
V prazničnem decembru in še 
posebej v času božiča ter ob 
novem letu vam iz Mestne občine 
Kranj želimo veliko pozitivne 
energije, veselja in radosti.

Kranj skupaj premikamo naprej, 
ostanite nasmejani ter se veselite 
življenja.

Srečno v 2018.
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Kranj – Prešerni december 
se je v Kranju začel na pred-
večer občinskega praznika, 
ko so se v mestu prižgale 
luči in zasvetila božično-no-
voletna drevesa. Okrasitev je 
najprej blagoslovil kranjski 
župnik dr. Andrej Naglič, 
nato pa sta zbrane pozdravi-
la župan Boštjan Trilar in 
mis Slovenije Maja Zupan 
iz Britofa, ki sta poskrbela 
za simbolični prižig razsvet-
ljave. »Želim vam, da si v 
prešernem decembru vza-
mete nekaj več časa zase, se 
srečate s svojimi prijatelji in 
sorodniki, obiščete praznič-
no okrašeni Kranj in pred-
vsem, da v vsakem človeku 
in situaciji vidite dobro in 
pozitivno,« je ob začetku de-
cembrskih praznovanj pou-
daril župan Boštjan Trilar.
Prva, ki je zabavala množico 
zbranih, je bila pevka Alen-
ka Godec, prvi od decembr-
skih dobrih mož pa je s svo-
jim sprevodom v mesto pri-
šel Miklavž. Letošnje de-
cembrske srede so še poseb-
no namenjene druženju, 
zanimivi pa so tudi glasbeni 
četrtki na Maistrovem trgu. 
Ob sobotah je največ dogaja-
nja pod smreko pri Prešer-
novem gledališču, nedelje 
pa so namenjene zlasti dru-
žinam in otrokom. Zvrstilo 
se je tudi že nekaj koncer-
tov. Včeraj je bil na Glav-
nem trgu županov božični 

koncert z Nino Pušlar. Zani-
miv koncert na Glavnem 
trgu se s skupino Avtomobi-
li obeta tudi danes, jutri pa 
bodo tam nastopile pevke 
nagrajenega evrovizijskega 
zbora Carmen manet. Bo-
žični dan, 25. december, 
lahko dopolnite s spušča-
njem lampijonov z mostu 
čez Kokro ob 17. uri. »Dru-
žinske želje naj odletijo v 
nebo in se zapišejo pod ne-
besni svod. Vsaka družina 
bo dobila svojo laterno in 

vanjo zapisala svojo željo. 
Vsi bomo naenkrat v nebo 
poslali želje in ustvarili ču-
dovit spektakel na zimskem 
nebu,« pravijo organizatorji 
in dodajajo: »Število latern 
je omejeno. Pridite točno, če 
želite poslati željo. Pridite v 
vsakem primeru, če želite 
biti del tega veličastnega do-
godka.«
V zadnjem tednu letošnjega 
leta bo od torka do silvestro-
vega na Glavnem trgu kon-
cert prav vsak dan. V soboto, 

30. decembra, ob 17. uri bo 
sprevod dedka Mraza, v 
novo leto pa bo na Glavnem 
trgu moč vstopiti s Pop De-
signom in zvoki dunajskega 
valčka pod padajočimi kon-
feti. "Za konfete smo se od-
ločili namesto ognjemeta, s 
čimer se pridružujemo po-
budi Agencije RS za okolje 
in se ubranimo pred one-
snaževanjem zraka s trdimi 
delci, kar je temna stran 
ognjemetov," pravi župan 
Boštjan Trilar.

Praznično prešerni Kranj
Ob začetku decembra je Kranj znova praznično zažarel, številni dogodki pa se obetajo vse do 
silvestrovanja, ko bo moč prisluhniti priljubljeni skupini Pop Design in se ob polnoči zavrteti ob 
dunajskem valčku.

Aktualna mis Slovenije Maja Zupan iz Britofa in kranjski župan Boštjan Trilar sta 
poskrbela za simboličen prižig praznične razsvetljave v mestu, ki tudi letos s številnimi 
prireditvami vabi obiskovalce od blizu in daleč. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Župan Mestne ob-
čine Kranj Boštjan Trilar in 
predsednica uprave Funda-
cije Vincenca Drakslerja 
Nada Kržan Bogataj sta s 
simboličnim prerezom tra-
ku prvo decembrsko sobo-
to odprla vrata nove trgovi-
ne Kr'Piskr na Glavnem 
trgu v starem Kranju. Pro-
stor zanjo so uredili v nek-
danji trgovini Kr'Štacuna, 
ki se je zaradi utesnjenosti 
preselila na Maistrov trg, 
kjer je po novem tudi šival-
nica. Lokal je fundacija ku-
pila iz sredstev, ki jih je 
prispeval Vincenc Dra-
ksler, treba pa ga je bilo te-
meljito obnoviti. 

»Kr'Piskr je naša šesta trgo-
vina oziroma tretja v starem 
mestnem jedru Kranja. S 
tem širimo ponudbo v me-
stu in hkrati prispevamo k 
oživljanju starega mestnega 
jedra,« je povedala Nada Bo-
gataj Kržan in pojasnila, da 
v Kr'Piskru prodajajo nove 
izdelke, tudi takšne s starin-
skim videzom. Večinoma 
so to izdelki za gospodinj-
stvo, vsakdanjo rabo in ob-
darovanje, v trgovini pa je 
tudi kotiček s prodajo orhi-
dej. Pri delu so se povezali s 
podjetjem Sonček, d. o. o., 
iz Begunj na Gorenjskem, 
ki je v lasti družine Pivk. 
Glede na potrebe in povpra-
ševanje bodo ponudbo še 
dopolnjevali.

Vabi tudi Kr'Piskr 
V starem Kranju je svoja vrata odprla nova 
trgovina Fundacije Vincenca Drakslerja, ki so jo 
poimenovali Kr'Piskr.

Za rojstni 
dan je zrasla
Ob drugem rojstnem 
dnevu Kovačnice so 
odprli nove, večje 
prostore in upihnili 
svečki na torti.

stran 5

Dobrodelni 
nogometaši
Zaradi snega se je sezona 
nogometnih prvoligašev 
zaključila že prvi teden v 
decembru, tudi letos pa 
so pred prazniki pripravili 
dobrodelno akcijo.

stran 21

OBČINSKE NOVICE

Mobilno plačevanje 
parkirnine
Uporabnikom parkirišč bo 
na voljo nova storitev plače-
vanja parkirnine preko SMS-
-sporočil in mobilne aplikaci-
je ParkMeWise.

stran 4

AKTUALNO

Vsak si sam obarva 
mesece v letu
Po uspehu, ki so ga doživeli 
z lanskim koledarjem, so se 
letos na Gimnaziji Kranj loti-
li novega izziva.

stran 7

KULTURA

Otroška igra v mestu
V Galeriji Mestne hiše je na 
ogled razstava z naslovom 
En-ten-tentera, Spomini na 
otroštvo v mestu Kranju.

stran 18

DRUŠTVA IN KLUBI

Ob jubileju aktivno 
naprej
V Šmartinskem domu v 
Stražišču so ob jubileju, 
dvajseti obletnici ustanovi-
tve Gasilske zveze Mestne 
občine Kranj, pripravili slav-
nostno prireditev.

stran 23 PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI

Kranj, januar 2018

JANUAR 2018

NEPOZABNO
2018!

Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,

ki smo zato se zbratli,
ker dobro v srcu mislimo;

dókaj dni
naj živí

vsak, kar nas dobrih je ljudi!

V zraku je vedno bolj praznično 
vzdušje. Ritem, zvok in strast so 
na ulicah vsak dan! Vabimo vas, 
da zadnje dni v letu preživite na 
naših kulturnih dogodkih v pre-
lepo osvetljenem mestu. Janu-
arja pa se bomo z navdušenjem 
posvetili novim zgodbam in izzi-
vom. Želimo si, da bi jih dosegali 
skupaj, saj smo tako močnejši.

Želimo vam 365 dni
nepozabnih doživetij! 
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
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,  
Danica Zavrl Žlebir

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

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, GSM: 041/704 857 
janez.cimzar@g-glas.si

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099), št. 12/let nik III so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 102, ki je iz šel 22. decembra 
2017. Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. 
Iz šle so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko 
središče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Na kranjski občini so 
se odločili, da letošnje občin-
ske nagrajence predstavijo 
na prvi ulični razstavi, ki so 
jo prejšnji teden odprli pred 
Mestno knjižnico Kranj. Kot 
je povedal župan Boštjan 
Trilar, ki so se mu prvi dan 
razstave ob ogledu pridruži-
li tudi nekateri nagrajenci, 
je prav, da obraze posamez-
nikov in skupin, ki jih je 
mesto že nagradilo z najviš-
jimi priznanji in nagradami, 
za boljšo prepoznavo poka-
žejo tudi obiskovalcem Kra-
nja in pa Kranjčanom in 
Kranjčankam. 
Da je tovrstna obeležitev 
nagrajencev res nekaj pose-
bnega, je ob ogledu razstave 
potrdil tudi častni meščan 
dr. Milivoj Veličković Perat, 
ki ni skrival zadovoljstva, da 
je poleg soproge prim. dr. 
Tatjane Dolenc Veličković, z 
nazivom nagrajene v letu 
2009, med častnimi občani 
odslej tudi sam. »Veste, 
nagrada kraja, v katerem 
bivaš in deluješ, ima od vseh 
prejetih priznanj in nagrad 
iz tujine največjo težo, saj 
simbolizira spoštovanje 

okolice,« je povedal dr. Mili-
voj Veličković Petar, z njim 
pa so se strinjali tudi ostali 
letošnji nagrajenci, ki so si 
med prvimi ogledali zanimi-
vo ulično razstavo.
»V družbi Tam Tam smo 
ponosni, da nam je uspelo 
predlog realizirati in da na 
takšen način pokažemo obra-

ze nagrajencev tudi tistim, ki 
morda ne spremljajo časopi-
sov ali interneta. Že od leta 
2000 skrbimo, da mestni 
plakati po Kranju ozaveščajo 
o temah, ki meščane priteg-
nejo in informirajo. Verjame-
mo, da je mestni plakat pravi 
medij za tovrstno sporočanje, 
saj je prilagojen območjem z 

umirjenim prometom v mes-
tnih in krajevnih središčih, 
obenem pa nosi vsebine, ki 
so zanimive za lokalno okol-
je,« je povedal Tomaž Drozg, 
direktor družbe Tam Tam, ki 
je prevzela pokroviteljstvo 
razstave. Nagrajence je pos-
nel kranjski fotograf Andraž 
Muljavec.

Spoznajte nagrajence
Pred Mestno knjižnico Kranj je na mestnih plakatih na ogled kar petnajst portretov letošnjih 
občinskih nagrajencev. 

Odprtje zanimive ulične razstave so pospremili tudi nekateri nagrajenci in župan Boštjan 
Trilar. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Kranj je eno redkih 
slovenskih mest, ki uspešno 
vzpostavlja sistem trajnost-
nih praks, ki jih je začel s 
kolesarsko infrastrukturo 
KRsKOLESOM. Predvsem 
decembra, ko je obiskovalcev 
mesta več, jih tudi vse več 
razume, da manj parkirišč v 
mestu pomeni več parkirišč 
na njegovem robu. Parkiriš-
ča na Hujah in pri Čebelici z 
dvema brezplačnima urama 
parkiranja spodbujajo k 
pešačenju po središču mes-
ta. Po njem pa je predvsem 
za starejše, invalide in otroke 
organiziran prevoz na klic s 
simpatičnim električnim 
vozilom Kranvaj. 
Da bi se predvsem decem-
bra obiskovalci še dlje zadr-
žali v mestu, je Mestna obči-

na Kranj skupaj z Zavodom 
za turizem in kulturo Kranj 
organizirala mestno igro 
Vse na svojem mestu, ki 
nagovarja družine, da spoz-
navajo in oblikujejo svoj 

Kranj. V nagradni igri je 
sodelovalo 38 trgovin, ki 
imajo svoje prostore v mest-
nem središču. Z mehkimi 
ukrepi mestnega marketin-
ga na občini razvijajo razu-

mevanje trajnostne urbane 
strategije (TUS). Za spletna 
omrežja so oblikovali tudi 
animirano video vsebino, ki 
v razumljivem jeziku pred-
stavi novosti in spremembe, 
ki izhajajo iz TUS-a.

Po zaklade  
v mestno jedro
Trgovine v mestnem jedru 
Kranja oblikujejo identiteto 
mestnih vsebin. Njihova 
ponudba postane del mest-
nega tkiva in razlog za redno 
obiskovanje ulic in trgov. 
Skupnih imenovalcev ponu-
dbe je več, znamka Zakladi 
Kranja pa sledi kratkemu 
opisu: "Pridelani lokalno, 
oblikovani ročno, usmerjeni 
trajnostno in oplemeniteni 
sodobno." Med zakladi so 
trgovine, ki s svojimi izdelki 
že več deset let privabljajo 
kupce, ter trgovine in studii, 
ki so se odzvali sofinancira-
nju najemnin pritličnih loka-
lov. Nove spodbude bo obči-
na razpisala februarja 2018. 
V lični zgibanki je izbranih 
19 trgovin, ki vabijo k ogle-
du in nakupu unikatnih 
izdelkov, uporabnih daril in 
gurmanskih razvajanj. Naj 
najdejo svoje mesto v (bom-
bažni) nakupovalni vrečki.

Dobre prakse v starem Kranju
V starem mestnem jedru Kranja se od letošnje jeseni odvijajo spremembe prometne ureditve, ki so 
naravnane k trajnostni mobilnosti. 

V lični zgibanki je izbranih devetnajst trgovin, ki vabijo k 
ogledu in nakupu unikatnih izdelkov.

V starem mestnem jedru Kranja se od letošnje jeseni odvijajo spremembe prometne 
ureditve, ki so naravnane k trajnostni mobilnosti.

Kranj – Niso redki, ki mest-
no upravo obiščejo tudi 
zaradi razstav v Galeriji MO 
Kranj. Mesečno se namreč 
na stenah hodnika pred 
županovo pisarno izmenju-
jejo razstave fotografij in 
umetnin domačih prizna-
nih pa tudi še neuveljavlje-
nih umetnikov. Občutek za 
zgodovino okolja, v katerem 
bivamo, pa bo odslej mogo-

če začutiti tudi v večnamen-
skem prostoru v pritličju, na 
hodniku pod galerijo. Tam 
bo svoje mesto našla tudi 
predstavitev zgradbe, ki je 
pomembna zapuščina pri-
znanega slovenskega arhite-
kta Edvarda Ravnikarja.
Prav 110. obletnica rojstva 
Edvarda Ravnikarja, ki je v 
mestu pustil pomemben 
arhitekturni in oblikovalski 
pečat, je bila povod za pred-
stavitev objekta, ki ga letno 
obišče veliko število arhite-
ktov, študentov oblikovanja, 
med njimi so tudi številni 

tujci. Te očara predvsem 
Ravnikarjev posluh za 
minimalizem, a hkrati 
občutek za detajle, ki jih je 
v častitljivi, skoraj šestdeset 
let stari zgradbi še vedno 
mogoče videti. Prav v letu 
2018 je šestdeset let od 
začetka gradnje tega objek-
ta, ki je bil prepoznan tudi 
kot spomenik državnega 
pomena. 

Zgodovino kot osnovo naše 
identitete sestavljajo različ-
ne plasti, ki jih lahko odkri-
vamo, ko ji damo ustrezen 
prostor in čas. In morda je 
prav to namen preureditve 
pritličnega hodnika v neke 
vrste komunikacijsko sredi-
šče, kjer bo mogoče spozna-
ti zgodovino objekta držav-
nega pomena, spoznati čast-
ne občane Mestne občine 
Kranj in zgodovino kraja, 
zbrano s strani Gorenjskega 
muzeja, ter še nekaj drugih 
značilnosti in znamenitosti 
našega mesta. 

Dodaten razlog za obisk 
prostorov občine

V pritličju občinske stavbe je predstavljena njena 
zgodovina pa tudi pomembni meščani.

V večnamenskih prostorih v pritličju kranjske občine so ta 
teden uredili komunikacijsko središče. / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

V pričakovanju božiča in no-
vega leta na občini ugota-
vljate pozitivne trende, v za-
dnjih mesecih pa ste ob raz-
ličnih dogodkih večkrat po-
hvalili svoje sodelavce. Poleg 
tega vam je uspelo občinsko 
upravo narediti prijaznejšo 
občanom. Kakšne nove pri-
stope ste uveljavili?
"Na kranjski občini je okoli 
sto dvajset zaposlenih, in ko 
sem pred dobrimi tremi leti 
prevzel vodenje občine, sem 
želel, da skupaj uresničimo 
načrte, ki sem si jih zadal. Pri 
tem mi je zelo pomagalo pet-
indvajset let izkušenj pri vo-
denju in upravljanju in raz-
mer na občini sem se lotil po 
sistemu situacijskega vode-
nja. To pomeni, da vsak dela 
tisto, v čemer je dober, da iz-
koristi svoje znanje in poten-
cial, predvsem pa, da ima za 
to delo tudi motiv. Vedel 
sem, da je treba začeti pri ožji 
ekipi sodelavcev, zato sem 
tudi želel imeti direktorico z 
izkušnjami iz gospodarstva. 
Sestavila sva kolegij in pri-
znam, da sem bil pozitivno 
presenečen, kako dobre ka-
dre ima kranjska občina. 
Sem pa istočasno ugotovil, da 
nimajo zadosti znanja iz vo-
denja in upravljanja, čeprav 
imajo naloge in pristojnosti 
podobne, kot je to v velikih 
podjetjih. Zato sem poskrbel, 
da so se udeležili vrhunskega 
menedžerskega izobraževa-
nja, kjer so se učili vse, od 
vodenja, upravljanja, komu-
nikacij, učinkovitega vodenja 
sestankov, spodbujanja ozi-
roma vsega, kar potrebuješ, 
da vodiš ekipo. Še posebno se 
mi je zdelo pomembno doda-
ti upravljanje priložnosti. Ti-
pično v javni upravi je na-
mreč, da vsi znajo povedati, 
zakaj se nekaj ne da oziroma 
nečesa ni mogoče narediti, 
redkokdo pa pomisli, kako bi 
bilo to vendarle moč narediti 
na drugačen način. Rezultati 
izobraževanja so bili kmalu 
vidni in to se pri rezultatih že 
pozna. Lahko pa rečem, da se 
mi zdi ključno, da smo ob 
tem pridobili pozitiven odnos 
do dela. V javni upravi je vča-
sih vse nekoliko preveč 
'trdo', mi pa smo trend obr-
nili v smer, ko je odnos do 
dela postal pozitiven. Zapo-
sleni se veselijo dela, v dru-
gih vidijo pozitivne stvari in 
s tem se je tudi izboljšala 
medsebojna komunikacija. 
Zato smo se odločili, da izo-
braževanja nadaljujemo za 
vse sodelavce, ki tako prido-
bivajo funkcionalne in oseb-
nostne kompetence. Tako 
smo pred kratkim za vse na-
redili testiranje digitalnega 
znanja in nato izobraževa-
nje na tem področju."

Večkrat je slišati očitke, da 
občine novosti uvajajo po 

željah posameznikov in ne 
po potrebah občanov. Vi ste 
poskrbeli, da upoštevate nji-
hove želje. Kako?
"Res smo poskrbeli, da se 
novosti ne uvajajo več stihij-
sko, ampak jih uvajamo sis-
temsko. Zavzeli smo se za 
strokovni pristop, kar pome-
ni, da vse novosti skušamo 
uvrstiti v celoten sistem. Pri 
novostih ne ugibamo, am-
pak anketiramo. To je ena 
bistvenih novosti, saj za vsa-
ko pomembno vprašanje 
naredimo anketo na stati-
stično verjetnem vzorcu. 
Potem res vemo, kaj občani 
želijo in potrebujejo. To 
smo nadgradili s fokusnimi 
skupinami in naredili Traj-
nostno urbano strategijo. 
Sedaj je pomembno, kako jo 
bomo izvajali. Zato je treba 
določiti konkretne in merlji-
ve cilje. Vedno določimo, 
kdo, kaj in do kdaj bo poskr-
bel za določeno nalogo. To 
se morda sliši enostavno, je 
pa ena najtežjih stvari pri 
upravljanju."

Ob prevzemu županske 
funkcije ste ugriznili v kar 
nekaj kislih jabolk. Kaj vam 
je v treh letih uspelo spre-
meniti?
"Morda je to stvar, ki jo ob-
čani še najmanj vidijo, za 
nas vse pa pomeni velik za-
logaj. Na kratko bi lahko re-
kel, da gre za brezkompro-
misno pospravljanje oko-
stnjakov. Lotili smo se na-
mreč nekaterih težkih za-
dev, med drugimi tudi la-
stniških, ki niso urejene že 
vrsto let. Tako nam je uspe-
lo, da so se nekatere stvari 
razčistile in vpisale v zemlji-
ško knjigo. Eden od teh pri-
merov je na primer kranjska 
skakalnica, ki je tipičen pri-
mer, kjer ni bilo prave doku-
mentacije. Vsi so mi sveto-
vali, naj se v stvari ne vti-
kam, vendar pa je sedaj la-
stništvo skakalnice dokonč-

no urejeno in vpisano v ze-
mljiško knjigo. Takih pri-
merov je še kar nekaj, njiho-
va rešitev pa se mi zdi po-
membna predvsem za na-
daljnje delovanje, saj brez 
tega mnogih projektov ni 
moč izpeljati."

