljati določen 
postopek, saj tako policist 
kot redar obravnavata enak 
prekršek, s tem da redar z 
manjšimi pooblastili, kot jih 
ima policist.«

Tudi zato gotovo veliko 
sodelujete s policijo?
»Sodelovanje s policijo je 
seveda pomembno, saj smo 
oboji zadolženi za zagotav-
ljanje dobrih varnostnih 
razmer. Bistvena razlika je, 
da policija med drugim skr-
bi tudi za področje krimina-
litete pa tudi za zagotavlja-
nje reda na javnih priredit-
vah in javnih shodih. Ker 
pa oboji skrbimo za varnost 

ljudi in premoženja, redno 
sodelujemo glede informa-
cij s področja varnosti, 
medsebojno pa se tudi 
usklajujemo, kdaj in kje je 
treba povečati našo prisot-
nost. Sodelujemo tudi pri 
skupnih nadzorih, predv-
sem na področju prometne 
varnosti.« 

Je v občini zadosti redarjev?
»Kadrovsko sicer nismo 
popolnoma zasedeni, ven-
dar pa se je število redarjev 
določalo z Občinskimi pro-
grami varnosti, ki so jih 
sprejele posamezne občine. 
Ocenjujem, da je sistemati-
zacija delovnih mest ustrez-
na, tako da bomo v prihod-
njem letu zaposlili še dva 
nova sodelavca.«

Redarjem natančneje 
določajo pravice
Mitja Herak je vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj in pravi, da redarji s predlogom 
novele zakona ne bodo dobili bistvenih dodatnih pooblastil, ampak bodo njihove pravice zgolj 
podrobneje določene.

Mitja Herak, vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Kranj / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Rodila sem se v Kranju in 
otroška leta preživela na 
Rupi. V Mariboru sem nare-
dila srednjo šolo za medicin-
ske sestre in se zaposlila v 
Zdravstvenem domu Kranj. 
Delala sem na vseh oddelkih, 
med drugim sem trinajst let 
vodila ambulanto za nujno 
medicinsko pomoč. Kmalu 
sem začela sodelovati tudi z 
Rdečim križem, kjer še sedaj 
učim prvo pomoč kandidate 
za voznike motornih vozil. 
Pri Zdravstvenem domu 
Kranj sem vodila tudi planin-
sko sekcijo. Sedaj sem upo-
kojena. Imam sina, ki z dru-
žino živi na Bledu.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Sem v svetniški skupini 
DeSUS, saj sem lani sep-
t e m b r a  n a d o m e s t i l a 
Andrejko Majhen. Za zdaj 

slabih izkušenj pri delu 
nimam. Se pa še učim od 
sodelavcev, ki imajo več 
političnih izkušenj.«

Ali kot svetnica lahko prod-
rete s svojimi predlogi?
»Člani naše svetniške skupi-
ne se dobivamo ob ponedelj-
kih. Takrat so dobrodošli 
tudi ostali člani. Pogovori-
mo se o predlogih in pobu-
dah in če presodimo, da je 

treba, jih posredujemo tudi 
na seji. Menim, da svetniki 
še vedno pozabljamo, da so 
nas izvolili občani in da 
moramo, ne glede na stran-
karsko pripadnost, podpreti 
predloge, ki so dobri za 
Kranj. Ker sem bila izvolje-
na tudi v svet Krajevne sku-
pnosti Zlato polje, se trudim 
tudi tam.«

Kaj bi bil za vas kot svetnico 
uspeh ob koncu mandata?
»Želim si, da bi lahko ure-
sničili čim več realnih želja 
naših občanov. Napredek 
je, vendar je veliko ovir, od 
papirologije do denarja. Ker 
sem bila celo delovno dobo 
v službi, ki skrbi za zdravje 
občanov, in ker sem po srcu 
Kranjčanka, si želim za 
Kranj vse najboljše. Želim, 
da bi bilo mesto ob popol-
dnevih in večerih spet pol-
no sprehajalcev in da bi se 
tam večkrat srečevali s pri-
jatelji. Tudi ob takšnih sre-
čanjih se lahko porodijo 
nove dobre ideje.«

Mesto naj bo spet polno 
sprehajalcev
Tako pravi mestna svetnica DeSuS Helena Sitar, ki ima v mestnem svetu 
šele dobro leto izkušenj.

Helena Sitar

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Vse življenje živim v Kra-
nju. Po poklicu sem učitel-
jica geografije in anglešči-
ne. Več kot šestnajst let 
sem poučevala geografijo 
na Osnovni šoli Jakoba 
Aljaža, sedaj pa že dvajseto 
leto poučujem angleščino 
na Osnovni šoli Orehek. Že 
več kot 37 let sem srečno 
poročena z možem Mila-
nom, s katerim imava štiri 
odrasle otroke in tudi že tri 
vnukinje. Svoj prosti čas 
namenjam politiki in stran-
ki Nova Slovenija, trudim 
pa se skrbeti tudi za svoje 
zdravje, zato grem rada na 
daljše pohode ali na izlet s 
kolesom.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnice in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Politično kariero sem 
začela pred več kot petin-
dvajsetimi leti, ko sem bila 

najprej članica stranke 
Zeleni Slovenije. Leta 2000 
sem prestopila v Novo Slo-
venijo in sem bila njena 
svetnica vse mandate, z 
izjemo mandata 2006–
2010. Ker je bila naša svet-
niška skupina vedno maj-
hna, smo bili vedno v opo-
ziciji. V tem mandatu pa 
smo postali s svojim pro-
gramom in idejami zanimi-
vi za novega župana in 

sedaj skušamo skupaj soo-
blikovati politiko Mestne 
občine Kranj.«

Ali kot svetnica lahko prod-
rete s svojimi predlogi?
»Iskreno lahko povem, da je 
delo v opoziciji lahko dosti 
bolj lagodno kot biti v vlada-
joči strukturi. Kot svetniki se 
s kolegico Ireno Dolenc in 
Marjanom Bajtom trudimo 
predlagati dobre rešitve za 
naše občane, zato smo si 
nekako porazdelili področja 
delovanja. Osebno se najbolj 
spoznam na področje šolstva 
in kulture, zanimajo pa me 
tudi ekološka vprašanja.«

Kaj bi bil za vas kot svetnico 
uspeh ob koncu mandata?
»Vesela bi bila, če bi se zgra-
dili telovadnici za Osnovno 
šolo Stražišče in Osnovno 
šolo Staneta Žagarja. Zlasti 
v Osnovni šoli Stražišče so 
pogoji za izvajanje športne 
vzgoje nemogoči in pod 
vprašanjem je realizacija ur 
tega predmeta.«

Vesela bi bila dveh 
novih telovadnic
Vlasta Sagadin je svetnica Nove Slovenije, z delom v mestnem svetu pa 
ima že kar nekaj izkušenj.

Vlasta Sagadin
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»Kranj je ponosen na vas. 
Prav vsakemu izmed nas ste 
lahko za vzor. Kot posame-
znik ali kot društvo ste dose-
gli izjemne rezultate. Z de-
lom in talentom ste se dvi-
gnili daleč nad povprečje, 
naredili ste korak več. Hva-
la, ker delate v korist Kranja, 
hvala, ker ste ključno pripo-
mogli, da je Kranj postal 
mesto priložnosti,« je v na-
govoru letošnjim nagrajen-
cem poudaril kranjski žu-
pan Boštjan Trilar.

Častni občan Mestne 
občine Kranj
Naziv častni občan je prejel 
mag. Drago Štefe, ki je že 
dolga leta vpet v življenje in 
delo na območju Kranja in 
tudi v širše v Sloveniji. Tri-
indvajset let je uspešno vo-
dil podjetje Elektro Gorenj-
ska, ki je postalo vodilno 
podjetje v Sloveniji. Zazna-
moval ga je s tehnološkimi 
mejniki in vdihnil neizbri-
sen pečat pri načrtovanju 
elektroenergetske infra-
strukture. Uspešno je pove-
zoval gospodarstvo s kulturo 
in bil aktivno vpet v družbe-
no življenje Kranja. Angaži-
ral se je pri razvoju gospo-
darstva in prostorskemu 
planiranju, kjer so bili reali-
zirani številni projekti, med 
njimi je še posebej opazen 
Delavski most. Bil je predse-
dnik Izvršnega sveta občine 
Kranj, kot urednik treh izdaj 
Kranjskega zbornika pa je 
pripomogel, da se ohranja 
krajevna zgodovina.

Nagradi Mestne občine 
Kranj
Nagradi Mestne občine 
Kranj sta prejela Peter Col-
nar in Nejč Slapar.
Peter Colnar je publicist, 
novinar in višji športni tre-
ner za plavanje in vaterpolo. 
Njegovo delo je vsenacional-
nega pomena. V času demo-
kratizacije družbenega ži-
vljenja in osamosvajanja 
Slovenije je bil predsednik 
sekcije gorenjskih novinar-
jev v predsedstvu Društva 

novinarjev Slovenije, imel je 
pomembno vlogo na podro-
čju medijskega oblikovanja 
in pluralizacije, uspešno je 
vodil Radio Kranj. Bil je ak-
tiven v Plavalnem klubu Tri-
glav Kranj, kot novinar se je 
posvetil načrtnemu zbiranju 
in urejanju zgodovinskih 
dogodkov iz slovenske in 
svetovne zgodovine. Napisal 
je knjigi Zato pa še živimo 
in Slovenska kronika tisoč-
letja – od Karantanije do de-
sete vlade samostojne Slove-
nije. Je aktiven zunanji so-
delavec Gorenjskega glasa 
in doživlja petinpetdesetle-
tnico svojega novinarskega 
in publicističnega delovanja.
Nejč Slapar je glasbenik in 
likovni ustvarjalec, ki ga 
odlikuje več kot štiridesetle-
tno delovanje na likovnem 
področju in več kot sto sa-
mostojnih razstav v Kranju. 
Je slikar, grafik ter eden osre-
dnjih predstavnikov op-arta 
oziroma optične umetnosti, 
geometrijske abstrakcije, vi-
zualne in konkretne poezije, 
konceptualizma in drugih v 
času Slaparjevega vstopa na 
likovno prizorišče aktualnih 
likovnih usmeritev. Po-
membna stalnica v njego-
vem likovnem opusu je tudi 
težnja po obvladovanju raz-
stavnega prostora z velikimi 
likovnimi objekti. Oblikoval 
je tudi likovne ambiente in 
objekte, sodeluje z avantgar-
dno konceptualistično ume-
tniško skupino Westeast pri 
odmevnih projektih v medij-
skem prostoru.

Listine o priznanju 
Mestne občine Kranj
Listine o priznanju Mestne 
občine Kranj so prejeli: Iva-
na Jenko, Marjan Gantar, 
Klemen Markelj, Peter Rob-
nik in Franc Hafner.
Ivana Jenko s svojim štiri-
najstletnim prostovoljskim 
delom v Župniji karitas 
Kranj, ki ga vodi že deset let, 
predstavlja vzgled vsem pro-
stovoljcem. S karitativnim 
poslanstvom pušča vidno 
sled svojega delovanja v Kra-
nju. Na prvem mestu so ji 
ljudje v stiski, poskuša jim 

pomagati s pomočjo v hrani 
in drugo materialno pomo-
čjo. Z raznimi akcijami sku-
ša priti do denarnih sredstev 
za pomoč s plačilom polo-
žnic za nujne življenjske 
stroške, organizira različne 
humanitarne akcije, sodelu-
je s Centrom za socialno 
delo Kranj, OŠ Staneta Ža-
garja in z ostalimi župnijski-
mi karitas v dekaniji Kranj.
Marjan Gantar je bil in je še 
vedno družbeno zelo akti-
ven. Petnajst let je član ob-
močnega odbora Rdečega 
križa Slovenije, dva manda-
ta tudi član glavnega odbora, 
in zadnjih deset let predse-
dnik Območnega združenja 
Kranj. Posebno skrb name-
nja oživitvi odborov in delo-
vanju Rdečega križa na tere-
nu. Pod njegovim vodstvom 
je bilo obnovljeno sodelova-
nje z OO RK Bitola in nad-
grajeno sodelovanje z Zdru-
ženjem prostovoljnih krvo-
dajalcev iz Doberdoba ter 
ostalimi območnimi združe-
nji na Gorenjskem. Precej-
šnjo skrb namenja reorgani-
zaciji dela v Območnem 
združenju Kranj in pridobi-
vanju sredstev za delovanje, 
vključevanju mladih v delo 
Rdečega križa, kjer člani 
kluba mladih tudi nudijo 
učno pomoč otrokom iz so-
cialno šibkih družin. Uspe-
šni so tudi pri tekmovanjih 
ekip prve pomoči. Na njego-
vo pobudo so v letu 2010 
začeli z organizacijo huma-
nitarnih koncertov, prihodki 
so namenjeni za humanitar-
no pomoč socialno šibkim 
občanom.
Klemen Markelj je vseskozi 
aktiven tabornik v Rodu Sta-
ne Žagar – mlajši. Šest let je 
opravljal tudi funkcijo načel-
nika Zveze tabornikov obči-
ne Kranj. Je eden od idejnih 
pobudnikov čistilne akcije 
Očistimo Kranj – Kranj ni 
več usran! in vseskozi njen 
glavni organizator od začet-
kov leta 2001. Akcija se je 
razvila v množično akcijo na 
celotnem območju Mestne 
občine Kranj in je v leto-
šnjem letu prerasla občin-
ske okvire.

Peter Robnik je s svojim 
osebnim zgledom in življe-
njem navdih, vzor in spod-
buda za vsakogar izmed 
nas. Kljub prometni nesreči, 
zaradi katere je postal inva-
lid-paraplegik, je delo v poli-
ciji nadaljeval vse do redne 
upokojitve. Je tudi uspešen 
predsednik Društva paraple-
gikov Gorenjske. S svojim 
in društvenim delovanjem 
ozavešča mlade in ruši pred-
sodke do ljudi na vozičkih – 
pomaga k ozaveščanju širše 
družbene skupnosti tako o 
posledicah prometnih in 
drugih nesreč kot o dejstvu, 
da se življenje na invalid-
skem vozičku ne končna, 
temveč za marsikoga šele 
začne.
Franc Hafner je bil in je ak-
tiven ter zelo uspešen pri 
vseh funkcijah, ki so mu 
bile in so mu zaupane v 
različnih društvih in orga-
nizacijah. Bil je izvoljen za 
predsednika Sveta KS Žab-
nica, kjer je vodil odbor za 
gospodarstvo in komunalo 
(uspešna razširitev telefon-
skega omrežja in javne raz-
svetljave, izboljšanje goz-
dnih, krajevnih in medkra-
jevnih poti, obnova in vzdr-
ževanje spominskih obele-
žij, obnova podružnične 
šole in gradnja telovadnice 
…). S svojim delovnim ela-
nom je pripravljen sodelo-
vati v vseh aktivnostih Dru-

štva upokojencev Žabnica 
in Zvezi združenj borcev za 
vrednote NOB.

Velike plakete Mestne 
občine Kranj
Velike plakete Mestne obči-
ne Kranj so si zaslužili mag. 
Franc Rozman, Odbojkarski 
klub Triglav Kranj in Bran-
ko Mesec.
Magister Franc Rozman že 
dvajset let uspešno vodi Gi-
mnazijo Kranj, ki je v tem 
času postala ena izmed naj-
uspešnejših srednjih šol v 
Sloveniji. Šola je dosegla 
tudi izreden premik na glas-
benem področju, ogromna 
pridobitev je uvedba medna-
rodne mature. Sodeloval je v 
različnih odborih in komisi-
jah na Ministrstvu za izo-
braževanje, znanost in 
šport, v Društvu Ravnatelj 
pri Zvezi srednjih šol in di-
jaških domov Slovenije. An-
gažira se tudi na družbeno-
-političnem področju kot 
član stranke SLS, je član 
Sveta KS Stražišče in član 
Sveta Mestne občine Kranj. 
Aktivno sodeluje ali je sode-
loval v več društvih (Društvo 
Rudolf Maister Kranj, Dru-
štvo ledvičnih bolnikov Go-
renjske, Društvo matemati-
kov, fizikov in astronomov 
Slovenije). 
Odbojkarski klub Triglav 
Kranj deluje že več kot 50 let 
in je eden redkih gorenjskih 
športnih kolektivov v 1. ligi. 
V njihove aktivnosti so 
vključeni številni mladi Kra-
njčani, ki se z odbojko 
ukvarjajo tako rekreativno 
kot tekmovalno. Pod vod-
stvom njihovih trenerjev 
vsako leto poteka brezplačna 
šola odbojke na mivki za 
otroke od pet do petnajst let, 
klub je tudi organizator več 
prireditev, npr. srednjee-
vropskega prvenstva mladih 
odbojkaric in odbojkarjev na 
mivki, tradicionalno so go-
stili finalne boje rekreativne 
lige in finale najboljših dvo-
jic v državi v okviru priredi-
tev Kranjske noči, Pokal 
Kranja – mednarodni turnir 
članov in Državno prvenstvo 
v odbojki na mivki.

Branko Mesec se s svojo 
uspešno aktivnostjo v druž-
benih dejavnostih ni nikoli 
krajevno omejeval. Je tipič-
ni predstavnik medkrajev-
nega sodelovanja med KS 
Bitnje in KS Žabnica, bil je 
med ustanovitelji ŠP Žab-
nica in soustanovitelji Ne-
strankarske liste za Krajev-
ne skupnosti Sorško polje. 
Je aktivni član Društva upo-
kojencev Žabnica. V man-
datu 1994–1998 je bil izvo-
ljen za člana Sveta Mestne 
občine Kranj in je dolgole-
tni član Sveta KS Žabnica. 
Rezultat njegovih večletnih 
prizadevanj je, da imajo 
krajani obeh krajevnih sku-
pnosti zgrajeno kanalizacij-
sko, optično in plinsko 
omrežje ter obnovljen vo-
dovod. 

Velika Prešernova plaketa 
Mestne občine Kranj
Veliko Prešernovo plaketo 
Mestne občine Kranj je pre-
jel akademski kipar in slikar 
Jože Eržen, ki se je s svojim 
petinštiridesetletnim delom 
na področju likovne ume-
tnosti uveljavil kot samosvoj 
in originalen avtor. Kot ki-
par, grafik, slikar in uspešen 
likovni pedagog je razvil sa-
mosvoj prepoznavni likovni 
slog. Publiki se je predstavil 
z več kot sto likovnimi sa-
mostojnimi razstavami. V 
letu 2015 je npr. v okviru 
Gorenjskega muzeja in Li-
kovnega društva Kranj v me-
stu pripravil zelo odmevno 
in obiskano retrospektivno 
razstavo, ki je v Kranj priva-
bila številne obiskovalce. O 
kakovosti njegovega dela go-
vori tudi umestitev v strogo 
selekcionirano razstavo 
Mayski salon v Ljubljani 
2016.

Prešernova Plaketa 
Mestne občine Kranj
Prešernovo plaketo Mestne 
občine Kranj je prejel Ja-
smin B. Frelih. Je prozaist, 
pisatelj, umetnik, ki stavi na 
izraznost, ki je družbeno an-
gažirana že sama po sebi. 
Javnost je zanj izvedela po 
letu 2013, ko je bil njegov 
romaneskni prvenec Na/pol 
najprej nagrajen z nagrado 
Slovenskega knjižnega sej-
ma za najboljši prvenec, 
nato pa nominiran še za kre-
snika, krono slovenskega 
romana. Nedavno je v zbirki 
Prišleki pri LUD Literatura 
izšla rdeča knjiga kratkih 
zgodb Ideoluzije. Njegova 
poletna romanja v New York 
so življenje na sebi, so na-
čin, na katerega v maniri iz-
mojstrenega prevajalca raz-
širja slovenščino, ne da bi jo 
pri tem maličil. Ne nazadnje 
svetovno slavo doseže iz do-
mače Žabnice. Kljub svoji 
mladosti je pokazal odlič-
nost evropskega vrha in pri-
nesel prepoznavnost svoje-
mu domačemu Kranju.

Dosegli so izjemne rezultate
Tudi to je o občinskih nagrajencih povedal župan Boštjan Trilar ter jim na slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Kranj izročil nagrade in priznanja.

