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Dobri možje, ki pridejo decembra, so znamenje 
miru, upanja, prazničnosti, topline in dobrote. Če 

zraven pridamo še Prešernove verze, ki krasijo naše 
mesto, kmalu prijetno zadiši po srčnosti, sreči, 

vrednoti življenja …, po čemer vsi najbolj hrepeni-
mo. Decembra bo na ulicah, posebno še na Kranski 
kuhni, dišalo prav po tem. Ambasadorji dobre volje 
bodo namreč kuhali za dober namen in tako omo-

gočili nekaj prazničnega veselja tudi ljudem iz naše 
bližine, ki to najbolj potrebujejo. 

Ves december bo obarvan s srčno kulturo. S škra-
tom Krančkom bomo pletli venčke, si izmenjavali 
igrače in izdelovali voščilnice, ki bodo obdarovan-

cem polepšale praznične dni. Pomislili smo tudi na 
potepuške živali. Tople odeje in drugo opremo zanje 

bodo zbirali v Kranjski hiši.
Ritem, zvok in prešerno valovanje bodo na ulicah 

Kranja vsak dan. Prijazno in srčno vas vabimo v 
mesto, zagotovo bomo ogreli vaše pete in srce. 
Pripravili smo pester program in priložnosti za 

prijateljski stisk rok in prijazen klepet bo dovolj. Na 
sprehodu skozi praznično okrašeno mesto pa obi-

ščite še trgovine, adventne stojnice in drsališče ter 
se pogrejte v mestnih kavarnah.

Zavod za turizem in kulturo Kranj 
vam vošči srečno, zdravo in  

uspešno leto 2020!

Suzana P. Kovačič

Kranj – "Investicija je stala 
okrog 900 tisoč evrov, a je 
za končno številko še pre
zgodaj. Kot vse dosedanje 
smo jo pokrili iz lastnih 
sredstev, iz presežka prihod
kov nad odhodki, ki jih pre
teženo ustvarimo z opravlja
njem dodatne tržne dejav
nosti. Zato se našim ustano
viteljicam, gorenjskim obči
nam, zahvaljujem za zaupa
nje, da lahko ta denar vlaga
mo izključno v razvoj lekar
niške dejavnosti,« je na ne
davni slovesnosti ob odprtju 
prenovljene Lekarne Kranj 
poudarila direktorica Go
renjskih lekarn Romana Ra
kovec. Zamenjali so vse in
štalacije in preuredili vse 
prostore, ki so dobili najso

dobnejšo opremo. Nič več ni 
ločen drogerijski oddelek, je 
pa fizično ločen prostor za 
svetovanje. Pred prostorom 
za opravljanje dežurstva so 
uredili čakalnico. Stavba je 
na novo strelovodno oprem
ljena, na novo je urejeno po
žarno varstvo, pred vhodom 
v dežurno službo so name
stili defibrilator. Tudi dežur
na lekarna, ki je bila začasno 
preseljena v Zdravstveni 
dom Škofja Loka, že deluje 
na tej stari lokaciji. 
Kranjski župan Matjaž Ra
kovec je pohvalil Gorenjske 
lekarne, ker se odzivajo na 
potrebe družbe tudi z odpr
tjem Demenci prijaznih točk 
v vseh njihovih enotah, obe
nem pa pohvalil tudi prenov
ljene prostore ter skrb zapo
slenih za naše zdravje. 

Odprli prenovljeno 
Lekarno Kranj
Gorenjske lekarne so odprle povsem prenovljeno, 
tehnološko dovršeno Lekarno Kranj. Tudi 
dežurna služba že deluje na tej stari lokaciji.

Ob tej priložnosti so v Lekarni Kranj odprli tudi Demenci 
prijazno točko. Od leve Romana Rakovec, predsednica 
Društva Spominčica Štefanija L. Zlobec in Matjaž Rakovec. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Dan rojstva našega 
največjega pesnika France
ta Prešerna, 3. december, je 
tudi praznik kranjske obči
ne, po tradiciji pa je to tudi 
priložnost za začetek Pre
šernega decembra. Tako se 
bo to nedeljo, 1. decembra, 
praznično razpoloženje za
čelo s prižigom lučk ob 17. 
uri na Glavnem trgu ter na
daljevalo z osrednjo pra
znično prireditvijo, slavno
stno akademijo v Prešerno

vem gledališču. Z željo, da 
bi podelitev spremljalo čim 
več občank in občanov, bo 
na pročelju gledališča tudi 
neposreden prenos slove
snosti.
Na prireditvi bodo podeljena 
tudi zaslužena priznanja in 
nagrade za letošnje leto.
Naziva častni občan bosta 
prejela zakonca Andrej in 
Marija Štremfelj. Andrej 
Štemfelj je alpinist in gorski 
vodnik, eden najboljših hi
malajskih plezalcev na sve
tu. Nekaj izjemnih rezulta

tov sta dosegla tudi skupaj s 
soprogo Marijo. Kot dolgole
tna življenjska sopotnika si 
vse dosežke enega in druge
ga delita. "Priznanje mi izre
dno veliko pomeni, saj sem 
z dušo in srcem Kranjčanka. 
Priznanje ljudi, ki živijo ob 
meni in z menoj, se mi zdi 
zato še posebno dragoceno 
in mislim, da je res iskre
no," pravi Marija Štremfelj, 
podobno pa razmišlja tudi 
njen soprog Andrej. 
Sta tudi prva zakonca, ki bo
sta hkrati postala častna ob

čana Kranja, čeprav sta med 
kranjskimi častnimi občani 
tudi že zakonca Tatjana Do
lenc Veličković in Milivoj 
Veličković Perat.
"Da bova dobila naziva čas
tnih občanov, sva izvedela 
na trekingu v Himalaji, ko 
nama je hčerka poslala čla
nek s sliko iz Gorenjskega 
glasa," pravi Marija Štrem
felj in dodaja, da sta bila 
ravno takrat nekje na višini 
Triglava. 

Slovesno za praznik
Mestna občina Kranj svoj praznik obeležuje na dan obletnice rojstva Franceta Prešerna. Letos bo 
slavnostna akademija s podelitvijo priznanj in nagrad potekala to nedeljo v Prešernovem gledališču. 

Letošnji nagrajenci z županom Matjažem Rakovcem in predsednikom Komisije za nagrade in priznanja Igorjem Velovom
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Prenova  
po načrtih
Junija so se začela gradbena 
dela dozidave in 
rekonstrukcije vrtca in 
podružnične Osnovne šole 
Simona Jenka – Center, kot 
ugotavljajo na občini, pa 
prenova poteka po načrtih.
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Odlični pogoji 
za delo
Letos poleti je vlogo 
pomočnika glavnega trenerja 
Primoža Troppana pri AVK 
Triglav Kranj prevzel mladi 
srbski vaterpolski 
strokovnjak Zoran 
Milenković.

stran 17

OBČINSKE NOVICE

Prižgale se bodo 
praznične luči
Prvi decembrski dan bo v na-
šem mestu na moč prazni-
čen: poleg slavnostne akade-
mije ob občinskem prazniku 
bo v mestu zasvetilo 250.000 
prazničnih luči. 
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

Prenovili so dvorano
Prejšnji teden so v Mavčičah 
slovesno odprli obnovljeno 
večnamensko Dvorano Si-
mona Jenka, domačini pa so 
bili veseli še ene novosti, 
Mavške tržnice.

stran 8

KULTURA

Umetniki za dijake 
Gimnazija Franceta Prešer-
na ima stalno zbirko likovnih 
del, darilo članov Likovnega 
društva Kranj. 
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ŠPORT

Med najboljšimi 
slovenskimi golfisti
Enaindvajsetletni Vid Slavec 
iz Besnice sodi med deset 
najboljših golfistov v Slove-
niji. Prve korake  v svet golfa 
je naredil pri treh letih.
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Kranj – Aljoša Brlogar je 
novi ravnatelj Gimnazije 
Kranj, a na šoli kot profesor 
matematike deluje že 15 let 
in kot pedagog uživa ugled 
tudi v slovenskem prostoru. 
Je soavtor prvega elektron
skega učbenika matematike 
pri nas, usmerja nekatere 
raziskovalne projekte, zelo 
dobro pa se je znašel v kole
ktivu in dobro sodeluje s 
sodelavci. Obenem je bil 
načelnik Alpinističnega 
odseka Kranj in je dajal 
zagon kranjskemu športne
mu plezanju. Bil je dijak 
šole, ki jo danes vodi, in tudi 
zaradi tega, pravi, mu Gim
nazija Kranj že leta in leta 
veliko pomeni in je stalnica 
njegovega življenja. Mesto 
ravnatelja pa je zanj tudi 
velik izziv, ker je prejšnji 
ravnatelj vodil šolo 23 let in 
k njenemu razvoju ogrom
no prispeval. Prav zaradi 
tega, ker želi, da bi bila vse
bina šole tako v pridobljenih 
izkušnjah kot novi energiji 
za njen razvoj, je k sodelova
nju povabil prejšnjega dol
goletnega ravnatelja Franca 
Rozmana, ki je njegov 
pomočnik. Prednost šole 
kot pomembne kranjske 
izobraževalne ustanove je 
po njegovem tradicija, ker 
so klasična znanja dragoce
na in pomembna ne glede 
na hiter razvoj družbe. Zato 
je znanje, pridobljeno na 
kranjski gimnaziji, bilo in je 
odlična osnova za študij. 
Šola mora ob vsem tem ujeti 
pravo razmerje med sodob
nimi načini in prijemi pri 
pridobivanju znanja dijakov, 
ki so seveda soočeni tudi s 
klasično izvedbo pouka. 
Širina znanja, ki ga dijaki 
dobijo v tej za mesto in regi
jo res legendarni ustanovi, 
pa je temelj za njihov spo
prijem s prihodnostjo, 
ambicijami, hotenji. Gim
nazija ohranja pri tem svojo 
znano in cenjeno vlogo. Nje
na prostorska umeščenost v 
Kranju je eden od adutov, da 
dijaki dojamejo mesto in 
njegov razvoj ter seveda nje
govo zgodovino in tradicijo. 
Posebej na kulturnem pod
ročju je po oceni novega rav
natelja bilo narejeno ogrom
no, ker je kranjska gimnazi
ja šola z izrazitim posluhom 
za kulturo, umetnost in je s 
svojimi projekti mnogokrat 
opozorila nase vso Sloveni
jo. Novi ravnatelj želi ohra
niti tak utrip šole, obenem 
pa poudarja potrebo in 
hotenje po tem, da je Kranj 
»pametno mesto« z vsemi 
pridobitvami, ki jih prinaša 
digitalna družba. Mesto 
izjemne industrijske tradi

cije torej tudi z mladimi, 
znanja in tudi idej polnimi 
ljudmi postaja del sodobne
ga okolja. Kot pravi Aljoša 
Brlogar, si želi, da bi se 
mladi po tem, ko odidejo 
študirat in pridobijo nova 
znanja, izobrazbo in poklic, 
vrnili domov in dali Kranju 
in Gorenjski čim več tiste
ga, kar nam dolgoročno 
jamči razvoj. Prepričan je, 
da bo sam s svojimi sodelav
ci znal in zmogel kranjski 
gimnaziji ohraniti sloves in 
ga še nadgraditi, ker je vsa
ka šola živ organizem, poln 
sprememb.
Franc Rozman je rekorder 
med ravnatelji po dolžini 
vodenja šole in 54letni 
Kranj čan se je že po tej plati 
zapisal v njeno zgodovino. 
Poudariti je treba, da je znal 
vedno presenetiti širšo jav
nost s projekti in dosežki, ki 
so močno odmevali v sloven
skem prostoru. Zlasti na 
področju umetnosti je z 
glasbenimi uspehi kranjska 
gimnazija »osvojila« tako 
slovensko prestolnico kot 
vso državo in s tem ustvarila 
in negovala sloves šole, kjer 
ni vse le pouk, ampak je 
paleta drugih aktivnosti izre
dno široka in tudi kakovost
na. Pri tem velja omeniti 
tako posluh za šport in mno
ge znane športnike, ki so 
obiskovali Gimnazijo Kranj, 
kot tudi druge pomembne 
spremembe: že deseta gene
racija maturantov programa 
mednarodne mature bo za
ključila šolanje prihodnje 
leto in kranjska šola je ena 

od treh s takim programom 
pri nas. Konfucijeva učilnica 
je tudi posebnost, odraža pa 
hotenje ravnatelja, da vsak 
sodelavec, sodelavka in vsa
ka dijakinja ali dijak v šoli 

najde neki drobec veselja 
zase, neko zadovoljstvo, ki 
mu bo pomenilo več kot le 
ustaljen proces. In tako je 
šolo ravnatelj znal bogatiti 
prav s sproščanjem pobud 
in novimi in novimi projek
ti, ki so pokazali in dokazali, 
da izročilo preteklih genera
cij ostaja in se nadgrajuje. 
Njegova osebna zgodba je 
tudi boj za lastno zdravje, 

ker se dolga leta spopada z 
boleznijo ledvic. A pri tem je 
skušal kar največ dajati šoli 
in tudi zaradi te nesebičnos
ti, odrekanja postal silno pri
ljubljen in cenjen. Svoje ose
bne stiske je znal vedno 
potisniti na obrobje in še 
danes pravi, da si mora vča
sih dopovedovati, da mu vse
ga ni več treba narediti. Novi 
ravnatelj ga je povabil, da je 
njegov pomočnik, in zdaj 
skušata svoje delovanje 
organizirati tako, da vsakdo 
od njiju uveljavlja svoje pre
dnosti v korist šole. Manj 
gre za neki uraden odnos, 
bolj gre za skupno delo. Biv
ši ravnatelj pravi, da je pri
spevek njegovega nasledni
ka pomemben na področjih, 
kjer je sam že precej za 
časom. Dejansko pa je bila 
ves čas njegova odlika, da je 
znal začutiti in podpreti pro
jekte, ki so bili pred časom 
oziroma so vzbujali veliko 
pozornost. Prav zaradi težav 
z zdravjem, ki niso nedolž
ne, se je že pred leti odločil, 
da bo to njegov zadnji man
dat. Kot ugledna osebnost je 
bil politično aktiven do lani. 
Kot mestni svetnik se je odli
koval s preudarnostjo in 
politikantstvo mu je bilo 
tuje. Ocenjuje pa, da pri pri
zadevanjih za spremembe 
na različnih področjih kot 

politik ni bil posebej uspe
šen, a brez zagrenjenosti v 
isti sapi potrjuje, da »se ima
mo v Kranju in Sloveniji 
čisto dobro«. Zrelost in 
izkušnje, pridobljene skozi 
leta vodenja šole in poznava
nja stvarnosti našega okolja, 
pa prispevajo k temu, da ko 
ga zaradi kake neumnosti (v 
šolstvu ali nasploh) zgrabi 
jeza, počaka, da ga mine …

Izkušnje in nova energija 
za razvoj Gimnazije Kranj
Ponujamo vam portreta dosedanjega in novega ravnatelja Gimnazije Kranj, ki je dala in bo dala 
dragoceno znanje, izkušnje generacijam mladih Kranja in Gorenjske.

Mag. Aljoša Brlogar / Foto: Tina Dokl

Mag. Franc Rozman / Foto: Tina Dokl

Kranj – »Odraščal sem samo 
z mamo. Očeta sem videl le 
enkrat v življenju. Z mamo 
sva se ves čas selila po najem
niških stanovanjih. Zelo je 
bilo težko. Mama je imela 
zdravstvene težave. Sam sem 
v šoli popustil … Sedaj bi rad 
dokončal srednjo šolo, za 
katero plačujem izpite, in če 
bo le mogoče, bi se rad vpisal 
na fakulteto. Borim se s svo
jimi strahovi, vendar verja
mem, da mi bo uspelo.« 

»Sem 22 let stara študentka, 
invalidka. Ob rojstvu so mi 
postavili diagnozo zatrdelo
sti sklepov (artrogripozo). 
Da lahko hodim, imam za to 
posebno izdelane opornice. 
Rada sem v 'pogonu'. Četu
di imam omejene možnosti, 
želim izkusiti življenje v 
polni meri in biti čim bolj 
samostojna. Z mamo, ki 
ima minimalen dohodek, 
komajda shajava. Z očetom 
nimam stikov. Želim si 
opraviti vozniški izpit, saj 
mi tako ne bo treba vsakič 
znova prositi za prevoz sose
dov ali prijateljev, temveč se 
bom odpeljala sama. Odpel
jala na terapije. Odpeljala na 
izlet. Odpeljala v neznano. 
In tega si srčno želim.«
»Jaz spim z dvema otroko
ma na kavču, mož spi na 
tleh na posteljnem vložku, 
osnovnošolski otrok pa ima 
manjšo sobico. Živimo pri 
mojih starših. Oba z možem 
sva ostala brez službe. V 
času, ko sva še oba imela 
službo, smo stanovanjski 
problem reševali s stano

vanjskim hipotekarnim kre
ditom. Sedaj zaostajamo že 
s štirimi neporavnanimi 
položnicami. Skrbi me za 
otroke. Skrbi me za nas.«
To je le del žalostnih, a žal 
resničnih izpovedi ljudi, ki 
jim je sreča obrnila hrbet. 
Niso edini. Nešteto jih je. 
Ker V Kranju dobro v srcu 
mislimo, bomo na pobudo 
župana Kranja, v sodelovan
ju z Društvom prijateljev 
mladine Kranj, Centrom za 
socialno delo Kranj, tremi 
osnovnimi šolami v Kranju 
ter z Društvom upokojencev 
Kranj, v mesecu decembru 
zbirali dobrodelna sredstva 
za izbrane ranljive družine 
in posameznike. 
Humanitarna sredstva lahko 
donirate s sklicem 00 500
21112019 na TRR Društva 
prijateljev mladine Kranj 
SI56 6100 0000 5487 540 
(odprt je pri Delavski hranil
nici Ljubljana) ali pa preko 
SMSdonacije na številko 
1919 s ključnima besedama 
Kranj1 in Kranj5, kjer s po
slanim sporočilom donirate 1 
evro oziroma 5 evrov. Glaso
vati je možno preko operater
jev Telekom, Telemach in A1.
V središču Kranja se bo 7., 14. 
in 21. decembra od 10. do 12. 
ure odvijalo tudi dobrodelno 
kuhanje ter 27. decembra od 
17. do 19. ure, ko bo na dan 
županovega koncerta tudi 
podelitev zbranih sredstev. 
»Boljše življenje lahko v Kra
nju ustvarimo skupaj, zato 
bomo veseli, če boste s svo
jim prispevkom pripomogli 
h kakovostnejšemu življenju 
izbranih družin in pripomo
gli k lepšemu jutri. Vrnimo 
jim upanje in do stojno življe
nje. V Kranju dobro v srcu 
mislimo in skupaj zmoremo 
več," je povedal župan Mat
jaž Rakovec.

V Kranju dobro  
v srcu mislimo
V decembru bomo zbirali dobrodelna sredstva za 
izbrane ranljive družine in posameznike. 

Boljše življenje lahko v 
Kranju ustvarimo 
skupaj, zato bomo 
veseli vseh prispevkov.
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Inventura

Konec novembra se zaklju
čuje četrta sezona sistema 
KRsKOLESOM. Storitev bo 
uporabnikom ponovno na 
voljo predvidoma v začetku 
marca prihodnje leto. Takrat 
bosta v sistemu tudi dve 
novi postaji: Park Brdo in 
Kulturni dom v Predosljah. 

Kolesa čez zimo  
v hramboKranjski sodelavni prostor oziroma t. i. coworking prostor v 

novembru praznuje četrto obletnico delovanja. Skupni pro
jekt Mestne občine Kranj in BSC, Regionalne razvojne agen
cije Gorenjske se je v zadnjih štirih letih razvil v prepoznaven 
projekt, v katerem delujejo mladi, talentirani in podjetni.

Štiri leta Kovačnice

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog v 
Mestni občini Kranj je v prostorih Gimnazije Franceta Pre
šerna organizirala predavanje Dejavniki uspeha in zadovolj
stva v življenju naših otrok. Športni psiholog dr. Matej Tu
šak, profesor na Fakulteti za šport, je predaval o uspehu, 
pomembnosti motivacije, samozavesti, samomotivaciji, 
samodisciplini ter pomanjkanju in pomenu odgovornosti. 

Predavanje Dejavniki uspeha in zadovoljstva

Še vse do četrtega decembra si lahko v Galeriji Mestne ob
čine Kranj ogledate razstavo Slovenski velikani. Pet dijakinj 
kranjske gimnazije je »v maniri starih mojstrov« na risbah 
upodobilo dvanajst pomembnih ljudi za slovenski narod. 
Sprva bi risbe morale krasiti zgolj koledar, a so postale tudi 
del potujoče razstave.

Razstava Slovenski velikani
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Mestna občina Kranj je sku
paj z Društvom general Ru
dolf Maister Kranj pripravila 
spominsko slovesnost ob 
državnem prazniku, ki ga v 
Sloveniji praznujemo 23. 
novembra. Govornika pod
župan Janez Černe in v ime
nu društva mag. Franc Roz
man sta poudarila zaveza
nost generala svojemu na
rodu, ki je preprečil oženje 
geografskih in kulturnih 
meja Slovenije. Program 
slovesnosti so prispevali di
jaki Gimnazije Kranj.

Počastitev dneva 
Rudolfa Maistra

Župan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec je na 12. 
Vinski poti v rovih pod Kra
njem gostil veleposlanike in 
gospodarstvenike. Nad do
godkom so bili navdušeni 
prav vsi povabljeni gostje. 

Veleposlaniki v Kranju

"Zelo nerodno mi je o tem go
voriti in morda se vam bo zde
lo nemogoče. Večino dni živim 
v strahu. Bojim se izvršbe in 
izgube doma, ker ne morem 
plačati vseh položnic. Nikoli si 
nisem mislil, da me bo življe
nje pripeljalo do točke, ko se 
bodo moji otroci prerekali za 
edini kos sadja v našem domu 
– banano, ki jo je eden od njih 
prinesel iz šole, od malice. 
Oba z ženo sva izgubila služ
bi. Kam naj gremo, če nas iz
selijo iz stanovanja?"
To je anonimna zgodba, ki je 
žal podobna zgodbam mnogih 
družin v naši okolici. Kot žu
pan se srečujem z zelo različ
nimi ljudmi, ki mi pripovedu
jejo svoje življenjske situacije. 
Med njimi so tudi takšni, ki so 
se znašli v hudih težavah. Na
nje ne smemo pozabiti v pri
hajajočem prazničnem času, 
ko bodo naše misli usmerjene 
predvsem v zabavo in druže
nje. Že čez dva dni bomo na
mreč zakorakali v najbolj vesel 
mesec leta. 
Na prvo adventno nedeljo 
bomo v tretji največji slovenski 
občini prižgali praznične luči. 
Takoj zatem se bomo v mes
tnem gledališču poklonili na
grajencem Mestne občine 
Kranj za leto 2019. Slavnos
tno prireditev bomo prenašali 
na Gorenjski televiziji ter na 
Tržič TV. Za vse obiskovalce 
mestnega središča pa se bo 
pred gledališčem prireditev 
predvajala v živo na velikem 
zaslonu. 
Mesec december je tudi mesec 
želja, obdarovanja, izrekanja 
pozornosti ter zahvale. Želim 
si, da bi posamezniki v stiski 
lahko doživeli nekaj mirnih 
trenutkov. Da bi v njih prižga
li iskrico upanja. Zato vas va
bim, da se pridružite akciji V 
Kranju dobro v srcu mislimo, 
prek katere bomo s pomočjo 
Društva prijateljev mladine 
Kranj zbirali finančna sred
stva za družine v stiski. Ne 
zato, ker se jutri sami lahko 

znajdemo na njihovem mestu. 
Ne zato, da si očistimo vest. 
Temveč zato, ker nam je mar. 
Ker želimo s skupnimi močmi 
spremeniti našo družbo na bo
lje. Za nas vse. 
Dobrodelno akcijo smo sicer 
začeli že konec novembra s 
prireditvijo izbora županove
ga vina. Iskrena hvala vsem, 
ki ste prišli in darovali za do
ber namen, kot tudi vsem vi
narjem za sodelovanje in 
Marku Arvaju za kulinarič
no spremljavo. Akcija bo po
tekala še skoraj ves december. 
Sedmega vas dopoldan tako 
vabim v stari Kranj, kjer bom 
dokazoval svojo kuharsko 
spretnost. Celoten izkupiček 
moje kuhinje bo šel v dobro
delne namene. Tako bo tudi 
naslednje sobote v decembru, 
le da me bosta kdaj dopolnila 

ali zamenjala podžupana Ja
nez Černe in Robert Nogra
šek. Praznični december 
bomo zaključili v petek, 27. 
decembra, s tradicionalnim 
Županovim koncertom. Ta
krat nas bo zabaval Jan Ple
stenjak. Tedaj bomo tudi ob
javili, kako smo se v dobrodel
ni akciji izkazali Kranjčani 
in vsi drugi, ki nas bodo pod
prli na poti do lepšega jutri. 
Želim vam vesele decembrske 
dni. Namenite obisk ali pisa
no besedo svojim najbližjim, 
mogoče tudi tistim, ki jih že 
dolgo niste videli ali slišali. Se 
vidimo na kranjskih ulicah, ki 
bodo decembra ponujale pester 
program za vse obiskovalce. 
Res bo živahno in lepo. 