Projektov za leto 2018 in na-
slednja leta pa imate pripra-
vljenih veliko. Kateri so naj-
pomembnejši in kako jih 
boste financirali?
"Res smo si že za leto 2018 
začrtali zelo ambiciozen pro-
gram investicij, večje pa 
bodo trajale tudi dalj časa. 
Investicijskega potenciala že 
opredeljenih projektov je v 
vrednosti 46 milijonov evrov. 
Če k temu prištejemo še sko-
raj šest milijonov evrov ener-
getskih sanacij, ima Kranj z 
več kot 50 milijoni evrov že 
opredeljenih investicij zares 
zavidljivo perspektivo razvo-
ja. Samo v letu 2018 je pred-
videnih investicij za skoraj 18 
milijonov evrov, virov finan-
ciranja pa je več. Maksimal-
no smo se potrudili pri vlo-
gah za pridobitev evropskih 
sredstev sofinanciranja za 
večje gradnje. Med njimi so 
investicije v komunalno in-
frastrukturo, in sicer t. i. 
Gorki – 2. sklop (2. faza), ki 
zajema vgradnjo na območju 
Mlake, Britofa in Predoselj. 
Za ta del računamo na nekaj 
več kot devet milijonov evrov 
nepovratnih sredstev. Iz me-
hanizma celostnih teritorial-
nih naložb pa prav tako pri-
čakujemo sofinanciranje 
treh gradbenih investicij, in 
sicer skupaj v višini nekaj več 
kot štiri milijone evrov. Gre 
za dozidavo in rekonstrukci-
jo objekta podružnične 
osnovne šole Simona Jenka 
Center v bližini Prešernove-
ga gaja v Kranju, prenovo 
nekdanje gradbene šole za 
potrebe Glasbene šole Kranj, 
prenovo soseske Planina, 
gradnjo kolesarskih povezav 

in objektov za trajnostno mo-
bilnost, kot so prostori za sis-
tem parkiraj in se odpelji ter 
center trajnostne mobilnosti 
na Planini. Nekaj manj kot 
tristo tisoč evrov pa bo še so-
financiranja od države pri 
gradnji komunalne infra-
strukture v Čirčah in Hrastju 
ter čistilne naprave Trboje. 
Pri vseh teh investicijah je 
treba vedeti, da končna vre-
dnost vključuje okoli sedem-
deset odstotkov nepovratnih 
sredstev, trideset odstotkov 
pa mora zagotoviti občina iz 
lastnih virov ter tudi zasebni 
partnerji pri energetskem 
pogodbeništvu. Veliko bomo 
v naslednjih letih skupaj z 
državo naredili tudi na po-
dročju cestnega prometa, pri 
čemer smo s sodelavci in po-
sameznimi svetniki veliko 
pozornosti in energije vložili 
v dialog z državo in oblikova-
nje skupnih rešitev."

Tudi v proračunu je denar 
namenjen nekaj pridobi-
tvam, ki jih občani že težko 
čakajo. Katere bi posebej 
omenili?
"Za predvidene investicije 
za drugo leto je načrtovanih 
nekaj več kot 4,3 milijona 
evrov. Precej je cestne infra-
strukture – vzdrževanje cest, 
obračališče na Orehku za 
večjo varnost otrok, krožišče 
v Bitnjah, ureditev Krožne 
ulice, parkirišča na Hujah, 
gradnja pločnika Goriče–
Golnik, prav tako za več var-
nosti, pa tudi komunalna 
ureditev industrijske cone 
Laze ter investicijsko vzdr-
ževanje šolskih in športnih 
objektov. Tu je še urejanje 
potoka Trenča kot protipo-
plavni ukrep, vzdrževanje 
mestnega pokopališča in vo-
dovodne ter kanalizacijske 
infrastrukture. Če temu do-
damo še načrtovane ener-
getske sanacije stavb sed-
mih šol in športne dvorane 
pri eni od šol, šestih vrtcev 

in stavbe Prešernovega gle-
dališča Kranj, sem zadovo-
ljen, da smo v predlog prora-
čuna zajeli tako investicije 
za vzdrževanje in rekon-
strukcije kot za nove objek-
te. S tem ko pozorno spre-
mljamo in prepoznamo pro-
jekte, za katere je možno 
pridobiti nepovratna sred-
stva sofinanciranja, hitreje 
izboljšujemo pogoje življe-
nja in dela v občini in se uvr-
ščamo med moderna mesta, 
ki imajo še velik razvojni 
potencial."

Med novostmi je tudi mode-
ren način plačevanja parkir-
nine, ki bo zaživel na začet-
ku novega leta. Kaj prinaša?
"Na začetku januarja uvaja-
mo plačevanje parkirnine 
preko kratkih sporočil 
(SMS). Parkiranje bo tako 
možno plačevati preprosto, 
preko mobilnega telefona, 
uporabnik pa bo pred izte-
kom zakupljenega časa par-
kiranja dobil tudi obvestilo z 
možnostjo podaljšanja časa. 

Dodatno širimo tudi cone 
parkiranja, vendar računa-
mo, da bo sistem plačevanja 
na nekaterih ulicah zaživel 
februarja oziroma marca. 
Naš naslednji korak pa bo, 
da bo aplikacija iKranj kaza-
la, kje so prosta parkirna 
mesta."

Večkrat je bilo slišati pri-
pombe šoferjev, da so na ne-
katerih mestih zelo moteče 
oglaševalske table. Kako bo-
ste reševali ta problem?
"Kot zelo moteče so se poka-
zale zlasti oglasne table med 
avtocesto in krožiščem 
Primskovo in res smo dobili 
precej pritožb. Ker občina 
pri tem nima nobene pri-
stojnosti, saj je ob cesti varo-
vano zemljišče državne ce-
ste, izven tega pa so zasebna 
kmetijska zemljišča, je bila 
to zame spodbuda, da sem 
se o neprimerni praksi zu-
nanjega oglaševanja pogovo-
ril z gradbeno in kmetijsko 
inšpektorico, vodjem Med-
občinskega inšpektorata 
Kranj, vodjem Urada za 
okolje in prostor ter pravni-
ki. Pregledali smo predpise 
in sodno prakso na tem po-
dročju, opredelili najbolj pe-
reča območja oglaševanja na 
območju mestne občine 
Kranj ter zasnovali strategi-
jo za učinkovite rešitve. Prav 

tako smo se dogovorili, da 
bodo pristojni organi, torej 
gradbena inšpekcija, kmetij-
ska inšpekcija in Medobčin-
ski inšpektorat Kranj skla-
dno s svojimi pristojnostmi 
začeli usklajene postopke z 
namenom odstranitve ogla-
snih površin, ki niso posta-
vljene v skladu s predpisi. 
Tako bi izkoristil to prilo-
žnost in pozval, naj tisti, ki 
nelegalno postavljajo ogla-
sne površine, te čim prej od-
stranijo. Še predno se bo 
postopek uradno začel, pa 
jih bomo z dopisom obvesti-
li o nezakonitem ravnanju."

Pred kratkim ste povedali, da 
na županskih volitvah priho-
dnje leto ne boste več kandi-
dirali. Kakšni so razlogi?
»Sorodniki, bližnji prijatelji 
in tisti, ki me dobro poznajo, 
vedo, da sem že od svojega 
petindvajsetega leta, ko sem 
postal direktor pri japonski 
korporaciji Sumitomo, dol-
goročno in tudi ambiciozno 
načrtoval življenjske cilje. 

Vedno sem imel močno vizi-
jo, kako bom živel, in bil 
sem odločen, da bom to vizi-
jo tudi uresničil. Večkrat 
sem slišal, da so moji cilji 
previsoki, neuresničljivi, 
celo utopični, pa vendar mi 
je skoraj vedno uspelo. Na to 
sem ponosen. Naslednje leto 
bom dopolnil petdeset let in 
stopil v obdobje, za katero 
imam zopet prav posebno 
vizijo. Obdobje, v katerem se 
želim še več naučiti, širiti 
obzorja in delati stvari, ki me 
v življenju najbolj veselijo, 
tako na osebnem kot na 
službenem področju. To bo 
moja prihodnja življenjska 
pot in vsaka, še tako dolga 
pot se začne s prvim kora-
kom. Prvi korak za uresniči-
tev bodočih ciljev pa je, da si 
zagotovim dovolj časa in 
energije za njihovo uresniče-
vanje, in zato sem na slavno-
stni akademiji sporočil, da 
leta 2018 ne bom kandidiral 
na lokalnih volitvah v Kra-
nju. To tudi pomeni, da se 
bom v zadnjem letu manda-
ta stoodstotno osredotočil na 
župansko delo, na izvajanje 
projektov, na povezovanje 
politike in razvoj Kranja. Da 
bom skupaj s svojo ekipo in 
mestnim svetom zagotovil 
pogoje, da bo tudi Kranj iz-
polnil svojo vizijo, da je in bo 
mesto priložnosti."

Novosti uvajamo sistematsko
Tako pravi Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj, edine med mestnimi občinami v Sloveniji, ki v zadnjih treh letih po podatkih Ministrstva za finance 
izkazuje pozitivno rast razvitosti. Tudi za naprej se nakazuje trend rasti, kar kot eden izmed kazalnikov potrjuje nabor investicijskih projektov za prihodnja leta. 

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

"Res smo si že za leto 2018 začrtali zelo 
ambiciozen program investicij, večje pa bodo 
trajale tudi dalj časa. Investicijskega potenciala 
že opredeljenih projektov je v vrednosti 46 
milijonov evrov. Če k temu prištejemo še skoraj 
šest milijonov evrov energetskih sanacij, ima 
Kranj z več kot 50 milijoni evrov že opredeljenih 
investicij zares zavidljivo perspektivo razvoja."
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Kranj – Združenje šoferjev 
in avtomehanikov Kranj 
(ZŠAM) je tudi letos izvedlo 
avtobusno učno uro. Že ute-
čeni projekt poteka v izvedbi 
članov ZŠAM, ki jim prisko-
čijo na pomoč še SPV Mest-
ne občine Kranj, Alpetour 
potovalna agencija, d. o. o., 

Šola vožnje B&B iz Kranja 
in Postaja prometne policije 
Kranj. Letos sta bili na vrsti 
OŠ Jakoba Aljaža in OŠ 
France Prešern. Ob dolgole-
tnih izkušnjah so izvajalci 
ugotovili, da je najboljši 
uspeh pri učencih tretjih 
razredov, ki so deloma že 
utrjeni šolarji in kažejo 
zanimanja za promet.

Sodelujoči so dobro opravili 
svoje poslanstvo, kot pravijo, 
pa je treba posebej omeniti 
profesionalen nastop učitelja 
vožnje Matjaža Mozetiča, ki 
je znal prisluhniti in se prila-
goditi mladim. Šele pri več-
kratnih ponovitvah učne ure 
so namreč izvajalci ugotovili, 
kako težko jih je animirati in 
pritegniti k sodelovanju. Pro-

metni jezik, ki ga uporablja 
učitelj vožnje Mozetič, pa je 
res pravi za ušesa mladih, ki 
so ob vsakem pogovoru akti-
vno sodelovali. 
Kot so ugotovili, je očitno, 
da jih v matičnih šolah zelo 
uspešno učijo, kako se je 
treba obnašati v prometu. 
Vse skupine so bile prav 
hitro na pravi valovni dolži-
ni. Sodelovanje in zaniman-
je za promet s strani učen-
cev je bilo prav dobro. Nekaj 
nejasnosti so jim povzročale 
le luči na semaforju in pre-
dnostna pravila. Na novo so 
slišali tudi o »mrtvih kotih«, 
ki so okrog avtobusa, ko ta 
spreminja smer in na teh 
površinah voznik ne vidi 
drugih udeležencev. 
Ob obisku avtobusne postaje 
jim je Vili Čimžar, ki je šef 
prometa, obrazložil, kako se 
moramo obnašati kot potni-
ki. Pojasnil je uporabo vozov-
nic, njihovo zamenjavo, kako 
se obnašamo v avtobusu in 
na postajališčih. Ivan Zadni-
kar, dolgoletni voznik avto-
busa, je opozoril na vstopanje 
in izstopanje iz vozila in rav-
nanje ob izrednih dogodkih. 

Učenci so slišali še druga 
zanimiva dejstva, tudi kateri 
sedeži v avtobusu so bolj in 
kateri manj nevarni. Najbolj 
nevarni so prvi sedeži takoj 
za voznikom in zadnji sede-
ži, na katerih potnike kata-
pultira, ko se avtobus ob 
izrednih dogodkih zadaj 
dvigne zaradi nenadnega in 
silnega zaviranja. Najbolj 
varni in udobni sedeži so po 
njegovem mnenju tisti, ki 
so na sredi vozila. 
Poklicni voznik avtobusa in 
aktivist združenja Izidor 
Parte pa je učence spretno, 
pravočasno in udobno pope-
ljal po trasi učne ure.
Zanimivi so bili policisti 
(Meglič, Zupan in Križaje-
va), ki so v praksi pokazali, 
kako hodimo preko prehoda 
za pešce, kam moramo 

pogledati in kako z dvignje-
no roko opozorimo voznike 
na svojo prisotnost in željo, 
da gremo preko vozišča.
Učenci se doma in v šolskih 
klopeh usposabljajo na raču-
nalnikih. Prav učna ura v 
prometu je bila zato zanje 
velika sprememba, saj teče v 
»živo«, kar pomeni neke 
vrste gibanje, ki je za vsake-
ga učenca vabljivo in zani-
mivo. Zato je tudi učna ura 
v realnem življenju vredna 
nekaj več. 
"Vsako seznanjanje s pro-
metno problematiko, ki pus-
ti v mladih slušateljih vsaj 
malo zanimanja, je nov 
kamenček v mozaiku pro-
metne varnosti," so povedali 
izvajalci, ki so vsi po vrsti 
pomembno izobraževanje 
mladih opravili brez plačila. 

Avtobusna učna ura
Tudi letos so na Združenju šoferjev in avtomehanikov Kranj pripravili avtobusno učno uro, učenci 
osnovnih šol Jakoba Aljaža in Franceta Prešerna pa so se pri spoznavanju prometne varnosti izkazali 
kot pozorni sogovorniki.

Mladi so izvedeli, kako se je treba obnašati v prometu in kakšne pasti jih čakajo.

Pri Združenju šoferjev in avtomehanikov Kranj so tudi letos 
poskrbeli za še kako koristno avtobusno učno uro.

Kranj – Mobilno plačevanje 
bo omogočeno na nasled-
njih lokacijah: parkirišče 
pred Mestno upravo Kranj 
(KR1), parkirišče na ploščadi 
pri restavraciji Brioni (KR2), 
parkirišče pri Globusu 
(KR3), parkirišče pred 
Gorenjsko banko (KR4), 
parkirišče Huje – vzdolžno 
zunanje na Likozarjevi ulici 
(KR5) in parkirišče Jelenov 
klanec (KR6).
Sistem delovanja SMS-par-
kiranja je zelo preprost. 

Uporabnik parkira vozilo in 
pošlje SMS-sporočilo s cono 
parkiranja (npr. KR1) na šte-
vilko 4333 in registrsko šte-
vilko vozila, nato prejme 
brezplačni potrditveni SMS, 
na katerega odgovori z bese-
do DA in želeno dolžino 
parkiranja v urah.
Parkirnina, plačana preko 
SMS-sporočila, se po novem 
sistemu obračunava meseč-
no, preko položnice mobil-
nega operaterja uporabnika.
Nov sistem parkiranja je bolj 

prijazen do uporabnikov, saj 
omogoča brezgotovinsko 
poslovanje (spomnimo, koli-
kokrat po žepih brskamo za 
drobižem), je brezpapirno in 
prijazno do okolja oz. trajno-
stno naravnano, ker ni treba 
tiskati parkirnih listkov. 
Rešitev deluje na čisto vseh 
mobilnih aparatih, tudi na 
tistih starejših generacij. Ena 
od ključnih prednosti je v 
tem, da se lahko parkirnina 
podaljša od kjerkoli in se ni 
treba vračati k vozilu oz. par-

komatu. Sistem namreč 15 
minut pred iztekom parkir-
nine uporabniku posreduje 
brezplačni opozorilni SMS, 
na katerega se lahko ta odzo-
ve in enostavno podaljša par-
kirnino.
Brezplačna aplikacija Park-
MeWise omogoča še boljšo in 
hitrejšo izkušnjo pri mobil-
nem plačevanju parkirnine. 
Poleg SMS-sporočila so na 
voljo tudi preostala plačilna 
sredstva (PayPal, kreditne kar-
tice in Moneta). Uporabnik si 

lahko naloži dobroimetje in 
shrani več različnih registrs-
kih številk, ima pregled nad 
dobroimetjem in zgodovino 
sklenjenih parkirnin. Z apli-
kacijo je na voljo tudi poslovni 
račun za podjetja. Povezavo 
do aplikacije, ki je na voljo za 
uporabnike operacijskih siste-
mov iOS in Android, najdete 
na spletni strani www.park-
mewise.com.
Mobilno plačevanje parkirni-
ne deluje na obstoječi infras-
trukturi, kar pomeni, da 

razen razvoja pametne rešitve 
niso bila potrebna dodatna 
vlaganja v opremo na parkiri-
ščih. Parkiranje na takšen 
način je za uporabnike zanes-
ljivo, saj mestni redarji in par-
kirni nadzorniki preverjajo 
status parkiranja z vnosom 
registrske številke avtomobila 
v svojo napravo. Naj dodamo, 
da bo sedanji sistem plačeva-
nja parkirnine na parkoma-
tih, kljub uvedbi novosti, 
ohranjen in bo nemoteno 
deloval tudi v prihodnje.

Mobilno plačevanje parkirnine
S tretjim januarjem novega leta bo vsem uporabnikom parkirišč na območju Mestne občine Kranj na voljo nova storitev plačevanja parkirnine preko 
SMS-sporočil in mobilne aplikacije ParkMeWise. 
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Kranj – Pred dvema letoma 
je Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske, BSC 
Kranj ob podpori Mestne 
občine Kranj začela vzposta-
vljati novo obdobje za dina-
mično podjetništvo, saj tako 
imenovano coworking delo 
omogoča sodelovanje med 
različnimi strokovnjaki v 
ustvarjalnem delovnem oko-
lju. Pred kratkim je Kovačni-
ca praznovala že drugi roj-
stni dan. Poleg obvezne tor-
te so rojstni dan proslavili 
tudi z odprtjem povečanih 
prostorov.
»Iskrene čestitke prav vsem, 
ki ste poskrbeli za delo in 
rast Kovačnice. Zase lahko 
rečem, da se mi zdi najbolj 
pomembno, da je Kovačnica 
valilnica podjetnikov in zna-
nja, ki lahko bistveno pripo-
more k razvoju Kranja. Da-
nes imamo v Kranju uspe-
šna podjetja, obrtnike oziro-
ma dejavnosti, vendar so to 
na neki način klasična pod-
jetja, ki rastejo počasi. Tukaj 
pa se rojevajo ideje, ki lahko 
v razvoju naredijo eksplozi-
jo in ki lahko Kranj in Slove-
nijo povežejo s svetom in 

ustvarjajo našo vizijo. To je 
ključni potencial Kovačnice 
in vseh, ki v njej delajo. Z 
idejami, znanjem, delje-
njem znanja in z osnovnimi 
pogoji, ki smo jih ustvarili 
skupaj, lahko naredijo velik 
preskok,« je poudaril kranj-
ski župan Boštjan Trilar in 
dodal, da je vsakič, ko obišče 
Kovačnico, v njej ogromno 
pozitivne naravnanosti in 
optimizma.

Kovačnica namreč samoza-
poslenim in tudi drugim 
omogoča, da si občasno ali 
stalno zagotovijo delovno 
okolje. Poleg tega se je v 
dveh letih delovanja v Ko-
vačnici zvrstilo skoraj sto 
različnih dogodkov, ki se jih 
je udeležilo več kot dva tisoč 
obiskovalcev. Zelo obiskana 
sta njihova spletna stran in 
profil na Facebooku. Najpo-
membnejše pa je, da trenu-

tno v Kovačnici dela že 19 
najemnikov, zato so se odlo-
čili, da prostor povečajo.
Kljub obetajočim številkam 
lahko rečem, da je bistvo v 
kovaški družini, podjetnicah 
in podjetnikih, ki ta prostor 
ustvarjajo. Prav tako je po-
membno, da imamo vedno 
več podpornikov. To pa ni le 
Mestna občina Kranj, ampak 
tudi vedno več gorenjskih 
podjetij, ki so prepoznala 
priložnost pa tudi družbeno 
odgovornost,« je povedal di-
rektor Regionalne razvojne 
agencije Gorenjske, BSC 
Kranj Rok Šimenc in dodal, 
da so si za naslednje leto za-
dali cilj, da bo sodelovanje s 
podjetniki še boljše.
Svoje izkušnje v podjetništvu 
je nato zbranim predstavil 
direktor in soustanovitelj 
podjetja 3fs, d. o. o., Andraž 
Logar, ki je med drugim po-
vedal, da v podjetju vedo, 
kako pridobivati dobre kadre, 
kako jih motivirati in tudi za-
držati. Svetovalno IT-podje-
tje 3fs je bilo namreč letos 
prepoznano za gazelo Go-
renjske, Kranjčan Andraž 
Logar pa je eden najuspe-
šnejših slovenskih podjetni-
kov in start-up mentorjev.

Za rojstni dan je zrasla
Ob drugem rojstnem dnevu Kovačnice, t. i. coworking skupnosti oziroma sodelavnega prostora za 
povezovanje in združevanje, je Regionalna razvoja agencija Gorenjske, BSC Kranj na Župančičevi ulici 
odprla tudi nove, večje prostore, saj je za ustvarjanje v družbi vedno več zanimanja.