Častni občan Drago Štefe in župan Boštjan Trilar 

Letošnji občinski nagrajenci z županom Mestne občine Kranj Boštjanom Trilarjem na odru dvorane Grandis v 
Kongresnem centru Brdo / Foto: Gorazd Kavčič
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DOKONČNI PREDNOSTNI LISTI  
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ  
MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016

MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Številka: 352-7/2016-93-41/31
Datum: 14. 12. 2016

Dne 29. 3. 2016 je bil v Kranjskih novicah objavljen javni razpis za 
dodelitev neprofitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem   
2016, na podlagi katerega je bilo predvidenih za oddajo v najem 
okvirno 20 stanovanj. Na javni razpis je prispelo 221 vlog. Komi-
sija za vodenje razpisnega postopka je proučila utemeljenost 
vlog na podlagi prejetih listin, vsak prosilec je prejel sklep o uvr-
stitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo ali sklep o ustavitvi 
postopka, zoper katere je bilo možno podati pritožbo županu 
Mestne občine Kranj v 15-ih dneh od vročitve sklepa. Po poteku 
pritožbenih rokov in po rešitvi pritožb (prispeli sta dve pritožbi) 

sta bili pripravljeni dokončni prednostni listi, na katerih je uvrš-
čenih skupno 182 upravičencev. 

Število upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja 
v najem je večje, kot je na voljo razpoložljivih neprofitnih 
stanovanj. Z uspelimi upravičenci bodo glede na število razpo-
ložljivih stanovanj sklenjene najemne pogodbe za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino. Upravičenec, ki bo zavrnil dodel-
jeno primerno stanovanje, se črta z dokončne prednostne liste. 
Objavljena dokončna prednostna lista velja do objave naslednje 

dokončne prednostne liste, s tem pa preneha veljati dokončna 
prednostna lista iz leta 2012.

Mestna občina Kranj bo predvidoma v letih 2017 in 2018 v najem 
oddala okvirno 20 stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem 
oddana v najem postopoma glede na to, kako se bodo sproščala. 
Stanovanja so na različnih lokacijah na območju mestne občine 
Kranj in niso opremljena.

 Boštjan Trilar
 ŽUPAN

LISTA A

MESTO 
NA LISTI

PRIIMEK IN IME/ 
ŠT. VLOGE

ŠTEVILO 
TOČK

1. Maksimovič Svetlana 724

2. Larissi Danaja 695

3. Heldić Hilda 670

4. Krmelj Fajfar Petra 633

5. Kranjec Pia 615

6. Kralj Beti 614

7. Pjanić Emira 614

8. Penezić Anita 612

9. Mravlje Mojca 610

10. Škofic Irena 606

11. Mrkalj Armina 598

12. Miklavčič Katja 597

13. Dolinar Petra 595

14. Bandjen Oliver 593

15. Omers Nina 585

16. Varmaz Zana 585

17. Kasami Senad 585

18. Gojan Božena 583

19. Prodanović Vesna 577

20. Đurković Selvija 573

21. Slapnik Sergeja 570

22. Mazreku Fatmir 570

23. Kurbegović Senad 568

24. Nenezić Ketty 567

25. Šušteršič Barbara 565

26. Mihelič Mia 559

27. Noshaj Ajša 558

28. Jogić Azra 550

29. Uković Simona 550

30. Šabić Sanda 546

31. Vasilić Jana 539

32. Sokolov Julijana 538

33. Dacar Peter 535

34. Kajnih Ines 531

35. Gale Maja 530

36. Gorenc Robert 529

37. Kovačev Jelena 528

38. Feratovič Fahret 527

39. Bordonček Mark 525

40. Mlinar Irena 525

41. Sejarić Sanela 521

42. Gril Sabina 520

43. Stenovec Nataša 518

44. Đorđevič Saša 510

45. Vuk Marjanca 503

46. Vilić Anita 503

47. Mehmetaj Sali 503

48. Kožuh Antonija 502

49. Burzić Amela 502

50. Salkić Asmira 500

51. Barić Dragan 499

52. Janežič Damijana 497

53. Stoimenova Tina 496

54. Libić Zarfa 496

55. Florjančič Katja 494

56. Kukić Gordana 493

57. Zogović Maja 492

58. Libić Admir 491

59. Grašič Andrej 489

60. Deljanin Sabina 489

61. Hadžić Vildana 488

62. Noshaj Ramosh 487

63. Lekše Marjeta 482

64. Čolić Danijela 481

65. Pirc Damjan 476

66. Dolinar Dejan 474

67. Djaković Tatjana 470

68. Berce Vesna 468

69. Durić Hilmija 467

70. Hafnar Nataša 463

71. Pavlović Mirko 461

72. Salihović Denis 460

73. Biškup Ljubica 456

74. Šabić Jasmin 455

75. Gracar Metka 453

76. Velušček Silvester 452

77. Podjavoršek Andreja 448

78. Sukur Danijel 448

79. Beganović Admira 446

80. Mrđenović Borjana 446

81. Krajnik Suzana 445

82. Čevriz Danijela 441

83. Oblak Srečko 438

84. Martey Špela 437

85. Čančarević Danijel 437

86. Đorđević Zorica 435

87. Lapanja Dragica 431

88. Šifrer Katarina 429

89. Lesjak Kaja 428

90. Bajrović Mahija 423

91. Čehić Azra 423

92. Primc Brigita 422

93. Demaj Edonjeta 422

94. Kranjec Sonja 419

95. Karaula Mira 419

96. Škripić Ivana 418

97. Belić Zoran 417

98. Bajrovič Elvis 412

99. Četić Gordana 412

100. Hočevar Dijana 411

101. Štempihar Milena 411

102. Kleindienst Nataša 409

103. Vuković Dragica 408

104. Zorzut Ana 407

105. Djaković Dušanka 407

106. Ninić Đorđe 394

107. Bešlagić Izabela 394

108. Demišoski Ejvas 392

109. Puzin Goran 391

110. Dedivanović Ljubica 390

111. Brumec Milena 389

112. Račič Majda 387

113. Meserko Klemen 387

114. Vilić Sanela 380

115. Mivšek Marko 379

116. Trivić Požun Klemen 377

117. Murko Irena 373

118. Pavlin Nataša 373

119. Ćatić Admira 373

120. Hasanica Amela 370

121. Gašperlin Zdenka 369

122. Filak Nataša 368

123. Suhadolnik Urška 368

124. Čulafić Sanja 367

125. Šuštar Bojana 367

126. Iliova Snežana 366

127. Jovčič Slaviša 361

128. Kenda Drago 361

129. Lasica Budimir 360

130. Švraka Jovanka 360

131. Gajser Svitlana 354

132. Kovačević Jelena 352

133. Mišanović Danica 352

134. Libić Muhamed 351

135. Kološa Suzana 349

136. Čubrlo Tina 346

137. 352-186/2016 346

138. Stojčovski Lupčo 345

139. Marković Zoran 343

140. Frelih Igor 341

141. Černe Metka 341

142. Hoferle Anita 339

143. Tušek Helena 335

144. Pipan Andreja 334

145. Kremenović Sašo 325

146. Potočnik Domen 324

147. Stojanova Slavica 322

148. Jagodić Daniela 318

149. Kregar Ljudmila 315

150. Tasova Vesna 313

151. Dule Đuro 313

152. Gračnar Maja 310

153. Dragoljić Miro 308

154. Plohl Križnar Hilda 307

155. Nadižar Klavdija 306

156. Avdič Fata 304

157. Petek Tjaša 296

158. Panjan Brigita 292

159. Bohinc Aleksander 288

160. Koleski Danijela 285

161. Schuster Edmund 284

162. Iličić Mirjana 284

163. Vojinova Kata 282

164. Živković Jelena 278

165. Stanković Ana 276

166. Nikolić Milena 272

167. Jalovec Emil 269

168. Kozar Lilijana 261

169. Maksimovič Marija 253

170. Derlink Jakob 250

171. Mrđenović Stojanka 236

172. Sauer Robert 221

173. Popović Božidar 205

LISTA B

MESTO 
NA LISTI

 PRIIMEK IN IME ŠTEVILO 
TOČK

1. Šulc Vanja 594

2. Kerić Zlatka 494

3. Vujinović Nedeljko 476

4. Kokalj Metod 466

5. Rešek Luka 432

6. Mrđenović Slobodanka 416

7. Penezić Vera 406

8. Možek Boris 398

9. Đuretić Radisav 325
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Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike in vse dobro 
v prihajajočem letu. 

V upanju na boljše čase 
ponosno praznujmo dan 
samostojnosti in enotnosti.

Srečno
Svetniška skupina Nove Slovenije Kranj

Spoštovane Kranjčanke in Kranjčani!
December je čas, ko se ozremo na preteklo leto. Svetniška skupina N.Si je ponosna na dosežke v letu 
2016. Velik dogodek za nas je bila otvoritev nove Svetniške pisarne N.Si na Tavčarjevi ulici 41 v sep
tembru. Na otvoritvi sta nas s prisotnostjo počastila predsednica Ljudmila Novak in župan Boštjan 
Trilar. Svetla in dovolj velika pisarna dobro služi svojemu namenu. V njej se srečujemo, ko se priprav
ljamo na seje mestnega sveta, da lahko aktivno sodelujemo na sejah s svojimi pripombami in do
polnitvami.  
V začetku leta 2015 smo se srečali z ravnateljem Osnovne šole Stražišče in ves čas na sejah opozar
jali, da šola nujno potrebuje boljšo telovadnico. Veseli smo, da je bil letos jeseni objavljen razpis za 
gradnjo telovadnice v javnozasebnem partnerstvu ter že poteka izbira investitorja. 
Na naš predlog je kranjski Mestni svet podprl Pobudo za podporo noveli Zakona o davčnem potrje
vanju računov, s katero naj bi iz sistema izvzeli prostovoljna gasilska društva, kmetije pri opravljanju 
dopolnilne dejavnosti. Pobudo smo posredovali  tudi poslanski skupini N.Si, ki ji je kljub nasproto
vanju koalicije uspelo nekaj predlaganega spraviti v zakon. 
Na našo pobudo se Kranj pridružil  mestom, ki priznajo pravice brezdomnih. Podpisana Listina je bila 
izročena Zavetišču za brezdomce, od koder je bila posredovana Fundaciji Abbe Pierre in FEANTSE.
Na sejah predstavljamo pobude občanov, postavljamo vprašanja in podpiramo dobre projekte. 
Včasih smo tudi žalostni, ko glasujemo »narobe«, pa je točka vseeno izglasovana. A zavedamo se, da 
je to demokracija, kjer odloča večina. Zelo nas žuli tudi, da MOK večino proračunskega denarja po
trebuje za tekoče stroške proračunskih porabnikov in zato malo denarja ostaja za investicije. Noben 
proračunski porabnik ne želi zmanjšati potreb, ni volje po racionalizaciji, zaznavamo celo pospešeno 
porabo konec leta, da sredstva ne bi slučajno ostajala in bi prihodnje leto prejeli manj sredstev.
Svetniki N.Si se zelo trudimo, da se čim večkrat srečamo s svojimi člani in simpatizerji. Največji do
godek je vsakoletna počastitev obletnice naše domovine. Na Sv. Joštu nad Kranjem smo 24. junija 
2016 po sv. maši za domovino pripravili slavnostno akademijo s kresovanjem. Zelo aktualna je bila 
tudi okrogla miza z naslovom Reforma zdravstva je nujna. 
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku na Brdu smo še posebej glasen aplavz namenili 
»naši nagrajenki« Ivani Jenko, ki je na naš predlog prejela Listino o priznanju MOK za svoje več kot 
14letno prostovoljstvo v Župnijski karitas Kranj. Na občinski praznik,  3. decembra 2016, pa smo si 
pod strokovnim vodstvom dr. Milana Sagadina ogledali razstavo Slovani! Kakšni Slovani? in druže
nje nadaljevali v Mitnici.
Vsem občankam in občanom Mestne občine Kranj želimo blagoslovljen Božič ter veliko zdravja in 
uspehov v letu 2017!

Vilma Stanovnik

Trenutno je v Fundaciji Vin-
cenca Drakslerja 16 zaposle-
nih, preko koncesionarjev 
Centerkonture in Zavoda 
Jelša 16 invalidov na usposa-
bljanju (od leta 2013 dalje že 
37), devet bivših odvisnikov 
štiri ure dnevno na delov-
nem usposabljanju (do se-
daj že skupaj 94). Letos je 
pomoč nudilo tudi sedem 
prostovoljcev, dva dijaka pa 
sta opravljala šolsko prakso.
Osnovna dejavnost Fundaci-
je je odpadnim predmetom 
dajati novo vrednost in upo-
rabnost ter izdelava različ-
nih novih predmetov iz lesa 
in jih po ugodni ceni ponu-
diti v »štacunah«, kot so jih 
poimenovali. Od leta 2012 
so zbrali 135 ton še uporab-
nih predmetov in jih rešili 
pred deponijami.
Tako imajo štiri trgovine s 
predmeti ponovne rabe (Šta-
cuna Pristava, Štacuna Zari-
ca in Kr'štacuna v Kranju, 
Štacuna Brvač v Radovljici), v 
letošnjem letu pa so odprli 
novo trgovino, Štacuno Ro-
kodelc v starem Kranju, kjer 
prodajajo izdelke 11 socialno-
-varstvenih programov iz Go-
renjske in Ljubljane. Štacuna 
Rokodelc je letos prejela na-
grado s strani Turističnega 
društva Kranj za najlepše 
urejeno izložbo v Kranju.
Socialno podjetje in ponov-
no rabo predmetov so pred-
stavili v Šolskem centru 
Kranj, Biotehničnem centru 
Naklo, Kmetijsko-gospodar-
ski zbornici Kranj, Komuna-
li in Občini Idrija.
Sodelovali in predstavili so 
se na Sejmu NVO Kranj, 
Županovem teku 2016, Šu-
štarski nedelji v Tržiču, na 
Evropskem tednu zmanjše-
vanja embalaže, skupaj s 

Komunalo Kranj v starem 
Kranju, dobrodelnem bazar-
ju Ministrstva za delo, dru-
žino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, bazarju Wal-
dorfske šole v Radovljici, 
dobrodelni dražbi stola za 
FVD in Učnem vrtu v Rado-
vljici.
Med obsežnejša letošnja 
dela sodi izdelava notranje 
opreme za gostinski lokal 
socialnega podjetja Gostilna 
dela v Domžalah, obnova 
stolov za Baročno dvorano v 
Radovljici, izdelava štirih 
novih novoletnih hišk za Za-
vod za turizem in kulturo 
Kranj, prav tako so obnovili 
pohištvo za več posameznih 
naročnikov.
V Domu Vincenca Draksler-
ja v Pristavi nudijo streho 
programu reintegracije bi-
vših odvisnikov, ki ga vodi 
Center za socialno delo 
Kranj, v gospodarskem po-
slopju imajo štiri delavnice. 
Letos so obnovili zadnji del 
ostrešja in gospodarskega 
poslopja, s čimer so pridobi-
li nove skladiščne prostore, 
ki so bili prej neuporabni, v 
novembru pa so uredili še 
odvodnjavanje in asfaltira-
nje dvorišča.
Televizija Slovenija je po-
snela film o Fundaciji Vin-
cenca Drakslerja in postop-
kih obdelave predmetov po-
novne rabe, ki je bil predva-
jan v oddaji U3NKI. V Fun-
daciji pa so izdelali film s 
prikazom procesa obnove 
predmetov ponovne rabe, ki 
je na ogled v izložbi 
Kr'štacune, Andraž Mulja-
vec pa je izdelal 3D-virtualni 
posnetek trgovin Kr'štacuna 
in Štacune Rokodelc.
»Svoje delo in rezultate želi-
mo še bolj promovirati, saj 
želimo, da bi jih čim več ve-
delo, kako nam lahko poma-

gajo, mi pa bi posledično 
lahko pomagali pomoči po-
trebnim. Prav tako želimo 
ljudi ozaveščati, da ne bi za-
vrgli še uporabnih predme-
tov, daj jih raje pripeljejo v 
zbirne centre ali nas pokliče-
jo in se bomo dogovori za 
prevoz. Lahko nas pokličejo 
po telefonu 04 255 12 18 ali 
nam pišejo po e-pošti na 
info@omamljen.si. S tem 
bodo prispevali k varovanju 
okolja, zaposlovanju ranlji-
vih skupin, zlasti invalidov,« 
pravi predsednica uprave 
Fundacije Vincenca Dra-
kslerja Nada Bogataj Kržan 
in dodaja: »Uspevamo v glav-
nem s finančnim prispev-
kom soustanovitelja Vincen-
ca Drakslerja, ki nas podpira 
že od začetka. Njegova pod-
pora je vseskozi temeljila na 
tem, da ne dati lačnemu 
ribe, ampak ga naučiti ribo 
loviti. Za vsak doniran evro 
je terjal rezultate. Na začet-
ku je bilo težko, ker ni bilo 
veliko pokazati. Ko smo 
ustanovili prvo socialno pod-
jetje na Gorenjskem, ko so 
se začeli kazati rezultati, pa 
je tudi njegova podpora na-
raščala. Programa brez nje-
gove pomoči ne bi mogli iz-
vajati in ga razvijati. Ne sme-
mo pa zanemariti podpore 
drugega soustanovitelja Fun-
dacije, to je Mestne občine 
Kranj, s katero sodelujemo 
in delamo z roko v roki. V 
Fundaciji se zavedamo druž-
bene odgovornosti, ki smo si 
jo naložili, in sem prepriča-
na, da jo na zavidljivi ravni 
tudi izvajamo. V največje za-
dovoljstvo mi je, ko pridem v 
eno od trgovin ali v delavnico 
in vidim nasmejane obraze 
posameznikov, ki se veselijo, 
da so dobili priložnost, da 
lahko delajo in za svoje delo 
dobijo tudi plačilo.«

Odpadnim predmetom 
dajejo novo vrednost
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike prispeva tudi k varovanju okolja 
in zaposlovanju ranljivih skupin, saj je postala tudi uspešno socialno 
podjetje, ki ima od letošnjega leta tudi svoj zaposlitveni center.

Letošnja novost je trgovina s predmeti ponovne rabe Kr'štacuna v Kranju. / Foto: Tina Dokl

»Z novim šolskim letom 
želimo v podjetniške vsebi-
ne vključiti čim več učen-
cev, zato je program prila-
gojen tako, da se lahko izva-
ja na eno- ali dvakratnem 
srečanju. Za učence organi-
ziramo srečanja z zanimivi-
mi in uspešnimi podjetni-
ki, si ogledamo njihovo 
delo, se z njimi pogovorimo 
ter skozi viharjenje možga-
nov, ki niso obremenjeni s 
slabimi izkušnjami, rešuje-
mo izzive in pripravljamo 
najrazličnejše predloge za 
izboljšave. Rdeča nit aktiv-

nosti je, da se v mladih 
vzpodbujajo in razvijajo 
podjetnost, samoiniciativ-
nost, kreativnost, inovativ-
nost, etičnost, delavnost.«
Družba se vse bolj zaveda, 
da je mlade treba vzgajati 
predvsem za življenje. 
Uspejo tisti, ki so inovativ-
ni in prilagodljivi, ki znajo 
in si upajo pokazati svoje 
sposobnosti, in ne le tisti, 
ki so iz šole nosili petice in 
ubogljivo sledili navodilom 
avtoritet. 
Podjetniška srečanja, ki po-
tekajo na kranjskih osnov-

nih šolah, so druženje, kjer 
učni uspeh ni prioriteta. So 
mesto, kjer mladi dobijo pri-
ložnost, da pokažejo svoj po-
tencial na drug način. 
Podjetniška srečanja so bila 
že izvedena na osnovnih šo-
lah Predoslje in Orehek, po 
novem letu pa se bodo nada-
ljevala na osnovnih šolah 
Franceta Prešerna in Matije 
Čopa. Za najboljše poslovne 
načrte in spise na temo 
Moje sanjsko podjetje so or-
ganizatorji pridobili tudi 
sponzorje, ki bodo podelili 
nagrade.

Podjetni že v mladih letih
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj in Gimnazija Franceta 
Prešerna skupaj izvajata različne oblike uvajanja podjetnosti in 
inovativnosti v višje razrede kranjskih osnovnih šol.