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Devetič: mar nam je

Vabim vas, da se pridružite akciji V Kranju 
dobro v srcu mislimo, prek katere bomo s 
pomočjo Društva prijateljev mladine Kranj 
zbirali finančna sredstva za družine v stiski.  
Ne zato, ker se jutri sami lahko znajdemo na 
njihovem mestu. Ne zato, da si očistimo vest. 
Temveč zato, ker nam je mar.

Kranj – Mestna občina Kranj 
se je v podporo ozaveščanju 
o diabetesu in raku trebušne 
slinavke tudi letos pridružila 
nacionalni akciji in v noč
nem času osvetlila pročelji 
dveh stavb. Tako sta se v 
okviru praznovanja svetov
nega dne sladkorne bolezni, 
to je 14.  novembra, ki ga 
obeležuje tudi Društvo dia
betikov  Kranj, pročelji stav
be na Slovenskem trgu 1, 
kjer delujeta Upravna enota 
Kranj in uprava Mestne ob
čine Kranj, ter stavbe Gim
nazije Franceta Prešerna v 
nočnih urah odeli v modro 
svetlobo, razpoznavno barvo 
ozaveščanja o diabetesu. 

Ob svetovnem dnevu tre
bušne slinavke, to je 21. 
novembru, se je tudi Me
stna občina Kranj pridruži
la gibanju, ki je potekalo v 
številnih državah po Evropi 
in svetu. V okviru nacio
nalne kampanje ozavešča
nja z osvetljevanjem osre
dnjih objektov v mestih, ki 
poteka pod geslom Skupaj 
smo v tem!, so pročelja 
stavb na Slovenskem trgu 1 
in Gimnazije Franceta Pre
šerna v noči iz 21. na 22. 
november zažarela v vijoli
časti barvi, saj je ta barva 
zaščitna barva vseh aktiv
nosti ozaveščanja o ome
njeni bolezni. 

Pobudnik akcije Združenje 
EuropaColon Slovenija, ki 
zastopa bolnike z raki preba
vil in njihove svojce, v zad
njih dveh letih še posebej 
veliko pozornosti namenja 
raku trebušne slinavke. Gre 
za bolezen z eno najhujših 
statistik preživetja; pet let po 
diagnozi živi le še približno 
štiri odstotke bolnikov, pov
prečno preživetje od diagno
ze pa je 4,6 meseca. Na leto 
zboli okoli štiristo ljudi, oko
li 385 jih umre. Kot sporoča
jo iz združenja, pa lahko to 
žalostno statistiko spreme
nimo le z zgodnejšim odkri
vanjem bolezni in zaveda
njem o njej.

Osvetlitev v podporo 
ozaveščanju

Te dni ob Koroški cesti poteka zasaditev drevoreda, ki vklju
čuje drevesne sadike gabra in nižje grmovnice. Te bodo na
domestile odstranjene topole in breze, obstoječi mladi javor 
pa bo prestavljen. Območje urejanja bo poleg fizične in vi
zualne bariere pridobilo tudi dve novi klopi. Vse skupaj bo 
poenotilo in popestrilo prostor, hkrati pa bo ponudilo fizič
no in vizualno bariero proti Koroški cesti tudi pozimi, saj se 
listi gabra čez zimo ohranijo na vejah. Drevesa si bodo sle
dila na pet metrov, načrtovana pa je zasaditev 23 gabrov, ki 
bodo skupaj z ostalo zasaditvijo dušili hrup in filtrirali one
snaženje, ki ga povzroča bližnji promet. Za zasaditev je iz
brana vrsta Carpinus betulus fastigiata, stebrasti gaber, hitro 
rastoče drevo s stebrasto gosto krošnjo, ki v višino doseže 
tudi do 15 metrov, v širino pa do pet metrov. Listi stebraste
ga gabra so sveže zeleni, jeseni pa se obarvajo v rjavorume
no barvo. Gaber je zelo primerno drevo za urbano okolje, 
saj dobro prenaša sušo in onesnaženje, primeren je za za
saditev v vse tipe zemljin in je nezahteven za vzdrževanje.

Zasaditev novega drevoreda ob Koroški cesti

V počastitev mednarodne
ga dneva invalidov je v Avli 
Mes tne občine Kranj od 
včeraj, 28. novembra, odpr
ta razstava Invalidi nekoč in 
danes. Razstava bo na 
ogled vse do konca decem
bra v poslovnem času obči
ne. Na razstavi boste videli 
življenje invalidov skozi 
čas, s kakšnimi ovirami se 
spopadajo v vsakdanjem ži
vljenju. Predstavljajo se na
slednje organizacije: Med
občinsko druš tvo gluhih in 
naglušnih za Gorenjsko Au
ris Kranj, Center Korak, Za
poslitveni center Korak, 
Medobčinsko druš tvo Soži
tje Kranj, Druš tvo paraple
gikov Gorenjske, Medob
činsko društvo slepih in 
slabovidnih Kranj, Druš tvo 
vojnih invalidov Gorenjske 
Kranj, Medobčinsko druš
tvo invalidov Kranj in Var
stvenodelovni center Kranj 
ter Sonček – Zveza društev 
za cerebralno paralizo.

Invalidi nekoč in danes
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Alenka Štrukelj

Kranj – Evropska prestolni-
ca kulture (EPK) je največji 
projekt Evropske unije na 
področju kulture. Temelji 
na poudarjanju bogastva in 
raznolikosti evropskih kul-
tur ter skupne kulturne 
dediščine, spodbuja med-
kulturni dialog in medse-
bojno razumevanje med 
vsemi državljani Evrope. Od 
leta 1985 do danes je naslov 
evropska prestolnica kultu-
re prejelo že šestdeset mest. 
Med slovenskimi mesti je ta 
naziv nosil edino Maribor 
skupaj s partnerskimi mes-
ti, in to leta 2012. Tokrat 
ima eno od slovenskih 
mest, ki bodo kandidirala za 
ta naziv, spet priložnost, da 
se umesti na evropski kul-
turni zemljevid. Ker bomo 
leta 2025 obeležili 40-letni-

co projekta EPK, se ta naziv 
zato zdi še toliko bolj privla-
čen.
Mestni svet je že oktobra 
2018 sprejel sklep, da bo 
Kranj kandidiral na razpisu 
Ministrstva za kulturo za 
naziv evropska prestolnica 
kulture v letu 2025. Tokrat 
se je seznanil s potekom 
priprav kandidature. Do 
konca novembra mora Mes-
tna občina Kranj na Minis-
trstvo za kulturo vložiti ura-
dno namero, da bo mesto 
kandidiralo na razpisu, nato 
pa do 31. decembra letos 
oddati prijavo v slovenskem 
in angleškem jeziku, ki bo 
vsebovala podatke o sploš-
nem profilu mesta in regije, 
dolgoročno strategijo mesta 
in regije na področju kultu-
re, zasnovo, umetniško vizi-
jo in možnost izvedbe pro-
grama oziroma celotnega 

projekta skupaj z investici-
jami. Med februarjem ozi-
roma marcem 2020 se bodo 
nato vsa mesta, ki bodo 
oddala popolne kandidatu-
re, predstavila mednarodne-
mu svetu ocenjevalcev, ki ga 
sestavljajo neodvisni stro-
kovnjaki s področja kulture, 

kulturnega razvoja mest ali 
organizacije dogodka EPK 
ali podobnih mednarodnih 
kulturnih dogodkov. Deset 
strokovnih članov imenuje-
jo evropske institucije in 
organi, dva pa lahko imenu-
je Ministrstvo za kulturo v 
posvetovanju z Evropsko 

komisijo. Mesta bodo imela 
do konca prihodnjega leta 
možnost za dopolnitev in 
konkretizacijo svoje prijav-
ne knjige oz. »bid booka«, 
nato pa bo konec leta 2020 
oziroma v začetku leta 2021 
razglašen zmagovalec, ki si 
bo naziv delil skupaj s še 
enim nemškim mestom. 
Med leti 2021 in 2024 bo 
nato potekala faza priprave 
na izvedbo programa, ki ga 
mesto namerava izvesti v 
okviru leta nošenja naziva. 

Zakaj je pomembno, da 
Kranj sodeluje na razpisu
Evropska prestolnica kultu-
re prinaša mestu pozitivne 
učinke tako na področju 
kulture, pozitivno pa vpliva 
tudi na gospodarsko rast in 
turizem, prinaša ekonom-
ske in socialne koristi, pre-
poznavnost in ugled mestu 

ter dodatne turistične prilo-
žnosti. S povezovanjem raz-
ličnih organizacij in posa-
meznikov se gradi občutek 
skupnosti. Kandidatura 
Kranja z Gorenjsko pa je 
tudi priložnost za regenera-
cijo mest in povezovanje 
mest v regiji ter dvig njiho-
vega mednarodnega profila. 
Naziv omogoča krepitev 
podobe mest v očeh prebi-
valcev, ponuja nov veter v 
jadra kulturnega življenja, 
omogoča iskanje ravnotežja 
med ekonomskimi in ekolo-
škimi vplivi ter spodbuja 
okoljsko ozaveščenost v 
regiji, hkrati pa spodbuja 
tudi več kot dobrodošlo raz-
pravo o decentralizaciji in 
regionalizaciji države. Kan-
didatura za naziv EPK 2019 
sovpada s pripravo ključnih 
strategij za razvoj mesta in 
regije, še posebej z razvo-

jem lokalnega programa 
kulture, Regionalnim raz-
vojnim programom za 
obdobje 2021–2027, razvo-
jem Trajnostne urbane regi-
je ter Strategijo razvoja turi-
zma, ki jih upošteva tudi 
prijavna knjiga (»bid 
book«).
Ne glede na to, ali bo Kranj 
leta 2025 nosil naziv evrop-
ska prestolnica kulture ali 
ne, je to priložnost, da 
Gorenjska postane urbana, 
sodobna, kulturna, trajnost-
no naravnana in v prihod-
nost usmerjena regija – tako 
v očeh njenih prebivalcev, 
ljudi iz drugih regij kot tudi 
Evrope. Naziv evropska pre-
stolnica kulture je prilož-
nost, ki se pojavi le enkrat 
na okoli 15 let – Kranj in 
Gorenjska jo vsekakor 
nameravata kar najbolje 
izkoristiti.

Kranj za evropsko prestolnico kulture
Na novembrski seji se je mestni svet seznanil s potekom kandidature Mestne občine Kranj za naziv evropska prestolnica kulture v letu 2025.

Miran Šubic

Kranj – Občinski praznik bo 
tokrat vrhunec doživel v 
samem srcu mesta, v Pre-
šernovem gledališču, in 
tudi tokrat bodo v ospredju 
nagrajenci z različnih pod-
ročij. Ker je praznik posve-
čen rojstvu velikega pesni-
ka, bodo v ospredju tudi 
priznanja s področja kultu-
re. Obenem pa občinski 
praznik na prvi dan najbolj 
veselega meseca v letu 
najav lja tudi pester mesec, v 
katerem se bodo dogodki 
menjavali strelovito in bo 
zagotovo vsak našel tudi 
nekaj zase. Kot nam je pove-
dal Matjaž Logar iz podjetja 
Vigred, bodo do takrat v 

Kranju že obesili 11 kilome-
trov svetlobnih verig in prav 
prvi dan decembra bo zasve-
tilo okoli 250.000 luči. Že 
nekaj let je svetlobna okrasi-
tev posvečena Prešernu in 
to so obiskovalci in seveda 
Kranjčanke in Kranjčani 
zelo dobro sprejeli. Tudi 

zato marsikdo ocenjuje, da 
je po konceptu in izvedbi 
okrasitev Kranj prava pose-
bnost. Letos bo – na primer 
– Prešernova ulica dodatno 
raznolika.

Kranjčan, ki dolga leta sobi-
va z mestnim utripom, je 
Matjaž Beguš, ki mu lahko 
rečemo »cvetličar umetnik«. 
Ker tudi letos ne bo manjka-
lo presenečenj v mestu, je 
za eno poskrbel tudi on: 
lesene jaslice bodo zagotovo 
vzbujale radovednost in 

odzive. Kot nam je zaupal, 
gre za stilizirane in moder-
ne, a po sporočilu večno 
nove kranjske jaslice. Lani 
so bile prava privlačnost 
ledene, letos pa bo lesene 

mogoče videti, če se boste 
spustili do še ene posebnos-
ti letošnjega prazničnega 
Kranja: okrašenega lesenega 
mostu čez Kokro. Pogled 
nanj bo zanimiv tudi z bre-
gov ali pa z višje ležečega 
večjega mostu. To je pač tre-
ba videti!
Kot nam je zaupal Srečko 
Štagar z Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj, bo v mestu 
veselo tudi zato, ker bo moč 
slišati Andreja Šifrerja, 
mnoge bo privabil Jan Ple-
stenjak, na svoj račun bodo 
prišli ljubitelji glasbene nos-
talgije večnih Beatlov in tako 
naprej. V novo leto boste 
zaplesali z ansamblom Vic-

tory, seveda – zmagovalno!
Mesto Kranj bo tokrat svoje 
glavno prizorišče imelo na 
Glavnem trgu, v resničnem 
srcu mesta. Zato bo tam sta-
lo tudi božično drevo, ki vsa-
ko leto ponazarja vzdušje, ki 
ne bo pravo brez »kuhanč-
ka« in kakega prigrizka. 
Poskrbeli bodo tudi za naj-
mlajše, obiski »dobrih mož« 
so pač del decembra in pri-
čakovanja, da nam bo pri-
hodnje leto boljše, lepše. 
Vse podrobnosti o dogajan-
ju, posameznih prireditvah 
in dogodkih boste tudi 
tokrat našli v prilogi Utrip, 
ki je sestavni del Kranjskih 
novic in pravi kažipot sreča-

nja z vsem, kar nam prinaša 
mesec, v katerem si bomo 
velikokrat izrekli najlepše 
želje in voščili vse dobro. Pri 
tem tokrat še posebej opo-
zarjamo na humanitarno 
vsebino akcije, ki je namen-
jena pomoči potrebnim 
med nami. Z vsakim 
prispev kom in sodelovan-
jem bomo vsi skupaj doka-
zali in pokazali, da v »Kran-
ju res dobro mislimo« in za 
sočloveka v stiski znamo 
tudi kaj narediti. Tudi o tej 
res pohvale vredni akciji ob 
koncu iztekajočega se leta 
najdete podrobnosti v prilo-
gi Utrip. Vse dobro vsem 
nam, torej!

Prižgale se bodo praznične luči
Prvi decembrski dan bo v našem mestu na moč prazničen: poleg slavnostne akademije ob občinskem prazniku bo v mestu zasvetilo 250.000 prazničnih 
luči. Decembra torej morate priti v mestno središče.

Mestno središče bo namenjeno prijetnim decembrskim druženjem. / Foto: Primož Pičulin 

Kranj slovi po lepi okrasitvi, letos pa bo zasvetilo kar dvesto petdeset tisoč luči.

Mesto Kranj bo tokrat svoje glavno prizorišče 
imelo na Glavnem trgu, v resničnem srcu 
mesta. Zato bo tam stalo tudi božično drevo.
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Miran Šubic

Kranj – No, po drugi strani 
pa imajo tudi tisti, ki nimajo 
takih naprav in so povezani 
v javna omrežja te vrste, po-
dobne občutke.
A pri tako jasnih zadevah, 
kot so računi za storitve, ne-
jasnosti in občutki pač odpa-
dejo. Tako smo pripravili 
preglednice, ki s številkami 
najbolj prepričljivo pokažejo 
stroške občanov MO Kranj, 
in to tistih, ki imajo svoje 
male komunalne čistilne na-
prave ali greznice, in vseh 
drugih, ki so vezani na javno 
omrežje. Prav v javno omrež-
je smo v preteklih letih v 
Kranju ogromno vlagali tudi 
zaradi razpoložljivega evrop-
skega denarja. Tako so po 
desetletjih čakanja povezavo 
z javno kanalizacijo dobili v 
naseljih od Zgornjih Bitenj 
do Žabnice, podobna investi-
cija pa bo kmalu končana na 
drugem koncu Kranja, v Bri-
tofu in na Mlaki. Jasno pa je, 
da zlasti pri razpršeni pose-
ljenosti na obrobju mesta 
nikdar vsi ne bodo povezani 
na javno omrežje in so zanje 
rešitev male komunalne či-
stilne naprave. Za slednje je 
mogoče pridobiti tudi kredite 
Eko sklada. Sicer pa primer-
java plačil med kategorijami 
uporabnikov pokaže, da ima-
jo lastniki greznic za okoli 
3,50 evra nižji mesečni stro-
šek od priključenih na javno 

kanalizacijo, tisti z malimi 
komunalnimi čistilnimi na-
pravami so kakšnih 10 evrov 
na mesec »v plusu«, kar na 
eni položnici ni veliko, letni 

zneski pa seveda že dokazu-
jejo, da je še kako upoštevano 
to, da za čisto okolje ob svojih 
objektih najprej skrbijo (in v 
to vlagajo) sami.

Preglednice kažejo stro-
ške za javno omrežje ter 
za lastnike malih komu-
nalnih čistilnih naprav in 
greznic.

Kdo plačuje (pre)več?
Lastniki malih komunalnih čistilnih naprav se večkrat radi pritožijo, da so zneski na položnicah 
komunalnega podjetja previsoki, ker so pač sami vlagali znatna sredstva v urejanje odplak oziroma 
čisto okolje.

Priključen na kanalizacijo:

EM Količina Cena v EUR 
brez DDV

Vrednost  
v EUR

Vrednost  
v EUR z DDV

Omrežnina odvajanje mesec 1 4,81 4,81 5,27

Omrežnina čiščenje mesec 1 5,07 5,07 5,55

Odvajanje m3 16 0,0786 1,26 1,40

Čiščenje m3 16 0,2752 4.40 4,82

Okoljska dajatev m3 16 0,0528 0,84 0,84

Skupaj izdatki 14,72 17,88

Ima malo komunalno čistilno napravo:

 EM Količina Cena v EUR 
brez DDV

Vrednost v 
EUR

Vrednost  
v EUR z DDV

Omrežnina greznice mesec 1 0,70 0,70 0,77

Prevzem in ravnanje  
z blatom

m3 16 0,2800 4.48 4,91

Okoljska dajatev m3 16 0,0528 0,84 0,84

Skupaj izdatki  6,02 6,52

Ima greznico:

 EM Količina Cena v EUR 
brez DDV

Vrednost v 
EUR

Vrednost  
v EUR z DDV

Omrežnina greznica mesec 1 0,70 0,70 0,77

Prevzem in ravnanje  
z blatom

m3 16 0,2800 4.48 4,91

Okoljska dajatev m3 16 0,5283 8,45 8,45

Skupaj izdatki 13,63 14,12

Zbral: Igor Kalabić

Vprašanje: Parkirnina na 
železniški postaji 
Že nekaj časa se vozim z vla-
kom (Kranj–Ljubljana–
Kranj), ker je bila cenovno 
ponudba bolj ugodna kot avto-
bus. S ponovno uvedbo parkir-
nine (1,5 evra) je na žalost 
postal avtobusni prevoz spet 
konkurenčen. Prosim, razmi-
slite o smiselnosti pobiranja 
parkirnine, saj so s tem dražje 
vozovnice za vlak in posledič-
no prispevate k večjemu one-
snaženju.

Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Mestna občina ni lastnik 
parkirišča na železniški po-
staji Kranj. Parkirnino zara-
čunavajo Slovenske železni-
ce, ki so lastnik parkirišča.

Vprašanje: Kolesarske pove-
zave 
Na Cesti talcev in okoli otoka 
delavci prenavljajo pločnike 
in kolesarske poti. Kolesarska 
pot, ki pripelje iz smeri poko-
pališča proti centru mesta, se 
tik pred zavojem pred oto-
kom (pred pošto) naenkrat 
spusti na cestišče. To pomeni, 
da bi moral voznik v prime-
ru, če se predenj spusti, reci-
mo, družinska četica kolesar-
jev, pa tudi če bi prišel en 
sam kolesar, umakniti na 
nasprotni pas, s katerega pa 
lahko zaradi zgradbe, ki ra-
ste na otočku in je popolno-
ma onemogočila preglednost, 
nenadoma zapelje vozilo iz 
nasprotne smeri. Taka uredi-
tev je izjemno nevarna, še 
posebej, ker se manj izkušeni, 
mlajši kolesarji, za katere 
pravzaprav gradite kolesar-
ske steze, lahko popolnoma 
samozavestno spustijo na ce-
sto tega nevarnega odseka tik 
pred vozilom. Veliko manj bi 
bil nevaren, če kolesarske ste-
ze sploh ne bi bilo, saj bi bil 
potem voznik že ves čas na 
ravnini pozoren na kolesar-
ja, tako ga pa ta lahko nena-
doma tik pred ovinkom prese-
neti z desne, z leve pa ga 
prav tako lahko preseneti vo-
zilo. Na drugi strani je enaka 
zgodba. Na ozkem izteku oz. 
začetku otoka se tako lahko 
hkrati srečata dva avtomobi-
la in dva kolesarja, za name-
ček pa je otok zaradi novona-
stale zgradbe popolnoma ne-
pregleden. Kot kaže, ste prav 
tako predvideli, da bodo lju-
dje, tako kot smo doslej ubi-
rali po bližnjici čez otok in 
pri tem kršili cestnoprometne 
predpise, to zdaj počeli (če so 
moje informacije prave) sko-
zi informacijski center in po-
pravljalnico koles. Le da nas 
zdaj vozniki pri tem ne bodo 
opazili in jih bomo preseneti-
li pri prehajanju ceste sredi 
otoka. Najnovejša ureditev, 
po mojem mnenju, kar kliče 
po nesreči! Zato predlagam, 
da spremenite načrte in zgra-
dite kolesarsko stezo ob otoku 
pri pošti ves čas po pločniku. 
In da dobro premislite, kako 
bodo lahko ljudje varno preč-
kali otok, ki bo z zdajšnjimi 
»pridobitvami« postal še bolj 

obiskan. Sta do otoka po no-
vem predvidena prehoda za 
pešce? Druga stvar, na kate-
ro sem vas hotela opozoriti, 
pa je, da čeprav gre za obmo-
čje v bližini kar dveh osnov-
nih šol, dela potekajo na 
OBEH straneh hkrati. Tako 
lahko s svojega okna opazu-
jem, kako so matere z vozič-
ki, starejši ljudje in šolarji, 
pa tudi vsi drugi prisiljeni 
hoditi po cesti, ki je zaradi 
trakov, ki opozarjajo na dela, 
še bolj zožena. Dela na Cesti 
talcev niso ravno primer do-
brega načrtovanja in razmi-
sleka o tem, kako vplivati na 
varnost. Najprej bi bilo treba 
izvesti dela na eni strani in 
se šele nato lotiti druge stra-
ni. Sicer pa bravo, super, da 
bo Kranj pridobil tako veliko 
novih kolesarskih poti. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
V Kranju trenutno poteka 
gradnja kolesarske infra-
strukture in površin za pe-
šce v okviru operacije Kole-
sarske povezave v Kranju 
1–6, v sklopu le-te pa tudi 
izgradnja Centra trajnostne 
mobilnosti na otoku pri Po-
šti (vključno s prometno 
ureditvijo). Naj omenimo, 
da je skupna dolžina kole-
sarske infrastrukture, ki se 
na novo ureja znotraj vseh 
predmetnih povezav (merje-
no obojestransko), okoli 8,8 
km. V letošnjem letu bo 
predvidoma zgrajena vsa 
zgoraj navedena infrastruk-
tura, razen prometne povr-
šine, namenjene motorizi-
ranemu in kolesarskemu 
prometu v neposredni bliži-
ni Centra trajnostne mobil-
nosti, zaradi zagotavljanja 
stalne prevoznosti tega ces-
tnega odseka.
Za izgradnjo objekta Centra 
trajnostne mobilnosti z zu-
nanjo ureditvijo je bila izde-
lana ustrezna projektna do-
kumentacija in pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Na 
omenjenem odseku je pred-
videno, da se kolesarski pro-
met s kolesarske površine 
na pločniku spusti na vozi-
šče in nato poteka v obliki 
souporabe prometnega pasu 
skupaj z motornim prome-
tom. Souporaba prometne-
ga pasu bo na vozišču ozna-
čena s predpisano prometno 
signalizacijo. Hitrost bo na 
tem odseku omejena na 30 
km/h, izvedeni pa bodo tudi 
ukrepi za umirjanje prome-
ta v obliki ležečih policajev 
pred vstopom v krožišče, na 
prehodu za pešce in pred iz-
stopom iz krožišča. Za va-
ren dostop pešcev do objek-
ta Centra trajnostne mobil-
nosti bo na vsaki strani izve-
den ustrezen prehod za pe-
šce, ki bo nivojsko (v obliki 
ležeče ovire) dvignjen od 
vozišča. Izvajalec del je sku-
šal v največji možni meri 
izvajati dela najprej na eni 
in nato na drugi strani, kar 
mu je bilo tudi naročeno, 
tako da lahko promet pešcev 
poteka kar se da neovirano 
ter skladno z varnostnim 
načrtom.