Ker je za delo v Kovačnici vedno več zanimanja, so 
prostore precej povečali. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Kranjska mestna 
uprava je novembra k javni 
predstavitvi izdelkov povabi-
la dobavitelje osnovnim šo-
lam. Tako so se v Avli Me-
stne občine Kranj predstavili 
proizvajalci, ki so v okviru 
Slovenskega zajtrka poskrbe-
li, da imajo naši otroci v vrt-
cih in osnovnih šolah na mi-
zah jedi iz pristnih domačih 
surovin. 
»Naj bo leto zdravo in sladko 
kot med,« je zaželel Mitja 
Smrdel, mladi čebelar, ki se 
ponaša z že dvema zapore-
dnima nazivoma prvaka v 
kategorijah medu. Lanske-
mu v kategoriji smrekovega 
medu se je letos pridružil 
tudi naziv prvak v kategoriji 
kostanjevega medu. Mitja je 

tudi prvi v Sloveniji, ki upo-
rablja med skupaj z lifilizira-
nim (vakuumsko sušenim) 
sadjem, in sicer pri malinah, 
jagodah, gozdnih sadežih in 
borovnicah z medom. 
Jože Zlate s kmetije Gregorc 
upravlja tradicionalno kmeti-
jo od leta 2005. Specializira-
ni so za peko kruha v krušni 
peči in za domače mesnine. 
»Ponosni smo na svoje upo-
rabnike, saj znajo izbirati in 
prepoznati kakovost. Vsako 
leto več jih je in danes lahko 
zatrdim, da smo se pred več 
kot desetletjem pravilno od-
ločili za kakovostne lastne 
surovine, iz katerih naredi-
mo domače izdelke. Pred-
vsem kruh in domače me-
snine. V letu 2018 vam želi-

mo dobrih izbir med odlično 
ponudbo in naj bo domačega 
kruha dovolj za vse,« je še 
dodal gospodar kmetije Gre-
gorc, nasmejani Jože z zla-
tom v priimku.
Srečno naključje, kot pravi 
sam, je Klemna Trilerja, 
mladega podjetnika agroži-
vilske izobrazbe, pripeljalo v 
pekovske vode. V dobrih 
dveh letih so pridobili naj-
pomembnejše ekološke cer-
tifikate in razvili ponudbo 
do te mere, da se lahko ena-
kovredno merijo z največji-
mi pekarnami. Razlika, na 
katero so še posebej pono-
sni, je peka brez vsakršnih 
dodatkov in peka po naj-
strožjih kriterijih bio eko 
stroke. Na vprašanje, kaj bi 

zaželel Kranjčankam in 
Kranj čanom, odgovarja: 
»Znanja in informacij do-
volj in pa leto, polno srečnih 
naključij.« 
»Zdrava hrana gradi naše 
telo, oblikuje naše misli in 
naše misli ustvarjajo naša 
dela,« je misel, ki jo udejanja 
ena od prvih ekoloških kme-
tij, v letu 1999 ustanov ljena 
eko kmetija Kozina. Glavni-
no delovanja predstav ljajo 
pridelava las tnih ekoloških 
žit in mlečni izdelki ter mli-
narstvo. Po besedah Marije 
Konc so tudi edini v tem 
koncu Slovenije, ki proso ne 
le gojijo, temveč iz njega pri-
delajo domačo proseno kašo 
in v kamnitem mlinu zme-
ljejo proseno moko. 

Novoletne želje dobaviteljev 

Mitja Smrdel Jože Zlate Klemen Triler Marija Konc

Kranj – Mestna občina Kranj in Zavod za šport Kranj sta 
objavila razpis za športna priznanja za leto 2017. Športnika, 
ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. 
Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem. 
Razpis in pravilnik lahko preberete na spletni strani Zavoda 
za šport Kranj in na spletni strani kranjske občine www.
kranj.si pod rubriko Javni razpisi in naročila. Rok za oddajo 
vlog je 15. januar 2018. Zavod za Šport Kranj na svoji spletni 
strani prav tako razpisuje izbor članov za Komisijo za izbor 
priznanj in nagrad za naslednje štiriletno obdobje. Rok za 
prijavo zainteresiranih kandidatov je prav tako 15. januar 
2018. V komisijo svet zavoda imenuje sedem članov, in sicer 
iz vrst uglednih športnikov, športnih delavcev, novinarjev in 
gospodarstvenikov.

Razpis za športna priznanja

Kranj – Društveno dogajanje je pomemben del življenja v 
občini. Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki 
skrbijo, da je vsakdan lepši, varnejši ali športno in kulturno 
pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko društvom 
še dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 odstotka svo-
je dohodnine. To nič ne stane, pomeni pa veliko. Lahko da-
rujete preko sistema e-Davki ali se pozanimate pri društvih. 
Lahko obiščete spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka 
seznam vseh društev – poiščete jih po poštni številki, ozna-
čite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec in ga do 
konca leta odnesite ali pošljite na finančni urad. V kranjski 
občini je 162 društev, ki jim lahko podarite del svoje doho-
dnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za 
to ne odločite, gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. 

Podpora društvom nič ne stane

Kranj – V organizaciji OpenLaba ter ob podpori Mestne ob-
čine Kranj je bila konec novembra že peta ekskurzija projek-
ta TIP (Talenti – Inovativnost – Podjetnost). Po obiskih pod-
jetja Pipistrel (svetovni inovatorji električnih letal), Kontrole 
letenja in DARS-a, podjetja L-TEK elektronika (pionirji inter-
neta stvari) in podjetja Dewesoft (letošnja gazela Slovenije) 
je tokrat več kot dvajset učiteljev osnovnih in srednjih šol 
obiskalo dve vrhunski, inovativni in uspešni podjetji v Selški 
dolini, to sta Domel in Lotrič Metrology. Na ekskurziji so se 
seznanili z vsemi elementi poslovanja uspešnih podjetij, od 
razvoja, proizvodnje, testiranja do prodaje. Poleg tega, da 
sta obe podjetji povezani v svetovne razvojne tokove, še 
poseben poudarek dajejo sodelovanju s šolami in fakulteta-
mi ter mentorstvu novih kadrov. Ekskurzij se udeležuje ve-
dno več učiteljev, kar kaže, da se zavedajo pomena sodelo-
vanja s podjetji. V nadaljevanju projekta TIP se načrtuje 
pomladanska ekskurzija v podjetje, ki je svetovni inovator 
na področju aplikacije za zdravje, 24@life iz Žalca. 

Projekt TIP za povezovanje šol in podjetij

Kranj – Na podlagi sporazuma o sodelovanju in pobratenju 
med mestoma Kranj in Banjaluka iz leta 1956 in na podlagi 
programskih usmeritev Mestne občine Kranj ter Mestne ob-
čine Banjaluka sta se mesti dogovorili za prenos dobrih 
praks praznične okrasitve iz Kranja v Banjaluko. Kot je zna-
no, je Kranj prejemnik visokih priznanj za praznično okrasi-
tev mestnega jedra in okolice. Tako Kranj že letos pomaga 
pri delu praznične okrasitve v Banjaluki, prihodnje leto pa 
bodo kranjski ustvarjalci oblikovali praznično okrasitev tam-
kajšnjega mestnega jedra. Banjaluka je z 250.000 prebivalci 
drugo največje mesto v Bosni in Hercegovini. Je tudi pre-
stolnica entitete Republike Srbske in največje mesto Bosan-
ske krajine. Mesto leži na bregovih reke Vrbas, na kraju, kjer 
že izgublja lastnosti gorske reke, in se nato po ravnini vije 
do izliva v reko Savo. Vrbas teče po sredini mesta in na 
mestnem območju se vanj zlivajo pritoki Suturlija, Crkvena 
in Vrbanja. Mesto je politično, kulturno in gospodarsko sre-
dišče bosanskih Srbov, ki v mestu danes predstavljajo de-
vetdeset odstotkov prebivalstva. V bližini je mednarodno 
letališče Banjaluka. V mestu imata sedež univerza in Skup-
ščina Republike Srbske.

Dobre prakse iz Kranja v Banjaluko

Učitelji so na ekskurziji obiskali tudi Domel.
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Zdravje je neprecenljivo.

Ko smo zdravi, je mogoče prav vse. 
Vse, kar nas osrečuje.

Naj se krog lepih trenutkov vrti za vse, 
kar vam je pri srcu, za vse naše najdražje, za zdravje.

Želimo vam ga v izobilju!
Vselej, ko boste potrebovali tudi krog varnosti, 

pa bomo z vami.

NAJ BO LETO 2018 ZDRAVO, 

VARNO IN SREČNO!

ZDRAVJEDOM

AVTO

POKOJNINA

Igor Kavčič

Kranj – Na ta veseli dan kul-
ture 3. decembra so v Pre-
šernovem gledališču premi-
erno uprizorili dramo Teror, 
ki nas ne postavlja pred nič 
kaj „veselo“ dilemo, naspro-
tno, gledalci dobimo mož-
nost odločanja o nečem, o 
čemer nismo nikoli razmiš-
ljali niti nimamo kakršneko-
li želje po tem, zdi se, da 
smo tudi prepričani, da nam 
tega nikoli ne bo treba. Če 
že, odločamo po lastni volji, 
in še to zgolj iz udobnega 
gledališkega sedeža seveda. 
Dramo Teror, ki odpira 
danes zelo aktualno temo 
terorizma, hkrati pa temati-
zira pravna in etična vpraša-
nja o nedotakljivosti človeš-
kega življenja, je leta 2014 
napisal nemški prozaist, v 
poklicu odvetnik, Ferdinand 
von Schirach. Leto kasneje 
so jo prvič uprizorili v Berli-
nu, komaj dve leti zatem, 
drama je vmes postala sve-

tovna uspešnica, ki jo igrajo 
od ZDA do Japonske, si jo 
lahko ogledamo v Kranju. 

Ko ni dobrih odločitev
Kaj se torej zgodi v predsta-
vi? Ta se odvija v sodni dvo-
rani, kjer sodijo vojaškemu 
pilotu. Ta je z vodenim izs-
trelkom zrak – zrak sestrelil 
potniško letalo, ki so ga 
ugrabili teroristi in ga usme-
rili na poln stadion, kjer je v 
tistem času potekala nogo-
metna tekma. Pilot je s tem 
v smrt poslal vse potnike na 
letalu, hkrati pa „obvaroval“ 
občinstvo na stadionu. Žrt-
voval je 164 ljudi, da bi jih 
preživelo 70.000. Predsta-
va, ki jo gledamo na odru 
Prešernovega gledališča, je 
torej sodni proces, v kate-
rem argumente soočita 
državna tožilka in obramba 
obtoženega, pri čemer pred 
sodišče k pričanju pozoveta 
tudi priči. Tako tožilka, igra 
jo odlična Darja Reichman, 
kot obramba, lik pilotovega 

odvetnika prav tako suvere-
no predstavi Aljoša Ternov-
šek, poskušata prepričati 
poroto, tokrat je to publika v 
dvorani, v pravilno odloči-
tev. 'Pilot Lars Koch je kriv 
umora potnikov' proti 'pilot 
Lars Koch je ravnal moralno 
in je bil prisiljen izbrati 
manjše zlo, zato ni kriv'.  
Po krajšem odmoru, v kate-
rem gledalci v skrinjico 
vržejo belo ali črno glasovni-
co, seveda pa se lahko glaso-
vanja tudi vzdržijo, in preš-
tetih glasovih se publika 
vrne v dvorano in sodnik, 
igra ga Borut Veselko, pre-
bere sodbo. Vedno ima seve-
da na voljo dve sodbi. Pre-
mierna publika je pilota s 63 
glasovi za in 143 glasovi pro-
ti obtožbe oprostila. Podob-
no so tudi na preostalih 
doslej uprizorjenih predsta-
vah gledalci pilota oprostili. 
Po podatkih zbranih glasov 
gledalcev iz 70 gledališč iz 
15 držav se je več kot devet-
deset odstotkov na več kot 
1640 predstavah oziroma 
sojenjih končalo z oprostil-
no sodbo. Več kot 61 odstot-
kov vseh porotnikov je odlo-
čilo, da obtoženi ni kriv. Le 
gledalci na Japonskem in 
Kitajskem so pilota večinsko 
obsodili, tako imenovani 
zahodni svet ga je v večini 
primerov oprostil. 
Igralski ansambel s sodiš-
čem opravi več kot odlično. 
Ti imajo namreč pri kreira-
nju posameznih likov zelo 
malo manevrskega prostora, 
vendarle gre za „sodno dvo-
rano“, ki z vsemi svojimi 
značilnostmi od njih zahteva 
popolno disciplino. Kljub 
temu ti navdušijo, kar nekaj 

pravnikov, akterjev s sodišč, 
bi Reichmanovo in Ternov-
ška brez dvomov sprejelo v 
prave sodne dvorane. Pilot 
Lars Koch, igra ga Miha Rod-
man, je v zagovoru vseskozi 
jasno dokazoval, zakaj je 
vojak, in prav tako v pričanju 
(tudi ko ni vedel odgovora, 
zakaj ni prišlo vsaj do posku-
sa izpraznitve stadiona) tudi 
Peter Musevski, ki je usod-
nega večera delal v nacional-
nem centru za varnost zrač-
nega prostora. Vesna Slapar 
v vlogi priče oziroma neke 
vrste „vzporedne tožilke“ je 
še vedno prizadeta ob izgubi 
moža potegnila dovolj jasno 
ločnico med tem, kaj je 
umor in kaj junaštvo. Reži-
ser predstave Eduard Miler z 
odrsko postavitvijo opravi to, 

kar besedilo od njega in 
igralcev zahteva – da se pub-
lika zamisli.

Razmišljanje nas dela žive
Mogoče imamo pri glasova-
nju nelagoden občutek: Kdo 
smo, da bi sodili o nečem, 
kar nam ni povsem jasno in 
o čemer doslej nikoli nismo 
razmišljali? Se počutimo, 
kot bi odločali med krogcem 
in iksom v televizijskem 
šovu izbiranja talentov? Raje 
to vzemimo za dobro, da se 
vendarle ubadamo z nečim, 
česar ne pričakujemo in si 
ne želimo, pa se je nekega 
11. septembra že zgodilo – 
brez nas. Krstna slovenska 
uprizoritev drame Teror 
znova potrjuje, da imamo v 
Kranju prvorazredno gleda-

lišče, ki je z uprizarjanjem 
angažiranih dramskih bese-
dil aktualno v času in pros-
toru, v katerem živimo. In 
nas ob tem „sili“ razmišljati, 
da življenje šteje kaj več kot 
pivo in slane preste.
Teror bo letos na ogled še 
petkrat. Ta petek in soboto, 
22. in 23. decembra, ter pri-
hodnji teden v sredo, četrtek 
in petek, 27., 28. in 29. 
decembra. Ob zaključku 
prvega dela predstave lahko 
glasujete ali pa ne, izbira je 
vaša. Tudi pilot je imel izbi-
ro, in pred njim še kdo – na 
zemlji. Oglejte si predstavo 
in predvsem razmišljajte o 
tem, kar ste v uri in pol spre-
mljali v Prešernovem gleda-
lišču. Ko človek razmišlja, 
se počuti bolje.

Koliko šteje človeško življenje
V Prešernovem gledališču je ta čas na ogled drama Teror Ferdinanda von Schiracha v režiji Eduarda Milerja. Predstava je razburkala gledališko javnost in, 
kot kaže, bo v središču pozornosti gledalcev tudi v prihodnje.

Po izjemno uspešni premieri in bučnem aplavzu publike je širša ustvarjalna ekipa 
predstave Teror v zaodrju že po tradiciji nazdravila s šampanjcem. Ne dvomimo, da tudi z 
željo po njenem dolgem življenju. / Foto: Tina Dokl

Po prvem delu predstave so gledalci v vlogi porote lahko 
odločali, ali je pilot kriv ali ne. Tako na premieri kot v 
kasnejših predstavah je bila večina za oprostilno sodbo. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – V sodelovanju z 
Društvom Spominčica so na 
Ljudski univerzi (LU) Kranj 
včeraj odprli Demenci prija-
zno točko v Kranju. "Junija 
letos smo zaključili dvoletni 
evropski projekt v programu 
Erasmus plus Z izobraževa-
njem nad demenco, v kate-
rem smo se zelo veliko nau-
čili o demenci in ravnanju z 
osebami z demenco ter 
izkusili veliko dobrih praks. 
Pripravili smo tudi program 
za ozaveščanje o demenci, 
pogovorne skupine za osebe 
z demenco in njihove svojce 
pa so tudi že vzklile. Kot 
nalogo čutimo, da znanja, ki 
smo jih pridobili, predaja-
mo naprej, da bo življenje 
oseb z demenco in njihovih 
svojcev lahko bolj kakovost-
no. Mnogo bolj uspešno bo 
to zagotovo v sodelovanju z 
Društvom Spominčica," je 
povedala Mateja Šmid, dire-

ktorica LU Kranj, kjer so že 
usposobili osebo za koordi-
nacijo Demenci prijaznih 
točk. Sledilo bo usposablja-
nje za vse zaposlene, ki 
bodo tako primerno infor-
mirali in ozaveščali o 
demenci, svetovali svojcem, 
napotovali na nadaljnje 
možnosti pomoči … Točka 
bo delovala vsak delovni dan 
v času uradnih ur LU Kranj. 
"Odprtje Demenci prijazne 
točke nas je spodbudilo k 
prijavi na Javni razpis za 
sofinanciranje socialnovars-
tvenih programov za leto 
2018, kjer prijavljamo raz-
vojni socialnovarstveni pro-
gram pomoči, namenjene 
osebam z demenco in njiho-
vim svojcem, ki smo ga nas-
lovili Demenca povezuje – Z 
demenco nisi sam, s čimer 
si obetamo financiranje 
aktivnosti, ki predstavljajo 
dodano vrednost Demenci 
prijazne točke," je še dejala 
Šmidova.

Demenci prijazna točka
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Mateja Rant

Kranj – "Obarvajmo si priha-
jajoče leto po svojih željah," z 
letošnjim koledarjem Gim-
nazije Kranj sporočajo njene 
ustvarjalke, profesorica Ani-
ta Omejec ter dijakinje četr-
tega letnika Neža Sodnik, 
Manca Merzel, Ivana Čadež 
in Manca Jenko. Risbe za ko-
ledar Gimnazije Kranj za 
leto 2018 prikazujejo resnič-
nost, kot so jo dojemali pred-
stavniki različnih umetno-
stnih smeri. "Prerafaeliti so 
se ravnali po antičnih vzorih 
in poskušali čim bolj veristič-
no posnemati vidni svet, im-
presionisti so beležili vtise, 
ekspresionisti so preko kra-
jin izražali svojo nrav, nadre-
alisti pa upodabljali resnič-
nost sanj in neizrečenih mi-
sli," je razložila Anita Ome-
jec in dodala, da so dijakinje 
po delih slikarjev, ki so jih 
zajeli v koledarju, pripravile 
črtne risbe in tako vsakomur 
omogočile, da vanje vnese 
barve svoje resničnosti. 

"Veliko sem razmišljala, 
kako naj se po uspehu lan-
skega koledarja tega lotim le-
tos," je priznala Anita Ome-
jec in dodala, da je sprva ime-
la v mislih, da bi po vzoru 
lanskega koledarja poustvari-
li motive slovenskih slikarjev. 
"Potem pa sem se odločila, 
da bi bilo treba poskusiti kaj 
novega, in tako sem se domi-
slila pobarvank, ki so ta čas 

zelo popularne." Podobno 
kot lani si je tudi letos zadala 
nalogo, da poskuša dijakom 
približati predvsem manj 
znane umetnike oziroma 
vsaj manj znana dela znanih 
umetnikov zadnjih treh sto-
letij. K sodelovanju je povabi-
la štiri dijakinje četrtega le-
tnika, ki so se že kot prvošol-
ke izkazale pri pripravi šol-
skega koledarja. Zato se ji je 

zdelo smiselno, da ob za-
ključku šolanja na gimnaziji 
to ponovijo. Prepustila jim je 
prosto izbiro, katera dela bi 
želela poustvariti v obliki po-
barvanke oziroma kateri 
umetnik ali umetniška smer 
jih posebej nagovori. Neža 
Sodnik si je izbrala Ivano Ko-
bilico in njeno delo Likarice. 
"Navdušila me je kot ena pr-
vih slovenskih žensk, ki se je 

preživljala s slikarstvom," je 
pojasnila in dodala, da ji je 
njen stil slikanja zelo všeč. 
"Na srečo so na njenih slikah 
zelo čiste linije, zato po nje-
nem delu ni bilo težko ustva-
riti pobarvanke," je priznala. 
Zato pa je bil precej večji za-
logaj delo Clauda Moneta z 
naslovom Lokvanji. "Največ 
težav so mi povzročale vodne 
lilije na sliki. Pomagala sem 
si tako, da sem original na-
slonila na okno in poskušala 
čim bolj natančno obrisati." 
Precej zahtevna naloga je ča-
kala tudi Manco Jenko, ki je 
v pobarvanki poustvarila 
Zvezdno noč Vincenta van 
Gogha. Predvsem nočno 
nebo je bilo težko spraviti v 
"okvire". Zgolj za malenkost 
lažjo nalogo sta imeli Manca 
Merzel in Ivana Čadež, ki 
sta si izbrali slike z jasnimi 
linijami. "Izbrala sem škot-
skega sodobnega slikarja 
Jacka Vettriana in njegovo 
sliko Pojoči lakaj. Na srečo 
ta slika ni tako 'polna' in je 
ni bilo tako težko narisati." 

Jasne linije na sliki so prite-
gnile tudi Ivano Čadež, da si 
je med drugim izbrala Geor-
gesa Seurata in njegovo delo 
Nedeljsko popoldne na oto-
ku Grande Jatte.
Ker so si pri risanju pomaga-
le tako, da so prerisovale 
prek natisnjene podloge, je 
bil marsikdo mnenja, da to 
ni bila tako zahtevna naloga. 
Anita Omejec se s tem sploh 
ne strinja. "Tudi pri tem so 
morale pokazati smisel za 
prostorsko zaznavo in nadar-
jenost." Prav tako je morala 
odgovarjati na pomisleke, za-
kaj niso uporabile kar raču-
nalniškega programa. "Vsee-
no se mi zdi, da je risanje 
bolj pedagoško in ne naza-
dnje tudi bolj ustvarjalno," je 
poudarila Anita Omejec, ki 
je prepričana tudi, da ljudje 
bolj cenijo delo, ki je plod 
človeške roke, in ne računal-
nika. Koledar so natisnili v 
tisoč izvodih, ves izkupiček 
od prostovoljnih prispevkov 
zanj pa bodo namenili za šol-
ski sklad.

Vsak si sam obarva mesece v letu
Po uspehu, ki so ga doživeli z lanskim koledarjem, v katerem so poustvarjali umetnine preteklih stoletij, so se v Gimnaziji Kranj lotili novega izziva – po 
likovnih delih bolj ali manj znanih slikarjev so pripravili koledar v obliki pobarvanke.