M
E

S
TN

A 
O

B
Č

IN
A 

K
R

AN
J,

 S
LO

VE
N

S
K

I T
R

G
 1

, K
R

AN
J,

 S
VE

TN
IŠ

K
A 

S
K

U
P

IN
A 

N
S

I



8

Zanimivosti

Kranjske novice, torek, 27. decembra 2016

Suzana P. Kovačič

Kranj – Vsi slovenski domovi 
za starejše občane, teh je 99, 
so prejeli poziv k sodelovan-
ju v projektu Inovativne obli-
ke oskrbe v domovih starej-
ših občanov, kranjski dom 
pa je bil na podlagi anketnih 
vprašalnikov, ki so ga izpol-
nili direktorica doma, social-
na delavka in predstavnik 
stanovalcev, izbran v nabor 
desetih domov z najbolj pre-
poznavnimi inovativnimi 
oblikami oskrbe. Nosilec 
projekta je Fakulteta za soci-
alno delo Ljubljana skupaj s 
Skupnostjo socialnih zavo-
dov Slovenije. Članica stro-
kovnega tima, profesorica dr. 
Jana Mali, njena asistentka 
Nina Žitek in nekaj študentk 
so novembra v kranjskem 
domu opravile še delovni 
obisk, ki se je nanašal na 
predstavitev strategije razvo-
ja doma, prikaz konkretnega 
vpliva stanovalcev na razvoj 
doma in oskrbe, možnosti za 
individualizirano oskrbo, ki 
temelji na zadovoljevanju 
potreb stanovalcev ter sous-
tvarjalni vlogi stanovalcev pri 
realiziranju življenjskih cil-
jev. Oziroma, kako se v naš-
teto vključujejo zaposleni, 
stanovalci in njihovi sorodni-
ki ter pomoč na domu. 
Socialna delavka v Domu 
upokojencev Kranj Bojana 
Petrovič je povedala, da svo-
jo dejavnost razvijajo na 

način, da lahko poskrbijo za 
stare ljudi v občinah Kranj 
in Šenčur na njihovem 
domu in v domu upokojen-
cev: »Naš cilj je usmerjen k 
temu, da starejši ostanejo 
čim dlje časa v domačem 
okolju, istočasno pa svetuje-
mo izpolnitev prošnje za 
sprejem v dom, ker je čakal-
na vrsta dolga, ni pa nujno, 
da do sprejema v dom sploh 
pride. Izvajamo več storitev: 
dostavo kosila, dnevno vars-
tvo, začasno nastanitev, 
pomoč na domu in stalno 
nastanitev. Uporabniki lah-

ko koristijo več storitev 
hkrati, skupaj naredimo 
načrt glede na njihove potre-
be. V dnevno varstvo se pre-
cej vključujejo osebe z 
demenco, začasna nastani-
tev (največ tri mesece) pa 
pride prav pogosto takrat, ko 
so svojci odsotni ali ko sta-
rejši potrebujejo nadaljeva-
nje oskrbe po odpustu iz 
bolnišnice. Oskrbujemo 
tudi oskrbovana stanovanja, 
kjer izvajamo še patronažno 
zdravstveno službo in dodat-
no nudimo, sicer samoplač-
niško, fizioterapijo.« 

V Domu upokojencev Kranj 
je 214 stanovalcev, osem 
imajo stanovalcev v začasni 
nastanitvi. »Trudimo se za 
fleksibilnost storitev. Zain-
teresirani pa smo, da so lju-
dje pravi čas opremljeni s 
čim več informacijami, in 
jih vabimo, naj se oglasijo 
pri nas. Marsikateri njihov 
strah, skrb lahko skupaj pre-
magamo. Vloga in naloga 
zaposlenih v domu ni samo 
izvajanje storitev, ampak je 
enako pomembna naša sve-
tovalna vloga,« je sklenila 
Bojana Petrovič. 

Znajo »slišati« starejše
Dom upokojencev Kranj je bil izbran med deset domov za starejše kot dom, ki vpeljuje sodobne 
koncepte in individualiziran pristop skozi različne inovacije. 

Direktorica Doma upokojencev Kranj Zvonka Hočevar (na sredini) in nekaj zaposlenih v 
imenu vseh 167 zaposlenih v domu občankam in občanom voščijo lepe praznike ter 
srečno in zdravo v letu 2017! / Foto: Matic Zorman

Vilma Stanovnik

Na priložnostni slovesnosti 
je direktorica Območne eno-
te Kranj Zavarovalnice Tri-
glav Janka Planinc simbolič-
no izročila ček za dva tisoč 
evrov predsedniku Društva 
paraplegikov Gorenjske Pet-
ru Robniku. »Letos smo 
donacijo v humanitarni 
namen v času praznikov 
poklonili že devetnajsto leto 
zapored. Tradicija obdarova-
nja in tudi celoletne podpo-
re projektom, ki našim 
sokrajanom, tudi najranlji-
vejšim med njimi, koristijo 
na dolgi rok, je tako že res-
nično del nas,« je povedala 
Janka Planinc.
Pri Društvu paraplegikov 
Gorenjske, ki združuje 108 
članov, izvajajo pet progra-
mov, in sicer prevoz invali-
dov, osebno asistenco, pro-
gram šport in rekreacija, 
kompenzacijo invalidnosti 
ter interesne dejavnosti. »Za 
številne naše člane, med 
katerimi se nekateri soočajo 
z najtežjimi oblikami tetra-
plegije, prevoz s prilagoje-

nim kombiniranim vozilom 
društva predstavlja edino 
možnost obiskovanja oddal-
jenih lokacij. Zaradi starosti 
in neprimernosti našega 
starega vozila pa nujno pot-
rebujemo novega,« je pove-
dal Peter Robnik in pojasnil, 
da del denarja za nov avto 
pričakujejo od Fundacije za 
financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij, 

pomoč so jim obljubile že 
nekatere gorenjske občine 
in podjetja, nekaj pa že ima-
jo zbranega. »Problem je, da 
moramo kombi, ki ga kupi-
mo, dati še predelati, kar 
pomeni okoli deset tisoč 
evrov dodatnega denarja. 
Kljub temu računamo, da ga 
bomo začeli uporabljati že 
sredi drugega leta,« je še 
povedal predsednik Peter 

Robnik, ki je ta mesec dobil 
tudi listino o priznanju 
Mestne občine Kranj. 
»V društvu želimo dokazo-
vati, da od družbe ne le 
nekaj pričakujemo, ampak 
želimo družbi tudi vračati. 
Zato veliko hodimo po 
šolah, vrtcih in drugih usta-
novah, kjer povemo svoje 
zgodbe in opozarjamo na 
pasti in tudi posledice poš-
kodbe hrbtenice. Svoje člane 
spodbujamo, da nadaljujejo 
šolanje in da se zaposluje-
jo,« še dodaja Peter Robnik, 
ki skupaj z ostalimi člani 
društva skrbi za pomoč pri 
ureditvi bivalnih prostorov 
paraplegikov, pri dostopih 
pa tudi pri spodbujanju za 
šport in ostale dejavnosti. 
»Za nas, paraplegike, je to 
zelo pomembno, hkrati pa 
pomagamo državi, ki tako 
lahko precej prihrani. Tisti, 
ki smo aktivni, potrebujemo 
manj zdravniške pomoči,« 
dodaja Peter Robnik, ki mu 
priznanje veliko pomeni 
tudi zato, ker jih v Kranju 
poznajo in cenijo njihovo 
delo.

Veseli pomoči za nov avto
Zavarovalnica Triglav je podprla nakup kombiniranega vozila za Društvo paraplegikov Gorenjske.

Predsednik Društva paraplegikov Gorenjske Peter Robnik 
je bil vesel čeka Območne enote Kranj Zavarovalnice 
Triglav, ki mu ga je prejšnji teden izročila direktorica Janka 
Planinc. / Foto: Primož Pičulin

Ta mesec je župan Boštjan 
Trilar obiskal Bolnišnico za 
ginekologijo in porodništvo 
Kranj in se zanimal za uspe-
he bolnišnice ter se zavzel 
za še bolj široko in vzajem-
no sodelovanje. V delovnem 
pogovoru je direktorica 
mag. Andreja Cerkvenik 
Škafar s sodelavkama mag. 
Mihelo Šifrer in Leo Ahčin 
izpostavila, da so njihove 
prednosti v celostni obrav-

navi pacientk in pridobitvi 
mednarodnega certifikata 
klinične odličnosti v porod-
ništvu. Dobre novice imajo 
tudi z Ministrstva za zdrav-
stvo, da bo država končno 
energetsko sanirala stavbo, 
ki je še edina v soseski, ki ni 
obnovljena. Prav tako bodo 
obnovili prostore porodnega 
bloka in se z odličnimi pro-
storskimi pogoji še bolj pri-
bližali pacientkam, ki jih je 
trenutno 17.000. 
Župan Boštjan Trilar je bil 
vesel potrditve, da pozdrav-

ljajo projekt trajnostne pre-
nove širšega območja Zla-
tega polja z avtobusnim 
terminalom, saj je predvi-
deno, da bolnišnica svojo 
dejavnost širi v enega od 
treh stolpičev. Tako bodo 
rešili prostorsko stisko in 
težave, ki jih imajo pacien-
ti in obiskovalci s parkira-
njem. Župan jih je sezna-
nil s trenutnim statusom 
projekta. 

Direktorica mag. Andreja 
Cerkvenik Škafar je še 
predstavila pobudo o vzpo-
stavitvi t. i. zdravstvenega 
turizma. Možnost vidijo v 
ponudbi mamografije za 
menedžerke in zdravljenju 
urinske inkontinence, pri 
čemer bi v paket združili 
tudi spremljajočo turistič-
no, športno in nastanitveno 
ponudbo. Bolnišnica tako 
želi še bolj izkoristiti najso-
dobnejšo opremo ter drago-
ceno znanje in izkušnje 
svojih strokovnjakov.

Župan na obisku v 
porodnišnici

Župan Boštjan Trilar z mag. Mihelo Šifrer in mag. Andrejo 
Cerkvenik Škafar (levo) ter Leo Ahčin

Na Gimnaziji Franceta Prešerna je sredi decembra potekala 
že peta prireditev Prešerno in dobrodelno, na kateri nasto-
pajo šolski talenti, obenem pa zbirajo sredstva za šolski 
sklad za dijake v stiski. S petjem so navdušili Klara Jazbec, 
polfinalistka letošnjega šova Slovenija ima talent, Tilen Lot-
rič, prejemnik zlatega priznanja na nedavnem tekmovanju 
solo pevcev v Beogradu, Ana Skumvač, zmagovalka lanske-
ga Blejskega zlatega mikrofona, Brina Sitar, Jernej Šmid, Pia 
Nina Stružnik Štefe in šolski pevski zbor pod vodstvom 
Janje Jošt. Leja Vehovec se je predstavila s klavirskim nasto-
pom, Katja Kučina pa s plesom. Za smeh je poskrbel nekda-
nji dijak ekonomske šole, stand up komik Klemen Bučan. V 
počastitev Shakespearovega leta sta se voditelja Marko Kot-
nik in Neja Čirič vživela v sodobna Romea in Julijo, spomni-
la pa sta se tudi okroglih obletnic, povezanih z Ivanom Can-
karjem, Srečkom Kosovelom in Miguelom de Cervantesom. 
Obiskovalcem so ponudili piškote, ki so jih dijaki pekli v šoli 
in doma. Za šolski sklad so zbrali več kot 550 evrov. 

Že petič prešerni in dobrodelni

Prireditev sta s pevskim duetom sklenila Tilen Lotrič in 
Ana Skumvač. / Foto: Gorazd Kavčič
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KAM
GREMO?
Ko brez miru okrog divjam, prijatli pra-
šajo me, kam? Ponarodelo vprašanje 
našega največjega pesnika se je znašlo 
na zadnji strani zadnje edicije najobse-
žnejše slovenske serije “romana v sli-
ki”. Meksikajnarje je ustvaril kranjski 
stripar Zoran Smiljanič skupaj z Ma-
rijanom Pušavcem. Za celoten opus, 
ki pripoveduje zgodovinsko zgodbo o 
meksikajnarjih, Slovencih, ki so se šli 
v Mehiko borit za habsburškega nad-
vojvodo Maksimiljana, sta potrebovala 
častitljivih deset let. Saga je končana in 
18. januarja bodo v Mestni knjižnici 
Kranj odprli razstavo Zadnja roman-
tična pustolovščina, odprtju pa bo 
sledil pogovor z avtorji.
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KRANJSKE TURISTIČNE ZGODBE

Direktor Zavoda za turizem in kulturo 
ste postali na začetku preteklega leta. 
Leto 2016 je bilo v marsičem prelomno 
za kranjski turizem. Gre po vašem mne-
nju za spremembe, ki ste si jih sami vne-
sli v dinamiko delovanja ZTKK, ali za 
globalne trende, ki napovedujejo vedno 
boljše čase za turistično panogo?
„Ob koncu prvega leta lahko govorim pred-
vsem o spremembah, ki sem jih vnesel v 
delo Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
ter v delovanje celotne turistične desti-
nacije Kranj. Predvsem sem prišel z jasno 
razvojno strategijo: z močno vizijo o tem, 
kaj Kranj lahko postane, kakšni so razvojni 
cilji, kako se je treba organizirati, kaj je treba 
delati in kako, da bomo cilje in vizijo uresni-
čili. Na prvi pogled teoretično, sem pa vsak 
dan sam in skupaj s sodelavci povsem prak-
tično delal na uresničevanju te strategije.“

Preden ste prišli v Kranj, ste delovali v 
Ljubljani, bili ste direktor Zavoda Ho-
stel Celica, ki velja za enega najbolj pri-
ljubljenih v prestolnici pa tudi za enega 
najbolj inovativnih turističnih produk-
tov. Kakšni so načrti na področju inova-
tivnega turizma za leto 2017? Kakšnih 
novosti se lahko veselimo?
„Inovativnost je način razmišljanja in delo-
vanja. Tako kot smo z inovativnim delom 
postavili hostel Celico in ga pripeljali do 

svetovne turistične atrakcije in enega naj-
uspešnejših slovenskih turističnih produk-
tov, tako delamo tudi v Zavodu za turizem 
in kulturo Kranj. Prepričan sem, da je že 
sam naš način dela inovativen, kar mi je po-
trdil tudi kolega dr. Dejan Križaj, slovenski 
strokovnjak za inovativnost v turizmu, ki 
je bil med obiskom, odkrito navdušen nad 
načinom dela na ZTKK. Naš skupni izziv je 
motivirati in podpreti kranjske podjetnike, 
da na turističnem področju nastanejo in 
uspejo novi inovativni turistični produkti. 
Ponavljam: sedaj nisem v vlogi ustvarjalca 
inovativnega turističnega produkta, moja 
naloga je ustvariti sistem z ustreznimi pod-
pornimi mehanizmi, da bodo v Kranju dru-
gi podjetniki lahko ustvarjali svoje, nove 
inovativne turistične produkte.“

Kranj velja za butično destinacijo kul-
turnega turizma. Je izjemno lično me-
sto, v katerem delujejo številne odlične 
kulturne ustanove, med njimi Gorenjski 
muzej, Prešernovo gledališče, Galerija 
Prešernovih nagrajencev. Vam je v pre-
teklem letu uspelo povezati te ustanove 
za skupno promocijo destinacije? Kako 
si želite z biseri kranjske kulture sode-
lovati v prihodnje?
„Strinjam se z vami, da imamo v Kranju 
odlične kulturne ustanove, ki so navajene 
delati skupaj. Institucije smo do sedaj po-
vezali skupaj predvsem tako, da smo iz-
postavili njihove najmočnejše točke in jih 
skupaj usklajeno predstavili kot del kranj-
ske kulturne turistične ponudbe: tako na 
spletni strani visitkranj kot v skupni image 
brošuri. Kulturne ustanove so se navajene 
tudi skupaj povezati v primeru organizaci-
je skupnih prireditev, kot je npr. Prešernov 
smenj. 
Vse skupaj v destinaciji Kranj pa še vedno 
čaka velik izziv: kako transformirati in do-

polniti obstoječo turistično ponudbo, da bo 
ta celo leto vrhunska za ljubitelje kulture iz 
vsega sveta, ki bodo v prihodnjih letih obi-
skali Kranj.“

Doživeli ste leto kranjskih festivalov in 
velikih tradicionalnih prireditev. Boste 
z ekipo vnesli kakšne novosti tudi v pri-
reditveni koledar leta 2017?
„Od vseh prireditev in festivalov sem konec 
leta pošteno utrujen (nasmešek). Večina 
tradicionalnih prireditev je upravičila moja 
pričakovanja, pri vsaki pa smo s sodelav-
ci že opravili razmislek o tem, kaj se da še 
izboljšati v naslednjem letu. Pomembna 
usmeritev pri vseh pa je, da bodo name-
njene ne samo Kranjčanom in Slovencem, 
ampak tudi obiskovalcem iz celega sveta. 
Že samo ta vizija je pomembno vodilo vsem 
ustvarjalcem kulturnega programa pri na-
črtovanju prihodnjih dogodkov.“

Imate pri vodenju turistične destinacije 
kakšen zgled? Kdo je za vas v Sloveniji 
in v tujini najboljši ali pa najbolj zani-
miv kot destinacija?
„Prvi zgled mi je Ljubljana, kjer sem aktiv-
no soustvarjal turistični razcvet. V Ljublja-
ni se je vse skupaj zgodilo dobesedno čez 
noč. Še leta 2001 sem moral prepričevati 
takratno mestno in študentsko oblast, da 
je v Ljubljani smiselno zgraditi hostel, še 
posebej takšnega, kot smo ga načrtovali. 
Številni so imeli pomisleke, da mladi turisti 
pač ne hodijo v Ljubljano, da se samo usta-
vijo za nekaj ur na poti v druge države. Po 
tem, ko smo odprli Celico leta 2003 in je 
bila že prvo leto nabito polna, je bilo pa že 
vsem samoumevno, da je odprtje hostla v 
centru Ljubljane zagotovljen uspeh. Bil sem 
zraven, ko smo skupaj načrtovali današnji 
turistični razcvet Ljubljane in poti do tega 
razcveta v obdobju od 2003 do 2007, načrti 
pa so bili več kot odlično implementirani.

Mag. Tomaž Štefe,
direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj

Naše mesto nas ne pušča v dvomih, kam. Na svež zrak, v mesto in njegovo okolico. Januarja spokojnost išče 
svoje zaveznike. Lahko jo najdete na belih strminah bližnjih smučišč. Na okoliških sprehodih jo ulovite med 
golimi krošnjami dreves. V tišini struge reke Kokre pod mestom. Še stare hiše starega mesta počivajo in se 
pripravljajo na nove, daljše dni. Še pogrešali jo bomo, kranjsko spokojnost.

V tujini sta mi večen zgled oddaljeni Nova 
Zelandija in Avstralija. Prebivalci teh dežel 
imajo privlačen življenjski slog, so avtentič-
ni, odlično znajo zaščititi in predstaviti svo-
je naravne lepote, poleg vsega pa znajo zelo 
privlačno in inovativno promovirati svojo 
turistično ponudbo.
V Evropi sem prepotoval skoraj vse države, 
veliko od njih kot aktiven turistični vodnik. 
Imam dva zgleda praktičnega in učinkovite-
ga turističnega dela, ki sem ju spoznal pov-
sem od blizu. Italijanskega in nizozemske-
ga. Po svoji naravi sta si povsem različna: 
italijanski dinamičen, mediteranski slog, s 
številnimi učinkovitimi improvizacijami in 
protestantski organiziran nizozemski slog. 
Na koncu oba sloga dajeta enake, za turi-
zem zelo dobre rezultate in v Kranju je mo-
goče implementirati kombinacijo obojega, 
kar bi bilo tudi po meri kranjskih trgovcev 
in prebivalcev.“

Katera destinacija pa je vas osebno pre-
pričala? Kam ste v preteklem letu odpo-
tovali? 
„V letu 2016 sem z družino odpotoval v 
Indonezijo. Prepotovali smo Bali, križarili 
med Floresom in Lombokom ter na kocu 
obiskali še romantične otočke Gili. Zanimi-
vo: Indonezija ima podobno turistično ko-
munikacijsko strategijo kot Kranj.“

Kaj pa leto 2017? Kje imate namen pred-
staviti Kranj v mednarodnem okolju?
„Kljub temu da bo imel ZTKK večja sred-
stva za trženje turistične destinacije Kranj 
kot preteklo leto, jih bo še vedno veliko 
premalo za vse aktivnosti ki bi jih želeli na-
rediti. Smo še v fazi priprave natančnega tr-
ženjskega načrta za 2017, že sedaj pa lahko 
rečem, da se bomo raje osredotočili na ne-
kaj ključnih trgov in tam poskušali narediti 
komunikacijski preboj, namesto da bi šli 
na veliko trgov z zelo razpršenim komu-
niciranjem. Verjetno bo poudarek prav na 
bližnjih in najbolj tradicionalnih slovenskih 
trgih: Avstriji, Italiji in Nemčiji.“

Foto: Grega Mali
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INGMAR VILLQIST: HELVERJEVA NOČ
Pretresljiva zgodba o brezizhodnosti človeka v nekem zgodovinskem trenutku. Postavljena v leto 1938, v čas vrhunca 
nacizma, se v dvorani stolpa Škrlovec odvija drama o nenavadnem paru, umsko zaostalem mladeniču Helverju in njegovi 
resignirani rejnici Karli. Izjemno ju po najnovejših strokovnih kritikah premierne uprizoritve upodobita Darja Raichman 
in Blaž Setnikar. Predstavo je režiral Alen Jelen.
Od torka, 3., do sobote, 7. januarja, ter 19. in 21. januarja ob 20. uri v stolpu Škrlovec. Produkcija Prešernovo gledališče Kranj, 
koprodukcija ŠKUC gledališče Ljubljana.