Kotiček KrPovej

Kranj – Gre za razpise za so-
financiranje dejavnosti izva-
jalcev letnega programa 
športa, sofinanciranje kul-
turnih projektov in progra-
mov, programov nevladnih 
organizacij na področju so-
cialnega varstva, programov 
in projektov s področja mla-
dinske dejavnosti, progra-
mov veteranskih organizacij 
in programov upokojenskih 
društev.
Razpisi bodo objavljeni 6. 
decembra 2019 v Uradnem 
listu Republike Slovenije in 
na spletni strani www.kranj.
si. Rok za oddajo vlog je 8. 
januar 2020. Razpisno do-
kumentacijo za vse javne 
razpise dobijo zainteresirani 
na spletni strani Mestne ob-
čine Kranj www.kranj.si 
(pod rubriko Javni razpisi in 
naročila). Za javna razpisa 
za sofinanciranje progra-

mov veteranskih organizacij 
in programov upokojenskih 
društev je razpisna doku-
mentacija na voljo tudi v 
sprejemni pisarni Mestne 
občine Kranj (v ponedeljek, 
torek in četrtek od 8.00 do 

14.30, v sredo od 8.00 do 
16.30 in v petek od 8.00 do 
12.30).
Priporočamo, da se predla-
gatelji z vprašanji za uspe-
šno prijavo na e-razpise obr-
nejo na svetovalce s področij 
družbenih dejavnosti po 

predhodni najavi na indivi-
dualnih inštrukcijah, in si-
cer v ponedeljek in torek od 
8.00 do 14.30, v sredo od 
8.00 do 16.30 in v petek od 
8.00 do 12.30; za sofinanci-
ranje dejavnosti izvajalcev 

letnega programa športa 
Marko Trebec, pisarna 94, 
tel. št. 04 23 73 181, marko.
trebec@kranj.si; za sofinan-
ciranje kulturnih projektov 
in programov Neva Vehovec 
Iličić, soba 92, tel. št. 04 23 
73 162, neva.vehovec-ilicic@

kranj.si; za sofinanciranje 
programov nevladnih orga-
nizacij na področju social-
nega varstva Manja Vovk, 
soba 93, tel. št. 04 23 73 166, 
manja.vovk@kranj.si; za so-
financiranje programov in 
projektov mladinske dejav-
nosti, veteranskih organiza-
cij in programov upokojen-
skih društev Maja Pritekelj 
Brus, soba 89, tel. št. 04 23 
73 371, maja.pritekelj@
kranj.si.
Prijave za področja športa, 
kulture, sociale in mladine 
so izključno v elektronski 
obliki, za sofinanciranje 
programov veteranskih or-
ganizacij in programov upo-
kojenskih društev pa v kla-
sični, papirni obliki. Vsem 
bodočim prijaviteljem na 
javne razpise želimo uspe-
šno prijavo ter izvedbo pro-
jektov in programov.

Razpisi za družbene 
dejavnosti za prihodnje leto
Mestna občina Kranj najavlja javne razpise s področja družbenih dejavnosti za leto 2020.

Razpisi bodo objavljeni 6. decembra 2019 v 
Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni 
strani www.kranj.si. Rok za oddajo vlog je 8. 
januar 2020. Razpisno dokumentacijo za vse 
javne razpise dobijo zainteresirani na spletni 
strani Mestne občine Kranj.
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"Bila sva tako vesela, da sva 
celo skupino, ki sva jo vodi-
la, povabila na pijačo. Ko 
smo nazdravili, smo skupaj 
ugotovili, da sva priznanje 
dobila sedaj, ko sva še aktiv-
na, in to mi je všeč, saj na ta 
način lahko vsi več izvedo o 
najinem delu in življenju. 
Čeprav seveda z leti ne zmo-
reva več vsega, pa še vedno 
hodiva v gore in lahko vodi-
va trekinge v Himalajo," 
pravi Marija Štremfelj, ki je 
skupaj z Andrejem gotovo 
spodbuda mnogim. "Za čas-
tna občana naju je predlaga-
lo Planinsko društvo Kranj, 
ki letos obeležuje častitljivih 
120 let. Midva sva v alpiniz-
mu aktivna že skoraj petde-
set let in tudi spoznala sva 
se v društvu," še dodajata 
Štremfljeva, Marija pa poja-
snjuje, da je bila nekoč ena 
redkih plezalk, danes pa je 
deklet v alpinističnem odse-
ku celo več kot fantov. 
"Z Andrejem sva se najprej 
dogovarjala za plezalne ture, 
nato pa je preskočila iskra in 
sva postala par. Imava tri 
otroke in v naši družini je 

plezanje postalo način živ-
ljenja. Vsi otroci športno 
plezajo in Anže je tudi sele-
ktor naše mladinske repre-
zentance. Plezajo tudi že vsi 
trije vnuki; ker imamo pač 
doma plezalno steno, se vsi 
navdušeno vzpenjajo po 
oprimkih. S športnim pleza-

njem, ki je varno, se je nam-
reč izkazalo, da je tako giba-
nje za človeka prvinsko in ga 
imamo v sebi," še dodaja 
Marija, ki je vso delovno 
dobo zaposlena v Gimnaziji 
Kranj, letos pa bo postala 
upokojenka. Andrej je upo-
kojenec že od januarja.

Poleg nazivov častnega 
občana bo na nedeljski slo-
vesnosti župan Mestne obči-
ne Kranj Matjaž Rakovec 
podelil še nekaj drugih priz-
nanj in nagrad.
Nagrado Mestne občine 
Kranj bo prejelo Kulturno 
društvo Brdo Kranj za ohra-

njanje in bogatitev kulturne 
dediščine.
Listine o priznanju Mestne 
občine Kranj bodo prejeli: 
Bogdan Koci in Jakob Drmo-
ta za zgled in nesebično 
pomoč pri reševanju življenj 
in prvi pomoči pri zastoju 
srca, Biljana Djaković za 
doprinos pri delovanju Rde-
čega križa, Matjaž Jerala za 
ozaveščanje o pomenu in 
aktivnem delovanju za eko-
loško pridelavo in sožitje z 
naravo, Prostovoljno gasil-
sko društvo Bitnje ob 90-let-
nici delovanja in za skrb in 
zagotavljanje požarne var-
nosti v kraju in širše ter Pla-
ninsko društvo Kranj za raz-
voj planinstva ob 120-letnici 
delovanja.
Velike plakete Mestne obči-
ne Kranj bodo prejeli: Zvo-
nimir Debeljak za doprinos 
na področju smučarske ino-
vativnosti, Klub En korak 
več, društvo za pomoč ose-
bam po pridobljeni možgan-
ski poškodbi, za razvoj pro-
gramov za vsakodnevno 
pomoč osebam po možgan-
ski poškodbi in Mestna knji-
žnica Kranj za stalno delo in 
inovativne pristope pri spod-
bujanju branja vseh starost-
nih skupin.
Velike Prešernove plakete 
bodo prejeli: mag. Irena 
Jeras Dimovska za prispevek 
na področju restavratorstva, 

likovnega ustvarjanja in 
popularizacije likovne dejav-
nosti mesta Kranj ter Gregor 
Grašič in Primož Grašič za 
razvoj glasbene kulture v 
Kranju in širšo prepoznav-
nost Jazz Kampa Kranj.
Plaketi Mestne občine Kranj 
bosta prejela naš izjemno 
uspešen smučarski skakalec 
Robert Kranjec za dosežke 
na področju športa in staro-
sta kranjskega gospodarstva 
Ivo Miklavčič, ki je poznan 
tudi kot skrbni gospodar na 
področju stanovanjske grad-
nje v Kranju.
Prešernovo plaketo Mestne 
občine Kranj bo prejela Fol-
klorna skupina Sava, ki 
deluje v okviru Kulturnega 
društva Sava in dosega širše 
prepoznavne uspehe pri 
ohranjanju ljudskih plesov.
Nagrajenci so se še pred 
nedeljsko slovesnostjo sre-
čali na druženju v Panorami 
Stara pošta, kjer jih je nago-
voril tudi župan Matjaž 
Rakovec. "Moram priznati, 
da je v Kranju res veliko 
izvrstnih ljudi, vključno z 
vami, zato smo lahko pono-
sni, da smo Kranjčani. Že 
sedaj vam čestitam za nagra-
de in priznanja, ki ste si jih 
res zaslužili," je poudaril 
župan Rakovec, prav tako pa 
jim je čestital predsednik 
Komisije za nagrade in priz-
nanja Igor Velov.

Slovesno za praznik
31. stran

Marija in Andrej Štremfelj bosta nova častna občana mestne občine Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Mlaka pri Kranju – Naj spo-
mnimo: 30. januarja lani je 
v hiši na Dolenčevi poti na 
Mlaki odjeknila eksplozija, 
zaradi katere se je porušila 
približno polovica hiše. V 
času eksplozije je bila v hiši 
Ivanka Šenk, ki so jo gasilci 
rešili iz ruševin, zaradi poš-
kodb pa so jo odpeljali v lju-
bljanski klinični center. Z 
Ivanko stanuje hči Suzana, 
ki je bila v času eksplozije v 
službi. Mama in hči sta osta-
li brez strehe nad glavo in 
brez vsega premoženja. 
Zdaj začasno živita v občin-
ski garsonjeni na Planini v 
Kranju, kranjski občini sta 

za to možnost zelo hvaležni.
Po tem nesrečnem dogodku 
je stekla akcija pomoči. Pre-
ko Rdečega križa Slovenije, 
Območnega združenja 
Kranj, se je zbralo 26.220 
evrov. Odzvala se je tudi 
Župnijska karitas Kokrica, 
preko njih se je zbralo 8282 
evrov. Šenkovi se zahvaljuje-
ta za pomoč vsem, ki so 
sprožili humanitarno akcijo 
pomoči, in vsem, ki so doni-
rali: posameznikom, druš-
tvom, delovnim organizaci-
jam, sorodnikom, sosedom, 
sokrajanom, prijateljem, 
Svetu gorenjskih sindikatov 
..., vsakemu posebej, imeno-
vanim in neimenovanim. 
»Računava, da se nama bo 

finančno nekako izšlo, bova 
pa res postrgali vse do zad-
njega centa,« je povedala 
Suzana. Staro hišo so zaradi 
slabe statike morali podreti, 
na njenem mestu izvajalec 
del, SGP Beni, gradi novo 
»na ključ«. Gradnja je klasi-
čna, nova hiša bo manjša 
kot nekdanja, a dovolj velika 
za mamo in hči. 
Petinosemdesetletna Ivanka 
je povedala, da si je od stresa 
po eksploziji opomogla, pos-
ledic udarca v glavo ne čuti 
več, ostalo ji je nekaj sledi 
opeklin po obeh rokah. Kot 
sta še poudarili mama in 
hči: »V vsem tem žalostnem 
je dober vsaj občutek, da v 
nesreči nisva ostali sami.«

Uspešna akcija pomoči
Na mestu stare hiše na Mlaki pri Kranju, ki je bila močno poškodovana v 
eksploziji, svojo obliko že dobiva nova hiša. Mama in hčerka Ivanka in 
Suzana Šenk sta hvaležni vsem, ki so jima pomagali.

Ivanka in Suzana Šenk naj bi se v novo hišo vselili konec pomladi prihodnje leto. O
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ERASMUS+  EM2 projekt, v katerega sta vključeni naša zbornica OOZ Kranj in Ljud-
ska univerza Kranj, je mednarodni projekt, ki se navezuje na skupine ljudi iz ranljivih 
skupin. Cilj projekta je izboljšati spretnosti manj usposobljenih oseb, povečati moti-
vacijo, krepiti kompetence in izboljšati zaposlitvene možnosti. Navezali smo stike s 
podjetji in institucijami, nevladnimi organizacijami in lokalnimi organi.
V petek, 22. novembra 2019 smo v Kranju 
na Stari pošti podpisali slavnostni Sku-
pnostni sporazum. Dogodek je bil uspe-
šen, sporazum bo podpisalo 30 deležnikov 
v projektu. S svojim podpisom so podprli 
projekt župan MOK, Gospodarska zbornica 
Kranj, Gorenjske lekarne, Mestna  knjižnica 
Kranj, Zavod za zaposlovanje Kranj, Medob-
činsko društvo slepih in slabovidnih Kranj, 
Gorenjski sindikati ter različna podjetja. 

* * *

V okviru projekta Connect SME Plus (Interreg 
Slovenija -Avstrija) je Območna obrtno-po-
djetniška zbornica Kranj v torek, 26. novembra 
2019 organizirala »Poslovno srečanje podjetni-
kov treh dežel«, in sicer iz Slovenije, Avstrije ter 
Hrvaške.  Dogodek je potekal v Celju, kjer smo 
si najprej ogledali proizvodne procese v  podje-
tju ETRA, ki se ukvarja z robotizacijo in avtoma-
tizacijo ter  procesno tehnološkimi linijami. Po 
končanem ogledu  smo se odpravili v Pokrajin-

ski muzej Celje, kjer je potekal drugi del programa. Poudarek je bil na  B2B srečanjih in 
mreženju slovenskih, avstrijskih in hrvaških podjetnikov, ki mu je sledil plenarni del. 

* * *

RAČUNOVODSKI ZAJTRK bomo organizirali v torek, 10. decembra 2019 ob 8.30 v sejni 
sobi OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37. Teme: e-BOL, spremembe pri dohodnini, infor-
macija o Podjetniški varovalki SKB ter na koncu Nega kože pozimi s strani kozmetičarke.
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Poštni sistem se v Sloveniji spreminja 
že nekaj let, zato se v Pošti Slovenije 
prilagajajo spremenjenim okoliščinam 
poslovanja tudi s preoblikovanjem 
pošt v t. i. pismonoške pošte. Trenutno 
v Sloveniji posluje že več kot 50 pi
smonoških pošt. Omenjeni model 
pošt ni nov in je že dalj časa uveljav
ljen tudi v drugih evropskih državah. 
Pismonoška pošta posluje v dostav
nem avtomobilu in zagotavlja poštne 
in druge storitve na terenu. Pismonoša 
tako od ponedeljka do petka dostavlja 
in izroča pošiljke, sprejema pošiljke, 
omogoča plačila položnic, vplačilo 
poš tnih nakaznic, izplačilo zneskov z 
osebnih računov pri Novi KBM, proda
ja znamke, kuverte in dopisnice, sreč
ke in določen nabor trgovskega blaga.
Kadar boste želeli poštne storitve 
opraviti kar doma, vas bo pismonoša 
v okviru svojega delovnega časa obi
skal na domu. Gospodinjstva oz. upo
rabniki poštnih storitev lahko po tele
fonu naročite obisk pismonoše na 
domu, in to kadarkoli med delovnim 

časom pošte za naslednji dan. Če pa 
želite storitve opraviti še isti dan, mo
rate obisk naročiti najkasneje do 8. 
ure zjutraj. 
Pomembna novost oziroma prednost 
je tudi ta, da lahko naročite brezplač
no ponovno (drugo) dostavo priporo
čene in vrednostne pošiljke ali paketa, 
če ob prvi dostavi niste bili doma. To je 
še posebej dobrodošlo za manj mobil
ne prebivalce.

Strankam so tako na pismonoških po
štah na voljo enako kakovostne stori
tve kot na klasični pošti. Dosedanje 
izkušnje kažejo, da so uporabniki poš
tnih storitev na splošno zadovoljni z 
načinom izvajanja storitev na pismo
noških poštah. Z uvedbo pismonoških 
pošt se namreč kakovost izvajanja 
poš tnih storitev ne poslabša, pogosto 
je dostopnost storitev zaradi fleksibil
nosti pismonoš za uporabnike celo 
boljša. Pismonoške pošte so prijaznej
še predvsem do starejših ljudi in tistih 
kategorij prebivalstva, ki so kakorkoli 
omejeni pri gibanju oz. so manj mobil
ni, saj lahko storitve opravijo na svo
jem domu. 

Izplačilo gotovine na domu 
Pošta Slovenije svojim uporabnikom že 
sedaj omogoča izplačilo gotovine z 
osebnega računa pri Novi KBM brez 
obiska poslovalnice, in sicer gotovino 
izplača pismonoša na domu, in to ob 
dnevu, ki ga stranka sama določi. Vse, 
kar mora stranka storiti, je, da Pošti po
sreduje prošnjo za izplačilo na domu. 
To lahko sporoči tudi po telefonu.
Pismonoša se praviloma en dan pred 
želenim izplačilom oglasi pri stranki na 
domu in od nje pridobi potrebne po
datke za najavo oz. izvršitev izplačila. 
Na dan izplačila pismonoša dostavi že
leni znesek izplačila stranki na dom. 
Pred izročitvijo zneska še stranko iden
tificira na podlagi veljavnega osebne
ga dokumenta, stranka pa se podpiše 
na izplačilni dokument oz. listek ter 
prevzame gotovino.

Pismonoške pošte tudi v Sloveniji 

Vsa gospodinjstva so o ukinitvi 
kontaktne točke oz. preobliko
vanju pošte v pismonoško po
što obveščena 45 dni vnaprej, 
prav tako pa prejmejo na dom 
pisno obvestilo z vsemi infor
macijami, kako se dogovoriti 
za obisk pismonoše, kako naro
čiti določeno storitev ipd. Poš
tna številka in naziv pošte za 
naslavljanje poštnih pošiljk 
ostajata nespremenjeni.

Maša Likosar

Kranj – Predsednik RKS OZ 
Kranj Janez Frelih je skupaj 
s predsednico Rdečega križa 
Slovenije Vesno Mikuž med 
prostovoljci podelil dva bro-
nasta, osem srebrnih in dva 
zlata znaka RKS. Prejemni-
ka zlatih sta bila Andrej 
Gasser in Marija Komar. 

Metki Žibert so za opravlje-
no delo v Krajevni organiza-
ciji Rdečega križa Britof, 
kjer je aktivna že več kot tri-
deset let, podelili plaketo 
RKS. Med krvodajalci so se s 
priznanji zahvalili tistim, ki 
so petdeset-, šestdeset-, se-
demdeset-, devetdeset-, sto-
deset-, stopetdeset- in sto-
šestdesetkrat darovali kri in 
plazmo. Kri in plazmo je 
največkrat daroval Zoran Si-
tar, sledi mu Viktor Erzar in 
s stodesetimi darovanji Sta-
nislav Krese.
Sekretar RKS OZ Kranj 
Marjan Potrata je pojasnil, 

da je bilo na njihovem ob-
močju v letu 2019 dvanajst 
terenskih krvodajalskih akcij 
ter 28 akcij, ki so se jih ude-
ležili z avtobusi na lokacijah 
centrov za transfuzijsko de-
javnost Jesenice, Ljubljana 
in Izola. »Trenutno beleži-
mo iz naslova terenskih kr-
vodajalskih akcij 1724 krvo-
dajalk in krvodajalcev, kar je 

štiri odstotke več kot v lan-
skem letu, do konca leta pa 
pričakujemo, da bo vseh kr-
vodajalcev skupaj med 3800 
in štiri tisoč. Lahko se po-
hvalimo, da smo eno izmed 
območnih združenj, ki ima-
mo starostno skupino mlaj-
ših zelo veliko, in mislim, da 
po zadnji statistiki beležimo 
sedem odstotkov mladih, 
kar je malenkost več od slo-
venskega povprečja,« je pou-
daril Potrata, Frelih pa je še 
dodal, da si želijo pritegniti 
še več mladih, ki bodo v kr-
vodajalstvu prepoznali po-
membno vrednoto.

Priznanja prostovoljcem 
in krvodajalcem
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje (RKS 
OZ) Kranj je v začetku novembra na slovesnosti 
ma Mestni občini Kranj podelilo trinajst 
prostovoljskih in trideset krvodajalskih priznanj.

Predsednica Rdečega križa Slovenije Vesna Mikuž, 
prejemnica plakete RKS Metka Žibert in predsednik RKS 
OZ Kranj Janez Frelih / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Na dan slovenske hrane in tradicionalnega sloven-
skega zajtrka, 15. novembra, so bili Žitove košare dobrot 
deležni tudi v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj. Zajtrk so zaposlenim postregli že ob šesti uri 
zjutraj, ko je nočna izmena zaključevala delo, jutranja pa 
začenjala. Košara dobrot je poleg novega Žitovega Zajtrk 
kruha vsebovala še slovenski med, maslo, ekološka jabolka 
in čaj. Domačih dobrot so bile deležne tudi porodnice. Sicer 
pa so letos do 15. novembra v BGP Kranj imeli 1294 poro-
dov, kar sto več kot v enakem obdobju lani. 

Tradicionalni slovenski zajtrk tudi v porodnišnici

Z zajtrkom so postregli zaposlenim (na sliki) in 
porodnicam. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden si je 
skupaj s strokovnjaki kranj-
ski župan Matjaž Rakovec 
ogledal gradbišče ob Prešer-
novem gaju in se pozanimal 
glede opravljenega dela. 
»Prenova poteka po načrtih 
in drugo leto junija naj bi 
bila gradnja zaključena. 
Tako bodo otroci novo šol-
sko leto začeli v prenovljeni 
šoli in vrtcu. Trenutno šolo 
obiskujeta 302 osnovnošol-
ca, po prenovi bo zmoglji-
vost 526 učencev in skoraj 
sto otrok v vrtcu. To bo za 
našo občino res velika doda-
na vrednost,« je povedal žu-
pan Matjaž Rakovec in do-
dal, da bo po prenovi stavba 
tudi energetsko varčnejša, 
ogrevalo pa jo bo sonce. 
»Po skoraj dvanajstih letih 
rešujemo perečo problema-
tiko pomanjkanja v osnovni 
šoli in vrtcih,« je še povedal 
župan Rakovec in pojasnil, 
da je Osnovna šola Simona 
Jenka največja v občini in 

med največjimi v Sloveniji. 
Vrednost obnove je pribli-
žno 6 milijonov evrov, od 
tega bo občina prispevala 
okoli 1,85 milijona evrov, 
projekt pa sofinancirata tako 
Evropska unija kot Republi-
ka Slovenija.
Projekt namreč vključuje ce-
lovito prenovo zapuščenega 
degradiranega objekta nek-
danje srednje ekonomske 
šole za namene štirih enot 
vrtca, osmih enot osnovne 
šole in prostore uprave 
osnovne šole. Zajema tudi 
opremljanje, prenovo fasade 
in skupne jedilnice obstoje-
čega aktivnega dela objekta 
ter prenovo in ureditev zu-
nanjih funkcionalnih in ze-
lenih površin s šolskim igri-
ščem. »Vesel sem, da se je 
začela sanacija te šole in da 
bodo tudi otroci iz centra 
Kranja in okolice imeli po-
goje, ki jih imajo ostali otro-
ci na naši šoli. Na šoli bodo 
oddelki od prvega do devete-
ga razreda, poleg tega pa 
bodo v stavbi še štirje oddel-

ki vrtca. Obnova poteka po 
predvideni časovnici,« je po-
vedal ravnatelj Rudolf Pla-
ninšek in pojasnil, da je or-
ganizacija pouka zanje tre-

nutno velik izziv, saj imajo 
učence v šestih enotah. Po-
leg matične šole so to še Go-
riče, Trstenik, Primskovo, 
gradbena šola in Center. 

Prenova po načrtih
Junija so se začela gradbena dela dozidave in rekonstrukcije vrtca in podružnične Osnovne šole 
Simona Jenka – Center, kot ugotavljajo na občini, pa prenova poteka po načrtih.

Po petih mesecih prenove ni skrbi, da ne bi bila zaključena 
do naslednjega šolskega leta. / Foto: Tina Dokl
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Izkoristite 
jesensko 
akcijo!

BREZPLAČNA IZMERA

Vilma Stanovnik

Mavčiče – Prejšnji petek so 
se številni prebivalci Mavčič 
in okolice zbrali na odprtju 
prenovljene večnamenske 
Dvorane Simona Jenka ter 
obenem glasno zaploskali 
tako šolarjem Osnovne šole 
Orehek kot Podružnične 
šole Mavčiče, ki so pripravili 
prisrčen program. Zbrane je 
navdušil tudi nastop plesne 
skupine, harmonikarja Jaka 
Gortnarja in Mešanega 
okteta Lipa iz Sore, družili 
pa so se tudi ob novi razstavi 
o Simonu Jenku, ki jo je 
postavil Gorenjski muzej 
Kranj. 
»S tako veliko udeležbo na 
današnjem dogodku ste 
dokazali, da je prenovljena 
dvorana že sedaj premaj
hna, in upam, da bo kmalu 
le predprostor za večjo dvo
rano. Vesel sem, da nam je v 
dveh mesecih uspelo preno
viti ta prostor, zato bi se rad 

zahvalil vsem, ki ste poma
gali s prostovoljnim delom. 
Tudi naši obrtniki so marsi
kaj naredili brezplačno, zato 
vsem iskrena hvala. Prav 
tako se za pomoč zahvalju

jem domači občini Kranj. 
Želim, da dvorano uporab
ljamo vsi krajani, in to za 
najrazličnejše dogodke, od 
plesnih tečajev do praznova
nja obletnic in za telovad

bo,« je poudaril predsednik 
Krajevne skupnosti Mavčiče 
Marjan Tušar, ki je zbrane 
povabil tudi na Mavško tr
žnico, ki je v drugi izvedbi 
potekala v sosednjem pro
storu Zadružnega doma 
Mavčiče.  
»Tržnica bo potekala vsak 
četrti petek v mesecu, na njej 
pa bo moč kupiti najrazlič
nejše pridelke, tudi ekološke. 
Ob njej bomo pripravljali 
različne programe, namenje
na pa je tudi druženju,« je še 
povedal Marjan Tušar.
»Vesel sem, da vas lahko 
pozdravim v imenu Mestne 
občine Kranj. Lepo je videti, 
kaj vse ste naredili, še lepše 
pa je, da vas je tukaj res ogro
mno in da bo dvorana res 
služila svojemu namenu, saj 
se tukaj goji vse od športa do 
kulture,« je poudaril kranj
ski podžupan Robert Nogra
šek, dvorano pa je blagoslovil 
domači župnik Janez Šavs.