Ustvarjalke letošnjega koledarja s profesorico Anito Omejec (skrajno levo) pred svojimi 
pobarvankami / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Kranj – Po modni brvi v telo-
vadnici kranjske gimnazije 
so se pretekli torek spreho-
dili dijaki in profesorji gim-
nazije in Centra IRIS ter 
zbrali dobrih 750 evrov, ki 
so jih namenili omenjene-
mu centru za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in 
svetovanje za slepe in slabo-
vidne. Dogajanje so pope-
strili z recitacijami Natana 
Vovka in Ane Humerca Šo-
lar ter nastopi gimnazijske 
improvizacijske ekipe Ka-
buš. Modno revijo so pripra-
vili dijaki 3. h s profesorico 
Alenko Bizjak in koordina-
torico mednarodne mature 
Natašo Kne v sodelovanju s 
Centrom IRIS. Manekeni so 

nosili obleke, ki so jim jih 
zagotovile nekatere trgovine 
z modnimi oblačili. Po kon-
cu modne revije se je pred-
stavnica Centra IRIS Mojca 
Jeraša kranjskim gimnazij-

cem zahvalila, da so jih po-
vabili medse in da so z njimi 
pripravljeni deliti dobro. 
Zbrana sredstva bodo name-
nili za izpeljavo nekaterih 
njihovih obšolskih dejavno-
sti. "Tovrstne dejavnosti po-
membno obogatijo tudi iz-
kustveni svet slepih in sla-
bovidnih," je poudarila in 
dodala, da se pri tem v nji-
hovem centru srečujejo s 
posebnim problemom, ve-
dno morajo namreč kupiti 
dve vstopnici ali vozovnici 
na dijaka, ker povsod potre-
bujejo tudi spremljevalca. V 
gimnazijski avli so sočasno 
pripravili tudi božični se-
jem, na katerem so sodelo-
vali dijaki prvih treh letni-
kov Gimnazije Kranj. 

Po modni brvi  
za dober namen
Dijaki Gimnazije Kranj so v sodelovanju z dijaki Centra IRIS pripravili 
dobrodelno modno revijo DrugaRoka/SecondHand in božični sejem.

Na Gimnaziji Kranj so tudi letos pripravili dobrodelno 
modno revijo. / Foto: Tina Dokl

V šolski avli je dišalo po sveže pečenih sladkih dobrotah. 
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Zanimivosti

Kranjske novice, petek, 22. decembra 2017

Skupaj združimo
novoletne želje tako,

da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.

SreËno 2018

www.komunala-kranj.si
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Mateja Rant

Kranj – Gimnazija Franceta 
Prešerna letos zaznamuje 
desetletnico, kar so se preseli-
li v novo šolsko stavbo, 12. 12. 
2012 pa so prejeli tudi sklep o 
ustanovitvi samostojnega 
zavoda Gimnazija Franceta 
Prešerna. To je bil še dodaten 
razlog, da je bila že šesta pri-
reditev, na kateri se predstavi-
jo njihovi nadarjeni dijaki, 
zares vesela in sproščena, 
torej z eno besedo prešerna.
Najprej se je predstavil gim-
nazijski zbor, ki ga od jeseni 

vodi profesor glasbe Žiga 
Kert. "Zbor je še v nastajan-
ju, saj je bil doslej le dekliš-
ki, zdaj pa so se pridružili 
tudi pevci," je ponosna rav-
nateljica Mirjam Bizjak. 
Prvič je nastopil nov fantov-
ski band, ki ga sestavljajo 
Aleks in David Muhič, 
Adam Šubic ter Erazem Sta-
nonik. S svojimi glasovi so 
poslušalce razvajali Brina 
Sitar, Jernej Šmid, Ana 
Skumvač in Tilen Lotrič, 
zaplesali pa so Teja Lana 
Rupel in Pia Iskra, Žan 
Krajnik ter Nika Jakovljevič 

in Tina Gros. Pri klavirju sta 
se predstavili Iza Petek in 
Leja Vehovec, prireditev sta 
povezovala Maja Drinovec 
in Tine Jagodic. "Prireditev 
je vedno priložnost, da poi-
ščemo naše mlade talente in 
jim ponudimo priložnost, 
da se predstavijo pred zelo 
številnim občinstvom," je 
pojasnila Mirjam Bizjak, ki 
se je ob tem posebej zahvali-
la še profesorjema Mariji 
Vreček Sajovic in Jožetu 
Jeriču, ki sta po njenih bese-
dah glavni gonilni sili za 
izvedbo prireditve.

Prešernemu delu je sledil še 
dobrodelni. Po prireditvi so 
se namreč obiskovalci lahko 
posladkali z dobrotami, ki 
so jih pripravili dijaki ob 
pomoči svojih staršev in sta-
rih staršev. "Tudi po šoli je 
nekaj popoldnevov dišalo po 
piškotih, ki so jih pekli dija-
ki v sklopu pouka podjetniš-
tva," je dejala Mirjam Biz-
jak. S prostovoljnimi prispe-
vki, ki so jih obiskovalci 
namenili za omenjene dob-
rote, so obogatili šolski sklad 
za pomoč dijakom iz social-
no ogroženih družin. 

Predstavili talente
Na Gimnaziji Franceta Prešerna so v predprazničnem času pripravili že šesto prireditev Prešerno in 
dobrodelno, s katero so zaznamovali tudi dve pomembni obletnici njihove šole.

Na prireditvi Prešerno in dobrodelno se je predstavil tudi gimnazijski mešani pevski zbor. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj – Podjetje Hofer v 
sodelovanju z Zvezo Lions 
klubov Slovenije nadaljuje z 
namestitvami avtomatskih 
eksternih defibrilatorjev 
(AED) po slovenskih regijah 
v okviru vsedržavne iniciati-
ve Defibrilatorje na ulice, 
prejšnji petek so ga namesti-
li na svoji poslovalnici na 
Smledniški cesti v Kranju. 
Vsak njihov AED – od skupaj 
23 po Sloveniji – je dostopen 
24 ur na dan za reševanje ob 
srčnem zastoju. Postopek 
oživljanja s pomočjo AED 
sta ob tej priložnosti v Kran-
ju predstavila reševalca z 
reševalne postaje Zdravstve-
nega doma Kranj. Dogodka 
se je udeležil tudi guverner 
Zveze Lions klubov Sloveni-
je Marko Gospodjinački, ki 
je poudaril izjemno vrednost 
AED in dodal, da tudi takšna 
oblika pomoči soljudem sodi 

na področje njihovega dob-
rodelnega delovanja.
Na zemljevidu javno dosto-
pnih defibrilatorjev v Mestni 
občini Kranj bo do konca 
leta tudi lokacija v starem 
Kranju ob Lekarni pri Kranj-
skem orlu, za kar bo poskr-
bela kranjska mestna upra-
va. V januarju 2018 bodo za 
prebivalce in obiskovalce 
mestnega jedra pripravili 
tudi delavnico s prikazom 
oživljanja in nudenja prve 
pomoči. Ker je informira-
nost izjemnega pomena, so 
na mestni upravi v okviru 
svojih pristojnosti tudi v 
Kranju pristopili k pobudi 
Defibrilatorje na ulice in z 
ustrezno označitvijo opre-
mili lokacije desetih 24 ur 
dostopnih defibrilatorjev na 
tem območju. Slovenija je 
po navedbah iniciative celo 
prva država v Evropi, ki je 
uzakonila prometno signali-
zacijo za AED.

Defibrilatorje na ulice
Hofer je v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na 
svojo poslovalnico na Smledniški cesti v Kranju 
namestil avtomatski eksterni defibrilator (AED). 
Mestna uprava je z nakupom defibrilatorja prav 
tako poskrbela, da bo ta dostopen tudi v starem 
Kranju ob Lekarni pri Kranjskem orlu.

Prikaz oživljanja ob srčnem zastoju s pomočjo defibrilatorja 
ob poslovalnici Hofer na Smledniški cesti v Kranju, ki ima 
AED dostopen 24 ur na dan. / Foto: Tina Dokl 

Kranj – Dijaki prvega in drugega letnika programa ekonom-
ski tehnik Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole 
Šolskega centra Kranj so izvedli dobrodelno akcijo, ki so jo 
poimenovali Hrana za prijatelja. Prostovoljci Jastan Čauše-
vić, Marcel Misson, Aljaž Pogačnik, Haris Rekanović, Urban 
Hribernik, Luka Brkič, Emin Šupuk, Vjosa Nezaj, Jelena 
Mocova in Lavra Koprivšek so namreč želeli socialno ogro-
ženim družinam vsaj malo polepšati praznične dni. V prvi 
polovici decembra so s pomočjo drugih dijakov in profesor-
jev zbrali petnajst škatel hrane in osnovnih higienskih pripo-
močkov ter tako z darili razveselili pet družin. "Iskreni izrazi 
hvaležnosti obdarovancev nam pomenijo  spodbudo in 
nagrado za opravljeno delo. Dobrodelno akcijo bomo pri-
hodnje leto ponovili," so odločeni dijaki, ki so prepričani, da 
je to tudi rezultat aktivnosti, s katerimi si v šoli prizadevajo 
pri dijakih vzbujati in razvijati sočutje in solidarnost.

Ljudem v stiski polepšali praznike
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Kranj, januar 2018

JANUAR 2018

NEPOZABNO
2018!

Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,

ki smo zato se zbratli,
ker dobro v srcu mislimo;

dókaj dni
naj živí

vsak, kar nas dobrih je ljudi!

V zraku je vedno bolj praznično 
vzdušje. Ritem, zvok in strast so 
na ulicah vsak dan! Vabimo vas, 
da zadnje dni v letu preživite na 
naših kulturnih dogodkih v pre-
lepo osvetljenem mestu. Janu-
arja pa se bomo z navdušenjem 
posvetili novim zgodbam in izzi-
vom. Želimo si, da bi jih dosegali 
skupaj, saj smo tako močnejši.

Želimo vam 365 dni
nepozabnih doživetij! 
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KRANJSKE ZGODBE

Vsi ljubitelji joge v Kranju poznajo 
energično in simpatično Kranjčanko 
Evo Burkeljca, ki ima v prostorih nek-
danje knjižnice svoj Prana joga center, 
ki ga obiskuje vedno več ljudi. Nam po-
veste, kakšna je vaša jogijska pot?
V študentskih letih me je na potovanju 
prevzela Indija s svojo slikovitostjo in 
kulturo, zato sem se tja večkrat vračala in 
jo želela bolje spoznati. Doma sem to po-
grešala in se zato začela ukvarjati z jogo. 
Začela sem s Šivananda jogo, naredila prvi 
učiteljski tečaj v Avstriji, kjer smo jogo 
spoznali precej široko. Sreča je pripeljala 
do tega, da je leta 2007 učitelj Iyengar joge 
Michael Forbes iz Münchna začel prihajati 
v Slovenijo in tako sem postala del prve 
generacije Iyengar učencev in nato učite-
ljev v Sloveniji. V tujini se k takemu pro-
gramu pristopa s precej predznanja, zato 
so bila prva leta šolanja kar naporna. A 
po štirih letih izobraževanja smo s kolegi 
smeli pristopiti k izpitu in ga pozitivno 
opravili. K jogi sta me pritegnila kulturni 
vidik in filozofsko ozadje. Študirala sem 
kulturologijo, ki se je z raziskovanjem joge 
lepo prepletala.
V Indiji hodita joga in religija pogosto 
z roko v roki. Kakšna je razlika med 
tradicionalno jogo, kot jo učijo v Indiji, 
in jogo na Zahodu?

Razlika je ogromna, večja, kot si jo pred-
stavljamo. Tradicionalno obstajajo štiri 
glavne poti joge, ki vse vodijo k istemu 
cilju. V Indiji prevladuje bhakti  joga, kot 
aspekt predane ljubezni in čaščenja bo-
žanstev. Na Zahodu pa se je najbolj raz-
vila hatha joga, kjer so poudarjeni telesni 
položaji, dihalne vaje in meditacija – in 
zanimivo, v Indiji hatha joga šele zdaj po-
časi stopa v ospredje kot del tradicije, ki 
se ponovno obuja. Zato tudi med Indijci 
Iyengar joga pridobiva prepoznavnost. Po-
dobno kot pri nas, ko vedno bolj cenimo 
svojo tradicijo.
Poučujete Iyengar jogo. Kaj jo razlikuje 
od drugih metod poučevanja in prakse 
joge in kaj je njena prednost?
Iyengar joga je zelo sistematična in se 
osredotoča predvsem na tri aspekte. Prvi 
je pravilna poravnava telesa v položajih 
(asanah). Ker pa zaradi psihofizičnih ome-
jitev vsi ne moremo takoj dostopati do 
pravilne poravnave v asani, je B. K. S. Iyen-
gar razvil različne pripomočke, kot so vrvi, 
pasovi, kocke, stoli, odeje idr., ki jih med 
vadbo uporabljamo. Z uporabo teh pripo-
močkov se zmanjšuje tveganje poškodb, 
predvsem pa dosegamo večjo kakovost 
položajev. Drugi je pravilno zaporedje po-
ložajev, s katerim dosežemo njihov skupni 
učinek. Sekvence so lahko zelo različne, 
a nikoli niso naključne. Sestavljene so z 
namenom, da pripeljejo človeka globlje v 
položaj, na določen del telesa učinkujejo 
blagodejno, smo bolj pozitivno naravna-
ni ... V primerjavi z drugimi zvrstmi joge 
ostajamo v asanah dlje časa in zato je uči-
nek vadbe močnejši.
Znanje učitelja je zelo pomembno. 
Kako se vi izobražujete? 
Svoje izobraževanje ves čas nadgrajujem 
na različnih delavnicah v tujini in doma. 

V Slovenji nas mesečno obiskujeta izje-
mna učitelja Kevin Gardiner in njegova 
žena Erika Repassy, oba sta senior učitelja 
z ogromno znanja, lastne prakse in potr-
pljenja.
Komu je joga namenjena? 
Pri jogi ni omejitev, namenjena je vsem 
starostnim skupinam. Dobro je, da si po-
iščete primerno skupino glede na svoje 
znanje in sposobnosti. Koristna je tudi v 
povezavi s športom. Joga poskrbi, da se 
naše telo razvija skladno, tako v moči kot 
fleksibilnosti, kar v športu ni vedno tako. 
Pri športu obremenjujemo določene dele 
telesa, joga pa celostno zajame telo. Za-
nimivo je tudi to, da na jogo prihaja vse 
več moških. Večina je presenečenih, kako 
naporna je lahko vadba in kako ji moraš 
biti fizično in mentalno predan. Seveda pa 
jo prilagodimo svojim potrebam in ne tek-
mujemo s seboj.
Kakšni so pozitivni učinki joge?
Z redno vadbo joge pridobivamo boljši 
uvid v svoje telo in um, kar pripelje do ka-
kovostnejšega življenja. Dih učinkuje kot 
povezovalni element med mentalnim in 
fizičnim telesom. Položaji krepijo mišice, 
oblikujejo pravilno držo, izboljšajo dihal-
ne navade in povečujejo vitalno energijo. 
Dobro fizično počutje krepi naš um in ga 
pomirja. Joga je disciplina, redna praksa, 
ki naj bi jo izvajali vsak dan. Vsak dan se 
ji posvetite, kolikor pač zmorete, in se ne 
obremenjujte takrat, ko ne morete vaditi. 
Kakšno je vaše mnenje o razstruplje-
valni, »detox« jogi?
Iskreno, kakršnakoli joga, če je izvedena 
pravilno, deluje razstrupljevalno na telo. 
Z jogo lahko »ožemamo« svoje telo in ta 
učinek je očiščevalen. Seveda lahko pripra-
vim sekvence tako, da je učinek »ožema-
nja« večji. Ampak to je navadna joga. Ni je 
treba poimenovati z raznimi očiščevalnimi 
pridevniki, to so le marketinške poteze.
Pri vas imate tudi posebno skupino 
Iyengar joge za šolarje.
Letos imamo kar nekaj otrok in delati z 

Decembrski dnevi se odvijajo zelo intenzivno in hitro, zato si moramo vzeti čas tudi zase, se za trenutek ustaviti in posvetiti 
le sebi. To lahko naredimo s sprehodom v naravo, s prebiranjem dobre knjige ali sproščanjem kako drugače. Eden od načinov 
je tudi vadba joge, ki nas ohranja mladostno v vseh življenjskih obdobjih. Gre za znanost, staro več kot pet tisoč let, ki je kljub 
starosti primerna za današnjega sodobnega človeka z vsemi težavami, ki jih današnji čas prinaša.

otroki je super, ker so zelo dojemljivi. Nji-
hova vadba je precej drugačna od tiste za 
odrasle, je precej bolj dinamična in zabav-
na. Na koncu sledi sproščanje, ki se ga je 
dobro naučiti zgodaj v življenju.
V vašem centru poteka tudi joga za zdravo 
hrbtenico. Je vadba primerna za vse? 
Iyengar joga je čudovita v svojem tera-
pevtskem pristopu. Proces pridobivanja 
certifikatov pa strogo določa, kaj smemo 
učiti in česa ne. Joga za zdravo hrbteni-
co v našem centru je vadba počasnejšega 
tempa za starejše. Vadba namreč pomaga 
ublažiti ali zmanjšati veliko zdravstvenih 
težav, s katerimi se srečujejo ljudje z bole-
činami v hrbtenici. Zdrava hrbtenica ima 
pomembno vlogo pri dobrem počutju in 
splošnem zdravju. Na vadbi pa pridobi-
vamo tudi gibljivost sklepov, povečujemo 
moč in prožnost mišičnega trupa, ki pod-
pira hrbtenico in zagotavlja dobro telesno 
držo. Redna vadba joge lahko odpravi ali 
ublaži bolečine v križu in hrbtu. Seveda pa 
jo je treba izvajati pod nadzorom.
Slišala sem, da pripravljate tudi obse-
žno knjigo o Iyengar jogi?
Pod okriljem Iyengar joga združenja Slove-
nije bo predvidoma v začetku 2018 izšla 
knjiga o Iyengar jogi (B. K. S. Iyengar Yoga: 
The Path to Holistic Health) v slovenščini 
v nakladi dva tisoč izvodov. Gre za kvalite-
tno in obsežno knjigo in veselim se, da bo 
lahko ponujena domačemu trgu.

Eva Burkeljca

foto: Nadia Srpčič
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SILVESTROVANJE S SKUPINO POP DESIGN  
V novo leto bomo stopili s skupino Pop Design in zvokih dunajskega valčka, pod padajočimi konfeti, ki bodo zamenjali ognjemet. Skupina 
Pop Design je zvezda stalnica na slovenski glasbeni sceni že vse od leta 1985. Na zadnji decembrski večer vas bodo greli z že ponarodelimi 
uspešnicami in novimi hiti. Novemu letu nazdravite pod zvezdnim nebom v prijetni atmosferi mesta.
Glavni trg, 31. 12. 2017, od 22.00 ure dalje

GLEDALIŠKA PREDSTAVA TEROR
Prešernovo gledališče Kranj je v slovenskem prostoru prepoznavno po tematsko provokativnih, estetsko izčiščenih in družbeno an-
gažiranih uprizoritvah. In prav takšna je gledališka predstava Teror. Predstava obravnava izjemno težko etično in moralno dilemo. 
Gledalca postavlja pred vprašanji kako se odločati v skrajnih situacijah in koliko so vredna posamezna človeška življenja. Obtoženi 
pilot Lars Koch se je s sestrelitvijo letala, po lastni presoji odločil za manjše število žrtev na račun večjega števila na nogometnem 
stadionu. Gledalci prevzamejo vlogo porotnikov in z glasovanjem odločijo o pilotovi krivdi oz. nedolžnosti. 

OTROŠKA IGRALNICA NORO DOŽIVETJE
Kranj je bogatejši za novo otroško igralnico, ki se je odprla v Dolnov centru. Poleg priložnosti za vsakodnevno igranje in otroške 
vragolije, igralnica ponuja tudi prostor za rojstnodnevne zabave in počitniške ustvarjalne delavnice. Na delavnicah se bodo otroci 
naučili izdelovanja voščilnic, obeskov, okraskov in mnogih drugih zanimivih stvari. 
Igralnica je odprta od pon. do pet. od 9.00 do 19.00 ure in sob. ter ned. od 9.00 do 20.00 ure. 

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ 
Poleg bogate knjižne, filmske in glasbene zbirke Mestna knjižnica vsak mesec pripravlja širok nabor predavanj, delavnic in 
drugih dogodkov. Ta mesec nikakor ne gre zamuditi potopisov o Kazahstanu (10. 1.) in Islandiji (17. 1.), razstav Pulj pred 
prvo svetovno vojno (do 12. 1.), 100 let slovenske slikanice (do 12. 1.), Moje pripovedke (od 3. 1.) in V objemu navdiha 
(od 4. 1.), filmskega večera Mesto svetlobe (25. 1.), delavnice Krasilnica (9. in 16. 1.), improvizirane predstave Življenje na 
kocki (18. 1.) ter literarnega večera z Matevžem Šaleharjem - Hamotom (9. 1.). Po znanje in modrost se odpravite v Mestno 
knjižnico! 

 
OTROŠKE RADOSTI
V gradu Khislstein se bodo otroci lahko pridružili delavnici z Muzejčico (6. 1.). V Otroškem stolpu Pungert bodo postali 
Mali mestni detektivi (17. 1.) in ugotovili iz česa gradimo hiše. V Mestni knjižnici in Prešernovem gledališču bodo uživali v 
gledaliških predstavah kot so Mojca Pokrajculja (6. 1.), O dveh kozah (13. 1.), Bilo je nekoč v Afriki (20. 1.), Žogica Ma-
rogica (23. 1.) in Trnuljčica (27. 1.). Bralne veščine bodo pilili s Tačkami pomagačkami (17. in 31. 1.), prisluhnili pa bodo 
lahko tudi pravljici v angleškem jeziku (6. 1.).

KONCERTNI NAPOVEDNIK
V KluBaru se bosta v januarju ustavila kantavtor Adi Smolar (20. 1.) in skupina Tabu (27. 1.). Prvi je znan po svojih hu-
domušnih in življenjskih besedilih, drugi pa slovijo po svojih energičnih nastopih. APZ France Prešeren skupaj z gosti pri-
pravlja glasbeni večer imenovan Pesem združuje (20. 1.). Na odru se jim bodo pridružili MePZ Cantemus iz Kamnika in 
zbor Carthage Choir iz ZDA. Andrej Hrvatin bo v Stolpu Škrlovec pripravil koncert v temi, zaradi česar bodo obiskovalci 
doživeli prav posebno zvočno izkušnjo (26. 1.). 