PRIPOVEDNI PRIZORI IZ PREŠERNOVEGA ŽIVLJENJA
Od začetka 20. stoletja dalje so slikarji in ilustratorji poleg portretov pesnika dr. Franceta Prešerna in ilustracij Poezij ali 
posameznih pesmi narisali oziroma naslikali tudi več pripovednih motivov iz življenja pesnika Prešerna. Prikazujejo na 
primer pesnika v družbi z muzo Primičevo Julijo, s prijateljema Andrejem Smoletom in Matijo Čopom, na obisku v Vrbi in 
na sprehodu v Kranju. Še pred njegovim vsakoletnim obiskom Kranja za februarski praznik si oglejte Pripovedne prizore 
v Prešernovi hiši!
Razstava je na ogled v Galeriji Prešernove hiše do 30. januarja 2017, vsak dan med 10. in 18. uro, razen ponedeljka in 1. 1. 2017.

MEKSIKAJNARJI: ZADNJA VELIKA ROMANTIČNA PUSTOLOVŠČINA
Meksikajnarje, najveličastnejši strip domače produkcije, je ustvaril kranjski stripar Zoran Smiljanić skupaj z Marijanom 
Pušavcem. Za celoten opus, ki pripoveduje zgodovinsko zgodbo o meksikajnarjih, Slovencih, ki so se šli v Mehiko borit za 
habsburškega nadvojvodo Maksimiljana, sta potrebovala častitljivih deset let. Saga je končana in v Mestni knjižnici Kranj 
bodo v čast zaključeni zgodbi odprli razstavo Zadnja romantična pustolovščina, odprtju pa bo sledil pogovor z avtorji.
Sreda, 18. januarja, ob 18.30 v Mestni knjižnici Kranj, na pogovoru bodo sodelovali: Zoran Smiljanić, Marijan Pušavec in dr. Mitja 
Linec.

OTROCI V KRANJSKI KNJIŽNICI 
Otrokom je v Mestni knjižnici Kranj res težko dolgčas. Vsak dan se nekaj dogaja: ob ponedeljkih in četrtkih so ustvarjalne 
delavnice Čarobni prsti, ob torkih organizirano igranje družabnih iger, ob sredah Pravljične sredice in ob petkih igranje z 
lesenimi didaktičnimi igračami za najmlajše. Tudi v januarju bodo otroci lahko brali kužkom in se udeležili Tačkove urice 
društva Tačke pomagačke. 24. januarja jih čaka že tradicionalna lutkovna predstava, na sporedu bo Ostržek lutkovnega 
gledališča Nebo.
Mestna knjižnica Kranj je odprta med tednom od 8. ure do 19.30, ob sobotah od 8. ure do 13.30. Več informacij dobite na mkk.si.

SVET OTROŠKIH MISLI V STOLPU PUNGERT
Naši najmlajši lahko ustvarjalno preživijo svoj čas v stolpu Pungert na koncu skalnega pomola nad sotočjem Save in Kokre. 
V njem se vse dni v tednu (razen nedelj in praznikov) odvijajo glasbene, likovne, lutkovne, literarne in druge prireditve 
ter izobraževanja za predšolske in šolske otroke do dvanajstega leta starosti. Tradicionalno v stolpu gostujejo tudi druge 
nevladne organizacije s področja kulturnih dejavnosti – predvsem na področju lutkarstva in pravljičarstva.
Program Otroškega stolpa Pungert je dosegljiv na www.ckd.si.

JANUARSKI KONCERTNI NAPOVEDNIK
Ob sobotah v januarju KluBar vabi na koncerte popularnih Severe in Gala Gjurina (7. 1.), argentinsko-kubansko-slo-
venske naveze Las Cuerdas (14. 1.), kantavtorja Adija Smolarja (21. 1.) in energične zasedbe Tabu (28. 1.). Trainstation 
SubArt pa gosti newyorški džez in funk kolektiv Defunkt (13. 1.), koncert domačih metalskih zasedb Dickless Tracy, 
Lintver in Sen (14. 1.), večer glasnega instrumentalnega tria Ambra in psihedeličnih Persons from Polrock (21. 1.) ter 
večer elektronskih nastopov v živo s Kontradikshn in Helahirn (27. 1.)

ZIMSKI UTRIP 2017 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU
Tokrat začenjamo naš sprehod na 
Glavnem trgu. V smeri proti Maistro-
vem trgu bomo na desni kmalu ugle-
dali izložbo z raznovrstnimi pari če-
vljev. V prodajalni Pami pa ne boste 
našli zgolj čevljev zase in za vso dru-
žino, temveč tudi za vse priložnosti in 
vse letne čase. Če jesenskega para še 
niste zamenjali za zimskega, je zdaj 
skrajni čas! Malce naprej pa vas na levi strani 

čaka družinska prodajalna Dežni-
karstvo Jenko, ki velja za eno 
najbolj zanimivih trgovin v mestu. 
V njej prodajajo zgolj dežnike! Pa 
seveda tudi senčnike, če vas ujame 
prehuda svetloba januarskega son-
ca. Če pa bi komu radi podarili res 
poseben suvenir našega mesta, ga 
dobite pri Jenku – ročno izdelan 
dežnik z motivi Kranja zveni kot 
odlična ideja.

Po nakupih se prileže kratka ma-
lica. Najbolje je, da se ustavite kar 
v Pekarni Orehek. Daleč naokrog 
po svoji izjemno ugodni ceni in pre-
verjeno odličnemu okusu slovijo 
njihove sirove štručke, pripravljajo 
pa tudi sveže sendviče, solate, ro-
gljičke, zavitke in slano ter sladko 
pekovsko pecivo. Posladkajte se s 
krofi in poticami ter si vzemite ka-
kšen hlebček tudi domov.

Je že čas za današnji zmenek? Je, 
saj je ura 16h, do 18h pa imajo v 
lokalu Storžič v januarju akcijo na 
vse koktajle, in sicer dobite tri za 
ceno dveh. Ali bi raje sneženo vročo 
čokolado? Kombinacija bele čokola-
de s pomarančnim likerjem in cime-
tom se odlično poda k torticam iz 
Karim Atelier. Za prste obliznit!

Današnji sprehod zaključujemo v 
Eko Škrniclu, etični trgovini z na-
ravnimi prehranskimi in kozmetič-
nimi izdelki. Januarja predstavljajo 
novo blagovno znamko prehran-
skih dopolnil in mešanic za krepi-

tev imunskega sistema ter dneve 
lepotičenja z naravno kozmetiko in 
predavanji o negi obraza, telesa in 
las. Pa še darilo ob vsakem nakupu 
obljubljajo!

Prodajalna Pami, Prešernova 17
Dežnikarstvo Jenko, Prešernova 8
Pekarna Orehek, Prešernova 1
Lokal Storžič, Slovenski trg 8
Eko Škrnicl, Koroška cesta 14
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KAM V MESECU JANUARJU?
 TOREK, 3. JANUAR
20.00 Ingmar ViIllqist: Helverjeva noč 
 Stolp Škrlovec
Intimna drama o jezi, obupu in nemoči ob gro-
žnji nacizma. Koprodukcija PG Kranj in ŠKUC 
gledališče Ljubljana.

16.00 Multi - kulti delavnica: Poljska
 Kulturna
 Škrlovec - dnevni center za mlade

 SREDA, 4. JANUAR
20.00 Ingmar ViIllqist: Helverjeva noč 
 Stolp Škrlovec

 ČETRTEK, 5. JANUAR
16.00 Ustvarjalna delavnica:
 Reciklirajmo in ustvarjajmo
 Škrlovec - dnevni center za mlade

20.00 Multi - kulti delavnica: Poljska
 Škrlovec - dnevni center za mlade

 PETEK, 6. JANUAR
20.00 Ingmar ViIllqist: Helverjeva noč 
 Stolp Škrlovec

 SOBOTA, 7. JANUAR
11.00 Brezplačno vodenje Po Prešernovi   
 poti, Kranjska hiša

20.00 Ingmar ViIllqist: Helverjeva noč 
 Stolp Škrlovec

21.00 Koncert: Severa in Gal Gjurin
 KluBar

Severo in Gala druži podoben okus za glasbo 
ter dojemanje glasbe kot živega organizma. 
Zato vsaka skladba vsakič zveni drugače, saj se 
glasbenika spustita v dogodivščino in iščeta do-
bre vibracije.

 NEDELJA, 8. JANUAR
19.30 Potopisno predavanje:
 Predstavitev dela v Ameriki 
 KluBar

 PONEDELJEK, 9. JANUAR
17.00 Voden ogled kostnice
 in jaslic v župnijski cerkvi
 Pred cerkvijo Sv. Kancijana

Ogled vodi turistični vodnik Janko Zupan. Ob-
vezna prijava na tel. 082 058 457 ali na e-na-
slov mck-prijava@luniverza.si.

16.00 Ustvarjalna delavnica: Ustvarjanje  
 zimske idile na Škrlovcu
 Škrlovec - dnevni center za mlade

T OREK, 10. JANUAR
16.00 Multi - kulti delavnica:
 Slovenska kulinarika
 Škrlovec - dnevni center za mlade

19.00 Potopis: S kolesom do Grčije
 Mestna knjižnica Kranj

Organizatorji si pridružujejo 
pravico do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije 
o februarskih dogodkih oddate do 10. 
decembra. O novem načinu vnašanja 

dogodkov pa spremljate www.
visitkranj.com ali pa se obrnite na 

koordinatorko kulturnih dogodkov pri 
Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

 SREDA, 11. JANUAR
12.00 Pomoč pri uporabi knjižnice 
 na spletu
 Mestna knjižnica Kranj

19.00 Mala šola o prebavi ob knjigi
 Čudežno črevesje
 Mestna knjižnica Kranj

19.30 Spiro Scimone: Dol
 Prešernovo gledališče

 ČETRTEK, 12. JANUAR
19.00 Sodobni slovenski dokumentarni   
 film:  Nara Petrovič = človek
 Mestna knjižnica Kranj

19.00 9. Veganska kuhna
 Trainstation SubArt

19.30 Spiro Scimone: Dol
 Prešernovo gledališče

19.00 Zakaj med nama ni več tako
 kot je bilo?
 Zakonsko in družinski center Toplina

 PETEK, 13. JANUAR
21.00 Koncert: Defunkt (ZDA, New York)
 Trainstation SubArt

Legendarni glasbeni kolektiv Defunkt se žanr-
sko opredeljuje kot zmes jazza, funka in punk 
rocka. Sestavlja ga pisana druščina izkušenih 
glasbenih mojstrov, ki poslušalce navdušuje s 
svojimi živahnimi nastopi. 

 SOBOTA, 14. JANUAR
8.00 Bolšji sejem, Glavni trg

21.00 Metal koncert: Dickless Tracy,   
 Lintver, Sen, Trainstation SubArt

21.30 Koncert: Las Cuerdas
 KluBar

 NEDELJA, 15. JANUAR
19.30 Potopisno predavanje: Indija
 KluBar

 TOREK, 17. JANUAR
16.00 Multi - kulti delavnica: Francoski   
 prostovoljec na obisku
 Škrlovec - dnevni center za mlade

 SREDA, 18. JANUAR
18.00 Šola odprtih vrat: Delavnica   
 igranja na bas kitaro s Kim Clark
 Trainstation SubArt

18.30 Meksikajnarji: zadnja velika   
 romantična pustolovščina
 Mestna knjižnica Kranj

»Grandiozno zastavljen 'roman v slikah' o pre-
malo znani epizodi narodove zgodovine. Strip, 
ki bi moral nekoč soditi v korpus nepogrešljivih 
del slovenske nacionalne kulture.« Tomaž La-
vrič. Pogovor bo vodil meksikajnarski ekspert, 
dr. Mitja Linec. V pritličju knjižnice bomo ob 
18.30 uri odprli razstavo. Avtorja obljubljata, 
da bodo pekoči feferoni popolnoma brezplačni! 
Zoran Smiljanić, Marijan Pušavec, dr. Mitja Li-
nec 

 ČETRTEK, 19. JANUAR 
17.00 Šahovski turnir
 Dom krajanov Primskovo

18.00 Spoznajmo Rusijo, spoznajmo se v  
 ruščini! Mestna knjižnica Kranj

20.00 Ingmar ViIllqist: Helverjeva noč 
 Stolp Škrlovec

 PETEK, 20. JANUAR 
19.00 Okrevanje otrok po ločitvi staršev
 Zakonsko in družinski center Toplina

19.00 Improlončnica #5
 Mestna knjižnica Kranj

Kako pripravimo Improlončnico? Najprej oči-
stimo oder in nanj nasekljamo devet improvi-
zatorjev. Eksotične improvizatorje olupimo do 
mehke sredice ter jih dobro primešamo k do-
mačinom, tako da mešanica dobi multikulturni 
priokus. Vse to potem vlijemo v vroč kotel kre-
ativnosti, dodamo ščepec humorja, pol vrečke 
smeha in razrezana komikova jetrca ter dobro 
premešamo. Začinimo po občutku. Kuhanje 
Improlončnice traja dobro uro.

21.00 Videokaraoke, KluBar

22.00 Koncert: Raggastation
 Trainstation SubArt

 SOBOTA, 21. JANUAR
18.00 Odbojka, tekma Triglav Kranj :   
 Maribor, Športna dvorana Planina

19.30 Jonas Žnidaršič: Jonas.
 Prešernovo gledališče

20.00 Ingmar ViIllqist: Helverjeva noč 
 Stolp Škrlovec

21.30 Koncert: Adi Smolar
 KluBar

Kantavtor in pisec besedil za različne glasbene 
skupine vas bo navduševal s številnimi avtor-
skimi skladbami.

21.00 Koncert: Persons from Porlock,   
 Ambra
 Trainstation SubArt

 NEDELJA, 22. JANUAR
19.30 Potopisno predavanje - Zanzibar
 KluBar

 PONEDELJEK, 23. JANUAR
16.00 Ustvarjalna delavnica:
 Učimo se pismenk
 Škrlovec - dnevni center za mlade

19.30 Ljudmila Razumovska: Draga   
 Jelena Sergejevna
 Prešernovo gledališče

 TOREK, 24. JANUAR
16.00 Multi - kulti delavnica: Spoznajmo  
 kitajsko kulturo
 Škrlovec - dnevni center za mlade

18.00 Ljudmila Razumovska: Draga   
 Jelena Sergejevna
 Prešernovo gledališče

 SREDA, 25. JANUAR
09.00 Narava diha - skupaj za zdravje
 Medgeneracijski center

18.00 Petje ljudskih pesmi
 Medgeneracijski center

19.00 Poslušaj me, tebi pojem
 Mestna knjižnica Kranj

19.00 Četrtfinale Pokala Slovenije -   
 Triglav Kranj : Hoče
 Športna dvorana Planina

 ČETRTEK, 26. JANUAR
18.00 Živeti z bolnikom z demenco
 Medgeneracijski center

19.00 Šola odprtih vrat: V vrtincu   
 subkultur (Jasna Babič - 
 predstavitev knjige in pogovor)
 Trainstation SubArt

19.00 10. Veganska kuhna
 Trainstation SubArt

Veganska kuhna je odprta kuhna, kar pome-
ni, da se lahko pridruži vsak. Je tudi kuhna z 
dobrim namenom, zato na dogodku zbirajo 
prostovoljne prispevke za zavržene živali. Na 
Veganski kuhni so dobrodošli tudi hišni lju-
bljenčki. Večerjo si lahko vzamete tudi za do-
mov, če prinesete svojo posodico.

21.00 Četrtkanje: Cottage party
 KluBar

 PETEK, 27. JANUAR
19.00 Moje telo - moj zaklad
 Zakonsko in družinski center Toplina

19.30 Spiro Scimone: Dol
 Prešernovo gledališče

21.00 Koncert: Kontradikshn, Helahirn
 Trainstation SubArt

 SOBOTA, 28. JANUAR
14.00 Kegljanje: tekma Triglav : Calcit   
 Kamnik, Kegljišče Triglav

17.30 Kegljanje: tekma Triglav 2 : Hidro   
 Medvode, Kegljišče Triglav

19.30 Boris Devetak, Žan Papič: Buh   
 pomagej, Prešernovo gledališče

21.30 Koncert: Tabu, KluBar
Tabuji ne počivajo in naprej predstavljajo novo 
ploščo in novi singel in videospot za skladbo 
»Nabiralka zvezd«.

20.00 Ingmar Villquist: Helvarjeva noč
 Stolp Škrlovec

 NEDELJA, 29. JANUAR
19.30 Potopisno predavanje: Tour de   
 Baltic - Poljska, Litva, Latvija in   
 Estonija, KluBar

 TOREK, 31. JANUAR
17.00 Šahovske simultanke z mojstri in   
 prvaki, Mestna knjižnica Kranj
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RAZSTAVE

ZA OTROKE

ZDRUŽENJE
ZGODOVINSKIH MEST 
SLOVENIJE

 VSAK ČETRTEK
16.00  Četrtkova mini glasbena srečanja   
 Spoznavajmo svet glasbil
 Otroški stolp Pungert

17.00  Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj

 VSAK PETEK
10.00 Igrajmo se z lesenimi igračami
 Mestna knjižnica Kranj

16.00 Petkova mala domišljijska urica   
 Na obisku … Otroški stolp Pungert

 VSAKO SOBOTO
10.00 Stolpova sobotna Zimska   
 ustvarjalnica
 Otroški stolp Pungert
11.00 Ustvarjalna delavnica: Eko pod   
 zeleno smreko
 OKC Krice Krace

Kranček je vedno na voljo, da 
popestri rojstni dan vaših najmlajših!

info: www.visitkranj.com 

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
No, pa je prešerni december mimo! Hladen januar nas je prijazno pozdravil, 
ko smo skupaj na Glavnem trgu odštevali še zadnje sekunde leta 2016. Želim 
ti zabavno in navihano novo leto, ki naj bo polno dogodivščin! Po nove pu-
stolovščine pa pridi kar v mesto! Prejšnji mesec sem svoj sprehod zaključil pri 
Prešernovem gledališču, kjer v pozdrav maha velik kip pesnika dr. Franceta 
Prešerna. Zdaj, ko se mesto počasi prebuja v nov začetek, pa bi rad omenil še 
drugega velikega moža, ki je prav tako pomemben za naše mesto. To je arhitekt 
Jože Plečnik. Arhitekti so mojstri, ki oblikujejo hiše, pročelja, ulice in še mnogo 
več, naše mesto pa je prav zares mojstrsko oblikoval gospod Plečnik. Nekoč, že 
dolgo nazaj, sem se s prijatelji dričal po zasneženem Roženvenskem klancu. 
Nato pa so Kranjčani v mesto povabili arhitekta, ki je uredil stopnišče in ga 
polepšal še z vodnjakom. Prav lepo se je potrudil tudi pri oblikovanju vhoda 
v mestno jedro.  Gospod Plečnik je obogatil tudi Prešernovo gledališče z arka-
dnim hodnikom in z arkadnim obzidjem še Roženvensko cerkev. Kranjčani so 
bili na mojstra zelo ponosni in še danes ga zelo spoštujejo. Njegova ustvarjanja 
boš videl, če se sprehodiš od Prešernovega gledališča proti Pungertu. 

Včasih v mestu ni bilo trgovin, kjer bi si kupil oblačila, prav tako pa tudi nihče 
ni izdeloval oblek zame. Zato sem se zelo rad oglasil pri tkalcih, ki so najprej 
izdelali platno, krojači in šivilje pa so nato sešili oblačila. Da pa je bilo blago še 
bolj posebno, smo ga Kranjčani odnesli v Pirčevo barvarno. Gospodar je po 
moji želji pobarval moj jopič na zeleno, ki je moja najljubša barva. Prav zato 
zelo rad obiščem številne zelene kotičke mesta. Med njimi je tudi Vovkov vrt, 
ki se skriva na robu mesta. Poleg njega je grad Khislstein, kjer stoji tudi naj-
starejša utrdba. V gradu si lahko ogledaš stalno razstavo Prelepa Gorenjska, ki 
je največja in najpopolnejša muzejska razstava o Gorenjski. Zares je zanimiva 
in zato tja vedno peljem svoje prijatelje škrate iz drugih koncev Slovenije, ko 
pridejo na obisk. Kot se za dobrega gostitelja spodobi, jih nato po napornem 
spoznavanju svojega mesta velikokrat peljem v enega izmed raznovrstnih 
kranjskih lokalov, kjer se ob mrzlih dneh pogrejemo s čajem, v vročih poletnih 
dneh pa si z veseljem privoščimo kepico sladoleda. No, včasih si ga privoščim 
tudi pozimi, tako je dober! Ko je želodček sit in ko si pomahamo v slovo, pa 
se en, dva, tri sprehodim do svojega ljubkega domka v rove, kjer se skrijem in 
malce zaspim v družbi netopirjev, pajkov in jamskih kobilic. Ooooh, bom kar 
malo zadremal ... se slišiva kmalu :)

Pošiljam ti en škratovski pozdrav!