Prenovili so dvorano
Prejšnji teden so v Mavčičah slovesno odprli obnovljeno večnamensko Dvorano Simona Jenka, 
domačini pa so bili veseli še ene novosti, Mavške tržnice.

Trak v prenovljeni dvorani sta simbolično prerezala predsednik Krajevne skupnosti 
Mavčiče Marjan Tušar in kranjski podžupan Robert Nograšek. / Foto: Gorazd Kavčič

Mavška tržnica v Zadružnem domu je bila zelo dobro obiskana, kupci pa so bili navdušeni 
nad raznoliko ponudbo. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Kokrica – Društvo upokojen
cev (DU) Kokrica je v sode
lovanju s Pokrajinsko zvezo 
druš tev  upokojencev 
Gorenjske razstavo pripravi

lo že četrtič. Tokrat je sode
lovalo deset društev – poleg 
domačega še Kranj, Morav
če, Trzin, Vir, Bled, Britof  
Predoslje, Tržič, Bitnje  
Stražišče, letos pa se jim je 
prvič pridružilo še DU 
Javornik  Koroška Bela. Na 
ogled so bili pleteni, kvačka
ni, leseni, glineni, klekljani, 
kovinski izdelki, tudi voščil
nice, slike, suho cvetje, avba, 

zelišča – vse pa je bilo nare
jeno ročno, izredno lično in 
estetsko. Marjan Jerše, pred
sednik DU Kokrica, je pove
dal, da so tovrstne razstave 
priložnost, da upokojenci 
pokažejo in dokažejo, da je 

mogoče biti aktiven in 
ustvarjalen tudi v tretjem 
življenjskem obdobju. Med 
razstavljavci pa sta Frančiš
ka Hudobivnik in Marija 
Skok zaupali, da jima ročno 
delo pomeni poleg zapolnit
ve časa tudi sprostitev in 
zadovoljstvo. Odprtje in tudi 
sam ogled razstave je z glas
benim nastopom pospremi
la citrarka Vida Učakar.

Ustvarjalni upokojenci 
Zadnji konec tedna v oktobru je bila v Kulturnem 
domu na Kokrici na ogled razstava ročnih del 
gorenjskih društev upokojencev.

Razstava ročnih del gorenjskih društev upokojencev 
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Kokrica – V okviru dvajsete etnološke prireditve Večer ob 
krušni peči, ki jo organizira Turistično društvo (TD) Kokrica, 
so podelili priznanja in nagrade krajanom za lepo urejene 
hiše in vrtove. Komisija, ki so jo sestavljali Francka Vene, 
Anica Kern in Vinko Potočnik, je v tem letu večkrat pregleda-
la vse hiše v krajevni skupnosti Kokrica in na podlagi domi-
selnih ureditev, čistoče, negovanih rož in okrasitev hiš izbra-
la najlepše. Priznanja je podelila predsednica TD Kokrica 
Mimi Rozman, prejeli pa so jih: Vilma Švab, Jože Rozman, 
Ava Cimperman, Suzana Strniša, Antonija Baškovič, Meta 
Hegler, Cvetka Perčič in Župnišče Kokrica. 

Izbrali najlepše urejene hiše in vrtove

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

19,99246 strani, trda vezava

EUR
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Kranj, december 2019

UTRIP KRANJA
decembrski

www.visitkranj.si

Dobri možje, ki pridejo decembra, so znamenje 
miru, upanja, prazničnosti, topline in dobrote. Če 

zraven pridamo še Prešernove verze, ki krasijo naše 
mesto, kmalu prijetno zadiši po srčnosti, sreči, 

vrednoti življenja …, po čemer vsi najbolj hrepeni-
mo. Decembra bo na ulicah, posebno še na Kranski 
kuhni, dišalo prav po tem. Ambasadorji dobre volje 
bodo namreč kuhali za dober namen in tako omo-

gočili nekaj prazničnega veselja tudi ljudem iz naše 
bližine, ki to najbolj potrebujejo. 

Ves december bo obarvan s srčno kulturo. S škra-
tom Krančkom bomo pletli venčke, si izmenjavali 
igrače in izdelovali voščilnice, ki bodo obdarovan-

cem polepšale praznične dni. Pomislili smo tudi na 
potepuške živali. Tople odeje in drugo opremo zanje 

bodo zbirali v Kranjski hiši.
Ritem, zvok in prešerno valovanje bodo na ulicah 

Kranja vsak dan. Prijazno in srčno vas vabimo v 
mesto, zagotovo bomo ogreli vaše pete in srce. 
Pripravili smo pester program in priložnosti za 

prijateljski stisk rok in prijazen klepet bo dovolj. Na 
sprehodu skozi praznično okrašeno mesto pa obi-

ščite še trgovine, adventne stojnice in drsališče ter 
se pogrejte v mestnih kavarnah.

Zavod za turizem in kulturo Kranj 
vam vošči srečno, zdravo in  

uspešno leto 2020!



www.visitkranj.si2

Sledite nam na 
@visitkranj

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

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

instagram
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Dobrodošli na klepet in ogled novih pro-
storov studia za oblikovanje keramike 
Flamma na Jenkovi 4. Vabljeni, da naz-
dravite z nami ob odprtju v petek, 6. de-
cembra, ob 18. uri. Pričakujemo vas z iz-
borom unikatnih in uporabnih izdelkov, 
s katerimi lahko razveselite sebe ali svoje 
najbližje, ali pa se pridružite delavnicam 
oblikovanja gline. Delavnic se lahko ude-
ležite od 27. novembra dalje ob torkih, 
sredah in četrtkih.

David Almajer in Eva Berce 

Naj bo vaše leto 2020 polno čarobnosti, 
velikih sanj in pozitivne norosti. Naj vas 
vsak dan poljublja nekdo, ki meni, da ste 
čudoviti. In nikar ne pozabite na ustvar-
janje! Ustvarjate umetnost, pišite, rišite, 
gradite ali pojte in živite. Sama sem se že 
odločila, da bo 2020 čudovito in veliča-
stno leto – in takšnega želim tudi vam!

Tania Mendillo, fotografinja

Celotna ekipa trgovine Krajček vam želi, 
da bi bilo vaše leto 2020 polno novih spo-
znanj in odkritij, ki vas bodo spodbudila 
h kritičnemu razmišljanju in vam hkrati 
dala pogum, da sleherni dan naredite ko-
rak k boljšemu jazu in še boljšemu jutri. 
Da v letu 2020 ljubezen in prijateljstvo 
ne bosta samoumevni vrlini ter da boste 
vseh 365 dni zajeli s kar največjo žlico! Ne 
pozabite – včeraj je preteklost, prihodnost 
je skrivnost, danes pa darilo.

Ekipa trgovine Krajček

Dobre misli Kranjčanov za praznične dni

V prihajajočem letu želim vsem obisko-
valcem in prebivalcem starega mestnega 
jedra Kranja obilo zadovoljstva, veselja 
in najboljših nudeljcev! Vse pa prijazno 
vabim na ogled butične proizvodnje dva-
indvajsetih vrst nudeljcev v moji delavnici 
in trgovinici na Poštni ulici 3 v starem me-
stnem jedru!

Igor Šaršanski, Kralj nudeljcev

Naj vas leto 2020 zavrti v ritmih življenja, 
skozi vzpone in padce, a naj vedno prevla-
da ljubezen, ki naj bo glavno vodilo vašega 
vsakdana, do sočloveka in slehernega ži-
vega bitja. Srečno in ljubeče 2020.

Nataša Naneva,  
inštruktorica zumbe in manekenka

V letu, ki prihaja, vam s Pungerta, iz skraj-
ne točke starega dela Kranja želimo, da 
si vzamete čas zase in za vse, ki jih ima-
te radi. Veseli bomo, če boste te trenutke 
delili z nami. Naj jih zapolni glasba, ki pri 
nas odmeva na številnih koncertih, uži-
vajte ob ogledu razstav, pridite na kakšno 
prireditev ali pa se oglasite kar tako, ker je 
v Kranju lepo!

Ekipa Cafe galerije Pungert

Staro leto v spominih naj se poslovi, saj 
izkušenj takšnih in drugačnih bogatejši 
smo vsi. Ljubezni in uspehov vir močno 
naj vzbrsti, kajti v Novem letu se z zaletom 
do plafona poleti. Kot že tradicionalno 
pa vas s prvim decembrom lepo vabimo 
na adventno torto in ostale praznične 
dobrote.

Urška Primožič in Sevad Rošič, 
Kavarna in cukrarija Kranj

V novem letu vam želimo, da bi si vzeli 
čas in v dobri družbi uživali ob dobrih 
svežih ribicah, ki jih za vas pripravljamo v 
ribarnici in restavraciji Delfin. Vse lepo v 
novem letu in veliko gurmanskih užitkov!

Katarina Bežek  in Nikica Brekalo

Skrinjica vam želi, da se vam v novem letu 
uresničijo vse želje, pričakovanja in sanje, 
tudi tiste, ki ste jih postavili visoko nad 
oblake. Praznike preživite z najdražjimi 
osebami, doma na toplem ali pa kar na 
sprehodu po starem mestnem jedru, kjer 
vas odprtih rok vedno pričakujemo. 

Amela Alijagić, Skrinjica in drugi 
soustvarjalci Kranja. Srečno!

Prišel je čas za Prešerni december, ko 
se stari Kranj vsako leto spremeni v 
pravljično deželo, ulice in hiške pa zasijejo 
v čarobni svetlobi tisočerih lučk. To je čas 
za druženje z družino in  prijatelji, prijetna 
glasba, zimzeleno okrasje in omamni 
vonji pa prikličejo prijetne spomine in nas 
popeljejo v veselo razpoloženje.
Skupaj s številnimi organizacijami in 
posamezniki smo v Kranju pripravili 
pester praznični program za vse 
generacije in okuse. Vabim vas, da v tem 
mesecu čim večkrat obiščete stari Kranj, 
da se sprehodite po praznično okrašenih 
ulicah, da najdete na stojnicah lepa darila, 
da uživate ob dobri glasbi in okušanju 
kuhanega vina, čaja, vroče čokolade ter 
omamnih slaščic. 
22. decembra, v zgodnjih jutranjih urah, 
bo nastopil zimski solsticij, ki predstavlja 
čas za novo rojstvo. Naši predniki so 
verjeli, da se mistično kolo življenja takrat 
za trenutek ustavi, saj se en cikel konča, 
nov cikel Sonca pa se prične. Vsem nam 
želim, da bomo našli čas zase, da se bomo 
znali ustaviti, pogledati nazaj na preteklo 
obdobje ter hkrati pogledati naprej v nov 
čas, ko se vračata svetloba in moč. Želim 
nam, da si bomo decembra znali vzeti čas 
tudi za hvaležnost in dobrodelnost.
Želim vam čarobni Prešerni december!

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

Spoštovane Kranjčanke in Kranjčani! Naj 
se vaš čas z obiskom praznične Panorame 
za nekaj trenutkov ustavi. Privoščite si 
miren klepet nad mestom v družbi svojih 
najbližjih ob skodelici okusne kave ali 
dišečega čaja. Ob večerih pa se prepustite 
bolj živahnim ritmom in se s kozarcem 
odličnega kuhanega vina poveselite s 
prijatelji. Vabljeni nad strehe Kranja, da 
skupaj nazdravimo letu, ki prihaja. Vsem 
želimo prijeten december in srečno 2020!

Barbara in Uroš Gorjanc,  
Panorama Stara pošta
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Ker dobro v srcu mislimo

Ker V Kranju dobro v srcu mislimo bomo skušali polepšati dni tudi 
socialno šibkim občanom mestne občine Kranj, ki našo pomoč še 
kako potrebujejo.
Na pobudo župana Kranja, v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Kranj, Centrom 
za socialno delo Kranj, tremi osnovnimi šolami v Kranju, z Društvom upokojencev Kranj 
ter nosilcem akcije Zavodom za turizem in Kulturo Kranj, bomo v mesecu decembru 
zbirali dobrodelna sredstva za izbrane ranljive družine in posameznike.
Humanitarna sredstva lahko donirate s sklicem 00 500-21112019 na TRR Društva 
prijateljev mladine Kranj SI56 6100 0000 5487 540 (odprt je pri Delavski hranilnici 
Ljubljana) ali pa preko SMS-donacije na številko 1919 s ključnima besedama Kranj1 
in Kranj5, kjer s poslanim SMS donirate 1 evro oziroma 5 evrov.
V samem mestnem središču Kranja se bo v sklopu Kranjske kuhne 7., 14. in 21. 
decembra od 10. do 12. ure, ter 27. decembra od 17. do 19. ure odvijalo tudi dobrodelno 
kuhanje. Na dan Županovega koncerta, 27. decembra, bo uradna podelitev zbranih 
sredstev. Polepšajmo praznične dni sokrajanom in V Kranju dobro v srcu mislimo.

Decembrska pomoč sokrajanom

Decembrska akcija za živali

Lesene skulpture
Ulice in trge mestnega jedra bodo poleg osvetlitve krasile tudi lesene kompozicije 
Matjaža Beguša ter njegovega sina Kimyja Beguša Kutina, dveh uveljavljenih 
kranjskih floristov, ki pobirata priznanja na tekmovanjih doma in po svetu. 

V želji, da bi v prazničnem času v urbani prostor vdahnila tudi delček narave, pripravljata 
sedem kompozicij, ki bodo stale na Maistrovem trgu, na južnem delu Glavnega 
trga, pri vodnjaku, na začetku Poštne ulice, koncu Kokrškega mostu ter na Pungertu. 
Pomen in simbol lesenih mojstrovin naj vsakomur po svoje odpira domišljijski svet, po 
avtorjevih besedah pa poudarjajo veličino narave ter pomenijo izkazovanje spoštovanja 
do vsega, kar nas obdaja … Prva med njimi, mogočen lesen krog predstavlja »kolo za 
okoli sveta«. Stoji na južnem delu Glavnega trga, nasproti gotske cerkve. Na Maistrovem 
trgu je veliko leseno gnezdo zamenjal velik »zračni vrtinec« iz vej, pred Staro pošto pa 
bo postavljen mogočen »zmaj«, ki bo stražil vhod v mesto. Prešernovo ulico ter Glavni 
trg ob vodnjaku bodo krasile instalacije iz brezovih vej in tako praznično okrasitev še 
polepšale z dodatno toplino. Leseni kreaciji nas bosta pozdravili tudi pri vhodu v mesto 
ob Kokrškem mostu ter na Pungertu. 
Letošnja novost bodo tudi lesene jaslice v kanjonu reke Kokre, ki bodo postavljene na 
slikoviti skali pod mostom. Pogled bodo privabljale že od zgoraj, saj bo celoten leseni 
most, ki vodi čez reko Kokro, osvetljen. Drugi najvišji mestni kanjon v Evropi bo tako 
decembra še posebej praznično zažarel.

Ledene skulpture
Lani so ploščad med cerkvijo svetega Kancijana in Prešernovim gledališčem v Kranju 
prvič krasile ledene jaslice, letos pa bodo Pravljični gozdiček krasile ledene skulpture 
gozdnih živali, ki bodo razveseljevale predvsem otroke. 

Ledeni jelenčki in druge živali bodo delali družbo že obstoječim prebivalcem gozdička, ki 
bo tako še bolj skrivnosten in čaroben. Ledene skulpture bo postavljal priznan svetovni 
mojster oblikovanja ledu Miro Rismondo, pri delu pa ga lahko opazujete v sredo, 18. 
decembra, ko bo na trg pred Prešernovo gledališče pripeljal več ton ledenih blokov, iz 
katerih bodo nastale pravljične mojstrovine. 

Čas za ogled in fotografiranje si rezervirajte kmalu po postavitvi, saj bodo ledene živali 
na prostem in bo njihova obstojnost odvisna od zunanjih temperatur. Čarobne ledene 
skulpture bodo enkratna obogatitev decembrskega dogajanja, ki si jo resnično morate 
ogledati.

Skupina veterinarjev sterilizira 
potepuhe (SVSP) je ekipa ve-
terinarjev, ki s svojim znanjem 
pomagajo živalim, ki so pristale 
na cesti ali v zavetišču.

Če jim razmere in sredstva dopu-
ščajo živali ustrezno strokovno 
oskrbijo. Z donacijami pomagajo 
lokalnim zavetiščem ter v sodelo-
vanju z njimi nameščajo živali, ki 
iščejo odgovorne posvojitelje. V 
mesecu decembru lahko njihovo 
delo podprete z donacijami pasje 
in mačje hrane ter opreme, odej, 
rjuh, brisač ter sanitetnega mate-
riala, ki jih bomo zbirali v Kranjski 
hiši. 
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KAM V MESECU DECEMBRU?

prizori iz socialnega dna priseljencev. Od tam do 
zvezde slovenskega rapa je bila dolga pot, polna 
predsodkov okolice in ovir. Pogovor z Zlatkom 
Čordićem bo moderiral novinar Borut Mehle. 
19:00 Razstava: Sašo Vrabič, ILU
 Layerjeva hiša
19:00 Večer penin in šampanjcev
 Panorama Stara pošta

Vodena degustacija šestih odličnih penin in 
vrhunskega šampanjca. Cena degustacije s 
prigrizkom znaša 25 evrov na osebo. Rezervacije: 
info@staraposta.si.
19:30 Avtorska nemogledališka   
 avrikuleska: Konflikt, Stolp Škrlovec

SREDA, 4. december 2019
12:30 Kulturna čajanka: Kultivirana divjost   
 kot človekov temelj
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Tačkova urica, Mestna knjižnica Kranj
17:30 Pravljica na obisku, Krajevna   
 knjižnica Stražišče, Šmartinski dom
19:00 Predavanje: Praznični običaji in vraže
 Layerjeva hiša

Predavanje in pogovor, na katerem boste poskušali 
zgodovinska dejstva povezati s starodavnimi 
legendami, miti in vražami, povezanimi s 
prazničnim časom.
19:00 32. Stražiški kulturni teden 2019
 Šmartinski dom Stražišče
19:00 Novinarjev kalejdoskop: Branko   
 Soban, Mestna knjižnica Kranj
20:00 Judovski pes, Asher Kravitz
 Stolp Škrlovec

ČETRTEK, 5. december 2019
15:00 Kranska kuhna, Glavni trg
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
16:00 Brezplačna otroška ustvarjalna   
 igralnica, Vodopivčeva ulica 2
17:00 Sprevod svetega Miklavža, Glavni trg
17:00 32. Stražiški kulturni teden 2019
 Šmartinski dom Stražišče
19:00 POTopis: duhovno potopisni večer
 Mestna knjižnica Kranj
19:00 Razstava: Lea Vučko, Nastajanje   
 legende o zlatorogu, Layerjeva hiša

PETEK, 6. december 2019
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Pravljični gozdiček: Miklavžev večer   
 z Jadranko Završnik
 Pred Prešernovim gledališčem
17:30 Predstava: Zakaj teče pes za zajcem,  
 Lutkovno gledališče Nebo
 OKC Krice Krace
19:00 Koncert: Travelling blues, Glavni trg
19:00 32. Stražiški kulturni teden 2019
 Šmartinski dom Stražišče
20:30 Koncert: Brina, Stolp Škrlovec
21:00 Koncert: Raggastation Live -   
 Raggalution, Roots in    
 Session, Tadiman
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 7. december 2019
8:00 Degustacija ekoloških dobrot   
 DrobTinka, Trgovina Krajček
10:00 Kranska kuhna, Glavni trg
10:00 Sobotna matineja: Od kod si kruhek,   
 Gledališče Unikat
 Prešernovo gledališče
11:00 Brezplačno vodenje: Arhitekturni   
 sprehod, Kranjska hiša
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Prešerni Kranček: Kranček krasi   
 smrečico in izdeluje voščilnice  
 z znanimi Slovenci
 Pred Prešernovim gledališčem
18:00 Razstava: Prešernovo oro, Kranj   
 2019
 Zavod za varstvo kulturne dediščine
19:00 Koncert: Zlatko in lokalni raperji
 Glavni trg
19:00 32. Stražiški kulturni teden 2019
 Šmartinski dom Stražišče
20:00 Tin Vodopivec - Peti Element,   
 standup predstava, Klub Bazen
21:00 Koncert: Koala Voice & Mrfy
 KluBar gastropub

NEDELJA, 8. december 2019
16:00  Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Pravljični gozdiček: Snežna   
 kraljica, Gledališče smejček
 Pred Prešernovim gledališčem
18:00 Kulturni december: Twirling baton   
 / Mažoretni in twirling klub Kranj,  
 Ljudske pevke Gečve in godci FS   
 Sava, Živa poezija / LG Nebo
 Glavni trg
19:30 Potopis: Latinska Amerika skozi oči   
 perujca, KluBar gastropub

PONEDELJEK, 9. december 2019
15:30 Delavnica: Metoda Feldenkrais -   
 učenje skozi gib
 Gasilski dom Stražišče

TOREK, 10. december 2019
16:00 Brezplačna otroška ustvarjalna   
 igralnica, Vodopivčeva ulica 2
16:00 Delavnica: Krasilnica
 Mestna knjižnica Kranj
16:30 Varstvo ob ognju, Pungert

SREDA, 11. december 2019
8:00 Razstava: Čriček in temačni občutek
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Beremo s Tačkami
 Mestna knjižnica Kranj
17:30 Pravljica na obisku, Krajevna   
 knjižnica Stražišče, Šmartinski dom
18.00  Predstavitev knjige 12.000 km   
 greha, Panorama Stara pošta
18:00 Odprtje slikarske razstave Eve Jeraj   
 z naslovom Orisani
 Galerija Kranjske hiše
18:00 Beremo gore. Predstavitev knjige   
 Vprašaj goro, Ullrichova hiša

Avtobiografsko delo Vprašaj goro je žlahtna pripo-
ved o skromnih in poštenih ljudeh, ki so živeli pre-
dano svojemu rodu, domu in zemlji. Je spomin na 
otroštvo v Bohinju, na prijateljske vezi, ki so nastale 
v dobi zorenja, na plezalne začetke in najbolj polna 
leta njegovega alpinizma ter na turno smučanje, 
ki mu Joža Mihelič ostaja zvest vse življenje. Nov 
slavospev bohinjskim goram odlikujeta izbrušen 
slog in ljubezen do gora, po čemer slovijo tudi dela 
Joževega brata Tineta Miheliča.

18:00 Predstavitev drugega dela triologije   
 pesniške zbirke Dotiki daljav
 Galerija Prešernovih nagrajencev
19:00 Petra Bauman, Tom Veber: Večer   
 ljubezenske poezije, Layerjeva hiša

ČETRTEK, 12. december 2019
11:00 Božičkov poštni avtobus
 Glavni trg
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Osvetljeno mesto - vodenje s škratom  
 Krančkom, Kranjska hiša

17:30 Lučkin praznik, Pungert
18:00 Odprtje razstave Bohinjske planine   
 pred štirimi desetletji, Mestna hiša
Fotografije je posnel muzejski fotograf Drago 
Holynski. Fotografije bohinjskih planin pod Trigla-
vom prinašajo podobe tradicionalne paše živine in 
sirarstva. Izdelane so iz skeniranih diapozitivov, ki 
jih hranijo v Gorenjskem muzeju. Starodavni sis-
tem individualne paše, ki prevladuje v bohinjskih 
gorah, je od šestdesetih let dalje raziskovala etno-
loginja Gorenjskega muzeja Anka Novak.
19:00 Planinstvo v luči družbenih   
 sprememb, Mestna knjižnica Kranj
19:00 Koncert: Mia Žnidarič, Glavni trg
20:00 Fiesta Latina, Panorama Stara pošta

PETEK, 13. december 2019
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Pravljični gozdiček: Kamišibožič
 Pred Prešernovim gledališčem
19:00 Koncert: Jazz Fusion Jam, Glavni trg
19:00 Kristjan Pajer, predavanje ob 180.   
 obletnici fotografovega rojstva
 Stolp Škrlovec
20:00 Koncert: Simpatico, Kavka bar
21:00 White XMAS Party
 Panorama Stara pošta
21:00 Dvocikel: Balans x Krava 22
 Stolp Škrlovec

SOBOTA, 14. december 2019
8:00 Degustacija slovenskega piva   
 pivovarne Kralj, Trgovina Krajček
8:00 Bolšji sejem, Glavni trg
10:00 Kranska kuhna, Glavni trg
10:00 Sobotna matineja: Kravljica, Piki   
 teater, Prešernovo gledališče
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
16:00 Zimske pravljice na Brdu
 Brdo pri Kranju
17:00 Prešerni Kranček: Kranček rad   
 pomaga in prepeva 
 Pred Prešernovim gledališčem
18:00 Plesni ognjemet - 20 let Quleniuma
 Stolp Škrlovec
18:00 Skozi čas...do vas, Stolp Škrlovec
19:00 Koncert: Sem slišal peti II, Glavni trg
20:00 Evolucija, Stolp Škrlovec

NEDELJA, 15. december 2019
16:00 Božično novoletni koncert
 Kulturni dom Kokrica
16:00 Zimske pravljice na Brdu
 Brdo pri Kranju
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Pravljični gozdiček: Egon in Božiček,  
 Ksenija Ponikvar in Nataša Herlec
 Pred Prešernovim gledališčem
18:00 Kulturni december: Twirling baton   
 / Mažoretni in twirling klub Kranj,  
 Folklorna skupina Iskraemeco
 Glavni trg
18:00 Plesna produkcija KD Qulenium
 Prešernovo gledališče

NEDELJA, 1. december 2019
15:00 Predstava: Levji kralj - revija na   
 kotalkah, Gimnazjia Franceta Prešerna
15:00 Kranska kuhna, Glavni trg
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Prižig prazničnih luči in koncert   
 skupine Soul out, Glavni trg
18:45 Slovestnost MOK ob občinskem   
 prazniku, Prešernovo gledališče
19:30 Potopis: Treking Kilimanjaro
 KluBar gastropub

PONEDELJEK, 2. december 2019
8:00 Razstava: Podobe knjige 2019
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Ogled Kranja - 2. del
 Medgeneracijski center
17:15 Vodena meditacija z zvočno kopeljo
 Foto Boni
18:00 Odprtje razstave letošnjega   
 nagrajenca Prešernovega sklada   
 ilustratorja in striparja, 
 Dušana Kastelica
 Galerija Prešernovih nagrajencev
19:00 32. Stražiški kulturni teden 2019
 Šmartinski dom Stražišče

Odprtje 32. Stražiškega kulturnega tedna z 
nagovorom predsednika sveta KS Stražišče 
Jureta Šprajca, predstavitvijo poezije Brede 
Konjar, nastopom otroške folklorne skupine z OŠ 
Stražišče, odprtjem slikarske razstave dr. Metoda 
Prašnikarja in slavnostnim govorcem Zvonkom 
Gantarjem.