JANUARSKI UTRIP 2018 

NEKEGA DOPOLDNEVA Z ALJO BITENC
Layerjeva hiša
Kadar si želim miru, tišine in pri-
jetnega vzdušja, se odpravim v 
Layerjevo hišo. Poleg dobre kave 
in odlične ingverjeve limonade 
se tam lahko popolnoma spro-
stim, ob večerih pa uživam ob 
ognju in prijetnem klepetu.
Moja najljubša kombinacija: 
bela kava in ingverjeva limo-
nada.

Kranjska tržnica
Ker prisegam na zdravo prehra-
no domače pridelave! Kar se le 
da, kupim na tržnici, saj v trgovi-
nah dobimo veliko manj kvalite-
tne produkte tuje pridelave. Res 
je, da mi velikokrat na tržnico ne 
uspe osebno, takrat pa naredim 
naročilo prek mami ali mame.
Izdelki, ki jih kupujem samo 
na tržnici: jajca, solata, skuta, 
kisla smetana, siri.

KR s kolesom
Končno imamo javna kolesa tudi 
v Kranju! Ker delam v Ljubljani 
in sem bolj redko v Kranju, sem 
bila do pred kratkim brez svojega 
kolesa, ampak sem si vseeno ob 
koncu tedna velikokrat zaželela, 

kranjski lokal, kamor zahajam 
skoraj vsako soboto dopoldan, 
pa tudi kak drug dan. Posedanje 
ob kavici in zajtrku na sončku 
na prelepi terasi z razgledom v 
družbi prijateljic je postala moja 
sobotna jutranja rutina. 
Moj najljubši zajtrk: tapasi, 
bela kava, malinova limonada.

Kranjčanka Alja Bitenc, blogerka 
in vodja marketinga pri podjetju 
MYEQUA, nas je popeljala po svo-
jih najljubših kranjskih kotičkih.

          ABC Style Blog by Alja Bitenc

          @aljabitenc

          www.abcstyleblog.com

da bi se do mesta na kavo lah-
ko odpeljala s kolesom, zato mi 
je uvedba javnih koles v Kranju 
prišla še kako prav. Super ideja, 
poleg tega pa imam postajo čez 
cesto.

Rovi pod starim Kranjem
Najraje jih seveda obiščem za 
martinovo, ko s prijatelji uživa-
mo ob pokušini različnih vrst 
vina. Poleg tega mi je všeč, da se 
v Kranju dogaja nekaj, kar priva-
bi tudi ljudi iz drugih mest. 

Panorama Stara Pošta
Vedno rada zahajam v lokale, ki 
imajo neko zgodbo, dušo, pred-
vsem pa dobro kavo. Panora-
ma Stara Pošta je moj najljubši 
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5 ZVEZDIČNA DOŽIVETJA V KRANJU
Kranj je kulturna, aktivna, zelena in zdrava prestolnica slovenskih Alp. Vse imamo na dlani – pitno vodo, čist zrak, pristen stik z naravo, bogate kulturne 
vsebine ter lepo zgodovinsko mestno jedro. Strategija slovenskega turizma se je usmerila v petzvezdična doživetja. To so doživetja, ki presegajo pričako-
vanja. Mi verjamemo, da jih imamo v Kranju veliko in za namig smo jih izbrali pet. Naj bodo motiv za naše skupno nadaljnje delo in opomin, kako bogato 
je naše mesto.

PREŠERNOV SMENJ
Osmega februarja se staro mestno je-
dro Kranja odene v preobleko 19. sto-
letja in privabi več kot dvajset tisoč 
obiskovalcev. Ulice preplavijo rokodel-
ski izdelki, domače dobrote, bogat kul-
turni program, živa glasba in ljudski 
plesi. Po mestu se sprehajajo meščani 
v značilni meščanski opravi, med nji-
mi tudi veliki pesnik France Prešeren. 
Filmsko!

DOGODKI V LETNEM
GLEDALIŠČU KHISLSTEIN

V objemu srednjeveškega obzidja gradu Khislstein se čas za meščane 
za trenutek ustavi. Kava ali kozarec vina pod grajsko lipo, brezskrb-
no igranje otrok na vrtu, branje knjige na klopci ali lovljenje sončnih 
žarkov. V enem izmed najlepših koncertnih prizorišč se v poletnih 
mesecih odvijajo nepozabni koncerti, gledališke predstave in drugi 
spektakli. Energija, ki se ustvarja na kulturnih doživetjih, iskri in 
bogati naše življenje. Čarobno! 

LAYERJEVA HIŠA
Na sončni strani Kranja v Layerjevi 
hiši je stičišče ljudi z estetskim in kul-
turnim posluhom. Umetnost, glasba, 
ustvarjalnost, izobraževanje in prije-
tna kavarna živijo v hiši vse dni v letu. 
Strokovni in kreativni pristopi, srčna 
predanost delu in prijazen odnos do 
ljudi ponujajo nepozabna kulturna do-
živetja. Ustvarjalno!

KANJON KOKRE IN 
AKTIVNOSTI V NARAVI -
zelena narava, ki osvežuje naše mesto

Mesto objemata reki Sava in Kokra, ki 
sta čarobni v vseh letnih časih. Kanjon 
reke Kokre v poletni vročini vabi na 
prodnate plaže in v sveže tolmune ter 
zadnja leta postaja pravo naravno me-
stno kopališče. Iz našega mesta seže 
oko na Triglav, Stol ter Grintavec, na 
vršace slovenskih gorovij, ki sestavlja-
jo naše Alpe. Narava nas vabi, da vsto-
pimo vanjo in smo aktivni. Sveže!

VINSKA POT V ROVIH
Kranjčani nimamo svojega vina, ima-
mo pa najbolj nenavadno vinsko klet. 
V Rovih pod starim Kranjem se vsako 
leto odvija Vinska pot, kjer so na po-
kušino domače dobrote in vina iz vseh 
vinorodnih območij Slovenije. Rek, da 
je v vinu resnica drži, saj veselja, dobre 
volje in širokih nasmehov ne manjka.  
Nepozabno!
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60.264 turističnih prihodov* 

rast v obdobju 
oktober 2016 - oktober 201723%

*v obdobju januar - oktober 2017

*v obdobju januar - oktober 2017

90.957 prenočitev*

Nočitve: Zasedenost ležišč: 

rast v obdobju 
oktober 2016 - oktober 201717%

*pričakovano število nočitev

2014: 60.000 
2015: 69.000 
2016: 88.000
2017: 100.000*

2014: 19% 
2015: 21%
2016: 27%
2017: 30%

Turistična vodenja

Obiskanost prireditev 

244

265

turistov prihaja iz tujine 

91%

90.500 obiskovalcev

5.318
obiskovalcev

6.081
obiskovalcev*

večjih prireditev (Prešernov smenj, Pustno 
rajanje, Sprejem športnikov, Kranfest, 
Vinska pot, Letno gledališče Khislstein, 
Glasbeni večeri pod grajsko lipo)

2.500
dogodkov

*v obdobju januar - november 2017

2016:

VODENJ

VODENJ*

2017:

104.966
uporabnikov

475.887 
ogledov 
spletne strani

uporabniki prihajajo 
iz 119 držav sveta

10.191 
všečkov na Facebooku*

2.836 
sledilcev na Instagramu 

172.536 
ogledov video vsebin

130%

rast v primerjavi z 
istim obdobjem lani

Spletna stran www.visitkranj.com*
*1. 1. 2017 - 12. 12. 2017

*1. 1. 2017 - 12. 12. 2017
rast v primerjavi 
z istim 
obdobjem lani

rast v primerjavi 
z istim 
obdobjem lani

rast v primerjavi 
z istim 
obdobjem lani

17%

36%

19%

Leto 2017 v kranjskem turizmu
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KAM V MESECU JANUARJU?
ČETRTEK, 4. JANUAR

18.00 Predavanje: Kranj in kralj   
 Zedinitelj
 Mestna knjižnica Kranj

SOBOTA, 6. JANUAR
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče

PONEDELJEK, 8. JANUAR
18.00 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče
19.30 Značilnosti Švice, Švicarska šola

TOREK, 9. JANUAR
16.00 Delavnica: Krasilnica
 Mestna knjižnica Kranj 
17.00 Delavnica tehnik obvladovanja   
 stresa, Otresi se stresa 
 ProMontana & Jogaline 
 hiša ob kanjonu

Vsi vemo, da ima neobvladan stres izrazito 
slabe učinke na telesno in duševno zdravje. 
Presenetljivo malo pa je ljudi, ki dejansko tudi 
ukrepajo in poskrbijo zase. Delavnica Otresi 
se stresa vam postreže z nasveti, tehnikami 
in idejami, kako obvladati stres. Usmerjena je 
izrazito praktično.
19.00 Literarni večer: Lubezen
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 10. JANUAR
18.00 Potopis: Kazahstan
 Mestna knjižnica Kranj
20.00 Predstava: Judovski pes
 Stolp Škrlovec

ČLETRTEK, 11. JANUAR
18.00 Muzejski večer Spomini na   
 otroštvo v Kranju. Ullrichova hiša

Kaj in kako so se otroci v prvi polovici 20. sto-
letja igrali v centru mesta Kranja? So ušpičili 
kakšne neumnosti? Kakšne igrače so imeli? 
Muzejski večer se navezuje na razstavo En ten 
Tentera, ki je na ogled v Galeriji Mestne hiše 
v Kranju.
18.00 Predavanje: Novo leto, novi   
 začetki - ampak kako?
 Mestna knjižnica Kranj

20.00 Predstava: Judovski pes
 Stolp Škrlovec

TOREK, 16. JANUAR
16.00 Delavnica: Krasilnica
 Mestna knjižnica Kranj
17.00 Tečaj tibetanskih vaj
 ProMontana & Jogaline
 hiša ob kanjonu
18.00 Pogovor: Predstavitev projekta   
 eZdravje, Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 17. JANUAR
17.00 Predavanje o vzgoji otrok, Marko  
 Juhant - Bratje in sestre
 Bušček center
19.00 Potopis: Islandija - ognjena in   
 ledena dežela
 Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 18. JANUAR
18.00 Muzejski večer Tabuji padajo
 Ullrichova hiša

Predstavljeno bo delovanje oddelka, ki se po-
sveča proučevanju obdobja med obema vojna 
in druge svetovne vojne. Predaval bo dr. Jože 
Dežman, v sodelovanju s Pavlom Jamnikom. 
Gre za prvi dogodek v nizu muzejskih večerov 
posvečenih 65. letnici Gorenjskega muzeja.
19.00 Improvizirana predstava:   
 Življenje na kocki
 Mestna knjižnica Kranj

SOBOTA, 20. JANUAR
19.00 Pesem združuje - koncert APZ   
 France Prešeren z gosti
 Gimnazija Kranj

Kulturno srečanje dveh zborovskih kultur: 
ameriške in slovenske. Iz ZDA v goste priha-
ja študentski mešani zbor Carthage Choir, ki 
bo na turneji po Evropi, iz Slovenije pa se bo 
koncertu pridružil še MePZ Cantemus iz Ka-
mnika. APZ France Prešeren z dogodkom želi 
pritegniti mlade poslušalce in jim vzbuditi lju-
bezen do zborovskega petja.
21.00 Koncert: Adi Smolar
 KluBar

PONEDELJEK, 22.JANUAR
18.00 Predavanje: Boji za severno mejo  
 v letu 1918 in 1919 na območju   
 Ljubelja, Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 23. JANUAR
17.00 Temeljna znanja za učinkovito   
 komunikacijo, Komunikacija 101
 ProMontana & Jogaline
 hiša ob kanjonu

Komunikacija 101 je delavnica, ki podaja te-
meljna znanja o komuniciranju, ki bi jih mo-
ral poznati vsak. Naučite se: razumeti ozadje 
procesa komunikacije, kako komunikacijo pri-
lagoditi, da vas bodo bolje razumeli, kako izra-
ziti nestrinjanje, kritiko ali predlog, brez da bi 
izzvali odpor.
18.00 Muzejski večer Slovenci in   
 kulturna dediščin, Ullrichova hiša

Ob Evropskem letu kulturne dediščine vlju-
dno vabljeni na muzejski večer. Predavala bo 
ddr. Verena Vidrih Perko in nam predstavila 
odnos Slovencev do kulturne dediščine, izzive, 
ki nas čakajo in še marsikaj drugega.
19.30  Predstava: Jeklene magnolije
 Prešernovo gledališče

SREDA, 24. JANUAR
19.00 Pogovor: Vse vojne Gorana   
 Vojnovića, Mestna knjižnica Kranj
19.30 Predstava: Jeklene magnolije
 Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 25. JANUAR
19.00 Predavanje: Iz takšne smo snovi   
 kot sanje, predavanje o razlagi
 sanj po Jungovih spoznanjih
 Layerjeva hiša
19.00 Filmski večer: Mesto svetlobe
 Mestna knjižnica Kranj
19.30 Predstava: Jeklene magnolije
 Prešernovo gledališče
21.00 Četrtkanje, KluBar

PETEK, 26. JANUAR
19.00 Pogovor: Mostovi
 Mestna knjižnica Kranj
19.30 Predstava: Jeklene magnolije
 Prešernovo gledališče

20.00 Koncert: Andrej Hrvatin,   
 Nimetu, Polet iz votline
 Stolp Škrlovec

V posebnem koncertu v (pol)temi se dvigne-
mo iz (Platonove) votline in svet dojamemo 
onkraj senc. Izvajalec ni pomemben; fokus je 
na izkustvu občinstva. Občinstvo sedi različno 
orientirano v temi inspirativnega koncertnega 
prostora, večplastna zvočna izvedba pa po-
slušalcem omogoči, da odpotujejo v notranje 
imaginarne svetove.

SOBOTA, 27. JANUAR
9.00 Strokovni dan Srečanja v glasbi:   
 Glasba za ljudi s težkimi
 motnjami v razvoju, Inštitut Koll   
 za glasbeno terapijo in super vizijo
9.00 Celodnevni seminar glasbene   
 terapije, Inštitut Koll za glasbeno   
 terapijo in super vizijo
10.00 7. Poročni sejem v Hotelu   
 Bellevue na Šmarjetni gori
 Hotel Bellevue

V soboto in nedeljo se bo v hotelu Bellevue od-
vijal 7. poročni sejem. Bodoči mladoporočenci 
si lahko ogledate ponudbo storitev in izdelkov 
razstavljavcev, ki ne smejo manjkati na poroč-
ni dan. Poročni nakit, obleke, lokacije, prostori 
za civilni obred, organizacija poroke, slaščice, 
kozmetika, fotografi, snemalci,... Izkoristite 
intimno vzdušje, kjer si razstavljavci resnično 
vzamejo čas za klepet z bodočimi mladoporo-
čenci.

19.30 Predstava: Jeklene magnolije
 Prešernovo gledališče
21.00 Koncert: Tabu, KluBar

NEDELJA, 28. JANUAR
10.00 7. Poročni sejem v Hotelu   
 Bellevue na Šmarjetni gori
 Hotel Bellevue

TOREK, 30. JANUAR
17.00 Miselne in družabne igre:   
 Šahovske simultanke z mojstri in  
 prvaki, Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 31. JANUAR
19.30  Predstava: Spinoza
 Prešernovo gledališče Kranj

PREŠERNI DECEMBER V KRANJU
PETEK, 22. 12. 2017
19:00 Glavni trg: Avtomobil 
19:00 Kavka bar: Mexx (petkov DeeJay)
21:00 Stolp Škrlovec: Demolition group 

SOBOTA, 23. 12. 2017
19:00 Glavni trg: Carmen manet 

NEDELJA, 24. 12. 2017
23:30  Cerkev sv. Kanciana: Glasbeni   
 uvod v polnočnico in polnočnica 

PONEDELJEK, 25. 12. 2017
19.00 Glavni trg: Lado Leskovar 

TOREK, 26. 12. 2017
16:00 Zg. Besnica: Pohod z baklami 
17:00 Kokrica: Pohod z baklami

ZA OTROKE 
Petek, 22. 12. 2017
17.30   Kako je medvedek našel Božič  
  Krice Krace  

Sobota, 23. 12. 2017
10.00   Muca Copatarica
  Prešernovo gledališče

Sreda, 27. 12. 2017
17:00 in Beremo s Tačkami
17:30   Mestna knjižnica Kranj 

Sobota, 30. 12. 2017
17:00    Sprevod dedka Mraza
  Glavni trg

19:00 Glavni trg: Abba Mia 

SREDA, 27. 12. 2017
19:00 Glavni trg: Koala Voice 

ČETRTEK, 28. 12. 2017 
19:00 Glavni trg: Nipke, Trkaj 
20:00 Stolp Škrlovec:
 Pia feat. Delaj Eegol 

PETEK, 29. 12. 2017 
19:00 Glavni trg: Alya 
19:00 Kavka Bar: Bane (petkov DeeJay) 

NEDELJA, 31. 12. 2017
19:00 Prešernovo gledališče: Žalujoča 
družina (silvestrska predstava)
22:00 Glavni trg: Pop Design 
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ZA OTROKE
SOBOTA, 6. JANUAR

10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein
10.00 Predstava: Mojca Pokrajculja,  
 Prešernovo gledališče 
11.00 Pravljična urica: Angleška   
 pravljica za otroke
 Mestna knjižnica Kranj

SOBOTA, 13. JANUAR
10.00 Predstava: O dveh kozah,   
 Prešernovo gledališče 

SREDA, 17. JANUAR
16.00 Mali mestni detektiv, Iz česa   
 gradimo hiše? Stolp Pungert

17.00 in  Delavnica: Beremo s Tačkami
17.30  Mestna knjižnica Kranj

SOBOTA, 20. JANUAR
10.00 Predstava: Bilo je nekoč v Afriki,  
 Prešernovo gledališče 
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein

TOREK, 23. JANUAR
17.30 Predstava za otroke: Žogica   
 Marogica, Mestna knjižnica Kranj

SOBOTA, 27. JANUAR
10.00 Predstava: Trnuljčica,
 Prešernovo gledališče 

SREDA, 31. JANUAR
17.00 in  Delavnica: Beremo s Tačkami
17.30  Mestna knjižnica Kranj

RAZSTAVE ODPRTJE
RAZSTAV

VSAK PONEDELJEK
16.00 Ponedeljkove delavnice    
 Plastičnega maketarstva
 Otroški stolp Pungert

VSAK TOREK
16.00 Torkove Ustvarjalnice s teto   
 Jadrnico, Otroški stolp Pungert
17.00 Miselne in družabne igre:   
 Družimo se ob družabnih igrah
 Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SREDO
16.00 Sredine Kaligrafske ustvarjalnice
 Otroški stolp Pungert
17.30 Pravljična urica: Pravljična   
 sredica, Mestna knjižnica Kranj

VSAK ČETRTEK
16.00 Četrtkove Stolpove kvačkarije
 Otroški stolp Pungert
17.00 Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj

VSAK PETEK
10.00 Delavnica: Igramo se z lesenimi  
 igračami, Mestna knjižnica Kranj
16.00 Petkove Glasbene igrarije
 Otroški stolp Pungert

VSAKO SOBOTO
10.30 in Stolpove sobotne Pravljične  
17.00 ustvarjalnice
 Otroški stolp Pungert

VSAK DAN
Bralna akcija: Družinsko branje
Mestna knjižnica Kranj
Uganka: uganka meseca 
Mestna knjižnica Kranj
Kviz: Z dobro družbo v nove 
pustolovščine, Mestna knjižnica Kranj
Kviz: Pobalinski Sawyerjev kviz 
Mestna knjižnica Kranj
Sinje galebji kviz, Mestna knjižnica Kranj

STALNI DOGODKI
VSAK DAN

7.30 Jutranja telovadba 1000 gibov 
 Prešernov gaj

VSAK TOREK
18.00 Miselne in družabne igre: Igra go
 Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SREDO (razen 3. 1.)
9.00  Miselne in družabne igre:   
 Razgibajmo možgane s
 Scrabblom, Mestna knjižnica Kranj

VSAK ČETRTEK
16.00 Ekološka tržnica na Glavnem   
 trgu, Glavni trg

VSAK PETEK
17.00 After work party
 Panorama Stara pošta
17.00 Podzemna pot, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
8.00 Sobotni sejem, Glavni trg
10.00 Podzemna pot 
 Kranjska hiša
17.00 Čaj ob petih
 Panorama Stara pošta

GALERIJA KRANJSKE HIŠE
• Slikarska razstava Franca Beštra z 

naslovom Podobe iz sanj (na ogled do 
31.1.2018)

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
• Razstava akademske slikarke Metke 

Krašovec in stripovskega mojstra 
Tomaža Lavriča (na ogled do 13.1.2017)

GRAD KHISLSTEIN
• Stalna razstava Prelepa Gorenjska
• Stalna razstava doniranih del Poldeta 

Oblaka
• Razstava V blesku kovinske opreme - 

poznoantična lamelna oklepa iz Kranja 
• Razstava V roki puškica, doma pa 

ljubica - Leto 1917 na soški fronti in v 
zadelju Gorenjske 

MESTNA HIŠA
• Stalna arheološka razstava Železna nit
• Stalna etnološka razstava Ljudska 

umetnost na Gorenjskem
• Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja
• Razstava Pretrgane niti življenja 
• Razstava Praznične voščilnice od 

Miklavža do novega leta (na ogled do 
15.2.2018)

• Razstava En Ten Tentera, Spomini na 
otroštvo v mestu Kranju (na ogled do 
26.2.2018)

PREŠERNOVA HIŠA
• Stalna razstava Dr. France Prešeren - 

življenje in delo
• Razstava Prešeren v popularni glasbi 

(na ogled do 29.1.2018)

MALA GALERIJA LDK
• Razstava: Mali format

STOLP PUNGERT
• Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino 

stolp Pungert

Organizatorji si pridružujejo pravico 
do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije
o februarskih dogodkih oddate do 14. januarja 

na www.visitkranj.com ali pa se obrnite na 
koordinatorko kulturnih dogodkov pri Zavodu za 

turizem in kulturo Kranj.