 STALNI DOGODKI
REDNO VODENJE PO ROVIH
vsak torek in petek ob 17.00 uri

REDNO VODENJE PO ROVIH
vsako soboto in nedeljo ob 10.00 uri

EKOLOŠKA TRŽNICA NA GLAVNEM TRGU
vsak četrtek ob 16.00 uri 
 
ROČNA DELA
vsak torek ob 15.00 uri (DU Kranj)

 ČETRTEK, 5. JANUAR
17.00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj

 PETEK, 6. JANUAR
10.00 Igramo se z lesenimi igračami
 Mestna knjižnica Kranj

16.00 Brezplačne angleške urice v Helen   
 Doron English centru
 (otroci 4 do 6 let)
 Poslovni center Eurocom

17.00 Brezplačne angleške urice po   
 metodi Helen Doron English
 (otroci 2 do 3 let)
 Poslovni center Eurocom

17.30 Lutkovna predstava: Rdeča Kapica  
 - LG Labirint
 OKC Krice Krace

18.00 Brezplačne angleške urice po   
 metodi Helen Doron English 
 (otroci 8 in 9 let)
 Poslovni center Eurocom

 SOBOTA, 7. JANUAR
10.00 Sobotna matineja: Krickrac, to   
 sem jaz!
 Prešernovo gledališče

17.00 Stolpove pripovedovalnice: Zima   
 je prima, Otroški stolp Pungert

 PONEDELJEK, 9. JANUAR
17.30 Pogovorna delavnica: Sokratove   
 urice, Mestna knjižnica Kranj

 TOREK, 10. JANUAR
17.00 Tačkova urica
 Mestna knjižnica Kranj

 PETEK, 13. JANUAR
17.30 Lutkovna predstava: Strah - LG Tri  
 in LG Bobek, OKC Krice Krace

18.00 Brezplačne angleške urice po   
 metodi Helen Doron English
 (otroci 6 in 7 let)
 Poslovni center Eurocom

 SOBOTA, 14. JANUAR
10.00 Sobotna matineja: Babica iz jajčka
 Prešernovo gledališče

17.00 Stolpove pripovedovalnice:   
 Spuščeni zajec
 Otroški stolp Pungert

 PETEK, 20. JANUAR
16.00 Brezplačne angleške urice po   
 metodi Helen Doron English
 (otroci 2 do 3 let)
 Poslovni center Eurocom

17.00 Razvojno-motorični tečaji po   
 metodi Helen Doron English
 (dojenčki do 2 let)
 Poslovni center Eurocom

17.30 Lutkovna predstava: Čarovnik   
 Zmeda
 OKC Krice Krace

18.00 Brezplačne angleške urice v Helen   
 Doron English centru
 (otroci 4 do 6 let)
 Poslovni center Eurocom

 SOBOTA, 21. JANUAR
10.00 Sobotna matineja: Mali medo
 Prešernovo gledališče

17.00 Stolpove pripovedovalnice:   
 Voščenke na begu
 Otroški stolp Pungert

 PONEDELJEK, 23. JANUAR
17.30 Pogovorna delavnica: Sokratove   
 urice, Mestna knjižnica Kranj

 TOREK, 24. JANUAR
17.30  Lutkovna predstava: Ostržek
 Mestna knjižnica Kranj

 PETEK, 27. JANUAR
17.30 Lutkovna predstava: Zima je   
 prima
 OKC Krice Krace

 SOBOTA, 28. JANUAR
10.00 Sobotna matineja: Lev in miška
 Prešernovo gledališče

17.00 Stolpove pripovedovalnice: Rožnik  
 in Modrin
 Otroški stolp Pungert

VSAK PONEDELJEK
16.00 Ponedeljkove ustvarjalne čačkarije  
 na temo zimska pravljica
 Otroški stolp Pungert

17.00  Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj

VSAK TOREK
16.00  Torkovi spretni prstki delajo   
 dekoracijo bele zime
 Otroški stolp Pungert

17.00  Družimo se ob družabnih igrah
 Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SREDO
16.00  Sredine risarije in igrarije Malo po  
 svoje, Otroški stolp Pungert

17.30  Pravljična sredica
 Mestna knjižnica Kranj

 GALERIJA KRANJSKE HIŠE 
Razstava kolažev Maruše Štibelj - razstava bo 
na ogled do januarja 2017 

 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
Razstava akademske kiparke Mojce Smerdu 
in akademskega slikarja Aleksij Kobala, (do 
14.1.2017)

 GRAD KHISLSTEIN
Stalna razstava Prelepa Gorenjska
Stalna razstava doniranih del Poldeta Oblaka
Razstava Gorenjska 1991 - 2016; v luči muzej-
skega gradiva (do 31.5.2017)
Razstava iz cikla Kdor ustvarja, slabo ne misli 
- KD Sava (do 28.2.2017)

 MESTNA HIŠA
Stalna arheološka razstava Železna nit 
Stalna etnološka razstava Ljudska umetnost 
na Gorenjskem 
Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja
Razstava Slovani, kakšni Slovani?

Odprtje razstave Nora de Saint Picman; v če-
tretek, 12.1.2016 ( do 30.1.2017)
Razstava Nemške izgube na Gorenjskem (do 
16.1.2017)

  PREŠERNOVA HIŠA
Stalna razstava Dr. France Prešern - življenje 
in delo  
Pripovedni prizori iz Prešernovega življenja 
(do 30.1.2017)
Pripovedni prizori iz Prešernovega življenja. 
Razstava na ogled v Galeriji Prešernove hiše 
do 30. januarja 2017, vsak dan med 10. in 18. 
uro, razen ponedeljka in 1.1.2017. Od začetka 
20. stoletja dalje so slikarji in ilustratorji poleg 
portretov pesnika dr. Franceta Prešerna in ilu-
stracij Poezij ali posameznih pesmi narisali ozi-
roma naslikali tudi več pripovednih motivov iz 
življenja pesnika Prešerna.

STALNI OTROŠKI DOGODKI

PETEK, 6. JANUAR
19.00 Manca Izmajlova; Pesmi mojih  
 krajev, Kulturni dom Križe

SOBOTA, 21. JANUAR
20.00 Opereta Planinska roža
 Kulturni center Tržič
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 UTRIP 2016
    NA KAJ NAS BO SPOMNILO LETO 2016?

Razcvet trgovinic starega mesta
Butične trgovinice z ekološko in domačo hrano, nezamenljivi Kralj nudelcov, 
nova cvetličarna tu, nov frizerski salon tam – kranjske ulice so zopet polno za-
živele!

Koncertni večeri pod milim nebom 
Vrvež Maistrovega trga s koncerti pred kavarno Kavka in najlepše kranjsko kon-
certno prizorišče – Letno gledališče Khislstein z razprodanimi Gibonni, Oliver-
jem Dragojevičem in Siddharto. Uživali smo!

Razstava Banksy, hvala za rože
Layerjeva hiša je to poletje poskrbela za dogodek svetovnih razsežnosti. Razsta-
va provokativnega grafitarja iz Bristola je preprosto navdušila.

Karavana domačih pivovarjev
Nekoč močno pivovarsko mesto Kranj se je julija zavedlo svojih korenin in nada-
ljevalo s karavano domačih pivovarjev. Sveže varjena piva in kulinarične specia-
litete … komaj čakamo poletje!

Razstava Vinko Tušek: Rdeče, modro, oblo
Izjemna dela Prešernovega nagrajenca in Kranjčana Vinka Tuška so to poletje 
Galeriji Prešernovih nagrajencev vdahnila igrivost in živahnost.

Največji slovenski Instameet
#visitkranj in #igslovenia smo organizirali srečanje fotografov in instagramerjev, 
ki so se podali po ulicah Kranja v lov za zanimivi motivi.

Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem
Vsi razprodani termini največje kulinarične prireditve v kranjskem podzemlju 
pričajo o dobro zastavljeni smeri atraktivnih prireditvenih dogodkov.

Nova podoba kranjskega turizma
Visit Kranj je novo ime kranjskega turizma, ki je v tem letu prenovil svojo ko-
munikacijo, celostno grafično podobo in ponudbo. Ste že obiskali novo spletno 
stran www.visikranj.si ? 
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KRANJ JE ODLIČNA 
DESTINACIJA ZA CITY BREAK

Ravno ko je v mestu pritisnil zimski 
mraz in so se v začetku decembra pri-
žgale praznične luči, sta Kranj obiskala 
Tim in Bonnie Stevens. Angleška novi-
narja, ki pišeta predvsem o kulinariki, 
vinu in kulturi. In imeli smo kaj poka-
zati!

V času njunega dvodnevnega obiska v 
Kranju so ju prijazno gostili v hotelu 
Actum, na Zavodu za turizem in kul-
turo Kranj pa smo se potrudili za zani-
miv program, kamor smo vključili vse 
mestne znamenitosti ter okoliške po-
sebnosti. Tako smo ju peljali po starem 
mestnem jedru, jima pokazali muzejske 
hiše, galerije, ulice in uličice, kranjsko 
podzemlje ter vse prijetne mestne ko-
tičke. Ogledala sta si tudi Posestvo Brdo 
in uživala v razgledu s Šmarjetne gore. 
Kranjsko kulinariko sta preizkušala v 
restavraciji Sonet, v gostilni Krištof in 
pri Starem Mayrju, slovenska vina pa so 

jima predstavili v Luštariji. Praznično 
okrašen Kranj in dogajanje v praznični 
vasici sta našim gostom popestrila še 
večere.

In kaj pravita o Kranju? Da je prije-
tno majhno mesto, ki se ponaša z veliko 
zanimivosti. Z barvito zgodovino, kul-
turnimi znamenitostmi in obkroženo z 
naravo je mesto odlična destinacija za 
»city break«. Kranj je po njunem mne-
nju vsekakor mesto, primerno za kra-
tek oddih, ko si želiš pobegniti iz vsako-
dnevnega domačega okolja in se podati 
na ležerno raziskovanje. Pravita, da je 
v Kranju vse: mestne znamenitosti in 
muzeji vabijo k ogledu, ulice nudijo 
prijeten sprehod, posedala sta po ka-
varnah in se navduševala nad majhni-
mi trgovinicami z lokalno ponudbo. O 
svojem obisku v Kranju bosta pisala 
na spletnem portalu International 
excelence.

Pa smo ga dobili. Prvi Kranjski turistič-
ni forum. 8. decembra je Zavod za tu-
rizem in kulturo Kranj organiziral prvi 
Kranjski turistični forum, ki je potekal 
v Mestni knjižnici Kranj. Udeležili so 
se ga predstavniki gostincev, trgovcev, 
namestitvenih kapacitet, zainteresira-
na javnost ter predstavniki javnih in-
stitucij. Namen srečanja je bil povezati 
vse deležnike v turizmu in vzpostaviti 
sodelovanje med njimi. 

V uvodnem delu je mag. Tomaž Štefe, 
direktor Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj, predstavil strateški načrt za ra-
zvoj turizma in pozval prisotne k ak-
tivnemu soustvarjanju močne in pre-
poznavne turistične destinacije. Kako 
pomembno je sodelovanje, je v predsta-

KRANJSKI TURISTIČNI
FORUM

vitvi nove destinacijske znamke pouda-
rila tudi Neja Petek, direktorica Agenci-
je za marketing v turizmu Nea Culpa. 
Sledila je serija razvojnih delavnic Kranj 
je naš, mi smo kranjski, kjer so se ude-
leženci pogovarjali o mesečniku Utrip 
Kranja, novem spletnem portalu Visit-
Kranj, o razvoju turističnih produktov 
ter o novi brošuri, s katero zavod pred-
stavlja destinacijo Kranj na tujih trgih.

Polni zagona in novih idej ter odločeni, 
da Kranj postane prepoznavna točka na 
turističnem zemljevidu, so udeleženci 
zaključili z delom na forumu in nadalje-
vali z neformalnim druženjem ob topli 
pijači v Praznični vasici Prešernega de-
cembra v Kranju.

 PREŠERNOV SMENJ
  Kranj, 1.- 8. februar 2017
Priprave na najlepšo etnološko prireditev ob kulturnem prazniku so že 
v polnem teku. Rezervirajte si čas in že zdaj načrtujte obisk Prešerno-
vega Smenja v Kranju. Pester in bogat kulturni program bo letos potekal 
od 1. do 8. februarja. Kranj se bo ovil v nostalgijo 19. stoletja in vabimo 
vas, da tudi vi skupaj z nami stopite v Prešenov čas.

ZABAVA ZA SMUČARJE NA SLOVENSKEM TRGU
Od 16.30 do 19.00

Vesele urice smučarskih pijač!
Apres Ski vas pričakuje v času obratovanja Smučalimbusa

www.visitkranj.si

BREZPLAČEN AVTOBUSNI PREVOZ
www.VisitKranj.si

 VABILO ZA RAZSTAVLJALCE
Vabimo ponudnike domače in umetnostne obrti, da se prijavijo na 
razpis za sodelovanje na Prešernovem smenju 2017 s svojimi izdelki, 
ki so vsebinsko primerni konceptu prireditve. Rok za oddajo prijavnice 
je 11. januar 2017 do 12.00 ure.
Več informacij na www.visitkranj.si
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Na zahodni strani se nad Kranjem dvi-
ga manjši hrib, ki dosega le 646 metrov 
nadmorske višine, a se lahko pohvali 
z najlepšim razgledom na mesto. Ne 
samo na mesto, od tam se vam v lepem 
vremenu razkriva kar petina Slovenije. 
Na lov za razgledom se lahko odpravite 
peš, s kolesom ali z avtom. Šmarjetna 
gora je dostopna vsem!

Če se boste na Šmarjetno pripeljali, si 
lahko na vrhu ogledate cerkev sv. Mar-
jete. Cerkev datira v obdobje med 9. in 
10. stoletjem in je cilj mnogih romarjev, 
saj stoji nad živo skalo, znano kot ener-
gijsko točko. V cerkvi je najdragocenejši 
gotski kip sedeče Marije, prav tako pa 
vam cerkev ponuja zavetje pred slabim 
vremenom. Na južnih pobočjih hriba 
uspeva tudi vinska trta, kar je malce 
neobičajno za Gorenjsko. Ozke terase v 
strmini pa pričajo, da so že v pradavni-
ni tu gojili vinsko trto. Dokaz za to je 
ime hribčka – Torkla, ki v starem jezi-
ku pomeni prešo. V Stražišču, naseljem 
pod Šmarjetno, pa ima celo ulica ime 
Na vinograd.

Če pa boste šli peš, vam priporočamo 
eno izmed mnogih manjših potk, ki se 
vijejo z vseh strani po hribu navzgor, 
čez gozd in čez travnike ter sadovnja-
ke. Kljub neoznačenosti se ne boste iz-
gubili, saj vse poti vodijo do vrha. Ob 
južnem vznožju Šmarjetne stoji kapela 

sv. Petra, ki je v jedru nastala že v času 
romanike. Notranjost kapele osvetljuje-
ta dve okenci, ki sta izklesani iz enega 
kosa kamna in sta na Gorenjskem edin-
stveni. Zraven kapelice se je pred leti 
nahajala originalno ohranjena sitarska 
koča. Sitarska dejavnost je bila namreč 
značilna za Stražišče in okoliške kra-
je med 16. in do sredine 20. stoletja. 
Družine, ki niso imele dovolj zemlje za 
preživetje, so izdelovale sita iz konjske 
žime. Svoje delo so opravljali tako do-
bro, da so njihovo delo zelo cenili po 
vsej Evropi. 

Torej ne samo lep razgled, tudi mnogo 
zgodovinskih, umetnostnih in narav-
nih znamenitosti vas čaka ob sopihanju 
do vrha. Na vrhu pa si le privoščite za-
služen počitek v ležalniku, s pijačo po 
vašem okusu in razgledom, ki ga lahko 
opišemo s samimi superlativi. Včasih se 
vam ob takih super dnevih ne da ukvar-
jati s kuharijo, zato pa je na vrhu tudi 
hotel Bellevue, kjer vam ponujajo odlič-
na dnevna kosila. Vse to so razlogi, da 
je Šmarjetna gora priljubljena pohodna 
točka in idealen oddih od mestnega vr-
veža.

Višinska razlika od vznožja do vrha: 249 m 
Težavnostna stopnja: srednja
Čas hoje: 30–40 minut 

NASVET ZA IZLET
ŠMARJETNA GORA - NAJLEPŠI RAZGLED NA MESTO
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Pišite nam na info@visitkranj.si ali pa se oglasite v Info točki Kranjske hiše osebno 
in zaupajte svoje mnenje našim informatorkam.
Utrip Kranja prihaja brezplačno na vsa go-
spodinjstva v kranjski občini. Če k vam ne 
prihaja, se obrnite na Gorenjski glas - pišite 
na info@g-glas.si ali pokličite na:  +386 04 
201 42 00.
Če Utrip Kranja ne prihaja na vaš naslov 
skupaj s Kranjskimi novicami, si svežo izdajo 
lahko priskrbite v kavarnah in barih starega 
mesta, v Kranjski hiši, v Mestni knjižnici Kranj 
in na Petrolu.
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ŽELJE ZA LETO 2017
V Hiši na koncu tunela se bomo tudi 
v letu 2017 potrudili za pestrost po-
nudbe izdelkov slovenskih oblikoval-
cev, ilustratorjev in fotografov.

Za vse ljubitelje lepega bomo pripravili 
kvalitetne razstave in dogodke, ki bodo 
vsekakor prispevali k raznolikosti kul-
turno-umetniške ponudbe v centru 
našega mesta.

Vsem sokrajanom želim mirno, srečno 
2017, obdano z obilico lepega.

Jana Seliškar,
Hiša na 
koncu tunela

V prihajajočem 
letu vam v Cafe 
galeriji Pungert 
želimo, da bi iz-
popolnili ume-
tnost uživanja v 
trenutku.

Želimo vam, da 
bi vas ustavi-
la glasba, ki pri nas na koncu mesta 
odmeva na najrazličnejših koncertih, 
veliko vizualnih užitkov z razstav še 
neodkritih slovenskih in tujih ume-
tnikov in navsezadnje, želimo vam, 
da bi se kdaj z otroško razigranostjo v 
srcu udeležili kakšne izmed številnih 
ustvarjalnic za otroke in Živ žava ali 
pa se le sprehodili do skrajne točke na 
koncu najlepšega slovenskega mesta.

Sonja Mlakar
Cafe in galerija Pungert

Sledite nam na @visitkranj in podelite svojim kranjskim 
fotografijam značko #visitkranj!
Razstavo vaših Instagram fotografij si lahko ogledate v 
kavarni Khislstein.

Trbojsko jezero, Kristjan Horvat

Tjaša Muravec

Galerija Prešernovih nagrajencev 
bo v letu 2017 nadaljevala s predsta-
vljanjem umetnikov, ki so dobili naj-
višje državne nagrade na področju kul-
ture. Še posebno zanimivo bo v času 
poletja, ko bo na ogled več kot 170 
portretov Prešernovih nagrajencev 
in nagrajencev Prešernovega sklada 
skozi objektiv enega najbolj priznanih 
slovenskih fotografov Toneta Stojka. 
Številni lavreati zadnjih dvajsetih let 
se bodo julija in avgusta v Kranju pred-
stavili na literarnih, glasbenih, dram-
skih in pogovor-
nih večerih in 
prepričan sem, 
da bodo mnogi 
Kranjčani uživali 
v teh večerih.

Marko Arnež, 
Galerija
Prešernovih 
nagrajencev

Veseli smo, da 
smo v letošnjem 
letu lahko po-
lepšali vsakdan 
vrsti naših obi-
skovalcev. Prav 
vi, naše stranke, 
soustvarjate po-
nudbo in doga-
janje v trgovini 
Krajček, kar nam je v veliko veselje 
in čast. Obljubimo, da se bomo tudi v 
letu 2017 trudili, da bo na vaši mizi le 
zdrava in domača hrana.