TOREK, 3. december 2019
7:30 Prikaz vadbe “1000 gibov”, Šola   
 zdravja Kranj, Slovenski trg
16:00 Brezplačna otroška ustvarjalna   
 igralnica, Vodopivčeva ulica 2
16:30 Varstvo ob ognju, Pungert
17:00 Ta veseli dan kulture: Kulturni   
 dogodki ob občinskem prazniku
 Glavni trg
17:00 Prešernovo vnebovzetje: Pot iz pekla  
 do nebes, predavanje v sklopu Ta   
 veseli dan kulture
 Prešernovo gledališče
17:30 Pravljična joga
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Razstava: Modro - oranžni ambient,   
 odkritje obnovljene skulpture
 OKC Krice Krace
18:00 Razstava: Maša Lancner, Moji dnevi   
 v Madridu, Layerjeva hiša
18:00 Razstava “Kdo pravi, da so pravljice  
 samo za otroke?”
 Sv. Jošt nad Kranjem

Vstopi v svet pravljic in spoznaj legende o belih 
ženah in krivopetnicah. Na svojstven način so 
jih interpretirali fotograf David Bole, ilustratorka 
Maruša Pintar in oblikovalka nakita Tara Jovanović.
19:00 32. Stražiški kulturni teden 2019
 Šmartinski dom Stražišče
19:00 Literarno ozvezdje: Zlatko Čordić
 Mestna knjižnica Kranj
Jurij Hudolin v knjigi O smehu Zlatka Čordića piše 
o vzponu mladega fanta iz Fužin, ki je videl svet v 
vsej lepoti, ne glede na to, da so bili njegov vsakdan 

19:30 Potopis Indija
 KluBar gastropub

PONDELJEK, 16. december 2019
18:00 DR. Prešeren, Neda R. Bric
 Prešernovo gledališče

TOREK, 17. december 2019
16:00 Delavnica: Krasilnica
 Mestna knjižnica Kranj
16:00 Brezplačna otroška ustvarjalna   
 igralnica, Vodopivčeva ulica 2
16:30 Varstvo ob ognju, Pungert
17:30 Pravljična joga
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 DR. Prešeren, Neda R. Bric
 Prešernovo gledališče
19:00 Izdelovanje novoletnih voščilnic
 Trainstation SubArt

V decembru boste v sklopu projekta Šola odprtih 
vrat izdelovali novoletne voščilnice, s katerimi 
boste lahko presenetili svoje najdražje.
19:00 Predavanje: Vsi Jenkovi spomeniki
 Mestna knjižnica Kranj

V iztekajočem se letu smo z vrsto dogodkov 
proslavili 150. obletnico smrti Simona Jenka. 
Pesnik v Kranju z izjemo svojega nagrobnika nima 
večjega javnega spomenika, vendar so manjša 
obeležja v njegov spomin skrita v notranjosti 
nekaterih ustanov, nastala pa je tudi množica 
pozivov k postavitvi reprezentativnega kipa, ki 
pa niso bili uslišani. Ogledali si bomo obstoječe, 
izginule in neuresničene Jenkove spomenike, 
postavljene v Kranju in okolici.
20:00 Filmsko gledališče: Srečen kot   
 Lazarro, Stolp Škrlovec

SREDA, 18. december 2019
12:30 Kulturna čajanka: Kultivirana divjost   
 kot človekov temelj
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Beremo s Tačkami
 Mestna knjižnica Kranj
17:30 Pravljica na obisku
 KS Stražišče, Šmartinski dom
18:00 Stolpova otroška razstava
 Stolp Pungert
19:00 Božično novoletni koncert orkestrov   
 in pevskega zbora Glasbene šole   
 Kranj, Kongresni center Brdo
19:00 #Zobotrebec! Tisti, ki je združil   
 glasbo in strip, Mestna knjižnica Kranj
19:00 Razstava: Turbo galerija, 3platna   
 #3 - Maruša Furlan
 Trainstation SubArt

ČETRTEK, 19. december 2019
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Osvetljeno mesto - vodenje s škratom  
 Krančkom, Kranjska hiša
19:30 DR. Prešeren, Neda R. Bric
 Prešernovo gledališče
19:00 Koncert: Samuel Blues & Miha Eric
 Glavni trg
19:00 Božične pesmi nad strehami Kranja
 Panorama Stara pošta
20:00 Koncert: Marina Martensson 
 Kavka bar
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19:00 Balkan boys, Glavni trg
19:30 Petelinji zajtrk, Gledališče Toneta   
 Čufarja, Prešernovo gledališče
21:00 Koncert: The Strings
 KluBar gastropub
21:00 Koncert: Distoržn - The Canyon   
 Observer, Blackoutt, Guattari
 Trainstation SubArt
21:00 Trash Machine: koncert Bepop
 Klub Bazen

NEDELJA, 22. december 2019
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Pravljični gozdiček: Glasbena   
 božična predstava Mavricij in lučka   
 Svečana, Jadranka Završnik in Urška  
 Košir, Pred Prešernovim gledališčem
17:00 Muca Copatarica, Ela Peroci in Desa  
 Muck, Prešernovo gledališče
18:00 Kulturni december: Ženski pevski   
 zbor Dupljanke, Mešani pevski zbor  
 Mysterium s klavirjem
 Glavni trg
18:00 Koncert: BROADWAY! s Pihalnim   
 orkestrom MO Kranj
 Dom krajanov Primskovo
19:30 Potopis: S kombijem iz Slovenije do   
 Dakarja in naprej do Burkine Faso
 KluBar gastropub

PONEDELJEK, 23. december 2019
17:00 Lutkovna predstava za otroke Zima   
 je prima, Mestna knjižnica Kranj
19.00  Božično novoletni koncert Gimnazije   
 Kranj, cerkev sv. Kancijana

TOREK, 24. december 2019
9:00 Obisk Božička v trgovini Krajček
 Trgovina Krajček

Krajčkov Božiček bo že tradicionalno razveseljeval 
vse otroke in otroke po srcu. Vabljeni na veselo 
druženje s toplimi okrepčili!
12:00 Predpraznično druženje, DC Škrlovec
16:30 Varstvo ob ognju, Pungert
23:00 Bazenova tehno polnočnica
 Klub Bazen

SREDA, 25. december 2019
19:00 Koncert: Help! A Beatles Tribute
 Glavni trg
21:00 Tradicionalna Božična Štala 
 KluBar gastropub

ČETRTEK, 26. december 2019
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Osvetljeno mesto - vodenje s škratom  
 Krančkom, Kranjska hiša

17:00 Pohod z baklami Pohod v počastitev   
 dneva samostojnosti in enotnosti
 Mercator trgovina Kokrica
17:00 Božično novoletni koncert
 Župnijska cerkev sv. Siksta
19:00 Koncert: Andrej Šifrer & Mali oglasi
 Glavni trg

PETEK, 27. december 2019
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:30 Predstava: Egon in dedek Mraz,   
 Lutkovno gledališče Tri
 OKC Krice Krace Maček 

Egon ima zelo grdo lastnost. Ničesar noče deliti. 
Tako ostane brez prijateljev. Iz osamljenosti ga 
reši Dedek Mraz, ki mu pokloni zelo nenavadno 
darilo.
18:30 Predstava: Medved, Lutkovno   
 gledališče Nebo, OKC Krice Krace
19:00 Županov koncert: Jan Plestenjak
 Glavni trg
19:30 Rajzefiber, Koprodukcija PG Kranj in   
 SLG Celje, Prešernovo gledališče
20:00 Koncert: Smetnaki, Kavka bar
21:00 GOODBYE 2019 PARTY
 Panorama Stara pošta
21:00 Koncert: Daniel Vezoja, Stolp Škrlovec
21:00 Koncert: Killerface, KluBar gastropub

PETEK, 20. december 2019
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Pravljični gozdiček: Hrestač,   
 peskovno gledališče z Uliano 
 Dorofeevo 
 Pred Prešernovim gledališčem
17:30 Predstava: Debela repa, Lutkovna   
 skupina Bobek, OKC Krice Krace
19:00 Koncert, Glavni trg
19:00 Razstava: Fin-de-siècle #III
 Layerjeva hiša
19:30 DR. Prešeren, Neda R. Bric
 Prešernovo gledališče
21:00 WHITE XMAS PARTY
 Panorama Stara pošta
21:00 Koncert: Demolition Group
 Stolp Škrlovec
21:00 Koncert: Joške vn
 KluBar gastropub
22:00 Chagadelia presents: Val Vashar   
 (ZENON records), Trainstation SubArt

SOBOTA, 21. december 2019
10:00 Sobotna matineja: ABEŽEDA,   
 Lutkovno gledališče Nebo
 Prešernovo gledališče
10:00 Kranska kuhna, Glavni trg
11:00 Koncert: Slovenski tuba Božič
 Glavni trg
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Prešerni Kranček: Krančkov   
 dobrodelni bazar
 Pred Prešernovim gledališčem

  
Organizatorji si pridružujejo pravico do 

spremembe programa. Organizatorje prosimo, 
da informacije o januarskih dogodkih oddate do 
15. decembra na www.visitkranj.com ali pa se 

obrnite na koordinatorko kulturnih dogodkov pri 
Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

Stalne razstave, stalne dogodke in 
dnevna otroška dogajanja spremljajte na

 PROGRAM ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

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

Ne zamudite novega 

videa, ki prihaja 20. 

decembra!

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

Letošnji december bo zelo zanimiv in pester. Ne spreglejte dogodkov na naslednji strani! 

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

VSAK PONEDELJEK
16:30 Božična delavnica v stolpu Pungert   
 (razen 30.12.) Stolp Pungert
17:00 LEGO ustvarjalnica, Mestna knjižnica   
 Kranj

VSAK TOREK
17:00 Redno vodenje po rovih pod starim   
 Kranjem (razen 3.12.), Kranjska hiša
17:00 Družabne igre
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Praznična šivalnica (razen 24.12. in   
 31.12.), Stolp Pungert
18:00 Igra go (razen 26.12.)
 Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SREDO
9:00 Razgibajmo možgane s Scrabblom   
 (razen 27.12.), Mestna knjižnica Kranj
17:30 Pravljična sredica (razen 27.12.)
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Večeri z zimsko vilo (razen 25.12.)
 Stolp Pungert

22:00 Plesen: RSN, Douchean, SSS, Selgor   
 b2b ofnana_pesa
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 28. december 2019
14:00 Finale 30. Pokala v Kranju v   
 kegljanju, Kegljišče Triglav
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
19:00 Koncert: Manouche, Glavni trg
19:30 Rajzefiber, Koprodukcija PG Kranj in   
 SLG Celje, Prešernovo gledališče
20:00 DJ večer: Plata špila, Kavka bar
21:00 Koncert: Made in Yugoslavia
 KluBar gastropub

NEDELJA, 29. december 2019
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Kdo je napravil Vidku srajčico in   
 prihod Dedka Mraza
 Prešernovo gledališče
19:00 Koncert: King Foo, Glavni trg

PONEDELJEK, 30. december 2019
17:00 Sprevod Dedka Mraza, Glavni trg
19:00 Koncert: Dan D, Glavni trg

TOREK, 31. December 2019
19:00 Venera v krznu, Silvesterska   
 predstava, Prešernovo gledališče
22.00 Silvestrovanje: Victory, Glavni trg

VSAK ČETRTEK
16:00  Četrtki ob vodnjaku: ekološka tržnica,  
 glasbeni program, Glavni trg
17:00 Čarobni prsti (razen 28.12.)
 Mestna knjižnica Kranj

VSAK PETEK
10:00 Igralne urice
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Zabavna urica z Modrim psom
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Redno vodenje po rovih pod starim   
 Kranjem (razen 6.12.)
 Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
8:00 Sobotni sejem, Glavni trg
10:00 Redno vodenje po rovih pod starim   
 Kranjem (razen 7.12.), Kranjska hiša
10:30 Božične pripovedovalnice
 Stolp Pungert
11:00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

VSAKO NEDELJO
10:00 Redno vodenje po rovih pod starim   
 Kranjem (razen 8.12.) Kranjska hiša

Vsako soboto ste še posebaj vabljeni  

pred Prešernovo gledališče:

• Pletemo venčke Z znanimi Kranjčani bomo pletli adventne venčke, ki jih bo kasneje možno licitirati na 

Glavnem trgu. Izkupiček bo v celoti namenjen skrbno izbranim otrokom. (30.11., 10.00 - 12.00)

• Krasimo smrečico in izdelujemo voščilnice Z okraski okrasimo svoje smrečice, z voščilnicami pa 

razveselimo svoje najdražje. (7.12., 17.00)

• Izmenjujemo in podarjamo igrače V posebnem košu boste lahko pustili darila za otroke, ki jih sicer ne 

dobijo. Zakurili bomo ogenj, pekli hrenovke v testu in prepevali. (14.12., 17.00) 

• Dobrodelni bazar izdelkov, primernih za novoletna darila, ki so jih različne skupine ustvarile na 

delavnicah. (21.12., 17.00)



TA VESELI DAN KULTURE
3. 12. ob 17. uri, Glavni trg
V Kranju je 3. december občinski praznik, ki ga praznujemo na dan rojstva največje-
ga slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Ta veseli dan kulture je obeležitev tega 
praznika in bo prežet s tradicijo: folklorne skupine bodo uprizorile koledovanje v 
ljudskih nošah ter razstavile likovna dela slikarjev folklornih skupin.

KRANSKA KUHNA na Glavnem trgu
Del pestrega prešernega utripa bo tudi Kranska kuhna, ki bo imela decembra po-
sebno dobrodelno noto. Odvijala se bo skozi ves december in bo s slastnimi kuli-
naričnimi specialitetami pričarala praznično vzdušje v osrčju mesta. Ker v Kranju 
dobro v srcu mislimo, bo v dopoldanskem času med 10. in 12. uro potekalo tudi 
dobrodelno kuhanje z znanimi Kranjčani, ki bodo z zbranimi sredstvi narisali na-
smeh na obraz socialno šibkim občanom.  
Termini: 1. 12. od 15. do 20. ure – Prižig luči, 5. 12. od 15. do 20. ure – Mi-
klavžev sprevod, 7. 12. od 10. do 20. ure – Kranska kuhna, 14. 12. od 10. do 20. 
ure – Kranska kuhna, 21. 12. od 10. do 20. ure – Kranska kuhna, 27. 12. od 15. 
do 23. ure – Županov koncert

ADVENTNI SEJEM 
Vsak četrtek, petek, soboto in nedeljo v decembru od 16. do 20. ure, Glavni trg
Darila za najdražje lahko kupite pri lokalnih ustvarjalcih, obrtnikih in lokalnih pride-
lovalcih, ki svoje izdelke ustvarjajo z ljubeznijo.

SEM SLIŠAL PETI II, 14. 12. ob 19. uri, Glavni trg
Odmevno srečanje oktetov in malih vokalnih skupin je pevce Gorenjskega okteta 
spodbudilo, da tudi letos v Prešernovo mesto povabijo pevske skupine iz Slovenije 
in zamejstva. Zazvenele bodo najrazličnejše prednovoletno in adventno obarvane 
melodije. V goste prihajajo Kvintet Donet iz Podjune na avstrijskem Koroškem, Ok-
tetek iz Črnuč, Koroški oktet z Raven na Koroškem, Oktet Valvazor iz Litije, dekliška 
Vokalna skupina Kolorina iz Vojnika, Škofjeloški oktet in Oktet Gallus iz Ribnice.

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
GLASBENE ŠOLE KRANJ
18. 12. ob 19. uri, KC Brdo, dvorana 
Na koncertu orkestrov in pevskega zbora GŠ Kranj bodo zazvenela glasbena dela, ki 
bodo pričarala praznično vzdušje. Glasbeno popotovanje bo razpeto med domačimi 
tradicionalnimi in tujimi pop- rokovskimi uspešnicami. Že tradicionalno pa nas bodo 
pred koncertom pozdravili tudi Tuba božički! 

SLOVENSKI TUBA BOŽIČ 
21. 12. 2019 ob 11., Glavni trg
Že tradicionalno nam bodo s slovenskimi in tujimi božičnimi skladbami božično 
vzdušje pričarali božički evfonisti in tubisti iz vse Slovenije, ki jih vsako leto medse 
povabijo učenci GŠ Kranj z mentorjem Urošem Koširjem. Lani so podrli rekord – 
zbralo se jih je več kot šestdeset. Jih bo letos še več? Vabljeni, da se prepričate, 
kako zveni največji ansambel evfonijev in tub v Sloveniji, ob spremljavi katerega 
boste lahko tudi sami zapeli kakšno znano božično »vižo«.

KONCERTI NA GLAVNEM TRGU
Decembra bo Glavni trg prežet s prazničnim vzdušjem. Pester koncertni program bo 
ogrel vaše pete in srce: Travelling blues (6. 12.), Zlatko in lokalni raperji (7. 12.), 
Mia Žnidarič (12. 12.) Jazz Fusion Jam (13. 12.) Samuel Blues in Miha Erič (19. 
12.), Balkan boys (21. 12.) Vsako decembrsko nedeljo pa se bodo z glasbo, plesom 
in umetniško besedo predstavila kulturna društva mestne občine Kranj.  Ob 19. uri

KONCERTI V KAVKA BARU
Kavka bar na Maistrovem trgu vabi na glasbene večere ob sproščenem vzdušju: 
pop/džez večer s prekajenimi džeovskimi potepuhi Simpatico (13. 12.), romanti-
čen večer z Marino Martensson (19. 12.), žur z vedno atraktivnimi Smetnaki (27. 
12.) in DJ večer Plata Špila (28. 12.). 

KONCERTI V LAYERJEVI HIŠI 
V Hiši Layer bodo petkovi decembrski večeri glasbeno obarvani. Prisluhnili boste 
lahko različnim glasbenim ustvarjalcem in skupinam: Brina (6. 12.), Dvocikel: Ba-
lans x Krava 22 (13. 12.), Demolition Group (20. 12.) in Daniel Vezoja (27. 12.)

PANORAMA STARA POŠTA
Kranjski »sky bar« z najvišjega nadstropja hiše na Maistrovem trgu ponuja 180-sto-
pinjski razgled na mesto. Poleg dobre kavarniške ponudbe hrane in pijače nudijo 
tudi očarljive večerne dogodke: večer penin in šampanjcev (3. 12.), plesni večer 
Fiesta Latina (12. 12.), White Xmas Party (13. in 20. 12.), večer božičnih pesmi z 
mešanim pevskim zborom Musica Viva (19. 12.) in Goodbye 2019 Party (27. 12.).

KLUBAR GASTRO PUB
Družabno središče ob Slovenskem trgu ponuja kvalitetne zabave, koncerte in 
dogodke, namenjene vsem generacijam. Decembrsko koncertno ponudbo lahko 
začinite z odlično hrano (»street food«), ki jo je zakuhal Bine Volčič. Koncertno 
dogajanje pa zajemajo Koala Voice in Mrfy (7. 12.), Joške v’n (20. 12.), The Strings 
(21. 12.), Killerface (27. 12.), Made in Yugoslavia (28. 12.) in Silvestrovanje 2020! 
(31. 12.). Koncerti se začnejo ob 21. uri.

HELP! A BEATLES TRIBUTE 
25. 12. ob 19. uri, Glavni trg
Kaj nas lahko bolje pogreje v hladnem zimskem večeru kot druženje, ples in petje 
nostalgičnih zimzelenih melodij svetovno znane skupine The Beatles? Tribute bend 
se lahko pohvali z izjemno kostumografijo in kakovostjo zvoka. 

ANDREJ ŠIFRER IN MALI  
OGLASI, 26. 12. ob 19. uri, Glavni trg
Kranjčan Andrej Šifrer je v štirih desetletjih ustvaril zdaj že ponarodele pesmi. V tem 
decembrskem večeru ga bo spremljala prav tako kranjska skupina Mali oglasi. Ob 
Šifrerjevi nostalgiji bodo Mali oglasi predstavili tudi nekaj svojih svežih pesmi.

PRIŽIG LUČI, 1. 12. ob 17. uri, Glavni trg
Mesto se bo pravljično osvetlilo ob 17. uri s pozdravom župana, blagoslovom luči in smreke ter glasbenim nastopom skupine 
Soul out na Glavnem trgu. Vabljeni na odprtje Prešernega decembra!
Pred Prešernovnim gledališčem na prostem si lahko ob 18.45 ogledate prenos Slavnostne Akademije ob občinskem prazniku.

ŽUPANOV BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT:  
JAN PLESTENJAK, 27. 12. ob 19. uri, Glavni trg
December je preplet nostalgije časa, ki odhaja, in priložnosti časa, ki prihaja. Je čas za ljudi, ki so nam najdražji, za lepe spomine 
in tople trenutke. Enega izmed takih trenutkov nam bo pričaral Jan Plestenjak s svojimi romantičnimi skladbami. 

MANOUCHE, 28. 12. ob 19. uri, Glavni trg
Glasbeni kolektiv Manouche je zagotovo ena najbolj energičnih skupin na sloven-
ski glasbeni sceni. So izvirna mešanica stilov, ki so ga poimenovali »electro gipsy 
swing«. Kombinacija izjemne melodične glasbe s humornimi besedili, plesnimi 
ritmi in vrhunskimi glasbeniki je recept za uspeh! Njihov nastop vrača občinstvo 
v dvajseta in trideseta leta, ko so vladali zabava, ples in seveda odlična glasba! 
Dovolite torej, da vas Manouche povabijo na plesišče!

KING FOO, 29. 12. ob 19. uri, Glavni trg
Glasbena skupina, ki na nekonvencionalen način izvaja fuzijo akustično recikliranih 
priredb iz zakladnice rokovskih legend in svojo avtorsko glasbo. Žanrsko sodijo med 
(pop)rok in funk fuzijo.

DAN D, 30. 12. ob 19. uri, Glavni trg
Kultna slovenska rokovska zasedba, ki navdušuje publiko vseh starosti. Člani benda 
so se s svojimi bogatimi glasbenimi izkušnjami odlično zlili v zanimivo in ušesom 
prijazno zgodbo zrelega avtorskega roka. »Dan D obljubljajo še eno brezčasno po-
potovanje po prostranstvih rokovske glasbe in smiselne poetike.«

SILVESTROVANJE S SKUPINO VICTORY
31. 12. od 22. do 2. ure, Glavni trg
Preživite najdaljšo noč v letu v pravljično okrašenem Kranju. V Kranju se bomo od starega leta poslovili skupaj z legendarno sku-
pino, ki deluje že od leta 1987. Njihov glasbeni izbor in odrski nastop zagotavljata odlično zabavo in čudovito praznično vzdušje.



MIKLAVŽEV VEČER 
Nastopili bodo mlajši učenci GŠ Kranj, ki bodo mlademu občinstvu predstavili svoje 
inštrumente. Morda tudi kot navdih najmlajšim, ki še niso odločeni, kateri inštru-
ment bi se radi učili v prihodnjih letih. Spoznali pa bomo tudi mlajše učence baleta. 
Ker se govori, da so učenci GŠ Kranj večinoma prizadevni in delovni, je svoj obisk 
napovedal tudi Miklavž, ki si tudi sam želi spoznati mlade glasbenike in baletnike.
Avla MO Kranj, 2. 12. ob 18. uri

PREŠERNI KRANČEK, VSAKO SOBOTO
Razposajeni Kranček se je odločil, da tudi letos otrokom popestri december z zani-
mivimi delavnicami, ki bodo velikokrat tudi dobrodelno obarvane. Zadnji novembr-
ski dan bo z otroki in znanimi Kranjčani pletel adventne venčke (30. 11.), ki jih bo 
kasneje možno licitirati. Izkupiček bo v celoti namenjen skrbno izbranim otrokom. 
Naslednjo soboto (7. 12.) boste izdelovali okraske za smrečice v pravljičnem goz-
dičku in za tiste, ki jih imate doma, hkrati boste izdelali tudi voščilnice za svoje 
najdražje. Ker Kranček rad pomaga in prepeva, bo organiziral izmenjevalnico igrač 
(14. 12.) in postavili poseben koš, kjer boste lahko pustili darila za otroke, ki jih 
sicer ne dobijo. Da bo še bolj veselo, boste skupaj z glasbeniki zakurili ogenj, pekli 
hrenovke v testu in prepevali ob ognju. Kot zadnji v vrsti Krančkovih dogodkov pa 
prihaja Krančkov dobrodelni bazar (21. 12.). 
Pravljični gozdiček pred Prešernovim gledališčem, 30. 11. ob 10. uri, 7., 14. in 
21. 12. ob 17. uri 
V primeru dežja se dogodki prestavijo v Kranjsko hišo (Glavni trg 2).