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Pozdravljeno leto 2018! Novi začetki so pred nami in tudi jaz sem si 
zadal nekaj novoletnih zaobljub. Odločil sem se, da bom raziskal prav 
vse kotičke našega mesta. Kranj je razdeljen na 26 krajevnih skupno-
sti in kar petdeset naselij. Si vedel, da je Kranj četrto največje mesto 
v Sloveniji in da v njem živi kar 56 tisoč ljudi? Težko nalogo sem si 
zadal, kajne? No, nekaj krajevnih skupnosti sem že obiskal in prav 
vsaka ima svoje zanimivosti. Tokrat sem se odločil, da se odpravim 
na potep na drugo stran reke Save v krajevno skupnost Stražišče. Ta 
mali kraj je poln hiš s prelepimi vrtovi, med njimi pa je tudi nekaj 
kmetij, od koder se sliši mukanje krav in kokodakanje kokoši. Morda 
si od tu že kdaj odšel na Sveti Jošt. Do vrha peljejo zanimive poti z 
zabavnimi imeni. Ime Borovničeva pot se sliši prav slastno, Gobarska 
pot pa je verjetno tista, ob kateri jeseni najdeš največ gob. Najbolj 
zagnanim pohodnikom, ki hrib obiščejo vsaj šestdesetkrat, pa prebi-
valci rečejo kar joštarji. Obiskal sem tudi graščino, ki v Stražišču stoji 
že od 16. stoletja. Krajani ji rečejo kar Šempetrski grad, a jo imenu-
jemo tudi Šrotenturn. Ker sem strašansko radoveden, so mi prija-
zne gospe Strašanke povedale, da so bili včasih prebivalci Stražišča 
mojstri v izdelovanju sit. Kuharice so z njimi sejale moko in pekle 
slasten kruh. Svoj potep sem končal na obrobju Stražišča, od koder 
se razprostira najlepši razgled na naše mesto. Prečkaj most, ki vodi 
čez železniško progo in se povzpni po strmih stopnicah, pa boš videl, 
kako je lepo. Pa en škratovski objem!

Kranček je vedno na voljo, da popestri rojstni dan vaših najmlajših!info: www.visitkranj.com 

Škrat Kranček vas 1x mesečno 
pozdravlja na youtube kanalu 
visitkranj in na FB visitkranj

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
• Razstava: Moje pripovedke 
• Razstava: V objemu navdiha
• Razstava: 100 let slovenske slikanice 

(na ogled do 12.1.2018)
• Razstava: Pulj pred prvo svetovno 

vojni (na ogled do 12.1.2018)

 

 

8
FEBRUAR

Čas za
romantiko
19. stoletja

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja / Prešernovi recitali
Festival lajnarjev / Kranjski Parnas in Prešenovi nagrajenci / Sejem obrti
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TOREK, 16. JANUAR
19.00  Odprtje razstave Marin Berovič:   
 Belo in Rdeče, Layerjeva hiša

ČETRTEK, 25. JANUAR
18.00  Odprtje razstave Primorski   
 umetniki zasebnih zbirk,  
 Galerija Prešernovih nagrajencev
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ALI RADI BERETE NAŠE PRISPEVKE? KAJ VAM JE V UTRIPU VŠEČ IN KAJ NE? 
DELITE Z NAMI SVOJE MNENJE. 
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 gospodinjstva 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 Kranjski-
mi novicami, si svežo izdajo lahko priskrbite v kavarnah in 
barih starega mesta, v Kranjski hiši, v Mestni knjižnici Kranj.

EKIPA UTRIPA KRANJA
Besedila: Urša Erjavc, Ana Lapanja, Tamara Maržič, Eva Pirnat, 
Alja Bitenc, 
Oblikovanje: Aljaž Primožič,
Koordinacija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar,
Tamara Maržič,
Fotografije: Eva Pirnat, Primož Pičulin, Eva Burkeljca, Nadia 
Srpčič, arhiv ZTKK, arhiv hotel Actum, organizatorji prireditev,
Zahvala: kranjski ponudniki in prireditelji, Gorenjski
Glas,
Naklada: 38.000
Mesec: December 2017
Izdaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj, zanj direktor
mag. Tomaž Štefe

 PREŠERNOV SMENJ

 PREŠERNI KARNEVAL

Priprave na najlepšo etnološko priredi-
tev ob kulturnem prazniku so že v pol-
nem teku. Rezervirajte si čas in že zdaj 
načrtujte obisk Prešernovega  smenja 
v Kranju. Pester in bogat kulturni pro-
gram bo tudi letos obogatil ulice in trge 
Kranja, ki se bodo ovili v nostalgijo 19. 
stoletja. Vabimo vas, da tudi vi stopite v 
Prešernov čas.

VABILO ZA RAZSTAVLJALCE
Ponudnike domače in umetnostne obrti vabimo, da se prijavite na razpis za 
sodelovanje na Prešernovem smenju 2018. Izdelki morajo biti vsebinsko pri-
merni konceptu prireditve. Rok za oddajo prijavnice je 8. januar 2018 do 12.00 
ure. Več informacij na www.visitkranj.si.

Takoj za Prešernovim smenjem, se 
nam obeta Prešerni karneval. Praznik 
veselja za več dni tudi v Kranj prinaša 
karneval uličnih norčij, ki bodo odgna-
le zimo ter priklicale pomlad in široke 
nasmehe. Zacveteli bodo ulice in trgi 
Kranja, ki se že tradicionalno barvajo v 
pustne odtenke. 

2. KRANJSKI
TURISTIČNI FORUM  

Forum je bil razdeljen na dva 
dela. Dopoldanski je bil na-
menjen vsem ponudnikom 
nastanitev, vključno z zaseb-
niki.  Predstavniki iz AJPES, 
SURS in Policije so predstavi-
li  novosti v zvezi z vpisi v re-
gister nastanitvenih obratov 
in poročanja v turizmu. Sledili 
so trendi v spletni prodaji turi-
stičnih namestitev, E-trend, Di-
rect Booker, Digitalni turizem 
in Splet4U. Popoldanski del je 
pozornost namenil prenosu 
ključnih aktualnih tem z Dne-
vov slovenskega turizma in Slo-
venskega turističnega foruma, 
predstavljeni so bili nova strate-
gija razvoja turizma Slovenije, 

persone slovenskega turizma 
ter kompetenčni profil Kranja. 
Svoje znanje in izkušnje so de-
lili Miša Novak, STO, dr. Dejan 
Križaj, Turistica, Barbara Zmr-
zlikar, STO, in mag. Tomaž Šte-
fe, direktor ZZTK. Pridobljeno 
znanje so udeleženci preizkusili 
na delavnici kreiranja petzvez-
dičnih doživetij.

Kranjski turistični forum je 
odlična priložnost za spozna-
vanje turističnih trendov, dru-
ženje in motivacijo vseh kranj-
skih turističnih deležnikov k 
skupnim ciljem, zato si želimo, 
da se na njem zopet vidimo na-
slednje leto v še večjem številu. 

GOVOREC

2. Kranjski turistični forum  /  www.visitkranj.si  

Zdenka Kajdiž, AJPES

GOVOREC

2. Kranjski turistični forum  /  www.visitkranj.si  

Zdenka Kajdiž, AJPES

Turistični deležniki iz Kranja in okolice so v petek, 8. decem-
bra, lahko prisluhnili strokovnjakom s področja turizma in se 
seznanili z najbolj aktualnimi turističnimi trendi. 

INSTAGRAM
Sledite nam na @visitkranj in ne 
pozabite svojih fotografij, ki ste jih 
posneli v Kranju in njegovi okolici 
označiti z značko #visitkranj!

Foto: Nina Verčič Foto: Tjaša Blaž

Hotel Actum je osvojil naziv luksu-
zni butični hotel leta (Luxury Bou-
tique Hotel of the Year). Nagrado, ki 
jo podeljuje Luxury Travel Guide, so 
prejeli že leta 2016. Njihova nagrada 
je veliko priznanje, saj gre za vodilni 
mednarodni turistični portal. Stroga 
merila ocenjevanja poskrbijo, da gre 
naziv res v roke najboljšega. Poleg 
nagrade portala Luxury Travel Gui-
de so prejeli tudi nagrado Travel and 
Hospitality Award. 

HOTEL ACTUM POSTAL BUTIČNI HOTEL LETA
»Kot stara generacija in pristaš slo-
venskega reka, da dober glas seže v 
deveto vas, v tem duhu vzgajam tudi 
ekipo Actuma, da neutrudno in z in-
dividualnim pristopom skrbimo za 
goste. Hotel z lepo okolico ne pome-
ni veliko brez človeškega vnosa ozi-
roma duše.« (Tatjana Whyte, vodja 
hotela Actum) 

Hotel Actum stoji v samem središču 
mesta, kjer se prepletata sodobnost 
in starinskost. Gre za prvi hotel v 
Sloveniji, katerega rdeča nit so avto-
mobili Rolls-Royce. V hotelu so deli 
starodobnikov kot eksponati ali se-
stavni deli hotelske opreme. V hote-
lu je svoj prostor našla tudi odlična 
restavracija Sonet, ki se osredotoča 
na lokalne pridelke in skrbno pripra-
vo jedi. 
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Druge lokacije

Krajevna skupnost Golnik, torek     Društvo Barka v Zbiljah, četrtek

Vabimo vas, da se pridružite iskrivim bralnim srečanjem v družbi 
dobrih knjig in prijetnih ljudi.

Krajevne knjižnice

Preddvor, torek        Naklo, četrtek         Šenčur, četrtek         Stražišče, sreda         Jezersko, nedelja

Center Korak, ponedeljek   Oskrbovana stanovanja Kranj, sreda   Dom upokojencev Kranj, četrtek

Dom starejših občanov Preddvor, sreda      Dom starejših občanov Naklo, ponedeljek

Knjižnica Globus

BS za aktivne ženske, sreda     Lavanda, ponedeljek      Kranj, torek      Modrina, torek      Kranj, četrtek      

Odkrivanja, torek    Zgodbarije, sreda    Mogočni, ponedeljek    BS za slepe in slabovidne, četrtek

19:25 17:00 10:00 17:00 18:00

18:0018:30 16:45 13:30

8:45 13:00 9:00 10:00 17:30

18:00 18:00

9:30 9:30 9:30

10:00 10:00

www.mkk.si
mob.: 040 124 124
Damjana Mustar
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Suzana P. Kovačič

Kranj – S ciljem, da bi obi-
skovalci praznična darila 
kupovali »s čustvi in dušo«, 
so prav posebno deželo na 
decembrski konec tedna go-
stili v kranjskih rovih. »De-
žela Dobro je ime blagovne 
znamke, ki jo čisto počasi 
gradimo kot bodočo ''drža-
vo'', v kateri bodo ''dežela-
ni'' vsi, ki jim je pomemb-
no, da vedo, kdo je pridelal 
in izdelal tisto, kar so kupi-
li. Seveda bodo deželani 
tudi proizvajalci lokalno 
pridelane hrane in izdelkov, 
ki se nam pridružujejo iz 
cele Slovenije.« Takole je 
bistvo Dežele Dobro povzel 
njen pobudnik Andrej Zalo-

kar iz Turističnega društva 
Rekreatur. Prva ozemlja 
Dežele Dobro so bila v Kra-
nju na Prešernovi ulici, 
Glavnem trgu in Rovih pod 
starim Kranjem, kjer se je 
ob sobotah od konca sep-
tembra do sredine novem-
bra predstavilo 55 ponudni-
kov lokalno pridelane hrane 
in izdelkov z različnih kon-
cev Slovenije. Dogodki so 
bili sofinancirani v okviru 
prireditev turističnih dru-
štev, veliko pomoč pri na-
svetih in obveščanjih so 
imeli pri županu Boštjanu 
Trilarju in njegovem kabi-
netu. Dogodek v kranjskih 
rovih pa so izvedli v soorga-
nizaciji z Zavodom za turi-
zem in kulturo Kranj. 

Dežela Dobro  
v kranjskih rovih

Stojnica z domačimi dobrotami iz Lendave 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Združenje splošnih 
knjižnic, Skupnost občin 
Slovenije in Ministrstvo za 
kulturo so ob zaključku na-
tečaja Branju prijazna obči-
na podelili certifikate obči-
nam, ki s svojimi dobrimi 
praksami dajejo zgled za 
spodbujanje bralne pisme-
nosti in bralne kulture. Na-
tečaj, ki je potekal od Prešer-
na do Prešerna, se je začel 
februarja ob slovenskem 
kulturnem prazniku v fe-
bruarju in končal ob Prešer-
novem rojstnem dnevu v 
decembru. Takrat občinski 
praznik praznuje Mestna 
občina Kranj, ki tako ni bila 
po naključju gostiteljica 
sklepne slovesnosti.  
Na natečaj se je odzvalo 27 
občin. Osemnajst je med 
njimi takih, ki s svojimi 
praksami izstopajo, tako da 
uspešno spodbujajo sode-
lovanje in vključevanje pre-
bivalcev lokalne skupnosti, 
da branje prepoznavajo kot 
pomembno družbeno vre-
dnoto. Te so prejele nazive 
branju prijazna občina. Na-
grajene občine so ob pode-
litvi nagovorili predsednik 
državnega zbora dr. Milan 
Brglez, tudi ambasador 
projekta Branju prijazna 

občina, minister za kulturo 
Anton Peršak in župan Me-
stne občine Kranj Boštjan 
Trilar. Slednji je dejal, da 
ima Kranj zelo lepo knji-
žnico in prijazne knjižni-
čarke, poleg tega pa občina 
veliko dela na promociji 
branja. "Z branjem osebno-
stno rastemo, širimo ob-
zorja, se naučimo v ljudeh 
videti dobro, s tem krepimo 
sodelovanje in iščemo pot k 
odprti, strpni družbi," je 
svoje videnje branja pred-
stavil župan Trilar. 
Javni natečaj Branju prija-
zna občina je sicer nastal z 
namenom, da občine spod-
budi k bolj aktivnemu delo-
vanju v lokalni skupnosti in 
povezovanju med različni-
mi organizacijami za izbolj-
šanje bralne pismenosti in 
bralne kulture. Slovesnost, 
ki sta jo z glasbo poživila 
učenca Glasbene šole Kranj, 
so izkoristili tudi za razpra-
vo o branju, bralni kulturi, 
bralni pismenosti in o tem, 
kako pomembno je branje 
za posameznika in kakovost 
družbe, kar si je naša država 
zastavila kot eno priorite-
tnih nalog. O tem so razpra-
vljali dr. Milan Brglez, An-
ton Peršak in urednica in 
direktorica festivala Fabula 
Manca G. Renko. Priznanja 

je županom in drugim 
predstavnikom nagrajenih 
občin podelila Vesna Hor-
žen, predsednica Združenja 
splošnih knjižnic, ki je med 
drugim dejala, da so s pro-
jektom želeli dati najširšo 
pozornost družbe in s tem 
spodbujati povezovanje 

med občinami, knjižnicami 
in drugimi dejavniki v lokal-
nih skupnostih. Pri izbiri 
branju prijaznih občin so 
poleg izpolnjevanja osnov-
nih pogojev velik poudarek 
dali na delu mladih, kjer se 
kaže največji upad v nava-
dah branja. 

Branju prijazna občina
Med osemnajstimi občinami, ki so na prvem natečaju Branju prijazna občina prejele priznanje, je tudi 
Mestna občina Kranj.

Branju prijazna je tudi Mestna občina Kranj. Priznanje iz 
rok Vesne Horžen je prejel župan Boštjan Trilar.

Vilma Stanovnik

Kranj – V novem letu bodo v 
Mestni knjižnici Kranj omo-
gočili novo ugodnost za in-
valide, to je brezplačno član-
stvo. Vsi, ki se želijo včlaniti, 
se lahko oglasijo pri infor-
macijskem pultu v pritličju 
in s seboj prinesejo Evrop-
sko kartico za invalide ali 
odločbo ustreznega držav-
nega organa (centra za soci-
alno delo ter pokojninskega 
ali zavoda za zdravstveno 
zavarovanje). 
»Brezplačno članstvo je še 
en korak, s katerim se želi-
mo približati invalidom. Ti 
že zdaj lahko v Očem prija-
znem kotičku uporabljajo 
različne naprave za slepe in 

slabovidne, pregledujejo 
knjige v braillovi pisavi ali 
znakovnem jeziku, posluša-
jo zvočne knjige in se udele-
žujejo vseh dogodkov v dvo-
rani, kjer smo namestili 
zvočno zanko. Vhod v knji-
žnico je možen tudi z inva-
lidskimi vozički, v nadstro-
pja pa z dvigalom,« sporoča-
jo iz Mestne knjižnice 
Kranj, kjer sodelujejo z inva-
lidskimi organizacijami in 
občasno soorganizirajo raz-
lične dogodke, kot je bil na 
primer vseslovenski posvet 
»Berem, poslušam, razu-
mem; Gluhim in naglušnim 
se odpirajo vrata knjižnic«, 
ki so ga lani organizirali 
skupaj z Zvezo društev glu-
hih in naglušnih Slovenije.

V knjižnici brezplačna 
članarina za invalide

Očem prijazen kotiček v Mestni knjižnici Kranj
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S pomočjo te knjige 
boste lahko izkusili 
veselje in zado-
voljstvo, ko boste 
s pripravo torte 
presenetili sami 
sebe in osupnili 
vaše goste. 
Vsako torto prika-
zuje fotografija, 
na kateri so vidne 
vse podrobnosti, 
zraven pa so 
jasna, postopna 
navodila, ki vam 
bodo razložila, 
kako torto 
oblikovati in jo 
okrasiti. 

www.gorenjskiglas.si

138 strani, 278 x 212 mm, mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Igor Kavčič

Kranj – Izjemno zanimiva 
razstava, v Galeriji Mestne 
hiše so jo odprli na začetku 
decembra, in katalog, ki je 
ob njej izšel, sta rezultat 
dela študijskega krožka Kra-
njčani, ki ga v okviru Gorenj-
skega muzeja vodi Tatjana 
Dolžan Eržen. Slednja je 
tudi avtorica razstave, ki jo 
je postavila v sodelovanju z 
oblikovalcem Dušanom 
Grobovškom. Že naslov raz-
stave En-ten-tentera, gre za 
staro otroško izštevanko ali 
pa „nagajivko“, o čemer 
med drugim preberemo v 
katalogu, govori o tem, da 
Kranj ni bil le upravno sre-
dišče, sejemsko, trgovsko, 
obrtniško in nato industrij-
sko mesto, ampak je bil ved-
no tudi mesto otrok. Ulice 
so bile še kako živahne mla-
deži. Vsaka ulica, predel 
mesta je imel svoje priljub-
ljene kotičke, namenjene 
igri in preživljanju brezskr-
bnih otroških dni.
Kot zapisano sta razstava in 
katalog, ki je izšel v njeno 
podporo, mogoče bi lahko 
dejali tudi obratno, nastajali 
v zadnjem letu in pol v okvi-
ru študijskega krožka Kranj-
čani, ki deluje v Gorenjskem 
muzeju. „Ko smo se prvič 
zbrali, smo razmišljali, kaj 
bomo počeli, kje se bomo 
lotili zgodovine mesta in 
njegovih prebivalcev. Krož-
karji so se najprej začeli spo-
minjati dogodkov iz otroš-
tva. Člani so začeli pisati 
svoje spomine, v muzeju pa 
smo dobili zeleno luč za raz-
stavni termin in katalog k 
razstavi,“ je povedala Dol-
žan Erženova in dodala: 
„Odločili smo se, da spomi-
ne šestnajstih Kranjčanov 
zapišemo v knjigo, ki prina-
ša otroške zgodbe s konca 
19. in vse do šestdesetih let 
20. stoletja. Otrok za družbo 
je bilo dovolj v vsaki ulici, 
zato so se druščine oblikova-
le po posameznih delih Kra-
nja. Spomini, ki smo jih 
zapisali, so zasidrani v sta-
rem mestnem jedru od Bek-
seljna do Pungerta.“ 

Spomini, ki se berejo kot 
zgodbe

Čudovito branje v katalogu, 
ki je pravzaprav že prava knji-
ga, bralca z nekaj domišljije v 
mislih kaj hitro odnese med 
meščanske otroke v ulice sta-
rega Kranja. Tako skrbno 
preživljanje otroških dni kot 
"nujne drobne lumparije", s 
katerimi so si otroci krajšali 
čas v spominih, ki se berejo 
kot zgodbe, na iskriv način 
opisujejo Dare Bežek, Irena 
Berjak, poročena Vencelj, 
Milena Loc Dežman, Darja 
Pintar, Miha Mohor, Metka 
Sosič, Darja Okorn in Jurij 
Kurillo. Po spominih drugih 
meščanov iz različnih delov 
mesta je zapisala Dolžan 
Erženova. V njih izvemo, da 
so se deklice s punčkami in 
drugimi igračami igrale, da 
so mame, gospodinje, gospe, 
fantje so pogosteje sestavljali 
različne kocke in Märklinova 
dvigala, najraje pa raziskovali 
svoje okolje in tudi sem in tja 
kakšno „ušpičili“. Otroci so 
poznali številne igre za več ali 
manj igralcev. Kadar so se šli 
"ravbarje in žandarje", jih je 
bilo dovolj po vsem mestu, 
pa tudi po "gasah", za vogali 
in na dvoriščih. Poleti so se 
kopali v kanjonu Kokre, smu-
čat so hodili proti Ilovki ali na 

pobočja Šmarjetne gore v 
Torklo in Bauhenk.