Vsem obiskovalcem naše trgovine že-
limo zdravja, sreče in obilo prijetnih 
trenutkov ob obiskovanju mestnega 
jedra.

Ljubezni polno 2017!

Branko Djoković,
trgovina Krajček

INSTAGRAM

EKIPA ZIMSKEGA UTRIPA KRANJA
Besedila:  Zala Vidali, Manca Strugar, Kri-
stina Sever, Tamara Maržič, Ana Lapanja 
in Tomaž Štefe.
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordina-
cija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Šta-
gar Fotografije: arhiv ZTK Kranj, Nada 
Žgank, Primož Pičulin , Uroš Frelih
Zahvala: Eva Pirnat, Kristina Sever, Ta-
mara Maržič, kranjski ponudniki in prire-
ditelji, Gorenjski Glas, Naklada: 38.000, 
Mesec: December 2016, Izdaja: Zavod 
za turizem in kulturo Kranj, zanj direktor 
mag. Tomaž Štefe

Šmarjetna gora iz zraka, Primož Hieng
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Skupina Domel zaradi širitve proizvodnih programov in vzpostavitve novega proizvo-
dnega obrata na Trati pri Škofji Loki, išče nove sodelavce. Vse zainteresirane, ki iščete 
zaposlitev ali si želite zgolj novih priložnosti, vabimo, da se nam pridružite.

Iščemo sodelavce s fakultetno izobrazbo s področij strojništva, elektrotehnike, me-
hatronike in informatike, za delo na razvoju izdelkov, tehnologij, orodij, avtomatizaciji 
in digitalizaciji procesov, vodenju projektov, inženiringu kakovosti, nabavni podpori 
projektov in delo z dobavitelji. 
 
Dodatne informacije in aktualne razpise najdete na naši spletni strani: 
www.domel.com/sl/podjetje/zaposlitev/prosta-delovna-mesta
 

Prijave zbiramo na elektronskem naslovu: 
prosnje@domel.com 

ali po pošti:
Domel, d.o.o.
Kadrovski oddelek
Otoki 21
4228 Železniki 

V odgovoru na prispevek pred-
sednika KS Kranj Center že-
lim avtorja g. Pavšlerja zgolj 
opozoriti, da je moj članek v 
Kranjskih novicah oktobra 
2016 napačno komentiral. V 
njem sem namreč pisal o neu-
rejenih prometnih razmerah v 
starem mestnem jedru Kranja. 
V svojem odgovoru se je posku-
sil izogniti vzroku za mojo 
navedbo, da je »… g. Pavšler 
NSi in mene razglasil za eks-
tremista« zaradi predlogov za 
izboljšanje prometnih razmer 
v mestu. Za ekstremista me je 
zaradi zavzemanja za »ena-
kopraven položaj pod soncem 

za kolesarje« namreč razglasil 
že v svojem vabilu na občni 
zbor krajanov KS Kranj Cen-
ter z dne 26. 9. 2016, in ne na 
javni predstavitvi načrtovanih 
sprememb prometne ureditve v 
Kranju, kot napačno trdi. 
Svojo navedbo je utemeljil na 
nekih »informacijah«, ki pa 
so bile očitno daleč od resnice. 
Ali je g. Pavšler v prispevku, ki 
ga zgoraj omenjam, namerno 
zavajal ali pa je zgolj poza-
bljiv, prepuščam v presojo spo-
štovanim bralcem.

Marjan Bajt 
Mestni svetnik NSi

Kranjske prometne zagate
Odgovor na prispevek predsednika KS Kranj 
Center g. Pavšlerja v Kranjskih novicah

Prejeli smo

Kranj – Katja Podjed iz Stražišča, študentka prvega letnika 
višje šole v Biotehniškem centru Naklo, smer Hortikultura, 
se je v začetku decembra udeležila poklicne olimpijade Eu-
roSkills na Švedskem, tekmovanja mladih med 18. in 25. le-
tom v devetih poklicnih panogah. Kot del slovenske repre-
zentance Sloskills je Katja osvojila do sedaj najboljše slo-
vensko mesto v panogi cvetličarstvo. V treh dneh tekomova-
nja in enem dnevu priprav je morala Katja izdelati šest cve-
tličnih izdelkov, ki vnaprej niso bili znani. V močni konku-
renci štirinajstih tekmovalcev iz Evrope in Koreje je dosegla 
osmo mesto, zlato je šlo v roke mladi finski cvetličarki. 
»Euroskills je bila moja do sedaj najboljša izkušnja, saj sem 
izpopolnila znanje, izmenjala izkušnje in spoznala nove lju-
di. Vem, da sem dala vse iz sebe, saj sem vložila vso ener-
gijo že v priprave. Zahvaljujem se mentorici Sonji Jerič Šte-
fe, da mi je nudila strokovno podporo in verjela vame, ter 
sodniku Marjanu Planinšku, da se je potegoval za moje zna-
nje,« je Katja strnila vtise. Ponosna na rezultat je tudi njena 
mentorica, zanjo je Katja »velika zmagovalka«.

»Za nas je Katja zmagovalka«

Katja Podjed in Sonja Jerič Štefe (obe na sredini) na 
tekmovanju na Švedskem / Foto: osebni arhiv

Letos je bilo na Območni 
obrtno-podjetniški zbornici 
Kranj izvedenih že več kot 
petdeset različnih izobraže-
vanj za podjetnike in obrtni-
ke. Večina od njih je bila v 
sodelovanju z MO Kranj.
Tako je več kot šeststo zado-
voljnih udeležencev sledilo 
novostim, srečevali so se s 

kolegi ter si izmenjevali 
izkuš nje. Najbolj obiskane so 
bile delavnice in seminarji s 
področij davkov, delovnih 
razmerij, razpisov za sofi-
nanciranje zaposlovanja, po-
slovanja v tujini, pospeševa-
nja prodaje, ravnanja z ne-
premičninami, zadovoljstva 
in produktivnosti zaposlenih, 

komunikacij v podjetju, raču-
nalniških vsebin kot tudi 
mehkih vsebin – od prepre-
čevanja stresa na delovnem 
mestu, vodenja in drugih 
uporabnih vsebin. Območna 
obrtno-podjetniška zbornica 
Kranj želi na podoben način 
približati znanja in informi-
rati zainteresirane tudi v letu 

2017. Tako vabijo k udeležbi 
člane zbornice in vse tiste, ki 
jih zanimajo novosti in imajo 
željo slediti zakonodaji in 
trendom za boljšo rast in ra-
zvoj: »Prihajajoče novo leto je 
priložnost, da pogledamo na-
zaj in si postavimo cilje za 
naprej. Vsem želimo uspe-
šno poslovanje in srečno.«

Z učenjem do uspeha

Etno galerijo Desetnica na Cankarjevi ulici 4 v starem Kranju 
poznajo vsi, domačini in obiskovalci. Lastniki se od nje po 26 
letih delovanja dokončno poslavljajo. Imajo pa veliko željo, 
da bi se dejavnost galerije nadaljevala, saj je izbor izdelkov 
res prvovrsten in v večjem delu unikaten. Tako nudijo mo-
žnost prevzema in nadaljevanja njihovega dela ter vabijo vse, 
ki jih izziv zanima, da do 15. januarja 2017 dajo svojo ponud-
bo. Kontaktna številka: 041 735 939. Pogovorite se z lastniki 
in prispevajte, da bodo vrata Desetnice odprta tudi še naprej.

Desetnica vabi naslednika
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Igor Kavčič

Kranj – Tudi letošnje pred-
novoletno vzdušje so prvi z 
glasbo obogatili učenci in 
učitelji Glasbene šole Kranj. 
Že drugi dan v mesecu so se 
na Miklavževem nastopu 
predstavili mlajši učenci 
šole. Osrednji dogodek je bil 
8. decembra že tradicionalni 
Božični koncert na Brdu, na 
katerem je nastopilo kar šest 
orkestrov, ki delujejo v okvi-
ru šole: kitarski pod vods-
tvom Uroša Usenika, har-
monikarski, ki ga vodi Dejan 
Maleš, flavtistični s Katjo 
Stare, godalni pod vodstvom 
Urše Kordež, simfoničnemu 
in pihalnemu pa že dolga 
leta taktirko vihti Tomaž 
Kukovič. Zapisano in prešte-
to čez palec je nastopilo 
okrog 200 učencev, poslu-
šalcev pa je bilo vsaj trikrat 
toliko. Menda na koncertih 
glasbene šole v dvorano vse-
lej dodajo še sto sedežev.
Letošnji program je bil ''kla-
sično'' obarvan, orkestri so 
se predstavili s priredbami 
znanih del iz sveta klasične 
glasbe. Tako smo lahko pri-
sluhnili znanim melodijam 
A. Dvořáka, J. S. Bacha, F. 
Schuberta, A. Hačaturjana, 
L. Bokerinija, J. Offenbacha, 
P. I. Čajkovskega, E. Griega 
in na koncu še J. Straussa. 
Nekoliko nenavadno smo 
Pizzicato polko slišali v pri-
redbi za orkester pihal. Nav-
diha za tovrstne posebnosti 

v kranjski glasbeni šoli niko-
li ne manjka. Novost na 
letošnjem koncertu je bila 
tudi projekcija posnetkov z 
vaj orkestrov, čemur so se 
poslušalci lahko od srca nas-
mejali, ter posnetkov s pre-
teklih koncertov. 
Koncert je bil tudi priložnost 
za uradno čestitko dirigentu 
Tomažu Kukoviču, ki je v 
začetku decembra na med-
narodnem tekmovanju za 
dirigente pihalnih orkestrov 
v madžarskem Szegedu 
dosegel prvo mesto v svoji 
kategoriji in tretje mesto 
celotnega tekmovanja. Na 
Brdu se je odvil še en čudovit 
glasbeni večer, poslušalci so 
bili navdušeni, saj je bila 
izvedba koncerta na zelo 
visokem nivoju, glede na to, 

da gre vendarle za nižjo glas-
beno šolo. 
Sredi meseca so v Šmartin-
skem domu v Stražišču nas-
topili še solisti in komorne 
skupine iz glasbene šole. 
Koncert so dodatno obogati-
le učenke 6. razreda balet-
nega oddelka (učiteljica 
Daša Skrt je pripravila kore-
ografijo na glasbo Pesem 
zvezd, ki jo je za omenjeno 
zasedbo zložil Gašper Jereb) 
in nastop pevskega zbora 
(dirigentka Ana Kresal). 
Seveda je bil koncertni spo-
red nekoliko božično obar-
van, predvsem so navdušili 
solopevci iz razreda Janeza 
Hostnika s spletom sloven-
skih božičnih pesmi, ki je 
poslušalce popeljal v pravo 
božično razpoloženje. Za 

dobro voljo med poslušalci 
polne Šmartinske dvorane 
sta med točkami poskrbela 
voditelja in učitelja petja 
Andreja Nika Fabijan in 
Janez Hostnik.  
Tudi letos Kranj ni ostal brez 
Tuba Božičkov. Hkrati je po 
izvedenem božičnem pro-
gramu domačega Tuba – 
evfonij ansambla, ki šteje 
okoli dvajset članov, zatrobi-
lo skoraj šestdeset tovrstnih 
glasbenikov, kar je zagotovo 
slovenski rekord. Prišli so z 
različnih koncev Slovenije. 
Da so trobili uglašeno, je 
poskrbel glavni Tuba boži-
ček Uroš Košir, pobudnik 
tovrstne akcije, sicer že dol-
goletni učitelj na Glasbeni 
šoli Kranj in prvi promotor 
tega instrumenta v Sloveniji.

Glasbeni december
Od Miklavža do Tuba božičkov bi lahko v enem stavku strnili bogat koncertni spored, ki so nam ga v 
decembru namenili učenci in učitelji Glasbene šole Kranj.  

Harmonikarski orkester vodi Dejan Maleš. / Foto: arhiv Glasbene šole Kranj

Kranj – Kulturni dom v Predosljah je bil v soboto, 17. decem-
bra, v znamenju glasbe. Pihalni orkester Mestne občine 
Kranj je pripravil tradicionalni že 20. novoletni koncert. 
Orkester pod vodstvom Mateja Rihterja je dvorano napolnil 
s pestrim programom glasbe za pihalne orkestre, v katerem 
so se predstavili tudi solisti z različnimi instrumenti. Naslov 
Od pikola do tube razkriva, da je v popotovanju skozi orke-
ster v rokah glasbenikov zasijal prav vsak instrument.

Kranjski orkester dvajsetič

Igor Kavčič

Ljubljana – Veliki božič-
ni koncert Gimnazije Kranj 
ima dolgoletno tradicijo, res 
velik pa je bil letos desetič v 
razprodani Gallusovi dvora-
ni. Vedno znova mnogi osta-
nejo zunaj in si lahko potem 
posnetek koncerta ogledajo 
na TV Slovenija. Tudi letos 
24. decembra v poznih popol-
danskih urah bo tako.
Vrnimo se h koncertu pred 
tednom dni. Koncertni direk-
tor Primož Zevnik je znova 
pripravil zakrožen program 
glasbe ameriških skladateljev, 
v katerega je vključil tako moč 
velikega simfoničnega orkes-
tra z dirigentom Nejcem 
Bečanom na čelu kot mlade 
gimnazijske sile, združene v 
obeh gimnazijskih zborih, 
mešanem in dekliškem, ki jih 
vodi Erik Šmid, in pevskih 
solistih, sedanjih in nekdan-
jih dijakih gimnazije, kot 
gosta večera sta namreč nas-
topila tudi saksofonist Jan 
Kus in pevka Ernestina Jošt.
Prvi del koncerta je po tradici-
ji pripadal „klasiki“, slišali 
smo Bernsteinovo uverturo k 
opereti Kandid, nekaj skladb 
Leroya Andersona, združeni 
zbori pa so ob orkestru zapeli 
skladbo I'll Be Home for 

Christmas (Za božič bom 
doma). Vrhunec prvega dela, 
za mnoge tudi večera je bila 
skladba Shenandoah s čudo-
vitim glasom Ernestine Jošt. 
Prvi del je zaključil orkester z 
novim delom skladatelja 
Anžeta Rozmana Hommage 
ameriški filmski glasbi, v 
katerem je združil teme iz kar 
nekaj znanih filmov, ter s 
čudovito izvedbo skladbe 
Appalachian Spring (Pomlad 
v Apalačih) Aarona Coplanda. 
Drugi del je bil ubran s pev-
skimi solisti in skladbami iz 
„revijskih“ časov velikih imen 
zabavne glasbe. Climb Every 
Mountain (Preplezaj vsako 
goro), s skladbo Together so 
aplavze poželi Žan Govekar, 
Lovro Krišelj in Matej Logar, 
po hitih Burta Bacharacha je 
sledila znana What a Won-
derful World (Kako lep je ta 
svet), lahkotnejši del koncerta 
pa je simfonični orkester zak-
ljučil z Gershwinovo An 
American in Paris (Amerika-
nec v Parizu). Za pozitivne 
vibracije na poti v prihodnje 
leto so poskrbeli z znano pev-
sko točko Amerika iz muzika-
la Zgodba z zahodne strani, 
tradicionalni „avstro-ogrski“ 
Radetzky Marsch pa si bomo 
požvižgavali do Pomladan-
skega koncerta Gimnazije 
Kranj.

Muzika z one 
strani Atlantika
Božični koncert Gimnazije Kranj je razprodano 
dvorano Cankarjevega doma popeljal v Ameriko.

V skladbi True Love iz filma Visoka družba Foto: Iztok Zupan

Igor Kavčič

Kranj – Ženski zbor Carmen 
manet, ki te dni praznuje pet 
let obstoja, je na zaključnem 
koncertu na državnih Sozvo-
čenjih, 10. decembra v Slo-
venski filharmoniji, še enkrat 
znova potrdil svojo kvaliteto. 
Med desetimi pevskimi ses-
tavi je bil s tematskim projek-
tom Zvok je beseda, beseda 
je zvok izbran med štiri zbo-
re, ki so si razdelili glavno 
nagrado. „Carmen manet je 
že na regijskem, očitno pa 
tudi na državnem srečanju 
prepričal s posebno energijo 
pri izvedbi pesmi brez smi-
selnega besedila. Z dirigen-
tom Primožem Kerštanjem 
sva skupaj izbrala ta raznolik 
program, ki   se navezuje na 
tradicijsko glasbo in posebna 
občutja, ki jih ta prinaša, 
besedilo pa je povsem v fun-
kciji zvočne podobe – od tod 
naslov,“ je povedala Barbara 
Kušar, pred petimi leti pobu-
dnica za ustanovitev zbora, ki 
se je razveselila tudi nagrade, 
ki jo je v konkurenci več kot 
70 zborov prejela za kvalitet-

no sestavo sporeda Gaudea-
mus igitur v izvedbi Mešane-
ga pevskega zbora Gimnazije 
Kranj. „Za naš šolski mladin-
ski zbor sem navdih dobila 
lani ob maturantskem spre-
vodu in v duhu obujanja tra-
dicije pobrskala po starih 
evropskih študentskih pes-
mih, ki smo jih, kot se za 
mlad zbor spodobi, dali v bolj 
sodobno preobleko s pomoč-
jo zborovodje Erika Šmida in 
skladatelja Tineta Beca.  Zelo 
me veseli, ker smo zdaj že s 
tremi kvalitetnimi zbori kar 

nekakšno malo zborovsko 
središče na Gorenjskem.“
Kot je še povedala Barbara 
Kušar, komaj verjame, da je 
za Carmen manet minilo že 
pet let, saj se je v teh letih 
zgodilo res veliko. Dosegli 
so nekaj zmag na mednaro-
dnih tekmovanjih (Riva del 
Garda, Guangzhou, Mon-
treux, Tuhelj), pripravili dva 
samostojna tematska proje-
kta (Pesem severnega vetra 
in Ples glasov) in ne nazad-
nje so letos aprila presegli 
»magično mejo“ 90 odstot-

kov na državnem tekmova-
nju Naša pesem, s tem pa je 
zbor v Mariboru prejel tudi 
zlato plaketo. Zbor Carmen 
manet ima v prihodnjem 
letu nekaj smelih načrtov. 
„V prihodnjem letu bi kot 
prvi v Sloveniji radi izvedli 
Arnesenov Magnificat, v 
četrtek, 29. decembra, tek-
mujemo v oddaji Dobro jut-
ro na RTV Slovenija, kaže 
pa se nam tudi še nekaj 
pomembnih nastopov. Še 
bo slišati nas in o nas,“ je še 
dodala Kušarjeva.

V petih letih na zborovski vrh

Carmen manet med nastopom na Sozvočenjih v Slovenski filharmoniji / Foto: Janez Eržen
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Klub je bil uradno ustanovljen 
23. avgusta leta 1956, čeprav 
so tenis v Kranju organizirano 
igrali že desetletja poprej. V 
začetnem obdobju klub še ni 
imel svojega igrišča, zato so 
tenis igrali kar na košarkar-
skem igrišču ali pa so si izpro-
sili dovoljenje za igranje na 
zasebnem igrišču družine 
Savnik. Stara igrišča kot tudi 
celoten stadion Stanka  Mla-
karja so bila zgrajena leta 
1963 za garnizijske športne 
igre bivše JLA. Ob pomoči voj-
ske so kranjski teniški navdu-
šenci pod vodstvom Arturja 
Žnidarja, Bojana Bedenka, 
Petra Starca in Andreja Polen-
ca zgradili pet peščenih in eno 
asfaltno igrišče. Kasneje so z 
obilo trdega prostovoljnega 
dela zrasla tudi nova igrišča, v 
devetdesetih pa je bila konča-
na izgradnja klubskih prosto-
rov, opravljen nakup dveh ba-
lonov ter nove dvorane s trdo 
podlago. S tem so bili posta-
vljeni pogoji za vrhunski ra-

zvoj tenisa, z vrhunskim stro-
kovnim štabom (vodja Marko 
Por) in trenerji, ki so omogo-
čili, da je klub vzgojil tako vr-
hunske igralce svetovnega ni-
voja, kot so Barbara Mulej, 
Grega Žemlja, Blaž Kavčič in 
drugi.
Klubska dejavnost je sestavlje-
na iz teniškega vrtca, celoletne 
teniške šole, predtekmovalne-
ga in tekmovalnega tenisa. 
Vsi segmenti so za klub po-

membni, vendar se največ 
sredstev in energije vlaga v 
tekmovalni vrhunski tenis. 
Prav tako ne gre pozabiti na 
močno rekreativno dejavnost 
kluba, ki ima na voljo sedem 
peščenih igrišč, tudi pozimi 
pa dve peščeni igrišči pod ba-
lonom in tri igrišča v dvorani. 
Največje zahvale za vse to gre-
do predsedniku kluba Andre-
ju Polencu, ki je klub vodil že 
v sedemdesetih ter od leta 

1995 pa do danes. S tem Teni-
ški klub Triglav dokazuje, da 
lahko klub z lastnimi sredstvi 
in kadrom ustvarja igralce 
svetovnega kova. Posebna pri-
znanja oziroma velike plakete 
so ob tokratni obletnici prejeli 
Barbara Mulej, Grega Žemlja, 
Marko Por, Borut Urh in Blaž 
Kavčič, male plakete pa Kristi-
na Novak, Tjaša Klevišar, Ma-
tjaž Pogačnik, Rok Jarc in 
Žiga Janškovec.