OSVETLJENO MESTO – 
VODENJE S ŠKRATOM KRANČKOM
Škrat Kranček v eni roki nosi laterno, drugo pa ime vedno prosto, da vam ob sni-
denju lahko prijazno pomaha. Ob četrtkih se lahko v večernem mraku v njegovi 
družbi in družbi izkušenega vodnika odpravite na raziskovanje mestnih ulic in hiš. 
Vodnik vam bo na poučen in prijazen način zaupal zanimivosti Kranja. Pot si boste 
osvetljevali z laternami. 
Kranjska hiša, 12., 19. in 26. 12. ob 17. uri
Starost: od 2. do 10. leta starosti, cena: otroci – 1 evro, odrasli – 4 evre, število 
oseb: do 30 
Obvezna prijava najkasneje dan prej na info@visitkranj.si, dodatne informacije na 
04 238 04 50 

TRIJE DOBRI MOŽJE
Prvi v vrsti decembrskih dobrih mož, Miklavž, bo otroke obiskal v spremstvu angelčkov in parkeljnov, ki mu bodo pomagali pri 
razdeljevanju daril. Da pa bodo otroci lažje pričakali njegov prihod, bo za zabavo poskrbela vedno razigrana in navihana Pika 
Nogavička! Letos se bo v Kranju prvič ustavil Božičkov poštni avtobus! Tukaj bodo otroci poštnim palčkom lahko oddali svoje 
na roko napisano pismo za Božička. Pismo naj bo čim bolj ustvarjalno, v njem pa naj bo zapisano, katere nematerialne stvari 
si otroci želijo v letu, ki prihaja. Pismo naj bo obvezno opremljeno z znamko in naslovom pošiljatelja, da bo Božiček nanj lahko 
odgovoril in otrokom poslal majhno darilo. Zadnji v vrsti pa bo otroke razveselil Dedek Mraz s spremstvom.

Sprevod sv. Miklavža, Glavni trg, 5. 12. ob 17. uri 

Božičkov poštni avtobus, Glavni trg, 12. 12. od 11. do 12. ure

Sprevod Dedka Mraza, Glavni trg, 30. 12. ob 17. uri

PRAVLJIČNI GOZDIČEK
Na Miklavžev večer (6. 12.) se bodo v Pravljičnem gozdičku začeli pravljični večeri, ki jih bo s svojimi pravljicami odprla najboljša 
gorenjska kamišibajkarica in pravljičarka Jadranka Završnik. Po predstavi boste z Jadranko lahko izdelali lep božični okrasek, ki 
bo krasil vaše sobice do konca prazničnih dni. Predstava Snežna kraljica (8. 12.) je prisrčna priredba pravljice H. C. Andersena; 
očarljiva zgodba o prijateljstvu med Gerdo in Kajem, ki ga ne more razdreti niti Snežna kraljica. Kamišibožič (13. 12.) bo v 
Pravljičnem gozdičku združil najboljše kranjske kamišibajkarje in njihove praznične pravljice. Pravljica Egon in Božiček (15. 12.) 
govori o mačku Egonu, ki ničesar noče deliti in zato ostane brez prijateljev. Iz osamljenosti ga reši Božiček, ki mu pokloni zelo ne-
navadno darilo. Peskovna animatorka Uliana Dorofeeva bo pred vašimi očmi iz »snega« in peska ustvarila znano Hoffmannovo 
pripovedko Hrestač (20. 12.). Že pripravljate darila za praznike? Tudi Mavricij in lučka Svečana (22. 12.) jih, a to je zelo težko 
opravilo, saj je darilo treba skrbno izbrati za vsakega prijatelja posebej. Pridite po navdih, kaj podariti najdražjim. 

Pravljični gozdiček pred Prešernovim gledališčem, 6., 8., 13., 15., 20. in 22. 12. 2019 ob 17. uri 

LUČKIN PRAZNIK, Stolp Pungert, 12. 12. ob 17. uri
Na Lučkin praznik obeležujemo slovenski ljudski praznik sv. Lucije, ki je tako kot Miklavž, Božiček in Dedek Mraz ena izmed 
dobrotnic, ki obdarujejo otroke. Po starem julijanskem koledarju na Lučkin praznik praznujemo najdaljšo noč v letu, zato boste s 
svečkami in prasketajočimi kresničkami razsvetlili temno nebo, z dobrimi željami pa svoja srca. Na vrtu pred Stolpom Pungert se 
boste v družbi Lučke in njenih Kresnic svečano sprehodili po spirali iz smrečja, sredi katere bo letos ob glasbi zažarelo čudežno 
drevo želja. Spirala bo vse močneje svetila pod nebo in kazala, da je tudi v najtemnejši temi luč, če jo le prižgemo. Pridite, več 
nas bo, bolj svetla bo noč!

VARSTVO OB OGNJU
Stolp Pungert, vsak torek ob 16.30 
Si želite nekaj časa zase in nimate varstva za otroka? Ob torkih pripeljite svoje otro-
ke pred Stolp Pungert, kjer jih bo prevzela gozdna varuška Špela. Otroci se bodo 
prosto igrali in se seznanjali s preživetjem v naravi. Primerno za otroke od 4. leta 
dalje. Obvezne prijave: na info@pungert.si ali 040 352 382, prostovoljni prispevki.

DRSALIŠČE  
NA SLOVENSKEM TRGU 
Nabrusite drsalke in oddrsajte krog ali dva pod prazničnimi lučkami na drsališču na prostem, ki bo do konca februarja stalo na 
Slovenskem trgu. Poskrbljeno bo za vse, ki nimate svojih drsalk ali pa se prvih korakov na drsalkah šele učite. Izposoja drsalk 
stane 3 evre, prav toliko pa znaša tudi izposoja pingvina za pomoč pri drsanju. Za premražene ročice in prazne želodčke bo 
poskrbela ponudba toplih napitkov in prigrizkov. 

Slovenski trg, predvidoma od 1. decembra dalje 
Obratovalni čas: pon.–pet.: od 15. do 21. ure
sob., ned., prazniki in počitnice: od 9. do 21. ure
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svetlopisani dnevi - festival fotografije 

Posestvo Brdo in Zimske pravljice
Posestvo Brdo je zasijalo v praznični preobleki. Še posebno čarobno pa bo 14. in 15. decembra, 
ko se bodo pri njih odvijale Zimske pravljice. Konec tedna bo zelo pester, saj se bo dogaja-
nje odvijalo skoraj po vseh kotičkih čudovite posesti. V pravljičnih hiškah, razkropljenih po 
čarobno okrašenem parku, boste prisluhnili trem pravljicam, ki so bile napisane prav za to 
priložnost. V kongresnem centru bodo potekale igrane otroške predstave, nastop čarovnika, 
za piko na i pa vas bo obiskal še Božiček. V sosednji dvorani bodo otroci lahko izrazili svojo 
kreativnost na ustvarjalnih delavnicah. Na ploščadi pred kongresnim centrom vam bodo dih 
jemali ognjeni vitezi. Otroci se bodo lahko preizkusili še v jezdenju lipicancev v maneži ali pa 
se skupaj z družino odpeljali na kratko vožnjo s kočijo ali s sanmi. Nikakor pa na Brdu niso 
pozabili na vrhunsko kulinarično ponudbo. V velikem šotoru pred kongresnim centrom bo 
zadišalo po brdskem pražencu, punču, kuhanem vinu in čaju. Dogajanje v šotoru bodo še do-
datno popestrili poskočni glasbeni ritmi.

Vstopnina:
otroci do 15. leta: brezplačno
odrasli: 10 evrov
Vabljeni, da Posestvo Brdo obiščete na najbolj čaroben konec tedna v letu! 

Ker je december čas obdarovanja, so na Posestvu Brdo pripravili decembrsko darilno ponudbo, 
kjer sebi ali svojim najdražjim lahko podarite košček Brda. Izbirate lahko med darilnimi boni za 
različna doživetja, kot so piknik košarica, vožnja s kočijo, letna vstopnica za Park Brdo, tortica 
in penina v Kavarni Zois ali Kavarni Strmol, ekskluziven ogled Gradu Strmol ... 

Nasvet za praznično kosilo
restavracija Sonet

Na Prešernovi ulici 6 se od letošnje pomladi piše nova poezija, tokrat na krožniku. Ekipa iz-
kušenih kuharjev – Mirza kot glavni kuhar ter Sergej in Luka – za vas pripravlja jedi s pridi-
hom francoske kuhinje, a s skrbno izbranimi sestavinami izključno slovenskega porekla. Od 
ponedeljka do sobote pripravljajo vrhunska kosila, menije, sestavljene iz treh hodov, tako za 
ljubitelje mesnih jedi in rib kot tudi za vegetarijance. Restavracija je odprta od 11.30 do 22. ure 
in ponuja vse vrste pijač, tople napitke, koktajle ter pester izbor vrhunskih vin. V decembru 
pripravljajo poseben praznični meni, s katerim vas lepo vabijo v Restavracijo Sonet, ki stoji sedi 
praznično okrašenega mesta. Nam pa so zaupali naslednji slastni recept:

Cmoki iz albuminske skute  
z žafraniko
• 1650 g albuminske skute 
• 3 jajca
• 140 g parmezana 
• 200 g ostre moke
• sol, poper, muškatni orešček, žafranika 

V malo večji posodi zmešamo skuto, lahko mešamo ovčjo in albuminsko skuto. Dodamo jajca 
in nariban parmezan. Vse skupaj dobro premešamo, dodamo vse začimbe, vsega po ščepec. 
Na pekač položimo papir za peko in po njem posujemo malo ostre moke. Oblikujemo kroglice, 
mi si sicer pomagamo z dresirno vrečko, lahko pa jih oblikujete tudi ročno. Položimo jih na 
pekač, posut z ostro moko, in po njih posujemo še malo moke. Pustimo stati približno 10 ur, 
da se izoblikujejo. Kuhamo 3 minute v slanem kropu. Dodamo jim lahko različne omake, mi 
jih najraje postrežemo z omako istrskih tartufov. 

Omaka istrskih tartufov
V ponvi segrejemo maslo in dodamo tartufato. Ko lepo zavre, dodamo malo smetane za kuha-
nje, da se omaka zgosti. Kuhane cmoke dodamo omaki in odstavimo. Vmešamo rumenjak, na 
koncu pa za dekoracijo naribamo tartuf.

Nasvet za izlet: 
slap Šum

Slap Šum je zagotovo ena izmed bolj skritih lepot Kranja in njegove okolice. Slap, ki se z višine 
22 metrov zliva v globok tolmun, najdete v Novi vasi ob Zgornji Besnici. Ob slapu potoka 
Nemiljščica vodi po strugi navzgor utrjena gorska steza, ki vas pripelje do rimskih toplic. Ste 
vedeli, da je o njih v 17. stoletju pisal sam Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske. Leta 1954 so 
na termalnem izviru zgradili manjša bazena, kamor so si hodili lajšat zdravstvene težave rev-
matični bolniki. Danes so vidni le še ostanki bazenov. KS Besnica vsako leto organizira ogled 
slapu. Ta bo letos potekal v četrtek, 26. decembra, od 16. do 19. ure. Pot se začne v Zgornji 
Besnici pri naslovu Nova vas 40. Samo pot in slap bodo osvetljevale novoletne lučke in bakle. 
Poskrbljeno bo tudi za tople napitke. Ne pozabite na dobro pohodno obutev, topla oblačila in 
čelne svetilke. 
Ogled slapu na lastno odgovornost. V primeru slabega vremena dogodek odpade. 

Kranj, vaša zimska destinacija       Kranj, your winter destination
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Vilma Stanovnik

Kranj – Sodelovanje med Gi-
mnazijo Franceta Prešerna, 
Dijaškim domom Kranj in 
Smučarsko zvezo Slovenije 
sega v čas gradnje skakalni-
ce pod Šmarjetno goro. 
»Leta 2004 se je ideja Dr-

žavnega panožnega nordij-
skega centra z naše strani 
začela z enim trenerjem in 
kombijem, zdaj smo pri 62 
skakalcih, skakalkah, kom-
binatorcih in kombinator-
kah iz celotne Slovenije,« 
prvi vodja panoge pri Smu-
čarski zvezi Slovenije  
Gorazd Pogorelčnik in do-
daja, da veliko delajo z zuna-
njimi sodelavci. 
»Dijaki imajo na voljo cel 
paket, od preživljanja časa 
med šolo do treningov in 
prostega časa. Ko smo zače-
li uvajati ta sistem, so tek-
movalci od pouka začeli iz-
ostajati precej manj,« poja-
snjuje pedagoški koordina-
tor za športne oddelke na 
Gimnaziji Franceta Prešer-
na Sašo Komovec in doda-
ja, da je šoli uspelo razviti 

tudi izobraževanje prek 
spleta. 
»Državni panožni center je 
ena izmed bistvenih dodanih 
vrednosti naše gimnazije. Da 
je sistem uspešen, potrjujejo 
tudi mnogi obiski iz tujine. 
Zanima jih naš vzorec, naša 
praksa in to, kako treninge 

uspešno usklajujemo s 
šolo,« pravi ravnateljica Gi-
mnazije Franceta Prešerna 
Mirjam Bizjak. Dodaja tudi, 
da jim je v šoli uspelo vzpo-
staviti inovativen sistem z 
dijaki, ki je zelo individua-
len, in pojasnila, da pred vra-
ti šole še vedno puščajo pre-
več mladih, uspešnih špor-
tnikov, zato se bodo na mini-
strstvu potegovali za to, da 
jim vsaj povečajo vpis. Prav 
tako si želijo še več sodelova-
nja z drugimi srednjimi šola-
mi. Dobro pa sodelujejo z 
bliž njim dijaškim domom. 
»Trenutno imamo v domu 
več kot eno tretjino športni-
kov, število pa narašča iz 
leta v leto,« je dodala ravna-
teljica Dijaškega in študent-
skega doma Kranj Judita 
Nahtigal.

Dobri športniki in dijaki

Državni panožni nordijski center v Kranju 
športnikom omogoča doseganje vrhunskih 
rezultatov, hkrati pa so lahko uspešni tudi v šoli.

Športniki uspešno združujejo treninge in pouk.
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Mateja Rant

Kranj – Pri nastanku razsta-
ve in koledarjev so sodelova-
le dijakinje Eva Kozjek Šurc, 
Klara Polajnar, Martina Po-
točnik, Helena Potočnik in 
Gaja Bumbar. "Nastale so 
vrhunske študije glave dva-
najstih znanih Slovencev," 
je razložila vodja projekta in 
mentorica Nataša Kne in ob 
tem dodala, da je "izbrati du-
cat slovenskih velikanov po-
menilo izpustiti nekaj duca-
tov slovenskih velikanov, 
vendar ima leto le ducat me-
secev". Portrete znanih Slo-
vencev so v maniri starih 
mojstrov narisale s svinčni-
kom. Originali portretov, ki 
so našli mesto v gimnazij-
skem koledarju, so že od za-
četka novembra na ogled v 
galeriji kranjske občine, ko-
pije pa zdaj tudi v knjižnici 
kranjske gimnazije. Z raz-
stavo bodo gostovali še na 
Blejskem gradu, v Kranjski 
Gori, Bohinju, Radovljici, 
Naklem, Preddvoru, na Je-
zerskem, v Cerkljah, Medvo-
dah in galeriji Zavarovalnice 
Triglav v Kranju.
"Risanje s svinčnikom je di-
jakom zagotovo ena najbolj 
domačih tehnik, risanje por-
treta pa eden najtežjih moti-
vov. Tako se je pet nadarje-
nih dijakinj pri nalogi znašlo 
nekje na sredini," je razloži-
la Nataša Kne in dodala, da 
je študija oziroma risba gla-

ve navadno osnova za izdela-
vo portreta, v njihovem pri-
meru pa je postala kar konč-
no umetniško delo. "Dijaki-
njam so bile med drugim v 
navdih da Vincijeve študije 
glave, ki so bile zanj le skice, 
torej predloge, na osnovi ka-
terih bi izdelal prava umetni-
ška dela, a danes same velja-
jo za umetnine, kakor tudi 
mojstrske študije glave Boži-
darja Jakca, ki pa je skico že 
razumel kot končno umetni-
no." Leto v gimnazijskem 
koledarju se začenja z Jože-
tom Plečnikom, saj po bese-

dah Nataše Kne kot arhitekt 
simbolno gradi prihodnost, 
nadaljuje pa se s Francetom 
Prešernom, Lili Novy, Juri-
jem Vego, Ano Mayer - Kan-
sky, Jakobom Aljažem, Iva-
no Kobilco, Janezom Puhar-
jem, Primožem Trubarjem, 
Zofko Kveder, Ivanom Can-
karjem in Rudolfom Mai-
strom. Razstava je po bese-
dah Nataše Kne nastala tudi 
iz domoljubnih vzgibov. "To 
dokazuje, da slovenska zgo-
dovina ter ozadje slovenstva 
in državotvornosti zanimajo 
tudi mlade, čeprav jim pogo-

sto očitamo, da jih zanimajo 
le sodobne tehnologije." 
Tako razstava kot koledar so-
dita v sklop praznovanj ob 
210-letnici Gimnazije Kranj 
in 10-letnici mednarodne 
mature na Gimnaziji Kranj, 
ki ju bodo zaznamovali pri-
hodnje leto, je pojasnil rav-
natelj Aljoša Brlogar. Ob 
tem je ugotavljal, da pogled 
na letnice rojstva ali smrti 
upodobljenih slovenskih ve-
likanov kaže, da sta le Pri-
mož Trubar in Jurij Vega iz 
starejšega obdobja kot kranj-
ska gimnazija.

Koledar z »velikani«
V knjižnici Gimnazije Kranj so včeraj odprli razstavo in predstavili letošnji gimnazijski koledar s 
portreti dvanajstih slovenskih »velikanov«, ki jih je ustvarilo pet nadarjenih dijakinj Gimnazije Kranj.

Ustvarjalke letošnjega gimnazijskega koledarja z mentorico in vodjo projekta Natašo Kne 

Mateja Rant

Kranj – "Mnogo generacij 
Kranjčanov ima v sebi zapi-
sane lepe spomine na brez-
skrbno otroštvo v vrtcu Ja-
nina. S profesionalnim od-
nosom do otrok so strokov-

ne delavke vrtca pletle nevi-
dne nitke v srca svojih varo-
vancev," je ob praznovanju 
petdesetletnice delovanja 
vrtca poudarila ravnateljica 
Kranjskih vrtcev Tea Doli-
nar. Ob tem se je zahvalila 
ustanoviteljici, Mestni obči-

ni Kranj, ki skrbi za dobre 
materialne pogoje za delo-
vanje vrtca. Kot je poudaril 
župan Matjaž Rakovec, 
Kranjski vrtci sodijo med 
največje v državi, a se trudi-
jo dobro poskrbeti za vse 
otroke.

Novo stavbo vrtca Janina so 
slavnostno odprli 30. okto-
bra 1969 in je bila tako kot 
drugi kranjski vrtci takrat 
del Vzgojno varstvenega za-
voda Kranj. Vrtec je bil gra-
jen za sto predšolskih otrok 
in trideset dojenčkov, a ker 
je v bližini raslo novo nase-
lje, prvo leto delovanja v var-
stvo niso mogli sprejeti kar 
šestdeset dojenčkov, je na 
podlagi takratnih kronik vrt-
ca spomnila Tea Dolinar. V 
šolskem letu 1969/70 je 
tako vrtec Janina obiskovalo 
122 predšolskih otrok in 36 
dojenčkov. Razdeljeni so bili 
v osem skupin, od tega so 
bile tri skupine dojenčkov. 
Tako otroci kot njihovi starši 
in vsi zaposleni so v vseh teh 
letih tkali vezi prijateljstev, 
predvsem pa ljubezni do 
otrok, so ob jubileju spo-
mnili zaposleni vrtca Jani-
na. "A čeprav ima že petde-
set let, vrtec ostaja mlado-
sten in razigran," so še za-
gotovili.

Petdeset let vrtca Janina
V enoti Janina Kranjskih vrtcev že petdeset let poteka organizirana institucionalna predšolska vzgoja. 
Obletnico so zaznamovali v začetku novembra.

V vrtcu Janina so skupaj z otroki zaznamovali okrogel jubilej vrtčevske stavbe. / Foto: Tina Dokl
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226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1, Kranj,  
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
Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

Trda vezava
Format 212 x 267 mm 
226 strani
ISBN 978-961-6893-96-1

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!
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www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

9                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... prebereš in začneš – in končno  
kuhaš samostojno!
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Igor Kavčič

Ob življenjskem jubileju 
osemdeset let je samonikli 
likovni ustvarjalec Rajko 
Bogataj svojo življenjsko in 
umetniško pot predstavil v 
knjigi. Ob tej priložnosti je v 
prizidku Doma krajanov 
Primskovo predstavil tudi 
likovna dela, ki jih je ustvaril 
v zadnjih nekaj več kot dvaj
setih letih. Izbor predstavlje
nih del je širok, saj si lahko 
ogledamo tako risbe, akvare
le, olja in akrile kot kolaže, 
asemblaže, grafike, dela v 
tehniki sitotisk in slike po 
podobah starih mojstrov. 
Razstava, s katero Bogataj 

izkazuje svojo likovno uni
verzalnost, pa se nadaljuje v 
knjigi, v katero je zapise k 
posameznim sklopom slik 
pripravila umetnostna zgo
dovinarka in likovna kriti
čarka Anamarija Stibilj 
Šajn. "Pobrskal sem po spo
minih in zapisal pomem
bnejše dogodke v svojem 
življenju, lepo pa je, ker 
imam kaj pokazati s svojimi 
likovnimi stvaritvami. Njim 
je namenjen večji del knji
ge," je dejal Rajko Bogataj, 
ki je iz rok predsednice Zve
ze kulturnih društev Kranj 
in Slovenije Mije Aleš prejel 
priznanje za likovno in 
organizacijsko delo.

Ob jubileju izdal 
knjigo

Rajko Bogataj in Anamarija Stibilj Šajn / Foto: Igor Kavčič

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

Igor Kavčič

Kranj – Na Gimnaziji Fran
ceta Prešerna so upravičeno 
ponosni na zbirko likovnih 
del umetnikov Likovnega 
društva Kranj, ki se je z nji
hovimi donacijami krepila 
zadnji dve leti in v prvih 
dveh novembra dobila svojo 
končno podobo. Zbirka 
obsega kar 99 del, ki jih je 
gimnaziji podarilo 39 avtor
jev oziroma njihovih potom
cev. Če k zbirki, ki je svoj 
prostor našla po tako rekoč 
celotni šoli, dodamo še odli
čne fotografije nekdanjih 
dijakov Katje Bidovec in 
Cirila Jazbeca ter dela, ki so 
jih ustvarili dijaki v likovnih 
delavnicah pod mentors
tvom akademskih slikarjev, 
to umetniško bogastvo šteje 
precej več kot sto del.
"Dijaki zbirko vidijo pred
vsem kot nekaj, kar bogati 
njihovo okolje, ga polepša, 
naredi barvitejšega. Zelo 
hitro si zapomnijo dela 
posamičnih avtorjev, ki so 
jim všeč. Mislim pa, da jo na 
enak način vidijo tudi profe
sorji," o zbirki razmišlja Ire
na Koncut Marolt, umetnos
tna zgodovinarka, profesori
ca likovne umetnosti, ki je v 
sodelovanju s Tutto in ob 
podpori ravnateljice prva 
skrbnica zbirke. Ideja zanjo 
se je porodila pred leti, ko so 
se na šoli povezali z aka
demskim slikarjem Klavdi
jem Tutto, ki je vodil nekaj 
delavnic z dijaki, ob tem pa 
je tudi ponudil svoja dela, ki 
bi lahko našla mesto na ste
nah šole. Kasneje je k dona
ciji pozval tudi ostale člane v 
Likovnem društvu Kranj, 
katerega umetniški vodja je. 

"Iz nekajurne delavnice za 
dijake je z leti in vztrajnostjo 
zrasla tudi naša dnevna soba 
umetnosti, ki je edinstven 
primer, kako umetnost vsa
kodnevno približati različ
nim skupinam ljudi," je 
ponosna ravnateljica Mir
jam Bizjak in hkrati vesela, 
da dijaki v teh kibernetskih 
časih lahko svoj pogled ved
no znova z zaslonov mobil
nih telefonov preusmerijo 
tudi na vrhunska umetniška 
dela. Klavdij Tutta je prepri
čan, da ne gre zgolj za obi
čajno zbirko: "Tovrstne zbir
ke bi morale biti na vsaki 
šoli, saj smo pogosto priča 
pomanjkljivi estetski vzgoji 
mladih. Gimnazija Franceta 
Prešerna je v tem smislu 
svetel vzor in vzorčni pri
mer, kako se mladi učijo 
odnosa do estetike in umet
nosti nasploh." 