Miklavž in Božiček sta 
bila radodarna do otrok
December z Miklavžem in 
božičem je bil za otroke zago-
tovo najbolj radodaren čas v 
letu. To so dobro vedeli tudi 
trgovci. Nič čudnega, da je 
bila pred petdeset in več leti 
prav v tem času otrokom naj-
bolj privlačna dobro založena 
izložba Savnikove trgovine 
sredi mesta. Marsikaj zani-
mivega se je dalo kupiti, od 
plišastih živali do različnih 
iger, ali kakšnega otroškega 
vozička za punce. Na tokratni 
razstavi lahko ugotovimo, 
kako kvalitetno so bile nekoč 
izdelane igrače, saj še danes, 
primerno konservirane (za to 
so poskrbele Sandra Dimitri-
jević, Irena Jeras Dimovska 
in Anamarija Dimovska) z 
zgolj nekaj patine preteklosti, 
delujejo kot nove. Plišaste 
živali, celulojdne punčke z 
doma narejenimi oblačili in 
pohištvom zanje, različne 
kocke za sestavljanje, namiz-
ne igre, nekaj kart in kuhinja 
iz pločevine, ki je v primerja-
vi z današnjo plastiko pravi 
biser … Zanimiv je gugalni 
labod, ki so jih imeli v Kranju 
pri več hišah, in poseben črn 

dojenček, ki so jih otroci po 
drugi vojni dobili iz ameriš-
kih paketov pomoči. Predsta-
vljeni pa sta tudi dve otroški 
gledališči, saj so člani krožka 
zabeležili tudi nekaj spomi-
nov na gledališko ustvarjanje. 
Ti so tudi prispevali večino 
igrač za razstavo. Iz svojih 
zbirk so jih prinesli Darja 
Okorn, Jurij Kurillo, Marina 
Grobelnik Krč, Marija Tav-
čar, Rado Ovsenek ter druži-
ni Prah in Šinkovec, nekaj pa 
jih hranijo tudi v Gorenj-
skem muzeju. Tudi tisto 
otroško kopijo iz družine 
kranjskega pivovarja in gos-
tilničarja Mavrila Mayrja s 
konca 19. stoletja.
Medtem ko bo razstava na 
ogled tja do sredine februar-
ja prihodnje leto, pa ima 
katalog z zgodbami, ki vas 
bodo marsikdaj silile na pri-
srčen smeh, trajno veljavo. 
Kot je še povedala Tatjana 
Dolžan Eržen, se bo krožek 
Kranjčani nadaljeval tudi v 
prihodnjem letu. „Veliko se 
pogovarjamo o hišah v mes-
tu, obujamo spomine na 
posamezne prostore, kot so 
bili pred novogradnjami, na 
primer Globus, Creina, kino 
Center …“ O Kranju nekoč 
bomo v prihodnje torej 
zagotovo izvedeli še marsi-
kaj zanimivega.

Otroška igra v mestu
Kje, kako, s kakšnimi igračami so se pred petdeset in več leti igrali takratni kranjski otroci? V Galeriji 
Mestne hiše je na ogled razstava z naslovom En-ten-tentera, Spomini na otroštvo v mestu Kranju, ki 
vam bo v marsičem odgovorila na ta vprašanja.

Ob etnologinji Gorenjskega muzeja Tatjani Dolžan Eržen članice in člani krožka Kranjčani, 
ki so s svojimi spomini in starimi igračami sodelovali pri pripravi kataloga in razstave. 

Takega lesenega laboda so imeli pri marsikateri hiši v 
Kranju. Tega je izdelal mizar na Primskovem. 

Gospodarsko osvajanje Evrope in bližnjega vzhoda – 
predhodnica kasneje zelo popularne igre Monopoly? 
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Igor Kavčič

Ljubljana – Pravzaprav so 
tokrat pripravili kar dva kon-
certna večera, saj se je z leti 
nabralo preveč publike za le 
en tradicionalni vsakoletni 
Veliki božični koncert Gim-
nazije Kranj. Ponedeljkove-
ga premiernega večera z 
letošnjo temo Povabilo na 
ples se je udeležil tudi pred-
sednik države Borut Pahor, 
naslednji dan pa je prav tako 
pred polno Gallusovo dvora-
no sledila še repriza.
Letošnji večer je dolgoletni 
direktor in režiser koncerta 
razdelil v dva časovno enako-
vredna dela, v katerih smo 
slišali tako glasbo velikih 
mojstrov svetovne glasbene 
dediščine, kot sta Maurice 
Ravel s skladbo Dafnis in 
Hloa in Aleksander Borodin 
z znanimi Polovskimi plesi, 
kot nekatere znane skladbe 
iz sveta zabavne glasbe. Nav-
dušil je nastop nekdanje 
gimnazijke Ernestine Jošt v 
skladbi Franza Leharja Lju-

bezen, nebesa ti na zemlji, 
ki se razvija v vrhunsko 
operno pevko, prav tako gos-
ta pozavnist Matjaž Kafol in 
trobentač Aleš Klančar, prvi 
v znani Always On My Mind, 
oba skupaj pa še v velikem 
Libertangu Astorja Piazzol-
le. Ob treh daljših orkestral-
nih skladbah, v katerih se je 
izkazal simfonični orkester 
pod vodstvom dirigenta Nej-
ca Bečana, so letos kar nekaj 
točk oblikovali mladi pevci, 
prav tako pa oba gimnazij-
ska zbora – mešani pevski 
zbor pod vodstvom Erika 
Šmida in Dekliški pevski 
zbor pod vodstvom Marjete 
Oblak. Da, tudi Magnificovo 
Tivoli smo slišali. 
Slišali smo sedemnajst, s 
tradicionalnim zaključnim 
Radetzky march pa osem-
najst glasbenih točk, ki so v 
različnih instrumentalnih 
in vokalnih zasedbah navdu-
šile publiko in še enkrat 
znova dokazale, da Veliki 
božični koncert Gimnazije 
Kranj ni naključno to, kar je.

Božič krat dva
Letošnji Veliki božični koncert Gimnazije Kranj je 
minil v znamenju glasbe za ples.

Letos so kot gostje med drugim nastopili: (od leve) 
trobentač Aleš Klančar, pozavnist Matjaž Kafol, pevka Dina 
Arapović, sopranistka Ernestina Jošt in violistka Špela 
Pirnat. / Foto: Iztok Zupan



Zanimivosti

19Kranjske novice, petek, 22. decembra 2017

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava
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Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .
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          POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018

ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

Vilma Stanovnik

Kranj – V lanskem in leto-
šnjem šolskem letu so učen-
ci in zaposleni na kranjski 
osnovni šoli s prilagojenim 
programom razveselili že 
kar nekaj novosti, ki jim jih 
je uspelo narediti s pomočjo 
Mestne občine Kranj pa tudi 
z različnimi dobrodelnimi 
prispevki. Pred kratkim so 
se razveselili tudi donacije 
Območne enote Kranj Zava-
rovalnice Triglav.

Nadgradnja številnih 
investicij
"Donacijo bomo porabili za 
opremo likovne učilnice. Ob 
letošnjih delih rekonstrukci-
je šole smo likovno učilnico, 
ki je bila prejšnja leta v pri-
tličju, preselili v prvo nad-
stropje in ob večji kvadraturi 
potrebujemo tudi nekaj no-
vega pohištva. Želimo, da je 
učilnica lepa že na pogled, 
predvsem pa funkcionalna. 
Hvaležni smo za vsako do-
nacijo, ki jo skušamo pora-
biti glede na potrebe učen-
cev. Ta donacija ob koncu 
leta bo nadgradila vse inve-
sticije, ki smo jih imeli v za-
dnjem času," je povedal rav-
natelj Osnovne šole Helene 
Puhar Janez Cuderman, ki 
si želi, da bi več kot sto nji-
hovih učencev imelo čim 
boljše pogoje. 
"Letos smo imeli največja 
prenovitvena dela od leta 
1973, to je, odkar stoji naša 
šola. Vgradili smo dvigalo, 
saj imamo kar nekaj učen-
cev, ki so gibalno ovirani in 
jim je bil onemogočen do-
stop v prvo nadstropje. Šola 
je bila zelo nefunkcionalno 
grajena, saj sta imeli po dve 
učilnici svoje stopnišče, zato 

smo se odločili, da v prvem 
nadstropju naredimo pove-
zovalni hodnik. Z njim smo 
povezali devet učilnic. Dobi-
li smo nove sanitarije za in-
valide, povečali smo glasbe-
no učilnico, imamo novo 
zunanjo učilnico, sedaj 
opremljamo še senzorno 
sobo, z novo donacijo pa 
bomo v kratkem opremili še 
likovno učilnico. Vse novo-
sti nam bodo zelo koristile. 
Ker nam število učencev 
vsako leto narašča, program, 
ki ga izvajamo na šoli pa 
zahteva nove prostore, 
bomo potrebovali tudi nove 
učilnice, kar naj bi rešili z 
nadzidavo. Prav tako se pri-
pravljamo na energetsko sa-
nacijo, saj je slab fasadni 

ovoj pa tudi okna imamo še 
iz leta 1973," je še povedal 
ravnatelj Cuderman, ki si 
želi zagotoviti čim boljše po-
goje tako vzgojiteljem kot 
varovancem.

Dvajset let obdarovanj
Tako tudi ni čudno, da so se 
na Območni enoti Kranj Za-
varovalnice Triglav, kjer že 
dvajset let ob koncu koledar-
skega leta obdarujejo ranlji-
ve skupine in podpirajo hu-
manitarne projekte, odločili, 
da denarna sredstva letos 
namenijo Osnovni šoli He-
lene Puhar. »Vsako leto 
imamo kar veliko vlog, ven-
dar se trudimo z donacijo 
podpreti projekt, namen, ak-
cijo ali program, ki prinaša 

dolgoročno korist in ki posa-
meznikom olajša vsako-
dnevno življenje. Letošnja 
donacija mi je še posebno 
ljuba, saj smo jo namenili 
šoli, ki skrbi za eno od najra-
nljivejših skupin – za otroke 
in mladostnike s posebnimi 
potrebami," je ob izročitvi 
čeka, ko so na šoli pripravili 
tudi kratek kulturni pro-
gram, povedala direktorica 
Območne enote Kranj Zava-
rovalnice Triglav Janka Pla-
ninc in dodala, da je zavaro-
valnica prek svojih območ-
nih enot močno vpeta v lo-
kalno okolje, v katerem po-
sluje. Zato si ob ohranjanju 
poslovne stabilnosti vsesko-
zi prizadeva tudi za pomoč 
socialno šibkejšim.

Za likovno učilnico
Na Osnovni šoli Helene Puhar imajo vrsto novih pridobitev, s pomočjo Območne enote Kranj 
Zavarovalnice Triglav pa bodo opremili likovno učilnico.

Direktorica Območne enote Kranj Zavarovalnice Triglav Janka Planinc je izročila ček 
ravnatelju Osnovne šole Helene Puhar Janezu Cudermanu. / Foto: Tina Dokl

Samo Lesjak

Kranj – Nagrajevana pisate-
ljica, filozofinja in publicist-
ka Mojca Kumerdej vsesko-
zi pronicljivo spremlja druž-
beno dogajanje, pa najsi zr-
calo nastavlja uprizoritveni 
ali intermedijski umetnosti. 
Leta 2001 je izšel njen ro-
maneskni prvenec Krst nad 
Triglavom, kasneje pa še iz-
vrstni zbirki kratkih zgodb 
Fragma ter Temna snov. 
Njene kratke zgodbe so uvr-
ščene v številne domače in 
tuje antologije ter prevedene 
v trinajst jezikov.
Svojo pronicljivost, družbe-
no kritičnost in intelektual-
no širino je avtorica pokaza-
la tudi ob nedavni predstavi-
tvi romana, ki sta ga s svoji-
mi pogledi dodatno osvetlila 
Sašo Jerše, zgodovinar in 
predavatelj na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani, ter Luka 
Vidmar iz ZRC SAZU. Kro-
nosova žetev je roman, ki 
zajema dogajanje s konca 
16. stoletja, ko je v notranje-
avstrijskih deželah, torej na 

območju današnjega sloven-
skega prostora, v polnem 
razmahu boj za prevlado 
med protestantskimi dežel-
nimi stanovi in katoliško 
habsburško oblastjo. V ro-
manu, v katerem se razgiba-
no prepletata zgodovina in 
fikcija, gre za slikovit portret 
renesanse, prežete s huma-
nističnim obujanjem antike, 
z umetnostjo, znanstvenimi 
odkritji ter živahnimi filo-
zofskimi in teološkimi raz-
pravami, kot tudi razgrete 
zaradi spletk, obtožb krivo-
verstva, političnih izdajstev 
in grmad. Veličina nagraje-
nega romana, ki se pogu-
mno sooči z mnogimi zgo-
dovinsko pogojenimi druž-
benimi zakoni in tabuji, pa 
je v tem, da preko temeljev 
takratnega obdobja večpla-
stno in subtilno, včasih pa 
povsem direktno kritično 
prevprašuje tudi družbeno-
-politične razmere sodobne-
ga sistema, v katerega smo 
vpeti – idealno branje ob ju-
bileju, 500-letnici reforma-
cije. 

Kronosova žetev Mojce 
Kumerdej

Gorenjski muzej je v Ullrichovi hiši gostil 
pisateljico, letošnjo nagrajenko Prešernovega 
sklada Mojco Kumerdej, ki je predstavila svoj 
roman Kronosova žetev.

Okrogla miza ob predstavitvi romana Kronosova žetev 
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Medgeneracijsko sodelovanje
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Večgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

"Življenje lahko razumemo samo za nazaj,  
živeti pa ga je treba za naprej." (Anne Claude de Caylus)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE

Obvezne prijave na dogodke na tel. 041 724 134 ali na  
e-naslov mck-prijava@luniverza.si, če ni označeno drugače. 

		Sreda, 3. 1. 2018, 18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta  

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

	Sreda, 3. 1. 2018, 18.00–19.30
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči.

	Četrtek, 4. 1. 2018, 10.00–12.30
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in 
drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter 
predvsem zabavno in koristno preživljamo prosti čas.

	Četrtek, 4. 1. 2018, 17.00–19.30
  Predavanje: Sam svoj najboljši prijatelj – III. del. Dokler sami sebi 

ne postanemo boljši prijatelji, ob vsaki priložnosti poustvarjamo 
stres in pogosto tudi blokiramo sami sebe. Morda imate navado, da 
se »žrete« na zalogo – za pretekle dogodke in si delate nepotrebne  
skrbi za prihodnost, namesto da bi čas in energijo uporabili za  
konstruktivne rešitve. Na predavanju se učimo, kako postati sam sebi 
boljši prijatelj in kako izboljšati svoj odnos do sebe.

	Četrtek, 4. 1. 2018, 19.30–21.30
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti na  

področju osebnostne rasti. Potekajo v zaključeni skupini.  
Prijave sprejemamo na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si  
(do zasedbe prostih mest).

	Petek, 5. 1. 2018, 15.00–16.30
  Brezplačne inštrukcije angleškega jezika. Angleški jezik za  

osnovno šolo.

	Petek, 5. 1. 2018, 17.00–20.30
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi,  

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – dr. Kristina Knific  
Prijave sprejemamo na e-naslov: resitve@luniverza.si.

	Petek, 5. 1. 2018, 17.30–19.00
  Predavanje: Kdo pa vas vodi? Predavanje z izskustveno delavnico 

in predstavitev rokovnika Spomni me. 

	Ponedeljek, 8. 1. 2018, 16.00–18.00
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo.

	Ponedeljek, 8. 1. 2018, 17.00–19.00
  Organiziran pohod: Kostnica in voden ogled jaslic v župnijski 

cerkvi. Organiziran pohod: Kostnica in voden ogled jaslic v župnijski 
cerkvi v Kranju. Zbirališče je pred cerkvijo sv. Kancijana.

	Ponedeljek, 8. 1. 2018, 18.00–21.00
  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.

	Torek, 9. 1. 2018, 8.00–11.00
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacija 
za potrebe vsakdanjega življenja.

	Torek, 9. 1. 2018, 17.00–18.00
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.

	Torek, 9. 1. 2018, 18.00–19.00
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.

	Torek, 9. 1. 2018, 9.00–10.30
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.

	Torek, 9. 1. 2018, 10.00–11.30
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in  
telefonov.

	Torek, 9. 1. 2018, 10.30–12.00
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v nemščini na sproščen in  

neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice NEMŠČINE

	Sreda, 10. 1. 2018, 10.00–11.30
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči.

	Sreda, 10. 1. 2018, 10.00–11.00
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na  

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice  
RUŠČINE.

	Sreda, 10. 1. 2018, 18.00–20.00
  Predavanje: Angeli ... za vsak dan ... za vsakogar. Pogledali bomo, 

kako ... deluje angelski svet ... komunicirati z njimi ..., kako vemo, da 
so z nami ..., nam lahko pomagajo. Z vami bo Tatjana Miljavec.

	Sreda, 10. 1. 2018, 18.00–20.00
  Predavanje: Čustvena inteligenca in partnerski odnos  

Predavatelj zadnjih 6 let raziskuje odnose po svetu, pri ljudeh doma, 
preko delavnic in osebnih vodstev. Predaval bo o dveh ključih za 
takrat, ko v odnosu to najbolj šteje.

	Četrtek, 11. 1. 2018, 10.00–12.30
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in 
drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter  
predvsem zabavno in koristno preživljamo prosti čas.

	Četrtek, 11. 1. 2018, 17.00–19.00
  Turnir v namiznem tenisu. Turnir v namiznem tenisu za vse generacije.

	Četrtek, 11. 1. 2018, 17.30–19.00
  Potopisno predavanje: Otok Sao Miguel. Potopisno predavanje 

o azorskem otoku Sao Miguel (Portugalska). 

	Četrtek, 11. 1. 2018, 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, 12. 1. 2018, 15.00–16.30
  Brezplačne inštrukcije angleškega jezika. Angleški jezik za  

osnovno šolo.

	Petek, 12. 1. 2018, 18.00–19.00
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju Bruna  

Gröninga. Uvodno informativno predavanje – Pomoči in izcelitve po 
duhovni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga.

	Petek, 12. 1. 2018, 18.00–19.30
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka.

	Ponedeljek, 15. 1. 2018, 16.00–18.00
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo.

	Ponedeljek, 15. 1. 2018, 18.00–19.30
  Kvačkanje za vse generacije. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje 

pomirja in osvobaja duha. S pomočjo kvačkanja boste poskrbeli tudi 
za boljše počutje, izboljšali spretnost in koordinacijo ter spodbudili 
možgane k razmišljanju.

	Torek, 16. 1. 2018, 8.00–11.00
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacija 
za potrebe vsakdanjega življenja.

	Torek, 16. 1. 2018, 17.00–18.00
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.

	Torek, 16. 1. 2018, 18.00–19.00
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.

	Torek, 16. 1. 2018, 10.30–12.00
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v angleščini na sproščen in  

neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice ANGLEŠČINE.

	Torek, 16. 1. 2018, 16.00–17.15
  Kulinarično popoldne. Mesili, valjali in oblikovali bomo piškotke in 

se veselili sladkih dobrot.

	Torek, 16. 1. 2018, 17.00–18.30
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov.

	Torek, 16. 1. 2018, 17.30–19.30
  Starševstvo – ni panike! BITI STARŠ JE POSLANSTVO. Pomoč in  

podpora staršem pri vzgoji. Na poglobljen in oseben način se bomo 
srečevali s starševsko vlogo. Osvetlili bomo morebitna vprašanja in 
stiske, ki se nam porajajo v vlogi starša. Izmenjevali bomo osebne 
izkušnje, predloge. Vsakič bo predstavljena različna vsebina iz  
področja vzgoje, starševstva. Hkrati bodo potekale družabne,  
ustvarjalne igre za otroke.

	Sreda, 17. 1. 2018, 18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta  

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

	Sreda, 17. 1. 2018, 18.00–20.00
  Odprta skupina za samopomoč. Skupina, ki jo organizira Slovensko 

društvo Hospic, bo namenjena druženju, medsebojni podpori,  
srečevanju žalujočih in priložnosti za pogovor in izmenjavo izkušenj.

	Sreda, 17. 1. 2018, 18.00–19.30
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči.

	Sreda, 17. 1. 2018, 18.00–19.30
  Gobe in gobarjenje. Konjiček in rekreacija, utrdite svoje znanje na 

predavanju o gobah.

	Četrtek, 18. 1. 2018, 10.00–12.30
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in 
drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter  
predvsem zabavno in koristno preživljamo prosti čas.

	Četrtek, 18. 1. 2018, 17.00–18.00
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno medsebojni 

podpori, deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov pri preprečevanju 
izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco.

	Četrtek, 18. 1. 2018, 17.00–18.30
  Popravljalnica oblačil. Učili se bomo šivanja s popravljanjem svojih 

oblačil. Lahko prinesete tudi svoj šivalni stroj. Zaradi omejenega  
števila so obvezne predhodne prijave na tel. 041 724 134 ali na  
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

	Četrtek, 18. 1. 2018, 17.00–20.00
  Kuhajmo z Matejo Reš. Obvezna prijava, zaradi omejenega števila 

oseb.

	Četrtek, 18. 1. 2018, 18.00–19.30
  Berimo s srcem. Delili bomo vtise o knjigah, ki jih ni dovolj brati  

le z glavo.

	Petek, 19. 1. 2018, 15.00–16.30
  Brezplačne inštrukcije angleškega jezika. Angleški jezik za  

osnovno šolo.

	Petek, 19. 1. 2018, 18.00–19.30
 Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki.

	Ponedeljek, 22. 1. 2018, 16.00–18.00
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo.

	Torek, 23. 1. 2018, 8.00–11.00
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacija 
za potrebe vsakdanjega življenja.

	Torek, 23. 1. 2018, 17.00–18.00
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.

	Torek, 23. 1. 2018, 18.00–19.00
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.

	Torek, 23. 1. 2018, 10.00–11.30
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in  
telefonov.

	Torek, 23. 1. 2018, 17.00–18.30
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v nemščini na sproščen in  

neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice NEMŠČINE.

	Sreda, 24. 1. 2018, 10.00–11.30
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči.

	Sreda, 24. 1. 2018, 10.00–11.00
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na  

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice  
RUŠČINE.

	Četrtek, 25. 1. 2018, 10.00–12.30
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in 
drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter  
predvsem zabavno in koristno preživljamo prosti čas.

	Četrtek, 25. 1. 2018, 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.

	Četrtek, 25. 1. 2018, 18.00–19.30
  Meditacija s šamanskim bobnom. Meditacija s šamanskim  

bobnom nas popelje v globoko sprostitev in prizemljitev. Lahko 
meditirate na stolu ali v ležečem položaju na tleh. V slednjem  
primeru potrebujete podlogo. Vzemite s seboj vodo in odejo.