Jubilej Teniškega kluba Triglav
Ob šestdesetletnici Teniškega kluba Triglav Kranj so v prostorih kluba pripravili slovesnost ter 
začetnikoma kranjskega tenisa Arturju Žnidarju in prof. Ladu Kustru razkrili spominski obeležji.

Predsednik Teniškega kluba Triglav Kranj Andrej Polenec in zasluženi prejemniki velikih 
plaket kluba / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Kranj – Ob nedavnem pra-
znovanju v hotelu Bellevue 
na Šmarjetni gori so prvič 
skupaj zapeli društveno hi-
mno, na priredbo ljudske 
pesmi Regiment po cesti gre 
je besedilo zanjo napisala 
članica društva Olga Kepic. 
»... naj veliko še let prosto-
voljci boljšajo ta svet,« so 
zadnje vrstice himne ali kot 
je povzel predsednik društva 
Mirko Steiner: »Smo dru-
štvo za sožitje generacij in 

medgeneracijsko povezova-
nje. Spodbujamo prostovolj-
stvo ter skrbimo za polno, 
aktivno in kakovostno življe-
nje starejših. Več je bilo v 
desetih letih vzponov kot 
padcev, bistveno pa je, da 
danes skupaj praznujemo 
vse dobre stvari, ki jih je 
društvo doseglo s svojim de-
lovanjem.« Steiner se je za-
hvalil ustanovnim članom 
društva Mihu Kernu, Mateji 
Prosen in Mariji Govednik 
ter prostovoljcem in vodjem 
skupin, podelil je tudi za-

hvale dvaindvajsetim indivi-
dualnim družabnikom. Pod-
predsednica Medgeneracij-
skega društva Z roko v roki 
Zora Žitnik Martinc pa je 
Steinerju v imenu društva 
podelila zahvalo za njegovo 
desetletno delovanje.
Društvo združuje 425 čla-
nov in deluje pod okriljem 
krovne Zveze društev za so-
cialno gerontologijo Slove-
nije (Zveze). Več gostov se 
je udeležilo praznovanja, 
med njimi je bila predsedni-
ca Zveze Zorica Škorc. Pou-

darila je pomen medgenera-
cijskega povezovanja v lokal-
nem in nacionalnem okolju 
in za enega od glavnih ciljev 
označila pomen širjenja 
mreže skupin starih ljudi za 
samopomoč v domačem 
okolju. Kot posebnost dru-
štva Z roko v roki, ki je dru-
go največje društvo v Zvezi, 
je omenila njegovo geograf-
sko razširjenost. »Uspelo 
vam je splesti mrežo prija-
teljskih skupin,« je pohvali-
la njihovo delovanje in jim 
ob tej priložnosti podelila 
priznanje Zveze. Društvo 
ima sedež na Hujah 23 v 

Kranju, aktivnih je 77 pro-
stovoljcev, s katerimi izvaja-
jo tri poglavitne programe, 
ki jih je navedel Mirko Stei-
ner: Skupine starih ljudi za 
samopomoč, Individualno 
družabništvo in Medgenera-
cijski tabor. Skupine starih 
ljudi za samopomoč deluje-
jo na območju Kranja, Na-
klega, Tržiča, Preddvora, Je-
senic, Šenčurja in Visokega. 
24 skupin deluje znotraj 
domov za upokojence; ima-
jo pa tudi zunanje skupine 
za samopomoč: Storžič, 
Cvetke, Trnuljčice in Šivan-
karice (Kranj), Zarja (Na-

klo), Klasje (KS Zlato polje), 
Resa (KS Čirče), Bodeče 
neže (KS Stražišče), Detelji-
ce (Tržič), Koprive (Visoko), 
Krompirjev cvet (Šenčur) in 
od nedavnega Žitna polja 
(KS Primskovo). Izvajajo še 
vrsto drugih aktivnosti, kot 
so strokovna srečanja, pre-
davanja, izobraževalne in 
ustvarjalne delavnice, dru-
žabne večere s tombolo, 
društveni piknik, telovadbo 
za vse generacije ter chi 
gong. »Naši člani in prosto-
voljci se z velikim veseljem 
vključujejo v vse dejavnosti 
društva, zato se pojavlja po-
treba po širjenju v krajevne 
skupnosti, kjer še nismo 
prisotni, npr. na območje 
Vodovodnega stolpa in Bi-
tenj,« je še dejal Steiner. 
Program sta glasbeno pope-
strila Zdravka in Brane 
Klančnik, predstavile so se 
skupine z različnimi točka-
mi: Bodeče neže s pesmijo, 
Resa – kako zvenijo citre, 
Deteljica z ljudskimi plesi, 
Krompirjev cvet z recitacijo, 
Nagelj s folklornim nasto-
pom, Cvetke z modno revi-
jo. Hudomušno v skeču sta 
delovanje društva predstavi-
li Olga Kepic in Metka Ča-
vlovič. Da ima vsaka skupi-
na svoja pravila, sta se med 
drugim menili: nič politike, 
nič vere ... in še najpo-
membnejše pravilo: »Če 
eden govori, drugi poslu-
ša.«

Nazdravili so za prvih deset let
Medgeneracijsko društvo Z roko v roki je praznovalo desetletnico. Jubilejno leto so sklenili s prednovoletno zabavo na Šmarjetni gori. 

Predsednik Medgeneracijskega društva Z roko v roki Mirko 
Steiner s priznanjem Zveze društev za socialno 
gerontologijo Slovenije in šopkom, oboje je društvu za 
uspešnih prvih deset let podelila predsednica Zveze Zorica 
Škorc. / Foto: Primož Pičulin

Tako članstvo v društvu kot udeležba na nedavnem praznovanju na Šmarjetni gori sta 
izvrstna. / Foto: Primož Pičulin 

   trgovina z lesom
   ročna in strojna sečnja
   žično in traktorsko spravilo lesa
    prevozi lesa in gradbene  

mehanizacije
   priprava drv in biomase
   sanacija in nega gozdov
    izkopi in gradnja  

gozdnih poti

Želimo vam  
lepe božične in novoletne praznike  
ter zdravja in poslovnih uspehov  
v novem letu 2017.

Kolektiv Cirlesa
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Vilma Stanovnik

Ob slovesnosti na prenovlje-
nem pomožnem nogomet-
nem igrišču v športnem 
centru Kranja je prejšnji 
petek potekala tudi revijalna 
tekma med člansko ekipo 
NK Triglav Kranj in zlato 
generacijo slovenskega 
nogometa. Prvi udarec je 
pripadel najstarejšemu čla-
nu nogometnega Triglava, 
86-letnem Marjanu Brezar-
ju, nato pa so se jesenski 
prvaki 2. SNL pomerili z 
nekdanjimi reprezentanti, 
ki so v Slovenijo prinesli 
prvo pravo nogometno mrz-

lico, s klopi pa jih je vodil 
nekdanji in tudi aktualni 
selektor Srečko Katanec. 
Nekdanji reprezentanti so 
tekmo, ki se je igrala 40 
minut, dobili s 3:2. Za zlato 
generacijo so zadeli Ermin 
Šiljak, Sašo Udovič in Milan 
Osterc, za domače pa sta 
bila uspešna Alen Krcič in 
Miral Samardžič. Prav viso-
korasli branilec je bil prese-
nečenje za vse prisotne, saj 
je v drugem polčasu zaigral 
v dresu matičnega Triglava.
Občinstvu se je predstavila 
tudi mladinska akademija, 
kjer je več kot 100 otrok, 
pod vodstvom svojih trener-

jev in vodje otroške nogo-
metne šole Grega Berganta 
so predstavili kratko, a atra-
ktivno demonstracijo nogo-
metnih veščin.
Prireditev je imela tudi dob-
rodelno noto. Namesto 
vstopnine so obiskovalci 
prinesli hrano z daljšim 
rokom trajanja, odziv pa je 
bil nad vsemi pričakovanji. 
Vso zbrano hrano je klub 
predal Rdečemu križu Slo-
venije in Karitas, nato pa je 
šla v roke socialno ogrože-
nim družinam. 
Ob srečanju v Kranju je 
potekala tudi licitacija dre-
sov, ki so jih prispevali slo-

venski nogometaši, ki so 
vsak na svoj način povezani 
s Triglavom. Josip Iličič, 
Miral Samardžič, Siniša 
Anđelkovič, Aleks Pihler, 
Boštjan Cesar, Andraž Špo-
rar in NK Maribor so pris-
pevali podpisane drese, na 
dražbi pa je bila tudi žoga s 
podpisi zlate generacije. 
Tiha dražba je prinesla tri 
tisoč evrov, s katerimi bo 
NK Triglav Kranj desetim 
mladim nogometašem iz 
socialno ogroženih družin 
omogočil odhod na zimske 
priprave, za deseterico pa 
bo kupil vso potrebno špor-
tno opremo. 

Bili so tudi dobrodelni
Z najmodernejšo umetno podlago so nogometaši Triglava dobili odlične pogoje za vadbo in tekme, 
na prvi tekmi pa so gostili zlato generacijo slovenskega nogometa.

Prvo tekmo na prenovljenem igrišču so domači nogometaši odigrali proti zlati selekciji. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Zgornji Brnik – Peter John 
Stevens se je s svetovnega 
prvenstva v krakih bazenih, 
ki je potekalo v Windsorju v 
Kanadi, vrnil s srebrno 
medaljo. Osvojil jo je v disci-
plini 50 metrov prsno, s 
časom 25,85 pa postavil nov 
slovenski rekord in za las 
zaostal za evropskim. 
Letošnje leto je za Stevensa 
očitno srebrno leto. Plavalec 
PK Triglav Kranj si je srebr-
no medaljo priplaval že na 
evropskem prvenstvu, poleg 
tega je bil drugi tudi na tek-
movanju NCAA in po priho-
du iz Kanade še na mednaro-
dnem mitingu v Györu na 
Madžarskem. Enaindvajset-
letniku, ki trenira in študira v 
Združenih državah Ameri-
ke, je klub po vrnitvi iz Kana-
de sprejem pripravil že na 
letališču, nekaj ur kasneje pa 
še na bazenu. »Do sedaj še 
nisem imel prav veliko časa 
razmišljati o medalji, sedaj 

pa počasi dojemam, kako 
pomembna je. Presenečen 
sem. Nisem pričakoval, da se 
bo že na letališču zbralo toli-
ko ljudi. Za nastop na 50 
metrov prsno sem bil zelo 
motiviran in do finala nervo-
zen. Finale pa je bil nato 
velik užitek in zabava. Vedel 
sem, da z osme proge lahko 
presenetim,« je pojasnjeval 

plavalec iz Spodnjih Pirnič, 
katerega mama je Slovenka, 
oče pa Anglež. Oba sta znana 
baletnika. Peter John se je 
odločil za plavanje in starša 
ga v tem podpirata že od 
samega začetka. Z njim sta 
bila tudi v Kanadi in mama 
je bila tako glasna navijačica, 
da je preglasila vse druge. Pri 
kranjskem Triglavu so nanj 

izjemno ponosni. Odkar je 
čez lužo, ima tam tudi tre-
nerja, ko pa pride domov, še 
naprej sodeluje s trenerjem 
Luko Berdajsem. Njuno 
sodelovanje traja že deseto 
leto. »Plavati ga nisem učil, 
sodelujeva pa od mlajših deč-
kov, ko je začel tekmovati. 
Njegov napredek me ne pre-
seneča. Je odličen plavalec. 
Njegovi uspehi so izjemni 
tudi za naš klub. Je vzgled 
vsem mladim in tudi potrdi-
tev dobrega dela strokovnega 
vodstva,« je vesel Berdajs. 
John Peter Stevens je prejel 
številne čestitke, med drugi-
mi tudi od Petra Mankoča. 
Sprejema po svetovnem 
prvenstvu, če bo šlo vse, kot 
si želi, zagotovo nista bila 
zadnja. Njegovi cilji za pri-
hodnost so visoki. Želi pos-
tati najboljši na svetu, njego-
va glavna disciplina pa je 
100 metrov prsno, v kateri je 
letos za malo zgrešil čas, ki 
bi ga popeljal na olimpijske 
igre v Rio.

Rad bi bil najboljši na svetu
Plavalec kranjskega Triglava Peter John Stevens je na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih na 50 
metrov prsno osvojil srebrno medaljo. V klubu so nanj ponosni in je pravi zgled mladim plavalcem.

Peter John Stevens z Luko Berdajsem, njegovim 
dolgoletnim trenerjem pri kranjskem Triglavu
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Samo Lesjak

V grškem mestu Loutraki je 
konec novembra pod okril-
jem Svetovne zveze kick-
boks organizacij (WAKO) 
potekalo evropsko prvenstvo 
v kickboksu, in sicer v disci-
plinah kick light, full con-
tact in semi contact. Pome-
rilo se je kar petsto borcev iz 
33 držav, med njimi tudi 
slovenska reprezentanca, ki 
je kmalu začela nizati zma-
ge. Ob koncu prvenstva je 
Slovenija domov odnesla pet 
odličij: zlato so prejeli Blaž 
Potočnik, Tilen Zajec in Šte-
fan Stanič, srebro je osvojil 
Sanel Ljutič, bronasto kolaj-
no pa je prejela Melinda 
Ramadani.
Za tridesetletnega Blaža 
Potočnika iz Čirč pri Kranju 
je bilo to prvo evropsko 

prvenstvo in zato pričakova-
nja niso bila zelo visoka. Pa 
vendar je z izjemno borbe-
nostjo in brezhibno tehniko 
premagal vse nasprotnike, 
med drugimi v polfinalu 
tudi dvajset kilogramov 
težjega Poljaka Blawdzie-
wicza, v finalu pa izredno 
močnega Madžara Bayerja, 
in osvojil naslov evropskega 
prvaka. »Vse borbe so bile 
izjemno zahtevne, zato sem 
še toliko bolj vesel končnega 
uspeha,« je po osvojenem 
zlatu skromno dejal Blaž 
Potočnik, prvi gorenjski 
evropski prvak na tekmova-
njih pod okriljem organiza-
cije WAKO. Potočnik sicer 
prihaja iz uspešnega kranj-
skega Športnega društva 
Črni panter (po novem 
Black panther), kjer opravlja 
funkcijo glavnega trenerja.

Blaž Potočnik je 
evropski prvak  
v kickboksu

Blaž Potočnik je z izjemnimi borbami prišel do zlata. 
 / Foto: arhiv Slovenske kickboks zveze

V času praznikov in počitnic bo v Ledeni dvorani na Zlatem 
polju moč brezplačno drsati. Drsanje je možno vsak dan do 
sobote, 31. decembra, med 10. in 12. uro ter nato še v pone-
deljek, 2. januarja, med 10. in 12. uro. Na novo letni dan,  
1. januarja, bo dvorana zaprta.

Brezplačno drsanje v Ledeni dvorani

NOVOLETNO OKRAŠEN MOZIRSKI 
GAJ IN TERME TOPOLŠICA 
Vabimo vas, da si skupaj ogledamo  Mozirski gaj, ki bo takrat še 
okrašen z novoletnimi lučkami.  Okrasitev so poimenovali  Božična 
bajka Slovenije.  Pred tem se bomo ogreli v termalnih vodah term 
Topolšica in si privoščili kosilo. Vabljeni, da se nam pridružite.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 7.15,  z  AP Creina Kranj ob 7.40
z AP Mercator Primskovo ob 7.50,  z  AP Škofja Loka ob 8.10
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure

CENA IZLETA JE 30 EVROV.
Cena vključuje: prevoz, kopanje, kosilo, ogled novoletno okrašenega  
Mozirskega gaja in DDV.

          IZLET// 6. januarja 2017

Za rezervacijo pokličite po tel. št.: 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju  
ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 
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»Medsebojno druženje nas bogati  
in plemeniti.«

Brezplačne aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj  
v januarju 2017:

 Torek,  3. 1. 2017 13.00–15.00        
  Info točka za seniorje. Svetovali vam bomo, kam se obrniti po 

pomoč in kje najti prave informacije za vsakovrstne težave, ki se 
človeku pojavijo v tretjem življenjskem obdobju, kot so na primer 
osebne stiske, težave in dvomi v zvezi s socialnovarstvenimi  
prejemki in še čem. Nudili vam bomo tudi pomoč pri iskanju in  
izpolnjevanju različnih obrazcev. V težavah nas pokličite ali se 
oglasite. Skupaj bomo našli rešitev. Pokličite nas na telefon  
041 724 134 ali pišite na e-naslov mck@luniverza.si.

 Sreda,  4. 1. 2017     18.00–19.30        
  Somatski gibi – delavnica ozaveščanja gibanja medenice. Imate 

kronične bolečine v hrbtu, kolkih, nogah? Težko sedite, stojite?  
Na delavnici se bomo učili somatski gib, ki nas sprosti pri daljšem 
sedenju, stanju in omogoča pravilno gibanje pri hoji, teku. S seboj 
prinesite podlogo. Delavnico vodi Irena Jugovic. Število mest je 
omejeno (10). Prijave na MCK.

 Sreda,  4. 1. 2017     18.00–20.00        
  Petje ljudskih pesmi. Razvedrimo se ob čudovitih pesmih, ki 

ogrejejo srce! 

 Četrtek,  5. 1. 2017     9.00–11.00        
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 3. 1. 2017.

 Četrtek,  5. 1. 2017     17.00–19.30        
  Uvod v umetnost zastavljanja vprašanj ali samocoaching  

Predavanje s praktičnimi primeri. Kakovost odgovorov, ki jih  
v življenju dobimo od samega sebe, je odvisna predvsem od  
znanja zastavljanja vprašanj pravemu naslovniku.  
Predavanje dr. Kristine Knific.

 Četrtek,  5. 1. 2017     19.30–21.00        
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – kako laže in hitreje do 
boljših rešitev. Prijave in informacije za individualne pogovore  
in svetovanje pri dr. Kristini Knific sprejemamo na e-naslov  
rešitve@luniverza.si.

 Petek,  6. 1. 2017     12.00–13.00       
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija.  

Nudimo vam pomoč pri reševanju različnih problemov pri  
uporabi računalnikov in mobilnih telefonov.

 Petek,  6. 1. 2017     17.00–19.30        
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – kako laže in hitreje do 
boljših rešitev. Prijave in informacije za individualne pogovore in 
svetovanje pri dr. Kristini Knific sprejemamo na e-naslov  
rešitve@luniverza.si.

 Ponedeljek,  9. 1. 2017     10.00–11.00        
  Možnosti, ki jih ponuja zaposlitvena rehabilitacija. Predavanje 

pripravlja CenterKontura, družba za svetovanje, socialni razvoj, 
usposabljanje in založništvo.

 Ponedeljek,  9. 1. 2017     16.00–17.30        
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaje se  

razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.  
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. 

 Ponedeljek,  9. 1. 2017     17.00–19.00        
  Voden ogled kostnice in jaslic v župnijski cerkvi sv. Kancijana  

v Kranju. Zbirališče je pred cerkvijo. Vodi turistični vodnik  
Janko Zupan.

 Ponedeljek, 9. 1. 2017     18.00–19.30        
 Meditacija – predstavitvena delavnica. Vodi jo Maja Križnar.

 Ponedeljek,  9. 1. 2017     18.00–20.00       
  Delavnica za mlade, namenjena mladostnikom nad 12 let.   

Obetajo se ustvarjalne delavnice, zanimive debate, prijetno  
druženje z vrstniki ter pogovori za boljšo samopodobo, razvijanje 
domišljije in krepitev samozavesti. Srečanja vodi Iris Šober.

 Torek,  10. 1. 2017     8.00–10.00        
  Slovenija, moja dežela – za tujce. Brezplačne delavnice za tujce 

za pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Spoznavanje  
slovenske kulture in družbe, pridobivanje praktičnih informacij, 
potrebnih za življenje in delo v republiki Sloveniji, seznanjanje  
z upravnimi postopki za vsakdanje življenje. Obvezne so prijave 
na MCK*.

 Torek,  10. 1. 2017     10.00–11.00        
 Druženje vrtcev z Gospodično Mično

 Torek,  10. 1. 2017     13.00–15.00       
 Info točka za seniorje. Opis kot 3. 1. 2017.

 Sreda,  11. 1. 2017     10.00–11.30        
 Medkulturno v Kranju. Opis kot dne 4. 1. 2017.

 Sreda,  11. 1. 2017     18.00–19.30        
  Hipnoza za sprostitev – mind massage. Uživali boste v "masaži 

uma" in se popolnoma sprostili. Stranski učinki: boljši spanec, 
boljša koncentracija, dobra volja, pozitiven odnos do življenja … 
Delavnico vodi Mojca Bregar Goričar.

 Četrtek,  12. 1. 2017     9.00–11.00        
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 3. 1. 2017.

 Četrtek,  12. 1. 2017     17.00–19.00        
  Ego – naš navidezni prijatelj – 3.del. O entiteti, ki ima prevladu-

joč vpliv na naše notranje življenje, komajda kaj vemo. Na preda-
vanju Zorana Železnikarja bo govora o egovi naravi, o mehaniz-
mih, ki jih uporablja, pasteh, ki nam jih nastavlja, in še marsičem.

 Četrtek,  12. 1. 2017     18.00–19.00        
  Tai chi. Sprostilna meditativna veščina krepi vitalno življenjsko 

energijo. Delavnico vodi Tadeja Zgaga.

 Četrtek,  12. 1. 2017     18.00–19.30        
  Računalniška prva pomoč. Prostovoljec vam nudi pomoč pri 

uporabi računalniških programov, spletne pošte in reševanju  
različnih problemov ...

 Četrtek,  12. 1. 2017     18.00–20.00        
  Maketarska delavnica. 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.

 Petek,  13. 1. 2017     12.00–13.00        
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju različnih problemov pri uporabi  
računalnikov in mobilnih telefonov.

 Ponedeljek,  16. 1. 2017     17.00–18.30        
  Pomoč Bachovih cvetov pozimi. Spoznali boste, kaj so cvetne 

esence, kdo je njihov utemeljitelj, kako si jih lahko pripravimo 
sami, čemu so namenjene in kako nam lahko koristijo v zimskem 
času. Predavanje Tannje Yrska.

 Ponedeljek,  16. 1. 2017     18.00–20.00        
  Delavnica za mlade, namenjena mladostnikom nad 12 let.  

Opis kot dne 9. 1. 2017.

 Torek,  17. 1. 2017     8.00–10.00        
 Slovenija, moja dežela – za tujce. Opis kot dne 10. 1. 2017.

 Torek,  17. 1. 2017     10.00–11.00        
 Druženje vrtcev z Gospodično Mično 

 Torek,  17. 1. 2017     17.00–18.30        
  Uveljavljanje statusa invalidne osebe s težavami v duševnem 

zdravju. Predavanje izkušene rehabilitacijske svetovalke Nevenke 
Ropret v okviru društva Humana. Pisarna za invalide – svetovanje, 
pomoč in zastopništvo v društvu Humana je odprta vsak  
ponedeljek od 10.00 do 12.00, ure,  telefon je 041 398 001. 

 Torek,  17. 1. 2017     13.00–15.00        
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 3. 1. 2017.

 Torek,  17. 1. 2017     17.00–19.00       
  Ustvarjalna delavnica – izdelava lesnih miniatur z društvom 

Sožitje

 Sreda,  18. 1. 2017     9.30–11.00        
  Biosinhron. S kombiniranjem refleksne masaže, gibanja in  

magnetne terapije lahko ob redni uporabi vaše zdravje ter  
počutje izboljšate na številnih področjih. Predavanje bo  
v Domu upokojencev Kranj.

 Sreda,  18. 1. 2017     10.00–11.30        
 Medkulturno v Kranju. Opis kot dne 4. 1. 2017.

 Sreda,  18. 1. 2017     17.00–18.30        
  Zdrave mamice za zdrave otročičke. Predstavitev naravnih  

izdelkov za uporabo v času nosečnosti, dojenja in za otroke.  
Delavnico bo vodila Marjeta Hudobivnik Purgar.

 Sreda,  18. 1. 2017     18.00–20.00        
  Petje ljudskih pesmi. Razvedrimo se ob čudovitih pesmih,  

ki ogrejejo srce!

 Četrtek,  19. 1. 2017     9.00–11.00        
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 3. 1. 2017.

 Četrtek,  19. 1. 2017     16.00–19.00        
  Kulinarična delavnica: francoska čebulna juha in domača  

bageta. Delavnico vodi Ula Hribar Babinski. 

 Četrtek,  19. 1. 2017     18.00–19.00       
  Tai chi. Sprostilna meditativna veščina krepi vitalno življenjsko 

energijo. Delavnico vodi Tadeja Zgaga.

 Četrtek,  19. 1. 2017     18.00–19.30       
  Berimo s srcem – bralna skupina. V sproščenem vzdušju bomo 

ženske vseh generacij delile vtise o knjigah, ki jih je treba brati  
s srcem, in ne z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše. Vabljene!

 Petek,  20. 1. 2017     12.00–13.00        
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju različnih problemov pri uporabi računalnikov 
in mobilnih telefonov.

 Petek,  20. 1. 2017     18.00–19.30        
  Družabni večer – tombola. Preprosta igra, kjer pokrivamo števil-

ke na kartici. Ena pokrita vrstica prinese tretjo nagrado, dve pokri-
ti vrstici drugo nagrado in tri pokrite vrstice prvo nagrado. Izvaja 
MD Z roko v roki.

 Ponedeljek,  23. 1. 2017     10.00–11.00        
  Vadba Fit senior – vadba za boljše počutje za močno in zdravo  

telo. Potrebna je ležalka. 24 srečanj, do 10 udeležencev.  
Vodi dr. Suzana Pustivšek, prof. športne vzgoje, ZD Kranj.

 Ponedeljek,  23. 1. 2017     18.00–20.00        
  Delavnica za mlade, namenjena mladostnikom nad 12 let.   

Opis kot dne 9. 1. 2017.

 Torek,  24. 1. 2017     8.00–10.00        
 Slovenija, moja dežela – za tujce. Opis kot dne 10. 1. 2017.

 Torek,  24. 1. 2017     10.00–11.00        
 Druženje vrtcev z Gospodično Mično

 Torek,  24. 1. 2017     13.00–15.00        
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 3. 1. 2017.

 Sreda,  25. 1. 2017     10.00–11.00        
  Vadba Fit senior – vadba za boljše počutje za močno in zdravo  

telo. 24 srečanj. Potrebna je ležalka. Do 10 udeležencev.  
Vodi dr. Suzana Pustivšek, prof. športne vzgoje, ZD Kranj.

 Sreda,  25. 1. 2017     10.00–11.30        
 Medkulturno v Kranju. Opis kot dne 4. 1. 2017.

 Sreda,  25. 1. 2017     9.30–10.30        
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaje se  

razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.  
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. Posebej vabljeni upokojenci.

 Sreda,  25. 1. 2017     18.00–20.00        
  Astrološko predavanje. Sonce – osebna rast, Luna – čustvena 

rast, ascendent – zunanji videz. Predavanje Tadeja Šinka.

 Četrtek,  26. 1. 2017     9.00–11.00        
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 3. 1. 2017.

 Četrtek,  26. 1. 2017     18.00–19.30        
  Živeti z osebo z demenco. Na srečanju bomo z dr. Jano Mali, 

strokovnjakinjo na področju pomoči ljudem z demenco in  
njihovim sorodnikom, odstirali rešitve za preprečevanje  
izgorelosti pri oskrbi ljudi z demenco.

 Četrtek,  26. 1. 2017     18.00–19.00        
  Tai chi. Sprostilna meditativna veščina krepi vitalno življenjsko 

energijo. Delavnico vodi Tadeja Zgaga.

 Četrtek,  26. 1. 2017     18.00–19.30       
  Računalniška prva pomoč. Prostovoljec vam nudi pomoč pri 

uporabi računalniških programov, spletne pošte in reševanju  
različnih problemov ...

 Četrtek,  26. 1. 2017     18.00–20.00        
  Maketarska delavnica. 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.

 Petek,  27. 1. 2017     12.00–13.00        
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju različnih problemov pri uporabi računalnikov 
in mobilnih telefonov.

 Petek,  27. 1. 2017     18.00–19.30        
 Družabni večer – tarok

 Ponedeljek,  30. 1. 2017     10.00–11.00       
  Vadba Fit senior – vadba za boljše počutje za močno in zdravo  

telo. Potrebna je ležalka. 24 srečanj, do 10 udeležencev.  
Vodi dr. Suzana Pustivšek, prof. športne vzgoje ZD Kranj.

 Ponedeljek,  30. 1. 2017     18.00–20.00        
  Delavnica za mlade, namenjena mladostnikom nad 12 let.   

Opis kot dne 9. 1. 2017.

 Torek,  31. 1. 2017     8.00–10.00        
 Slovenija, moja dežela – za tujce. Opis kot dne 10. 1. 2017.

 Torek,  31. 1. 2017     10.00–11.00        
 Druženje vrtcev z Gospodično Mično

 Torek,  31. 1. 2017     13.00–15.00        
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 3. 1. 2017.

*  Prijave na vse dogodke (razen drugače označene)  
 na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si

 

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

S tem oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
Akcije in popusti se ne seøtevajo.

CENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Pester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:

T: 04 280 48 22
E: c3zo@luniverza.si

www.luniverza.si
Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.

T: 04 280 48 00
E: info@luniverza.si
S: www.luniverza.si

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
• Filozofija
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno prometnih predpisov
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodovina in arheologija

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.
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Medgeneracijski center Kranj
Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 041 724 134   E: mck@luniverza.si   S: www.luniverza.si 
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Nagradna križanka

Kranjske novice, torek, 27. decembra 2016

V kitajski restavraciji AZIJA 
na Gosposvetski cesti 1 v Kranju vas 
postrežejo z zelo okusnimi jedmi.
Za vas kuhajo vedno nove  
zanimive jedi. Vredno jih je pokusiti. 

Telefon: 04 202 72 61 
Delovni čas: 
vsak dan od 11. do 22. ure

Gosposvetska 1, 4000 Kranj 
tel.: 04/202 7261

DELOVNI ČAS 
vsak dan od 11. do 22. ure 

kitajska restavracija

AZIJA

zhangchunmei0409@gmail.com

Nagrade: 10-KRAT KOSILO ZA ENO OSEBO 

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzošte
vilčenihpoljinvpisanovkuponizkrižanke)pošlji
te do srede, 11. januarja 2017, na Gorenjski
glas,Bleiweisovacesta4,4000Kranj.Rešitve
lahkooddatetudivnabiralnikGorenjskegaglasa
predposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Srečno novo leto 2017!
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»isto je lepo.

Vesele praznike in 
sreËno novo leto 2017

www.komuna la -k ran j . s i

Vilma Stanovnik

Kranjčanka Mateja Debeljak 
je idejo za izdajo priročnika 
za učenje čustvene abecede 
kot ljubke in otroku prijazne 
slikanice dobila zaradi svoje 
aktivnosti na delikatnem in 
mnogokrat zamolčanem po-
dročju. Avtorica namreč že 
štirinajst let dela kot osebna 
svetovalka za odnose. Dvajset 
let aktivno dela na samora-
zvoju, ves čas pa se izpopol-
njuje ter išče svojo pot. 
Prav posebno pot je poiskala 
tudi pri izdaji svoje prve slika-
nice 7 ujetih junakov. Projekta 
se je lotila s tako imenovanim 
crowdfoundingom oziroma 
financiranjem z manjšimi de-
narnimi prispevki velikega 
števila ljudi. Uspelo ji je in 
prejšnji teden je, ob prijetnem 
druženju, slikanico 7 ujetih 
junakov na duhovit način in s 
pomočjo prijateljev predstavila 
v Layerjevi hiši v Kranju. 
Zgodba slikanice govori o sed-
mih junakih, ki jih je gospod 
Kvadrat, ki predstavlja razum, 
zaprl globoko v votlino. Go-
spod Kvadrat ne dovoli, da ju-
naki pridejo iz votline na svo-
bodo. Gospod kvadrat se boji 
življenja in mehkobe, saj bi 
potem postal ranljiv. 
Zgodba slikovito in duhovito 
oriše vsakega junaka posebej 
in otroku preprosto razloži, 
kdaj junak želi na plano. Vsak 
od junakov, tako gospodična 
Ljubezen, vitez Jeza, duh Stra-
hec, razigrani princ Veselje, 
starka Žalost, sluzko Gnus, 
fantič Sramežljivec, je eno od 
osnovnih čustev, ki bi jih otrok 
moral znati pri sebi prepozna-
ti in se jih naučiti izražati ter 
se o njih pogovarjati. Z Meril-
cem čustev, na katerem najde 

otrok vseh sedem junakov, pa 
je otroku mnogo lažje poveda-
ti, kako se počuti. 
Poosebljeni liki nekaterih ču-
stev, ki jih je avtorica Mateja 
Debeljak oživila v tej pravljici, 
kažejo na barvito mavričnost 
človekovega doživljanja življe-
nja in hkrati na utesnjenost 

in notranjo negotovost, s ka-
tero se na svoji poti srečuje 
sleherni izmed nas. Otroku 
na preprost način razloži, 
kako igra gospoda Kvadrata 
in junakov poteka ter kdaj se 
bi lahko končala. In da je svet 
čustev barvit in bogat. Pisava 
in oblika besedila sta prilago-

jena dislektikom. »To je knji-
ga, ki je jo treba vzeti v roke 
čim večkrat. Vsak družina je 
nekaj svojevrstnega in otroci 
naj ob knjigi čim več povedo 
sami. Knjiga je zgolj poligon 
za doživetja, za pogovore, za 
raziskovanja in ustvarjanja,« 
je ob predstavitvi slikanice, ki 
jo je z zanimivimi ilustracija-
mi opremila Laura Pompe 
Sterle, povedala Mateja Debe-
ljak. 
»Slikanica je primerna za 
otroke od treh let naprej, pa 
tudi za nas, odrasle, ki imamo 
prav tako kot otroci pogosto 
težave s čustvi,« še pravi Debe-
ljakova in dodaja, da ji je bila v 
veliko pomoč založnica Kaja 
Aleš Luznar. Slikanico že moč 
naročiti po elektronski pošti 
pri Pravljičnem ateljeju, na-
prodaj pa bo tudi v knjigarnah.

Ne bojmo se čustev
O tem, da je svet čustev barvit in bogat ter da se je treba o čustvih pogovarjati tudi že z najmlajšimi, 
govori slikanica 7 ujetih junakov avtorice Mateje Debeljak.

Za izid slikanice imajo največ zaslug avtorica Mateja Debeljak (na sredi), založnica Kaja 
Aleš Luznar (levo) ter ilustratorka Laura Pompe Strle.

»V črno-belem svetu hitenja, poplitvenja in 
funkcionalnih odnosov (in tudi poplave 
vsemogočih »pravljic«) je knjiga Sedem ujetih 
junakov veliko več kot duhovito, poučno in 
prijetno berljiva pravljica, ki pritegne bralca, da 
jo na mah prebere. Dovolim si reči, da je pravi 
priročnik za učenje čustvene abecede. Za otroke 
in za odrasle!« je o slikanici med drugim zapisal 
mag. Martin Lisec, logoterapevt Inštituta 
Stopinje.

Vzgojiteljice in otroci iz vrtca Dobra teta so tudi letos pripra-
vili praznični dobrodelni bazar. V avli Mestne občine Kranj 
so pripravili priložnostni program, na pisanih prazničnih 
stojnicah pa je bilo moč najti prisrčna božična in novoletna 
darila. Vsa zbrana sredstva so namenili v sklad vrtca Dobra 
teta.

Barvit praznični dobrodelni bazar

Na dobrodelnem bazarju je bilo res živahno. 

Suzana P. Kovačič

Kranj – Babice v Bolnišnici 
za ginekologijo in porodni-
štvo (BGP) Kranj so si omi-
slile simpatične majice, na 
katerih piše »Keep calm, 
I'm midwife«, v prenese-
nem pomenu bi lahko rekli 
»naj vas nič ne skrbi, babice 
bomo poskrbele za vas«. 
Babice, teh je v porodnem 
oddelku BGP Kranj skupaj 
14, od tega sta dve na poro-
dniškem dopustu, so v pra-
zničnem decembru poskr-
bele za praznično okrasitev 
porodnega bloka. Diplomi-

rana babica Andreja Hor-
žen je povedala, da so z 
okrasitvijo polepšale svoj 
drugi dom, ki pa je, glede 
na to, da v službi preživijo 
veliko časa, pogosto kar 
prvi dom ... Vse okraske so 
naredile doma, k ustvarja-
nju spodbudile tudi svoje 
družinske člane, tako so na-
stali »viseči« okraski pa 
malce drugačno novoletno 
drevo in snežak, ki je An-
drejino delo ... V BGP Kranj 
so sicer imeli do sredine de-
cembra okrog 1400 poro-
dov, je še povedala Andreja 
Horžen. 

Okrasili porodni blok

Od leve: vodja porodništva v BGP Kranj mag. Irena Virant, 
dr. med., specialistka za ginekologijo in porodništvo, 
Matija Urh, dr. med., specialist ginekologije in porodništva, 
diplomirani babici Andreja Horžen in Jerneja Zgaga 

Novoletne okraske, snežaka ... so babice naredile doma  
s pomočjo družinskih članov.
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Gimanzijci navdušili s kreacijami
Na Gimnaziji Kranj so preteklo sredo pripravili dogodek DrugaRoka/SecondHand, modno revijo oblačil, ki so jih zbrali dijaki in njihovi starši, osem 
dijakinj pa jih je predelalo in iz njih ustvarilo čudovite kreacije. Vzporedno je v šoli potekal božični bazar. Celoten izkupiček sredinega dogodka bodo 
namenili Varni hiši Gorenjske, saj je bil namen revije tudi ozaveščati o družinskem nasilju in nasilju nad ženskami.

Na pobudo koordinatorice mednarodne mature Nataše Kne so v šoli zbirali rabljena 
oblačila, ki so jim novo življenje vdahnile dijakinje Gaja Gril, Katarina Kunčič, Neja Zupan, 
Teja Rebernik, Nina Žumer, Tjaša Gaberc, Maša Debelak in Nika Gregorič (na fotografiji 
manjka) ob pomoči izkušene šivilje Mire Velkavrh. / Besedilo: Mateja Rant, foto: Matic Zorman

Mama ene od dijakinj Mira Velkavrh je za modno revijo skupaj z dekleti ustvarjala štiri 
sobote zapored in ves prejšnji ponedeljek, zadnje malenkosti je popravljala še tik pred 
modno revijo. Priznala je, da jih je čas kar priganjal, saj je bilo z oblačili ogromno dela,  
če so hotele uresničiti vse ideje. / Foto: Matic Zorman

Še preden so se »manekeni« podali na pisto, sta jih v roke vzeli dijakinji Katarina Pikec in 
Tajda Škraba ter jih prav profesionalno naličili, čeprav sta priznali, da sta se tega naučili kar s 
pomočjo spleta oziroma od starejših sester. V lepotilni salon so spremenili enega od šolskih 
toaletnih prostorov. / Foto: Matic Zorman

Skupaj so zbrali petnajst polnih vreč rabljenih oblačil. Za modno revijo so med njimi 
izbrali okrog trideset kosov, ostale bodo podarili Rdečemu križu. Po modni pisti se je v 
novonastali kreaciji prvi sprehodil ravnatelj Franci Rozman, vsa oblačila pa je bilo po reviji 
možno kupiti. / Foto: Matic Zorman

Pri iskanju manekenov so imeli kar nekaj težav, saj se nihče ni želel izpostavljati. Iskali so 
jih med dijaki in njihovimi znanci, opogumilo se je tudi nekaj profesoric (na fotografiji 
Petra Flajnik in Petra Košir). Najmlajši maneken je bil leto in pol stari Mai Rupar, ki mu 
pozornost, ki jo je bil deležen ob prihodu na pisto, ni prav nič godila. / Foto: Matic Zorman

Modno revijo sta si ogledali tudi Vilma Regovc (levo) in Tina Uranič iz Varne hiše 
Gorenjske, ki ji bodo namenili celoten izkupiček tako modne revije kot božičnega bazarja. 
Zbrali so več kot sedemsto evrov, skupaj z donacijami podjetij, ki so denar prav tako 
nakazali Varni hiši, pa skoraj dva tisoč evrov. / Foto: Matic Zorman