"Pomen zbirke vidim tako v 
kvaliteti kot tudi v pestrosti. 
Dijaki so v stiku z vrhunski
mi deli akademsko izobra
ženih slikarjev, kiparjev, 
fotografov. Naučijo se jih ne 
le opazovati, ampak tudi kri
tično presojati. Ne nazadnje 
pa se o likovni umetnosti 
lahko učijo neposredno z 
opazovanjem originalov. 
Učinka zbirke na dijake, ki 
bodo srednješolska leta pre
živeli ob njej, še ne moremo 
povsem ovrednotiti, bo pa 
zagotovo pozitiven in upam, 
se bo poznalo tudi pri njiho
vem obisku galerij in likov
nih dogodkov," je še poveda
la Marolt Koncutova. K zbir
ki so dodali tudi katalog z 
doniranimi deli in predsta
vitvami posameznih umet
nikov, razstavo pa sta odprla 
kranjski župan Matjaž 
Rakovec in državna sekre

tarka na ministrstvu za izo
braževanje, znanost in šport 
Martina Vuk. Če je Vukova 
navdušena nad zbirko in 
njenim sporočilom, ki ga 
šola daje mladim, pa je 
Rakovec tovrstno sodelova
nje med šolo in umetniki 
označil za še eno potrditev, 
da je Kranj kulturno mesto 
in je kandidatura za evrop
sko prestolnico kulture še 
kako na mestu.
Dijaki so ob slavnostnem 
dogodku sami pripravili 
tudi glasbeni program in 
zbrane povedli po prostorih, 
kjer so na ogled umetniška 
dela. Likovnemu društvu 
Kranj, ki bo prihodnje leto 
praznovalo svojo štirideset
letnico, je Aleš Sedmak, 
predsednik Zveze združenj 
slovenskih likovnih umetni
kov, podelil priznanje za 
razvoj vizualne kulture.

Umetniki za dijake 
Gimnazija Franceta Prešerna ima stalno zbirko likovnih del, darilo članov Likovnega društva Kranj.  

Odprtje didaktične likovne zbirke na Gimnaziji Franceta Prešerna je bil velik in pomemben 
dogodek. Za gimnazijo in umetnike Likovnega društva Kranj, ki so podarili svoja dela. 

Kranj – V Galeriji Prešernovih nagrajencev bodo 2. decem-
bra ob 18. uri odprli razstavo del ilustratorja in avtorja ani-
miranih filmov Dušana Kastelica, letošnjega nagrajenca Pre-
šernovega sklada. V Kranju se bo predstavil s pregledno 
razstavo, na kateri bodo prikazani njegovi stripi in ilustracije 
vse od njegovih rosnih pa do zrelih let s poudarkom na stri-
pih iz tednika Mladina. Seveda bodo prikazani tudi njegovi 
pomembnejši filmi, kot sta večkrat nagrajeni Celica (The 
Box) ter Čikorja an' kafe (po pesmi Iztoka Mlakarja). Umet-
nika bo predstavil stripovski kolega Zoran Smiljanić, razsta-
vo pa bo odprl minister za kulturo Republike Slovenije 
Zoran Poznič. Razstava bo na ogled do nedelje, 26. januarja 
prihodnje leto.

Stripi in risanke Dušana Kastelica

Igor Kavčič

Kranj – Eden pionirjev slo
venskega filma – njegova 
dediščina obsega kar 15 celo
večernih filmov, vrsto krat
kih in dokumentarnih fil
mov ter pet odmevnih televi
zijskih nadaljevank –, reži
ser, scenarist, publicist, 
profesor in vsestranski kul
turni delavec France Štiglic 
se je rodil 12. novembra 
1919 v Kranju.
V počastitev njegove stolet
nice so na ta dan v Kranju 
pripravili tri dogodke. V 
Območnem stičišču Zveze 
kulturnih društev Kranj so 
najprej odprli razstavo o živ
ljenju in delu Franceta Šti

glica, v nadaljevanju pa je v 
Gorenjskem muzeju sledil 
Muzejski večer o Štigličevih 
mladih letih v Kranju. 
Osred nji dogodek je bilo 
predvajanje delovne digital
no restavrirane kopije filma 
Tistega lepega dne (1962).
Na razstavi, pripravila jo je 
Mija Aleš, so predstavljene 
igralske zasedbe in filmske 
ekipe vseh Štigličevih celo
večercev, na ogled so foto
grafije s snemanj, lahko si 
ogledamo notni zapis za 
glasbo v filmu Na svoji zem
lji, razstavljene so knjige o 
režiserju, filmi na videoka
setah in DVDjih ... Etnolo
ginja Tatjana Dolžan Eržen 
je na muzejskem večeru 

predstavila Kranj v času 
med obema vojnama, ki ga 
je Štiglic preživel v veliki 
družini, nastanjeni v nekda
nji stanovanjski hiši, tako 
imenovani Podrtini, ki se je 
kasneje umaknila mostu 
čez Kokro. Izvedeli smo 
marsikaj o življenju nado
budne mladine, kako so se 

vključevali v gledališče, 
France je obiskoval gimna
zijo in bil tudi odličen telo
vadec, član Sokola … Praz
novanje Štigličevega dne se 
je zaključilo v Prešernovem 
gledališču, kjer so predvajali 
delovno digitalno restavrira
no kopijo filma Tistega 
lepega dne.

Dan za Štiglica 
Stoto obletnico rojstva režiserja Franceta Štiglica 
so obeležili z muzejskim večerom, razstavo in 
predvajanjem delovne digitalno restavrirane 
kopije njegovega filma Tistega lepega dne.

Muzejskega večera so se udeležili tudi nekateri člani 
družine Štiglic: (od leve) Marta Lidija Štiglic in Marjeta 
Chwatal (hčeri Francetovega brata Vilijema), sin Tugo 
Štiglic, Marjeta Roblek in Domen Štiglic (hči in vnuk brata 
Dušana Štiglica), v zadnji vrsti Rok Chwatal (Vilijemov 
vnuk) in Blaž Roblek (Marjetin mož). / Foto: Mateja Likozar
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Kranj – Vadba 1000 gibov in Društvo šola zdravja sta v zad
njih letih postala prepoznavna tudi v gorenjski prestolnici, 
predstavili pa se bodo tudi ob letošnjem občinskem prazni
ku Mestne občine Kranj. "Na praznik občine Kranj in rojstni 
dan dr. Franceta Prešerna, v torek, 3. decembra, vabimo vse 
Kranjčanke in Kranjčane, da se nam pridružijo pri vadbi 
1000 gibov. Potekala bo na Slovenskem trgu, začela pa se 
bo ob 7.30. Skupaj želimo pokazati, da vsak lahko naredi kaj 
za svoje odlično počutje, če le hoče," v imenu Društva šola 
zdravja pravi Metka Štok in dodaja, da bodo zelo veseli no
vih članov.

Praznična telovadba na Slovenskem trgu

 

Ljudska univerza Kranj – medgeneracijski center  
Cesta talcev 7, 4000 Kranj

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE  

V KRANJU

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

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

	Vsak ponedeljek 9.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država.  Za vse nad 16 let, ki se želijo 

čim hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor.

	Vsak ponedeljek, 10.00–11.00 
 Orientalski plesi   

	Vsak ponedeljek, sreda in petek, 14.00–17.00 
 Učna pomoč iz predmetov za osnovno šolo  
 Obvezne prijave

	2. 12. 2019, 9. 12. 2019, 16. 12. 2019, 15.30–16.30 
  Metoda Feldenkrais – učenje skozi gib.  Metoda Feldenkrais  

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

	2. 12. 2019, 16. 12. 2019, 17.00–18.00 
  Vesele urice: slovenščina. Ste se priselili v Kranj in si želite 

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

	2. 12. 2019, 17.00–19.00 
  Ogled Kranja - 2.del.  Novembrskemu ogledu Kranja bo  

sledil še ogled 2.dela ulic in trgov Kranja ter zgodb o njem. 
Dobimo se pred vodnjakom. 

	2. 12. 2019, 17.30–19.30 
  Ustvarjalnica – Mini božično drevesce. Izdelali bomo  

različna mini dekorativna drevesca, ki jih boste v prazničnem 
času lahko občudovali na omari v dnevni sobi, na polici ali na 
mizi. Predali se bomo domišljiji in preizkusili nekaj različnih 
tehnik (volna, filc, karton, papir). S seboj prinesite drobne  
dekorativne dodatke v prazničnih barvah. 

	11. 12. 2019, 17.00–20.00 
  Božično novoletno ustvarjanje.  Prazniki so lepši, če jim 

vdahnete osebno noto. Sami izdelajte okras za božično  
novoletno vzdušje. 

	16. 12. 2019, 17.30–19.30 
  Ustvarjalnica – Okraski za božično drevesce iz  

plutovinastih zamaškov. Iz plutovinastih zamaškov lahko 
izdelamo čudovite okraske za praznično drevesce. Starim,  
izrabljenim zamaškom bomo vdahnili novo življenje v obliki 
mini venčkov, zvezdic, smrečic, srčkov, jelenčkov in podobnih 
okraskov. S seboj prinesite plutovinaste zamaške in okrasne 
trakove.  

	2. 12. 2019, 18.00–19.30 
  ,,VAJE zadihaj''.  Skupinska vadba, kjer odpravljamo plitko 

dihanje in se naučimo sproščanja posledic stresa. 

	2. 12. 2019, 16. 12. 2019 18.00–20.00 
  Izkustveni ples za ženski razcvet.  Udeleženke boste  

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

	3. 12. 2019, 10.30–11.30 in 17. 12. 2019, 17.00–18.00 
 Vesele urice – NEMŠČINA   

	3. 12. 2019, 10. 12. 2019, 17. 12. 2019 16.00–17.00 
  Jezikam slovensko.  Delavnice komunikacije v slovenščini 

za otroke priseljencev od 5. do 10. leta starosti. 

	3. 12. 2019, 10. 12. 2019, 17. 12. 2019, 17.00–18.00 
  Razumem, znam slovensko. Delavnice komunikacije  

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

	4. 12. 2019, 9.30–10.30 
 Vaje zadihaj za starejše  

	5. 12. 2019, 12. 12. 2019, 19. 12. 2019 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju – delavnice za razvoj temeljnih 

kompetenc za priseljence 

	5. 12. 2019, 17.00–18.00 in 19. 12. 2019, 10.30–11.30 
 Vesele urice – ITALIJANŠČINA   

	5. 12. 2019, 19. 12. 2019, 17.00–18.30 
  Življenje z izgubo.  Podporna skupina za mame, ki so  

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

	Četrtek, 18.30–19.45 
  OM Chanting.  OM Chanting je več tisoč let stara skupinska 

tehnika zdravljenja z zvokom, ki prihaja iz Himalaje. Petje 
zvoka OM v krog razporejene skupine ljudi ustvari močno 
energetsko valovanje in pozitivno vpliva na vas in okolico.  
Za delavnico ni potrebno nobeno predznanje. 

	6. 12. 2019, 20. 12. 2019, 17.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok.  Druženje ob igri taroka.  

	9. 12. 2019 ob 10.00–11.00 in 23. 12. 2019 ob 17.00–18.00 
 Vesele urice – ŠPANŠČINA   

	9. 12. 2019, 17.00–18.00 in 16. 12. 2019, 10.00–11.00 
 Vesele urice – FRANCOŠČINA  

	9. 12. 2019, 18.00–19.30 
  i.Vitalis vadba.  Vadba deluje na fizični, čustveni in psihološki 

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

	10. 12. 2019, 17. 12. 2019, 9.00–10.30 
  Movement Medicine. Gibalna delavnica ob glasbi, ki  

poveže telo in duha. Vodi Anda Perdan. 

	10. 12. 2019 18.00–19.30   
 »Mojih prvih 50+« , predavanje
  Da, lahko bi bilo let, a mišljeni so post(er)-ji (risane objave)  

na socialnem omrežju LinkedIn. Na predavanju bomo izvedeli, 
kako ustvariti objave, ki so drugačne od ostalih objav:  
zgodbe, izkušnje, služba, privatno življenje, ideje, skice  
»izumi«. Udeleženci bodo lahko sami izbirali predstavitev  
določenega post(er)-ja z izbiro zaporedne številke.

	10. 12. 2019, 16. 12. 2019 18.00–19.30 
  Zdravilne meditacije.  Vizualizacija in meditacije za  

spodbujanje notranje samozdravilne moči. 

	10. 12. 2019, 18.45–19.45 
 Tečaj mednarodnega jezika esperanto  

	11. 12. 2019, 18. 12. 2019, 10.00–11.00 
 Vesele urice – RUŠČINA.

	11. 12. 2019, 17.00–18.30 
  Šiviljska delavnica. Usvojimo znanje šivanja. Šivalne stroje 

priskrbimo mi – lahko prinesete tudi svojega. Zaradi  
omejenega števila so obvezne predhodne prijave na tel.  
041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

	12. 12. 2019, 17.00–19.00 
  Vrtenje v krogu in kako izstopiti iz njega, 2. del.  Se na  

kakšnem področju v življenju vrtite v krogu? Vrtenje v krogu 
je doživljanje enih in istih situacij, pogosto v odnosih  
z drugimi ljudmi ali s samim seboj. Vrtenje v krogu izhaja  
iz polarnosti, ki se jih pogosto sploh ne zavedamo in so v nas 
samih. Na predavanju se bomo učili, kako polarnosti  
prepoznati in izstopiti iz kroga. Vodi dr. Kristina Knific.

	12. 12. 2019, 18.00–20.00 
  Maketarske delavnice.  Imate doma nesestavljene makete 

letal ali ladjic, nikakor pa ne veste, kako bi se lotili dela?  
Mogoče je vaš otrok maketo dobil kot darilo? Na delavnici 
vam bodo mojstri pokazali, kako lično sestaviti svojo maketo.

	12. 12. 2019, 19.15–21.15 
  Skupinski pogovori in svetovanja. Način osebnostne rasti 

skozi skupinske pogovore v skupini do 12 oseb. Udeleženci 
lahko preko skupinske dinamike spregovorijo o svoj situaciji 
in izrazijo svoja občutja in želje. Skupina nudi vsakemu ude-
ležencu možnost slišati in o slišanem pridobiti povratno in-
formacijo (do 13 drugih mnenj). Teme vsakokratnega pogo-
vora se prilagajajo pretežnim željam in potrebam udeležen-
cev. Skupina se na vsakem srečanju zaveže k zaupnosti in 
spoštovanju vsakega člana skupine.  
Na skupinski pogovor se je treba predhodno prijaviti.  

	13. 12. 2019, 17.30–19.30 
  Astrološko predavanje: Leto 2020.  Vsakokrat se ob koncu 

leta sprašujemo, kaj nas čaka. Astrolog vam bo predstavil 
energetski vpliv leta 2020. Kdor bo želel, bo imel tudi  
možnost osebne napovedi. 

	13. 12. 2019, 18.00–20.00 
  Ljudsko petje.  Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

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

	Ponedeljek, 16. 12. 2019, 18.00–19.30 
  Joga nidra.  V današnjem svetu je stres vzrok premnogih  

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

	17. 12. 2019, 18.00–19.30 
  Vpogledi v skrivno naravo človeka, 3. del.  V ciklusu  

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

	18. 12. 2019, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija   

Na voljo vam je pomoč pri reševanju težav z uporabo  
računalnikov ter pametnih telefonov.

	19. 12. 2019, 17.00–18.30 
  Življenje z osebo z demenco.  Srečanje je namenjeno  

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

	19. 12. 2019 
  Energija, odločitev in  odgovornost  za kvalitetno leto 

2020, predavanje
  Spoznali boste marsikaj zanimivega o delovanju človekovega 

energetskega telesa, se seznanili z energetskim horoskopom 
in obnovili energetske vaje za dnevni minimum. S seboj  
prinesite šale, da si boste lahko zavezali oči. Bo sproščujoče, 
pa tudi brezplačna darilca za novo leto se bodo našla.

	Petek, 20. 12. 2019, 17.00–18.30 
  Jezik sanskrt – zaklad davnine za prihodnost.  Sanskrt  

je materinščina hinduizma, budizma in med drugim tudi  
jogijske znanosti. Tišina je nujna, zvok poseduje moč. Jezik 
sanskrt je najpomembnejše orodje, ki ju povezuje. Skupaj  
z vajami bo vsebina predavanja pravi skriti zaklad za vašega 
raziskovalnega duha. 

	Petek, 20. 12. 2019, 18.00–19.30 
  Družabni večer – Tombola.  Tombola je preprosta igra, kjer 

se iz bobna vlečejo številke, igralci pa pokrivajo številke na  
kartici. Ena pokrita vrstica prinese tretjo nagrado, dve pokriti 
vrstici drugo nagrado in tri pokrite vrstice prvo nagrado.  
Vabljeni na zabave, smeha in veselja poln dogodek. Dodatni 
čar pa mu dajejo tudi lepe, uporabne nagrade. 

 

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

 

Stražišče – V prvem tednu decembra Stražišče zaživi s kultur
nim tednom. Pred dvema letoma je Organizacijski odbor pri 
Svetu Krajevne skupnosti Stražišče uspešno pripravil in izpe
ljal že tradicionalni, 30. Stražiški kulturni teden, kar pomeni, 
da bo letos potekala že njegova 32. izvedba. "To je lepa in 
dolga tradicija negovanja kulture v Stražišču, ki smo jo Stra
šani vzeli za svojo. Na kulturni teden smo res lahko ponosni, 
saj se vsako leto potrudimo za pester in širok kulturni pro
gram. Vsak večer v tednu pomeni zanimiv glasbeni, pevski, 
plesni ali gledališki dogodek, ki nas povezuje," pravi predse
dnik KS Stražišče Jure Šprajc in dodaja, da je vstop prost.

Stražiški kulturni teden

Kranj – Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasi
lja Varna hiša Gorenjske v petek, 6. decembra, vabi na pohod 
na Šmarjetno goro. Start bo ob 10. uri s parkirišča pod Šmar
jetno goro. S pohodom, športno dejavnostjo in druženjem 
opozarjamo na nasilje v družbi, ki mu odločno nasprotujemo. 
Pohodu se bo pridružil Ivo Čarman, dvakratni udeleženec 
olimpijskih iger in nosilec olimpijske plamenice na zimskih 
olimpijskih igrah v Sarajevu. Na dogodku se nam bo pridruži
la tudi skupina osnovnošolcev iz vseslovenskega projekta 
Bodi dober, bodi kul. Pohod bo izveden v vsakem vremenu. 
Informacije in prijave na telefon 051 200 083, 030 380 380.

Pohod na Šmarjetno goro
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PREVERI CELOTNO PONUDBO PRI SVOJEM PRODAJALCU VOZIL NISSAN ALI NA NISSAN.SI

NISSAN QASHQAI  
TEHNOLOGIJA, KI TE ZAPELJE.

ŽE OD 17.990 €*

7 LET JAMSTVA**

+ BONUS STARO ZA NOVO***

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

+ ZIMSKE PNEVMATIKE Gratis

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Maša Likosar

"Oče mi je palice za golf 
kupil že pred rojstvom, a 
kupil jih je za desničarje, jaz 
pa sem levičar. Vseeno že od 
samega začetka igram z de
sno stranjo," je v uvodu poja
snil Vid in dodal: "Ko mi je 
prvič dal v roko palico, ni pri
čakoval, da bo moj udarec 
tako silovit. Udaril sem tako 
močno, da je žogica preletela 
naš domači vrt in zadela pod
strešno okno, steklo se je 
seveda razbilo." Njegova 
posebnost so še danes dolgi 
udarci, doseže dolžino tudi 
do 290 metrov. Vid je s pro
fesionalnim udejstvovanjem 
v golfu začel kot član Golf 
kluba Bled. Udeleževal se je 
turnirjev za otroke in dosegal 
prve uspehe. Zmagal je na 
večini tekem v svoji kategori
ji. Znanje in izkušnje je črpal 
pri več trenerjih, zadnji dve 
leti pa deluje pod mentors
tvom trenerja Uroša Gregori
ča v Golf akademiji Diners 
Cluba Ljubljana v Smledni
ku. Pravi, da je Gregoričev 
pristop izredno strokoven, z 
njim sta vzpostavila pravo 
kemijo, ki ga je ponesla še 
stopničko višje. Besničan je v 
skoraj dvajsetletni karieri 
tekmoval v več kot dvajsetih 
državah. Zaneslo ga je tudi 
čez lužo v Ameriko, kamor 

vsako leto že od drugega raz
reda dalje v zimski sezoni 
odpotuje za dober mesec, 
kjer trenira in se pripravlja 
na novo sezono. Tudi letos 
bo tako, v začetku decembra 
namreč odhaja na Florido.
 

Niza uspeh za uspehom
V mlajših kategorijah je bil 
večkratni državni in ligaški 
prvak, na članskih tekmova
njih je bil nemalokrat uvrš
čen med prve tri. Lansko leto 
je bil v slovenski ligi v član

ski kategoriji v skupnem seš
tevku drugi, letos je bil drugi 
na slovaškem odprtem 
prvenstvu, prav tako drugi 
na srbskem amaterskem tur
nirju in tretji na hrvaškem 
odprtem prvenstvu. "Nanizal 
sem veliko dobrih rezultatov, 
a mnogi bi bili lahko še bolj
ši," je skromno dejal Vid in 
še zaupal, da je leta 2017 
padel v rezultatsko krizo, ki 
mu je vzela zaupanje v spo
sobnosti in znanje. "Tedaj 
sem skoraj končal kariero, a 
na srečo sem obkrožen z 

ljudmi, ki me imajo radi in 
verjamejo vame. To so ned
vomno oče, trener in prijatelj 
Iztok Kraševec, na katerega 
se lahko vedno zanesem, 
tudi tedaj, ko doživim za vse 
športe značilne padce." Vid 
se je julija lansko leto po kri
zi vrnil v velikem slogu. Bil je 
sprejet v člansko reprezen
tanco in z ekipo na članskem 
državnem ekipnem prvens
tvu na Otočcu dosegel prvo 
mesto. 

Vrline dobrega golfista
Mladi nadarjeni golfist, tudi 
študent velnesa na Višji 
strokovni šoli za gostinstvo, 
velnes in turizem Bled, tre
nira v obdobju sezone prak
tično vsak dan, tudi osem ur 
dnevno. "Vrline dobrega 
golfista so strpnost, koncen
tracija,  potrpežljivost. 
Pomembna je tudi fizična 
pripravljenost, saj golf za
hteva moč, stabilnost, dobro 
gibljivost in eksplozivnost," 
je povedal Vid in še dodal, 
da med treningom rad izve
de tudi kakšen trik, kot na 
primer udarec žogice kleče 
na kolenih ali pod nogo. Za 
konec nam je zaupal, da je 
njegova velika želja biti naj
boljši in se uvrstiti med sve
tovno elito profesionalnih 
golfistov. 

Med najboljšimi 
slovenskimi golfisti
Enaindvajsetletni Vid Slavec iz Besnice sodi med deset najboljših golfistov v Sloveniji. Prve korake  
v svet golfa je naredil pri treh letih, ko ga je oče Tomaž peljal na blejsko igrišče za golf.

Vid Slavec sodi med najboljše slovenske golfiste. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Letos mineva natan
ko sto dvajset let, odkar je 
bila uradno ustanovljena 
Kranjska podružnica Slo
venskega planinskega druš
tva, zato je letošnje leto za 
Planinsko društvo Kranj, v 
katero se je preimenovala 
leta 1946, leto obujanja spo
minov.
Tako so v Mestni knjižnici 
Kranj pripravili razstavo z 
naslovom Od Prešernove 
koče preko Everesta za pri
hodnost kranjskega planin
stva, na njihovih planinskih 
postojankah Ledine, Krva
vec, Kališče in na sedežu 
društva v Bežkovi vili so na 
voljo posebni žigi. Prav tako 
so v znak obletnice pred 
Bežkovo vilo izobesili zasta
ve in postavili panoja. Sep
tembra so pripravili pohod s 
slepimi osebami na Triglav, 
osrednjo prireditev ob 
120letnici društva so pri
pravili minuli petek, v sredo 
pa so v Stolpu Škrlovec pri
pravili pogovorni večer z 
naslovom Ljubimo gore, 
čeprav jih ne vidimo. 
Praznovanje bodo ta konec 
tedna sklenili s Plezalnimi 
dnevi Kranja. Kranjska ple
zalna stena na Zlatem polju 
bo namreč od danes do nede
lje ponovno gostila zaključno 
tekmo državnega prvenstva v 

težavnosti. Tako kot prejšnja 
leta bo na sporedu tudi finale 
letošnje domače plezalne 
sezone v balvanih. Program 
tekmovanja se bo začel z 
današnjimi kvalifikacijami v 
balvanih za članice in člane 
ter nadaljeval z nastopi naj
mlajših tako v težavnosti kot 
balvanih. Jutrišnji spored se 
bo začel s kvalifikacijami v 
balvanih za kadete in kadeti
nje, ki jih bo ob 13. uri čakal 
nastop v finalu. Ob 16. uri se 
bodo začele kvalifikacije v 
težavnosti za članice in čla
ne, v finalu balvanov pa bodo 
jutri popoldne tekmovali sta
rejši dečki in deklice. Ob 20. 
uri bo finale v težavnosti za 
člane in članice. 
V nedeljo ob 10. uri bodo z 
nastopom v balvanih začeli 
cicibani in cicibanke, pro
gram pa bodo s tekmovan
jem v težavnosti nadaljevali 
starejši dečki in deklice ter 
kadeti in kadetinje. Na bal
vanih bodo popoldne tek
movali mlajši dečki in dekli
ce, bogate plezalne dneve pa 
bodo na balvanih zvečer ob 
19.30 zaključili člani in čla
nice, ki se bodo pomerili v 
finalu. Na kranjski plezalni 
steni naj bi v treh dneh pro
grama videli tudi večino 
naših najboljših plezalk in 
plezalcev. Obiskovalce tudi 
letos čaka bogat spremlje
valni program.

Za konec plezalni dnevi

Za Planinsko društvo Kranj je letošnje leto prav 
posebno, saj praznujejo visoko obletnico, ki jo 
bodo ta konec tedna sklenili s plezalnimi dnevi.

Vilma Stanovnik

Kranj – Atletska zveza Slove
nije je ta mesec pripravila 
prireditev s podelitvijo priz
nanj najboljšim. V mlajših 
kategorijah sta bili za dose
žene rezultate v pretekli 
sezoni nagrajeni tudi Katju
ša Jordan Nadižar in Lia 
Apostolovski, obe članici 
Atletskega kluba Kranj in 
varovanki aktualnega rekor
derja v skoku v višino Rožle
ta Prezlja. Katjuša, ki se je v 
okviru Atletske šole Rožle 
Prezelj začela ukvarjati z 
atletiko pred osmimi leti, je 
osvojila naslov najboljše 

atletinje v kategoriji pionirk. 
Priznanje si je zagotovila z 
na slovoma državne prvakin
je v teku na 80 metrov ovire 
in v skoku v daljino ter z 
osvojenim tretjim mestom 
na reprezentančnem četve
roboju, kjer je tekmovala v 
teku čez ovire. Lia je osvojila 
tretje mesto med starejšimi 
mladinkami. Lia je zrušila 
tudi državni rekord v skoku 
v višino in v isti disciplini na 
evropskem prvenstvu za sta
rejše mladinke osvojila 
osmo mesto. Nagrado si je 
prislužil tudi Rožle Prezelj, 
ki je na oder prvič stopil kot 
trener. 

Nagradi mladima 
atletinjama in trenerju
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Jeseni so fantje odigrali deset tekem, točk pa žal 
še niso dočakali. Nekajkrat so jim bili zelo blizu, 
predvsem v domačem bazenu. Liga se sedaj, zara-
di državnih tekmovanj v vseh državah in januar-
skega EP v Budimpešti, poslavlja do začetka febru-
arja, ko ekipo čaka še zadnja tekma prvega dela. V 
Kranj prihaja Solaris iz Šibenika, ki se bori za prvo 
mesto na lestvici. Po tej tekmi pa moštvo čakajo še 
tekme z ekipami v spodnjem delu lestvice, kjer 
bodo fantje zagotovo iskali tudi prve točke v ligi. 
Pogled ekipe pa je sedaj že usmerjen proti Pokalu 
Slovenije, ki naj bi bil na sporedu decembra.
Na jesenski del se je ozrl tudi trener prvega moštva 
Primož Troppan in takole predstavil svoj pogled 
nanj: “Pred začetkom regionalne lige smo vedeli, 
da bo to predstavljalo ogromen preskok na vseh 
nivojih delovanja kluba. Kar se tiče tekmovalnega 
dela, je razlika v igranju v domačem prvenstvu in 
regionalni ligi velika, še posebej ker imamo daleč 
najmlajšo ekipo, ki nima izkušenj nastopanja v 
tako kvalitetni ligi. Hkrati smo edini klub, ki v tek-
movanju nastopa le z domačimi igralci. V teh nekaj 
mesecih nam je uspelo dvigniti delo, koncentraci-
jo, obnašanje in resnost na treningih, kar je bilo v 
prejšnjih letih na nizki ravni, zato je bilo prav v to 
vloženega največ truda. Za igralce je bilo to nekaj 
novega in za delo in napredek na tem področju si 
vsi zaslužijo veliko pohvalo. Vemo, da to še ni nivo, 
ki si ga želimo, in da bomo morali še veliko naredi-
ti, nam pa že omogoča, da bomo na treningih lah-
ko več časa namenili tehničnim in taktičnim zami-
slim, kjer imamo ogromno rezerve. Po desetih odi-
granih tekmah smo videli, da v posameznih delih 
tekme, ko smo zbrani, lahko enakovredno odigra-

mo proti vsaki ekipi v tekmovanju. Pozna se nam 
neizkušenost, ki se je kazala v prevelikem številu 
lahko prejetih golov. Pozna se, da igralci niso nau-
čeni komunicirati med tekmo, da so še premladi, 
da bi razumeli, kako pomembno je prevzeti odgo-
vornost in kako nujno je biti vedno pripravljen  po-
magati soigralcu. Gre za proces, ki se nikoli ne kon-
ča. Je pa bistven temelj za resno delo in posledično 
napredek in rast na športnem in osebnem nivoju. 
Na dosedanjih tekmah so vsi igralci dobili prilo-
žnost. Žal smo imeli nekaj težav s poškodbami. Če 
poškodb ne bi bilo, bi verjetno imeli kakšno točko 
na računu. Tudi to bo prišlo in me ne skrbi. Vesel 
sem, da so sedaj v klubu ljudje, ki imajo pred očmi 
širšo sliko in da je letošnja sezona začetek dolgo-
ročnega procesa dviga kranjskega vaterpola na 
nivo, kjer smo nekdaj že bili.”

AVK TRIGLAV ŠE VEDNO VPISUJE  
V VATERPOLSKO ŠOLO
V vaterpolski šoli trenutno vadi več kot trideset 
otrok, od tistih, ki hodijo še v vrtec, pa do najsta-
rejših, ki se že pripravljajo za prehod v tekmovalno 
skupino. Vabljeni tako dečki kot deklice, da se nam 
pridružite. Treningi potekajo vsak torek in četrtek 
v malem bazenu Pokritega olimpijskega bazena v 
Kranju med 16.30 in 17.30.  Ob prihodu poiščete 
vaditelje Sanjo, Ajdo, Jako ali Krištofa, ali pa se že 
predhodno najavite na naš elektronski naslov, ki 
ga najdete spodaj na sliki. Za trening vaš otrok po-
trebuje zgolj kopalke in brisačo. Pridružite se nam 
in se z večkratnimi državnimi prvaki naučite osnov 
gibanja v vodi.

VATERPOLISTI ZAKLJUČILI  
JESENSKI DEL REGIONALNE LIGE
Članska ekipa AVK Triglav Kranj v novi sezoni nastopa v regionalnem tekmovanju.  
V ligi A2 se fantje merijo s klubi iz Hrvaške, Srbije in Črne gore. Sredi novembra so  
zaključili jesenski del, v katerem so prikazali kar nekaj dobrih predstav.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Članska ekipa vater-
polistov Triglava v letošnji 
sezoni nastopa v Regionalni 
ligi, ki pa ni izziv le za igral-
ce, temveč tudi za trenerja 
Primoža Troppana, ki mu 
pri pripravi moštva pomaga 
nekdanji vaterpolist in nato 
trener pri beograjskem Par-
tizanu, 33-letni Zoran Mi-
lenković, ki je z veseljem 
spregovoril tudi za naš časo-
pis.

Od kod ste doma in od kod 
izvira vaša ljubezen do va-
terpola?
"Rojen sem v Beogradu, za 
vaterpolo pa sem se odločil 
že kot otrok, saj sem imel 
rad morje in vodo. Z leto in 
pol starejšim bratom Gora-
nom sva veliko plavala, in ko 
sva spoznavala športe, sva se 
leta 1994 odločila, da začne-
va trenirati vaterpolo pri 
Partizanu. Ker sem bil zelo 
dober plavalec, sem hitro 
napredoval in igral tudi za 
starejše klubske selekcije. 
Prav tako sem igral za kadet-
sko in mladinsko reprezen-
tanco Srbije. Žal so se začele 
težave z zdravjem, saj sem 
zaradi obremenitev staknil 
poškodbo hrbta, poleg tega 
pa sem imel tudi probleme s 
srcem. Tako sem moral že 
mlad zaključiti tekmovalno 
kariero, zaradi česar mi je 
bilo hudo, saj sem res rad 
treniral in igral."

Ste se zato odločili, da posta-
nete trener?
"Takratni trenerji pri Parti-
zanu so me vabili nazaj v 
klub, ker pa nisem smel 
igrati, sem se odločil, da 
bom sodnik. Nekaj časa sem 
res sodil, ker pa sem ravno 
zaključeval srednjo šolo in 
sem imel v načrtu, da se vpi-
šem na fakulteto za šport in 
višjo ekonomsko šolo, sem 
si želel, da bi postal trener. 
Imel sem veliko izkušenj in 
želel sem si, da bi napake, ki 
sem jih na treningih opažal 
pri sebi, lahko popravil. 
Tako sem od leta 2004 do 
leta 2017 delal kot trener pri 
Partizanu, od leta 2014 pa 
sem bil turi trener v repre-
zentancah Srbije. Kot trener 
sem imel več vlog v različ-
nih selekcijah tako v klubu 
kot reprezentanci, hkrati pa 
sem se ves čas izobraževal 
in študiral. Mlad, pri triin-
dvajsetih, sem si začel 
ustvarjati tudi družino. Se-
daj imam dve hčerki in sina. 
Po diplomi na fakulteti za 
šport sem vpisal tudi doktor-
ski študij, do konca mi 
manjka le še zaključno 
delo."

Kaj vas je zvabilo v Sloveni-
jo?
"Leta 2017, ko sem razmi-
šljal o nadaljevanju kariere, 

sem dobil ponudbo iz Lju-
bljane, kjer naj bi najmanj 
tri leta sodeloval pri zanimi-
vem projektu ljubljanskega 
vaterpolskega kluba Slovan. 
Pred seboj sem imel nov iz-
ziv in s celo družino smo 
prišli v Ljubljano. Žal so se 
stvari po enem letu začele 
obračati v drugo smer in po 
letu in pol se je naše sodelo-
vanje končalo. Zame in za 
mojo družino je bilo to tež-
ko obdobje. K sreči pa se mi 
je odprla priložnost, da pri-
dem v zibelko slovenskega 
vaterpola, v Kranj. Sodelova-
nje se je začelo junija in tega 
sem zelo vesel."

Kakšno funkcijo ste sprejeli 
pri kranjskem Triglavu?
"Za AVK Triglav sem naj-
prej začel delati kot pomoč-
nik glavnemu trenerju Pri-
možu Troppanu in delo za 
klub z več kot sedemde-
setletno tradicijo je zame 
zagotovo velik izziv. Sistem 
dela je zastavljen podobno 
kot pri Partizanu. Pogoji za 
delo so odlični, klub ima 
precej strokovnjakov, od 
Primoža Troppana do Ta-
deja Peranoviča in Krištofa 
Štromajerja. Dolgoročno 
vizijo razvoja kluba ima 
tudi predsednik Zmago Za-
dnik, prav tako tudi drugi 
trenerji in vsi ostali v klu-
bu. Seveda je potrebne tudi 

nekaj potrpežljivosti, po pe-
tih mesecih, odkar delam v 
klubu, pa lahko rečem, da 
se je zgodilo že veliko pozi-
tivnega. Člansko moštvo 
spet nastopa v jadranski 
oziroma regionalni ligi, po 
drugi strani pa smo veseli 
velikega zanimanja mladih, 
ki se jih je samo letos na 
novo v klub vpisalo več kot 
štirideset. Klub je dobil 
novo energijo in to je goto-
vo prava pot za naprej."

Sodelujete tudi pri mlajših 
selekcijah, najbolj pa je na 
očeh članska klubska ekipa. 
Kakšne načrte in cilje ima-
te?
"Že ob mojem prihodu k 
Triglavu so v vodstvu kluba 
želeli, da organiziram suhe 
treninge, ki jih članska ekipa 
sedaj ni imela. Fantje so zelo 
delavni in mislim, da dobro 
napredujejo. Poleg tega po-
magam glavnemu trenerju 
Primožu Troppanu, s kate-
rim odprto in iskreno sode-
lujeva, saj je najin skupni 
cilj pomagati fantom, da 
bodo čim bolj napredovali. 
Napredek je že viden, čeprav 
je ekipa zelo mlada. Vseeno 
smo si postavili cilj, da zma-
gamo tako v državnem pr-
venstvu kot v pokalu. Prav 
tako se želimo čim bolje 
predstaviti v tako imenovani 
jadranski ligi in poleg izku-
šenj, ki so pomembne, priti 
v drugem delu tekmovanja 
tudi do kakšne zmage. Zlasti 
si jo želimo pred domačimi 
navijači."

Kako dolgo naj bi sodelovali 
s kranjskim klubom?
"Zaenkrat smo se dogovorili 
za eno leto, čeprav je tako 
moja želja kot želja kluba, 
da bi bilo sodelovanje dolgo-
ročno. Zame je to logična 
usmeritev in želim si, da bi 
tudi družina po enem letu 
prišla v Kranj in se mi ne bi 
bilo treba več voziti iz Lju-
bljane."

Odlični pogoji za delo
Letos poleti je vlogo pomočnika glavnega trenerja Primoža Troppana pri 
AVK Triglav Kranj prevzel mladi srbski vaterpolski strokovnjak Zoran 
Milenković, ki je že po nekaj mesecih dela zadovoljen z napredkom ekipe.

Zoran Milenković pomaga pri razvoju vaterpola.

»Člansko moštvo spet 
nastopa v jadranski 
oziroma regionalni 
ligi, veseli pa smo tudi 
velikega zanimanja 
mladih, ki se jih je 
samo letos na novo v 
klub vpisalo več kot 
štirideset. Klub je 
dobil novo energijo in 
to je gotovo prava pot 
za naprej.«
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Nagradna križanka
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Nagrade: 3-krat zložljiv nahrbtnik in zvezek Glasbene 
šole Kranj 
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 petka, 13. 
decembra 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.

 

 

 

 

 

         
     

DOGODKI V DECEMBRU
Miklavžev večer

(koncert, namenjen mlajšim obiskovalcem)
ponedeljek, 2. 12. 2019, ob 18. uri

Avla MO Kranj

Praznični koncert
Nastop solistov in komornih skupin GŠ Kranj

petek, 6. 12. 2019, ob 19. uri
Šmartinski dom v Stražišču

Božično-novoletni koncert
orkestrov in pevskega zbora GŠ Kranj

sreda, 18. 12. 2019, ob 19. uri
Kongresni center Brdo, dvorana Grandis

(vstopnice bodo v prodaji na Zavodu za turizem in kulturo, Glavni trg 2, od 9. 12. 2019)

Slovenski TUBA božič
sobota, 21. 12. 2019, ob 11.uri

Glavni trg Kranj
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Društva in klubi
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Medgeneracijsko 
društvo Z roko v roki s sede
žem v Kranju izvaja progra
me za starejšo generacijo, 
razvija prostovoljsko delo, 
pripravlja srednjo generacijo 
na lastno starost, ustvarja po
goje za smiselno in kakovo
stno življenje starih ljudi na 
področju medčloveških od
nosov ter odpravlja predsod
ke o starosti. Kot sta poveda
la predsednik in podpredse
dnica društva Mirko Steiner 
in Zora Žitnik Martinc, vse 
to izvajajo preko skupin za 
samopomoč, individualnega 
družabništva, vsakoletnega 
medgeneracijskega tabora in 
drugih aktivnosti.
Povezovalno srce številnega 
članstva, trenutno jih je 452, 
so prostovoljke in prosto
voljci, še posebej v skupinah 
za samopomoč. "Prostovolj
cev, ki vodijo skupine v lo
kalnem okolju, na primer v 
Čirčah, Stražišču, Vodovo
dnem stolpu, na Zlatem po
lju ..., imamo trenutno 87. 

Zelo bi bili veseli še novih 
prostovoljcev, teh nam 
manjka. Lahko zagotoviva, 
da prostovoljstvo človeka za
res osrečuje, bogati, da tisto 
nekaj več: zelo dober obču
tek in osebno zadovoljstvo. 
Vse to se več kot povrne. "Če 
je človek 'pravi', potem je 
lahko prostovoljec, ne glede 
na to, s čim se je prej ukvar

jal. Zelo bi bili veseli tudi 
mlajših upokojenih social
nih delavk, upokojenih me
dicinskih sester in vzgojite
ljic, učiteljic pa knjižničark 
..., da se nam pridružijo. 
Zanje organiziramo stro
kovno izobraževanje, a naj
bolj pomembno je tisto no
tranje: da s prostovoljskim 
delovanjem razveselijo ne

koga in da jim ob tem zaigra 
srce. Prostovoljstvo je zato 
lahko tudi osebni izziv," sta 
poudarila sogovornika.
V skupinah starejših za sa
mopomoč so naključno 
zbrani posamezniki, ki se 
srečujejo enkrat na teden po 
uro do ure in pol. Okrog de
set jih je v eni skupini, vsako 
vodita po dva voditelja pro

stovoljca. "Starejši radi pri
hajajo, večkrat mi kdo reče, 
da se mu je s tem popolno
ma spremenila kakovost ži
vljenja. Veliko se pogovarja
mo, kdaj tudi kaj zapojemo, 
kaj lepega ustvarimo ... Mlaj
ši upokojenci pa se pogosto 
družijo in povezujejo tudi 
izven skupine in gredo sku
paj v gledališče, na dopust," 
je dejala Zora Žitnik Mar
tinc, ki skupino Bodeče neže 
vodi sedem let. Najdlje delu
je skupina Storžič, že šest
najst let, tudi skupina pred
sednika društva Mirka Stei
nerja Cvetke deluje že tri
najst let. In še več je skupin 
z zanimivimi imeni, kot so 
Zarja, Klasje, Resa, Iskrice, 
Koprive, Dobra misel, Šivan
karice ... Zares se lahko po
hvalijo s tradicijo in konstan
tno udeležbo, in kot tudi radi 
poudarijo, se posameznik v 
skupini počuti varno, vsak 
sodeluje s svojimi stališči – 
ne sodijo, ne obsojajo, ne 
kritizirajo in ne moralizirajo.
Skupine za samopomoč dru
štva Z roko v roki delujejo še 

v nekaterih drugih občinah 
(Naklo, Tržič, Preddvor, Je
senice, Šenčur in Visoko), pa 
tudi v domovih starejših. Do
datnih 24 prostovoljcev ima
jo še za individualno družab
ništvo. Ti, rečejo jim indivi
dualni družabniki, hodijo na 
domove k starejšim, ki po
trebujejo družbo, nekoga za 
pogovor, za spremstvo na 
sprehod, v trgovino ... Na
men vsakoletnega petdnev
nega medgeneracijskega ta
bora pa je povezovanje vseh 
treh generacij, gradnja vezi, 
pretok življenjskih izkušenj. 
Letos so bili v Biotermah 
Mala Nedelja, za prihodnje 
leto upajo na tabor na mor
ju. Tudi na taborih potrebu
jejo več voditeljev prostovolj
cev. Zora Žitnik Martinc je 
iz izkušnje povedala, kako 
pozitiven vpliv ima na otroka 
odraščanje ob starejših ... Še 
več boste o bogati dejavnosti 
Medgeneracijskega društva 
Z roko v roki lahko prebrali 
na njihovi spletni strani, de
javni so tudi na svojem pro
filu na Facebooku.

Veseli vsakega novega prostovoljca
Medgeneracijsko društvo Z roko v roki Kranj vabi prostovoljke in prostovoljce, da se jim pridružijo pri vodenju skupin starejših za samopomoč.  
Da razveselijo nekoga in da jim ob tem zaigra srce. Prostovoljstvo je lahko zato tudi osebni izziv.

Prostovoljce vsako leto nagradijo z izletom, letos so jih peljali na strokovno-družabno 
srečanje v Lucijo.

Maša Likosar

Kranj – Planinsko društvo 
Iskra je tri leta po ustanovi
tvi Tovarne za finomehani
ko in elektromehaniko Iskra 
Kranj leta 1949 ustanovila 
peščica zagnancev v obratu 
električnih števcev. Že leto 
kasneje je društvo preneha
lo obstajati, Kranjčani so se 
začeli udeleževati izletov 
Planinskega društva (PD) 
Kranj in z njegovo podporo 
je leta 1974 nastala planin
ska sekcija. V letu 2000 je 
nesoglasje s PD Kranj prive
dlo do ponovnega samostoj
nega PD Iskra Kranj. Druš
tvo je do leta 2016 upravljalo 
kočo oziroma planinski 

dom na Sv. Jakobu nad 
Preddvorom, ki so ga pred 
tridesetimi leti na pogorišču 
mežnarije zgradili njihovi 
člani. Kasneje so energijo 
usmerili v kočo na Čemšeni
ku, ki se jo skupaj z lastni
kom, Komunalo Kranj, tru
dijo čim bolj okoljevarstve
no urediti. Njihov najpo
membnejši simbol, čigar iz
gradnja je bila temelj, na 
katerem je društvo zraslo, 
pa je bivak pod Kočno.
Na slavnostni seji so nekda
nji in aktualni člani še po
drobneje predstavili zgodo
vino, izobraževanje, organi
zacijo vodništva v društvu, 
Kočo Čemšenik in bilten o 
bivaku pod Kočno. Bilten sta 

napisala in slikovno obliko
vala njihova častna člana Ja
nez Drašler in Jože Oštrek. 
"Članstvo se v društvu pove
čuje, trenutno imamo nekaj 
manj kot dvesto članov. Naši 
tradicionalni izleti, ki so z 
letošnjim letom tudi temat
sko obarvani, so vedno bolje 
obiskani," je dejala predse
dnica Rozalija Rajgelj in do
dala: "Zadovoljstvo naših 
članov je edino, kar šteje, a 
ker nam leta ne prizanašajo 
in nam postajajo nekatere 
poti prestrme, se trudimo v 
svoje vrste privabiti čim več 
mladih, zato smo ustanovili 
Mladinski odsek, ki že stru
mno koraka proti vršacem."
Društvo je Marjanu Ručiga
ju ob tej priložnosti podelilo 
priznanje častnega člana 
PD Iskra Kranj. "Ručigaj 
sodi med tiste, ki so postavi
li temelje novejšemu dru
štvu. Vrsto let je skrbel za 
izobraževanje, ki je žal z 
njegovim odhodom zamrlo. 
Pohodnike, planince in gor
nike je treba naučiti pravil
nega ravnanja v gorah, zato 
upamo, da bomo dobili nje
govega naslednika," je poja
snila Rajgljeva. Za uspešno 
delo in prispevek k razvoju 
slovenskega planinstva ob 
sedemdesetletnici je pod
predsednik Planinske zveze 
Slovenije Miro Eržen PD 
Iskra Kranj izročil jubilejno 
listino.

Strumno proti vršacem
V Mestni občini Kranj je v začetku novembra potekala slavnostna seja  
ob sedemdesetletnici Planinskega društva (PD) Iskra Kranj.

Predsednik MDO PD Gorenjske France Benedik, 
predsednica PD Iskra Kranj Rozalija Rajgelj in 
podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen 
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Ob veselju tudi dobrodelni
Še preden se je začel kot vsako leto živahen december, je v Kranju potekala vrsta prireditev, ki so napovedale, da se bliža konec leta. Po tradiciji je bilo 
prijetno druženje na Vinski poti, ki sta ga spremljala tudi izbor županovega vina in Sladki dan. Prav tako živahno je bilo tudi ob različnih praznovanjih,  
na kranjskem zimskem sejmu in na Brdu pri Kranju, kjer so pripravili tradicionalni dobrodelni Korakov bazar.

Po kranjskih rovih je dva novembrska konca tedna potekala letos že dvanajsta Vinska pot, 
ki jo pripravlja Zavod za turizem in kulturo Kranj. Skupaj se je po njej sprehodilo več kot 
šest tisoč ljubiteljev vina, sodelovalo pa je kar 54 ponudnikov vin in drugih kulinaričnih 
dobrot iz vseh slovenskih vinorodnih območij, zato je vsak lahko našel žlahtno kapljico po 
svojem okusu. V. S. / Foto: Primož Pičulin

Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem se je zaključila z nedeljskim Sladkim dnem, ki so 
ga letos organizirali prvič in so obiskovalci na njem lahko pokusili sladice in sladka vina 
različnih vinarjev. Sandi in Jasna Fleinsinger sta prišla iz okolice Gornje Radgone. Katero 
svoje vino bi priporočila k prekmurski gibanici, ki smo jo tudi lahko okušali v rovih? 
Pravita, da sauvignon; ali pa morda rumeni muškat, še doda Sandi. A. B. / Foto: Alenka Brun

Na dobrodelnem vinskem večeru, ki ga je gostila Mestna občina Kranj, so izbrali tudi 
županovo vino za leto 2020. Zmagovalca sta bila dva: med belimi Puklavec Family Wines 
sivi pinot Seven Numbers 2018 in med rdečimi paradni konj vinske kleti Zaloščan de 
Adami merlot 2009. A. B. / Foto: Primož Pičulin

Folklorna skupina Sava Kranj je v Prešernovem gledališču pripravila dva koncerta ob 
sedemdesetletnici delovanja – pravzaprav koncert in njegovo ponovitev. Koncert so 
naslovili Kolo – sučemo že 70 let. Zanimanje zanj je bilo veliko, sestavljen je bil iz dveh 
delov. Občinstvo je navdušila tudi raznolikost kostumov. A. B. / Foto: Alenka Brun

Ljubitelji športa so se družili na letos že 45. Kranjskem zimskošportnem sejmu v kleti 
Mercator centra Primskovo. Zasluge, da je sejem znova uspel, imajo tudi predsednica 
ŽOK Triglav in učiteljica smučanja Darja Križnar, predsednik Zveze učiteljev in trenerjev 
smučanja Kranj Matjaž Tičar ter učiteljica smučanja Renata Križnar. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Center Korak Kranj in društvo Klub en korak več sta minuli ponedeljek na Brdu pri Kranju 
pripravila dvanajsti Korakov bazar. Kot je povedala predsednica društva Tanja Žumer, je 
bil tudi letošnji dobrodelen. V bogati ponudbi so obiskovalci lahko izbrali darila, voščila in 
adventne venčke ter se posladkali ob glasbeni spremljavi. V. S. / Foto: Primož Pičulin