	Petek, 26. 1. 2018, 15.00–16.30
  Brezplačne inštrukcije angleškega jezika. Angleški jezik za  

osnovno šolo.

	Petek, 26. 1. 2018, 18.00–19.30
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka.

	Ponedeljek, 29. 1. 2018, 16.00–18.00
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo.

	Ponedeljek, 29. 1. 2018, 16.45–17.45
  Joga do 58 let. Skupinska vadba za telo, um in duha do starosti 58 let.

	Ponedeljek, 29. 1. 2018, 18.00–19.30
  Kvačkanje za vse generacije. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje 

pomirja in osvobaja duha. S pomočjo kvačkanja boste poskrbeli tudi 
za boljše počutje, izboljšali spretnost in koordinacijo ter spodbudili 
možgane k razmišljanju.

	Torek, 30. 1. 2018, 8.00–11.00
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacijo 
za potrebe vsakdanjega življenja.

	Torek, 30. 1. 2018, 17.00–18.00
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.

	Torek, 30. 1. 2018, 18.00–19.00
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.

	Torek, 30. 1. 2018, 17.00–18.30
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov.

	Torek, 30. 1. 2018, 17.00–18.30
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresa, se sprostimo in povežemo s seboj.

	Torek, 30. 1. 2018, 17.00–18.30
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v angleščini na sproščen in  

neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice ANGLEŠČINE.

	Sreda, 31. 1. 2018, 18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta  

prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite.
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Kranj – Na reprezentančnem plavalnem tekmovanju Central 
European Countries Junior Meeting v mestu Târgoviste v 
Romuniji so Slovenijo v konkurenci šestih držav zastopali 
tudi trije plavalci Plavalnega kluba Triglav Kranj. V izredno 
hudi konkurenci predvsem plavalcev in plavalk iz Madžar-
ske in Poljske, ki sodijo v sam evropski vrh v tej starostni 
kategoriji, se je Maji Lotrič uspelo s štafeto 4 x 100 m meša-
no zavihteti do bronastega odličja. Posamezno je najvišjo 
uvrstitev – tik pod stopničke na 4. mesto – dosegla v disci-
plini 200 m delfin. Nacetu Vovku je po preboleli bolezni 
uspelo odlično odplavati 100 m hrbtno, kjer je malo zaostal 
za osebnim rekordom in se uvrstil na 5. mesto. Tibor Balek 
Colnar je z nastopoma v disciplinah 100 m delfin in 200 m 
delfin krepko izboljšal svoja osebna rekorda in se na koncu 
uvrstil na 6. in 8. mesto ter s tem prav tako pomembno 
prispeval k skupni uvrstitvi reprezentance.

Triglavani odlični v Romuniji

Nace Vovk, Maja Lotrič in Tibor Balek Colnar

Vilma Stanovnik

Kranj – V precej zimskih 
razmerah so prejšnji teden 
pri Nogometnem klubu Tri-
glav uspešno izpeljali drugo 
dobrodelno akcijo. Ta se je 
začela na umetni travi v 
Športnem centru Kranja, 
kjer sta se pomerili modra 
ekipa z imenom NK Triglav 
& prijatelji ter ekipa v belih 
majicah z imenom All-Stars 
Gorenjska, domačini pa so 
na koncu vendarle morali za 
zmago s 3 : 2 čestitali go-
stom.
Uspešna je bila dobrodelna 
dražba športne opreme, saj 
so prodali prav vso opremo, 
ki je bila na voljo, skupni iz-
kupiček pa je bil 2500 evrov. 
»Glavni razlog za zadovolj-
stvo je dejstvo, da smo zbra-
li še precej več izdelkov ter 
denarnih sredstev kot pred 
letom dni. To bo tudi naše 
vodilo za naprej. Izdelki z 
daljšim rokom trajanja bodo 
razdeljeni Materinskemu 
domu Gorenjska in Varni 
hiši Gorenjska, sredstva, 
zbrana z dražbo, pa so na-
menjena za solidarnostni 
sklad kluba, ki bo mlade no-
gometaše iz socialno ogro-
ženih družin odpeljal na 
zimske priprave v Umag,« 
so povedali organizatorji iz 
NK Triglav, predsednik NK 
Triglav Kranj Beno Fekonja 
pa je dodal: »Decembra je 
res malce hladneje, je pa to 
idealen čas, ko se obdaruje-
mo in še pogosteje pomisli-
mo na sočloveka. Marsikdo 
bi rad šel na zimske pripra-
ve, vsi bi radi imeli tako 
opremo kot soigralci, vendar 
to v današnjih časih ni sa-
moumevno. V klubu si želi-

mo, da bi bili kot velika dru-
žina in bi imeli vsi enake 
pogoje. Gojimo pripadnost 
klubu od mladih nog.« Po-
vedal je še, da so s skupnimi 
močmi zbrali kar 980 kosov 
različnih prehrambnih in 
drugih izdelkov z daljšim 
rokom trajanja. 
Druženje ob slovesu od sta-
rega leta in v pričakovanju 
novega je potekalo tudi ob 
obujanju spominov in pri-
pravi načrtov. "Odkar sem 
prevzel ekipo, smo odigrali 

osem prvenstvenih tekem. 
Trikrat smo zmagali, enkrat 
igrali neodločeno in osvojili 
deset točk. Nobena ekipa, ra-
zen Olimpija v Stožicah v 
drugem polčasu, nas ni na-
digrala in bili smo enakovre-
dni nasprotniki. Mariboru 
smo vzeli točko, dobro smo 
igrali tudi na ostalih gostova-
njih. Na žalost smo zame-
njali trenerja. Vendar so po-
razi sestavni del športa in od 
Tončija Žlogarja smo se mo-
rali posloviti," je povedal 

športni direktor in trener 
Sinša Brkič, ki ga v premoru 
čaka veliko dela. "Triglav 
nima denarja za drage igral-
ce. Imeli smo kar veliko po-
govorov, vendar so bile zah-
teve nemogoče. Tako smo 
kot okrepitev pripeljali le 
Mateja Podlogarja, odšel pa 
je Enis Đurkovič," pravi Si-
niša Brkič, ki je zadovoljen z 
igralci, ki so pokazali, da se 
znajo boriti. "Za kaj več je 
treba imeti denar. Zdi se mi 
pomembno, da so fantje za-
dovoljni in igrajo v prvi ligi. 
Ko bo pa gospodarstvo pre-
poznalo, da je to lahko tudi 
posel, pa si bomo lahko pri-
voščili več. Mi smo poskrbeli 
za gledalce, igramo dopa-
dljiv nogomet," tudi pravi 
Brkič, ki je iz eminentnega 
evropskega kluba že prejel 
povpraševanje za Triglavove-
ga igralca. "To je za nas pri-
znanje, in če bo uspešno 
opravil zdravniški pregled, 
bo januarja podpisal pogod-
bo. To bo priznanje tudi za 
nas, za našo nogometno šolo 
in upam, da bodo to prepo-
znala tudi podjetja," še pravi 
Siniša Brkič, ki je pripra-
vljen, da bo ekipa pomladi 
nekoliko spremenjena. "Ne-
kateri igralci bodo šli v druge 
klube, tudi v naš drugi klub, 
na Zarico, kjer igra naša 
mladinska šola. Nekateri 
mladi, ki so se dokazali, 
bodo prišli v člansko ekipo, 
zagotovo pa bomo dobili ka-
kšnega igralca tudi na preiz-
kušnjo. Vendar je o imenih 
trenutno še prezgodaj govo-
riti," pravi Siniša Brkič in 
zagotavlja, da bo ekipa spo-
mladi še bolj konkurenčna 
in da o morebitnem izpadu 
iz lige ne razmišljajo.

Dobrodelni nogometaši
Zaradi snega se je sezona nogometnih prvoligašev zaključila že prvi teden v decembru, nogometaši 
kranjskega Triglava pa bodo nadaljevanje pričakali na devetem mestu. Tudi letos so pred prazniki 
pripravili dobrodelno akcijo.

Športni direktor in trener nogometašev Triglava Siniša 
Brkič / Foto: Primož Pičulin

Dobrodelna dražba dresov je bila uspešna. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Letošnji plezalni dnevi Kranja, sicer 12. po vrsti, so 
bili v znamenju 70. obletnice ustanovitve Alpinističnega od-
seka Kranj, enega od najstarejših in najdejavnejših odsekov 
v Sloveniji. Tej obletnici so bili namenjeni tudi nekateri do-
godki, tekmovalni del pa se je odvijal v steni in na balvanu. 
V Kranju se je namreč zaključilo letošnje državno prvenstvo 
v obeh omenjenih disciplinah športnega plezanja. V članski 
konkurenci sta bila na zadnji tekmi v težavnosti najboljša 
Mina Markovič, ki je zmagala pred domačinko Mio Krampl, 
članico AO Kranj, in Jernej Kruder, na balvanu pa Urška Re-
pušič in še enkrat Jernej Kruder.

Plezalni dnevi Kranja v znamenju obletnice

Mia Krampl iz domačega AO Kranj na letošnjih Plezalnih 
dnevih Kranja / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Kranj – Drsalni klub Kranj je 
minuli konec tedna prvič go-
stil državno prvenstvo, poleg 
tega pa še odprto prvenstvo 
Slovenije za najmlajše. Na 
obeh tekmovanjih je bilo pri-
javljenih 105 slovenskih dr-
salcev iz vseh slovenskih klu-
bov. Med članicami je prvo 
mesto zasedla najboljša slo-
venska umetnostna drsalka 
Daša Grm. Daša je tokrat že 
petič postala državna prvaki-
nja. Najboljša uvrstitev do-
mačih drsalcev je bilo tretje 
mesto Ule Zadnikar med de-
klicami C.
Na razglasitvi so podelili po-
kale tudi najboljšim sloven-

skim klubom v posameznih 
kategorijah. Tako v kategori-
ji Memorial Stanka Bloudka 
kot tudi v kategoriji najboljši 
klub na državnem prven-
stvu je prvo mesto zasedel 
Drsalni klub Celje. 
Kot je povedala predsednica 
Drsalnega kluba Kranj Moj-
ca Brezar, je bila zanje pri-
prava državnega prvenstva 
uvod v še en drsalni dogo-
dek, in sicer v drsalno revijo, 
ki jo kranjski umetnostni 
drsalci tradicionalno pripra-
vijo ob koncu leta. Tako se 
bodo 27. decembra v Ledeni 
dvorani na Zlatem polju z 
drsalkami na nogah spreho-
dili med junaki znanih ri-
sank.

Ples na kranjskem ledu
V Ledeni dvorani je potekalo tridnevno državno prvenstvo v umetnostnem drsanju,  
najmlajši so se pomerili na odprtem prvenstvu Slovenije.

V treh dneh je na kranjskem ledu tekmovalo kar sto pet 
umetnostnih drsalcev. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Med počitnicami Mestna občina Kranj omogoča 
brezplačno drsanje v Ledni dvorani. Drsanje bo možno od 
torka, 26. decembra, do petka, 29. decembra, od 10. do 12. 
ure. Isti termin bo tudi v torek, 2. januarja. V soboto, 30. 
decembra, bo termin za drsanje od 16.30 do 18. ure, v nede-
ljo, 31. decembra, pa od 10. do 12. ure. V ponedeljek, 25. 
decembra in 1. januarja, bo dvorana zaprta.

Praznično počitniško drsanje



22

Nagradna križanka

Kranjske novice, petek, 22. decembra 2017

Vesel božič  
in srečno 
novo leto!

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

DELOVNI ČAS 
vsak dan od 11. do 22. ure 

kitajska restavracija

AZIJA

zhangchunmei0409@gmail.com
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Nagrade: 8-KRAT KOSILO ZA ENO OSEBO 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če
nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do sre
de, 3. januarja 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va 
ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na
bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Ble i we i so vi ce sti 4.
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                        + poštnina

32 85
EURKnjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

161 strani, 190 x 255 mm, mehka vezava

Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.

Samo Lesjak

Kranj – Po poklicu je France 
Bešter uveljavljen in aktiven 
akademski slikar, prepo-
znan po svojih domiselnih 
nadrealističnih delih ter bar-
vitih ilustracijah, sicer pa je 
tudi izvrsten literat. Kot sta 
delo strokovno ovrednotila 
Nives Križnar ter Ivan Sivec, 
Beštrove pesmi oz. poeme 
reflektirajo avtorjeve bogate 
življenjske izkušnje in spo-
znanja o (mnogokrat nepra-
vičnem) svetovnem ustroju. 
So preplet filozofije, religije 
in umetnosti, viden skozi 
oči subtilnega intelektualca, 
ki zmore sam ustvariti svoj 
pogled na svet in ga na ne-
vsiljiv način v razmislek po-
nuditi tudi ostalim. Iz poem 
pa vejejo tudi vrednote, ki ga 
odlikujejo: delavnost, skro-
mnost, dobronamernost, is-
krenost, požrtvovalnost ...
S predstavitvijo zbirke, ki jo 
je moderirala Mira Velkavrh, 
z izvrstnim nastopom pa 
glasbeno obogatila citrarka, 

domačinka Tatjana Šifrer, se 
je začel tudi niz kulturnih 
prireditev ob praznovanju 
110-letnice plodnega delova-
nja besniškega Kulturnega 
društva Jožeta Paplerja, kate-
rega nepogrešljivi član je 
tudi France Bešter. Društvo 
uspešno deluje na več podro-
čjih, od dramske in pevske 
sekcije pa do instrumental-
ne in folklorne skupine. 
Zelo smo veseli, da lahko 
sodelujemo še z drugimi 
društvi iz naših krajev in še 
zlasti z osnovno šolo, krajev-
no skupnostjo, turističnim 
in gasilskim društvom, do-
mačo župnijo in še posebej s 
Čebelarsko družino Besnica, 
kjer skupaj navdušujemo 
mlade za čebelarjenje. Pri-
hodnje leto bomo našim va-
ščanom podarili tudi 110 
dreves avtohtonih jablan, be-
sniških voščenk, ki jih bodo 
lahko posadili v domačih sa-
dovnjakih in vrtovih, je ob 
tem dejal predsednik dru-
štva Janez Zeni in se vsem 
iskreno zahvalil.

Pesniška zbirka  
ob jubileju društva

Ob visokem jubileju besniškega Kulturnega 
društva Jožeta Paplerja so v Rekreacijskem 
centru Vogu pripravili predstavitev pesniške 
zbirke avtorja Franceta Beštra, aktivni pa ostajajo 
tudi v prihodnje.

Kulturno-literarni večer je bil odlično obiskan.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – MePZ Petra Liparja 
je v petek, 8. decembra, s 
koncertom v avli Mestne ob-
čine Kranj počastil petletni-
co. Začetki zbora, ki je po 
stažu eden najmlajših, po 
številu članov pa eden najve-
čjih v Kranju, segajo v leto 
2012, ko so se pod vodstvom 
priznane pedagoginje in 
zborovodkinje Nade Krajn-
čan zbrali člani nekdanjega 
zbora Iskra Kranj ter žen-
skega in moškega pevskega 
zbora Društva upokojencev 
Kranj, ki sta prav tako pre-
nehala samostojno delovati. 
Pod okriljem društva, kjer 

so želeli, da se pevska tradi-
cija nadaljuje, je tako nastal 
več kot petdesetčlanski me-
šani pevski zbor, ki nosi ime 
znanega skladatelja, diri-
genta in pedagoga Petra Li-
parja.
Zbor ima več kot dvajset na-
stopov na leto. Redno se 
udeležujejo pevskih revij od-
raslih pevskih zborov, revije 
Gorenjski upokojenci pojejo 
in pevskega tabora v Šentvi-
du pri Stični. V okviru med-
generacijskega sodelovanja 
radi zapojejo otrokom v vrt-
cih pa tudi stanovalcem v 
domovih starejših v Kranju 
in bližnji okolici. Sodelujejo 
na komemoracijah ob dne-

vu mrtvih pri spomenikih 
padlim v NOB in prireditvah 
v okviru Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj. S koncer-
tom vsako leto razveselijo 
tudi goste hotela Delfin v 
Izoli. Ljubiteljem kulture pa 
je zbor najbolj znan po tra-
dicionalnih podoknicah 
pred Prešernovo hišo v Kra-
nju ob slovenskem kultur-
nem prazniku v februarju in 
decembra v okviru prazno-
vanja občinskega praznika 
Mestne občine Kranj.
Za jubilejni koncert so pri-
pravili večinoma slovenske 
ljudske in umetne pesmi, da 
zmorejo tudi kaj zahtevnej-
šega, so dokazali z mogočno 

pesmijo Na bregovih Eufrata 
iz Verdijeve opere Nabucco. 
V goste so povabili Otroški 
zbor Osnovne šole Franceta 
Prešerna Kranj Drobtinice 
pod vodstvom Elvire Garibo-
vič in tako še utrdili medge-
neracijsko sodelovanje.  
Javni sklad Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Kranj, 
je ob petletnici članom zbo-
ra podelil jubilejne brona-
ste, srebrne in zlate Galluso-
ve značke za pet-, deset- in 
petnajstletno delo na podro-
čju ljubiteljske glasbene de-
javnosti ter častne Gallusove 
značke za tridesetletno delo 
na tem področju. 

Nadaljujejo pevsko 
tradicijo
Mešani pevski zbor (MePZ) Petra Liparja, ki deluje pri Društvu upokojencev Kranj, je petletnico 
praznoval na najlepši način, s pesmijo, stkano v koncertni večer. 

Koncert Mešanega pevskega zbora Petra Liparja v avli Mestne občine Kranj/ Foto: Milan Korbar

Samo Lesjak

Kranj – Slavnostne akademi-
je so se udeležili predstavni-
ki šestnajstih prostovoljnih 
društev, vključenih v zvezo 
– vsem so podelili zaslužene 
zlate plakete, ter mnogi čas-
tni gostje, vključno z 
obrambno ministrico. 
Predsednik zveze Jože Der-
link je v uvodu pozdravil vse 
zbrane ter na kratko predsta-
vil bogato zgodovino gasil-
stva v občini Kranj, vse pa sta 
nagovorila tudi predstavnik 
kranjske občine Sašo Gove-
kar ter Janko Cerkvenik, v. d. 
predsednika Gasilske zveze 
Slovenije, ki sta med drugim 
poudarila, da je Gasilska zve-
za MO Kranj lahko upraviče-
no ponosna na svoje aktivno 
delovanje. Ministrica Andre-
ja Katič je v svojem govoru 

povedala, da je gasilstvo ste-
ber slovenskega sistema var-
stva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami. »V poldru-
gem stoletju se je razvilo do 

tako visoke ravni učinkovito-
sti, da smo vzgled tudi dru-
gim državam. Prav v teh 
dneh, ko se soočamo z veliko 
vremensko ujmo, pa drža-

vljanke in državljani iz prve 
roke vidijo, kako so nenado-
mestljivi,« je poudarila mini-
strica in dodala, da sta ključ-
nega pomena usposoblje-
nost in učinkovitost operativ-
nih enot. Poudarila je tudi 
pomembnost sodelovanja 
enot, saj je za Slovenijo prav 
kombinacija prostovoljnega 
gasilstva ter poklicnih enot 
najbolj optimalna, občinske 
in regijske gasilske zveze, 
kot je tudi Gasilska zveza 
MO Kranj, pa obenem pred-
stavljajo zelo pomemben po-
vezovalni element v sloven-
skem gasilstvu.
Slavnostno akademijo sta 
kulturno obogatila nastopa 
zbora Kokrčan ter Folklorne 
skupine KD Mali Vrh Nemi-
lje - Podblica, za humor pa 
je poskrbel Boštjan Meglič - 
Peška. 

Ob jubileju aktivno naprej
V Šmartinskem domu v Stražišču so ob jubileju, dvajseti obletnici ustanovitve Gasilske zveze Mestne 
občine Kranj, pripravili slavnostno prireditev, katere gostja je bila tudi slovenska obrambna ministrica 
Andreja Katič. Podelili so tudi zaslužena priznanja.

Slavnostne prireditve ob jubileju se je udeležila tudi 
ministrica za obrambo Andreja Katič. / Foto: Gorazd Kavčič
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December vabi v mesto
Mesec december je za kranjsko občino zelo slovesen, saj se začne s praznovanjem občinskega praznika in nadaljuje s prižigom prazničnih luči. Tudi letos 
Kranj potrjuje sloves izvirno okrašenega in prešernega mesta, saj se v mestu vsak dan kaj dogaja. Vrstijo se koncerti, prireditve za otroke pa tudi druženja 
ob sejemskih stojnicah.

Na prvo decembrsko soboto so se v mestu prižgale luči, ob praznični razsvetljavi pa se je 
na koncertu Alenke Godec zbralo ogromno domačinov in gostov, ki so pospremili tudi 
blagoslov letos kar treh božično-novoletnih dreves.

Veliko veselja je že prvi teden v praznični Kranj prinesel Miklavž, ki je med otroke prišel s 
svojim spremstvom. Po božičnih prireditvah bo otroke naslednjo soboto v središču starega 
Kranja obiskal še Dedek Mraz. 

Izvirna in sedaj že uveljavljena okrasitev z lučmi v Prešernovih verzih je v starem Kranju 
letos še dopolnjena. Dodatna okrasitev je na Mohorjevem klancu in v Tomšičevi ulici, vse 
mesto pa je praznično razsvetljeno.

Svoje veje je razširil Čudežni gozd, ki ponuja animacije za otroke, poleg tega pa tudi 
kakšen prigrizek in topel čaj. Na Poštni ulici v svoje zavetje še vse do konca tega meseca 
vabi tudi Božična vas. 

Na druženje in rekreacijo vabi odprto mestno drsališče na Slovenskem trgu. Drsališče je 
med tednom odprto od 15. do 21. ure, ob koncu tedna in med prazniki pa od 9. do 21. ure. 
Poskrbljeno je za izposojo drsalk ter okrepčilo s toplimi napitki in prigrizki.

Božičku je okrašeno mesto tako všeč, da je na Glavnem trgu postavil hišico, najbolj pridni 
pa se lahko usedejo tudi na njegove sani. Za fotografiranje je v mestu pripravljena tudi 
božična foto soba. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin


