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Kranjčani
v Parizu

Rokometašice
želijo dom

Kranjski likovniki so se
uspešno predstavili na
slovitem Salonu lepih
umetnosti v pariškem Louvru,
Maruša Štibelj pa je za kolaža
z naslovom Chronically late
prejela tudi nagrado strokovne
žirije.

V Rokometnem klubu Sava
so pripravili božičnonovoletni turnir, v klubu pa
si želijo, da bi imeli domačo
dvorano.
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Prva je bila Karolina

Veseli nove telovadnice
Učenci Osnovne šole Stražišče imajo že drugi
teden pouk športne vzgoje v novi telovadnici.

Prvega letošnjega rojstva na Gorenjskem so se tokrat razveselili v kranjski porodnišnici: le nekaj
minut čez polnoč se je v prvih trenutkih novega leta zakoncema Dolinar rodila hči Karolina.
Mlada starša sta bila zelo
zadovoljna z obravnavo v
porodnišnici. Mamica Andreja, doma s Planine pri
Sevnici, zdaj pa z možem
živita v Kranju, je sicer tudi
sama zdravnica. Povedala
je, da je ekipi, v kateri so
bile med prazniki ginekologinja Lucija Resman, anesteziologinja Mojca Gašperin, pediatrinja prim. Andreja Gostiša Kornhauser
ter sestri instrumentarki

Mojca Tavčar in Milena Mikolič, popolnoma zaupala.
Starše prvorojenke ter malčico Karolino je še isti dan, 1.
januarja, pozno popoldan
obiskal tudi župan Mestne
občine Kranj Matjaž Rakovec. »V veliko veselje mi je
bilo, da sem mlado družinico
lahko obiskal na prvi dan novega leta in staršem osebno
zaželel vse dobro ter veliko
veselja s prvorojenko,« je dejal župan, ki je priložnost iz-

Letošnjo prvorojenko Karolino Dolinar in njene starše je 1. januarja pozno popoldan v
porodnišnici obiskal tudi kranjski župan Matjaž Rakovec. / Foto: Gorazd Kavčič

koristil še za kratek ogled porodnišnice ter pogovor s pomočnico direktorice Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj Mihelo Šifrer
in ekipo, ki je med prazniki
skrbela za porodnice in novorojenčke. Župan je na kratko
obiskal tudi Klaro Kunaver in
Dejana Černivca, ponosna
starša dečka Iana, ki se je pod
statistiko leta 2018 zapisal kot
zadnji rojeni minulega leta.
»Posebno zadovoljen sem,
ko vidim, kako osebje skrbi
za porodnice in novorojenčke. Trudijo se po svojih močeh, ne glede na to, da delajo
v stari in dotrajani stavbi.
Videti je, da v hiši vlada dobra energija; lepo je bilo videti vesele in nasmejane
starše novorojenčkov,« je še
povedal Rakovec.
V kranjski porodnišnici je
bilo sicer zelo živahno tudi
zadnji dan v letu, ko se je rodilo osem otrok, štiri deklice
in štirje dečki; zadnji, Ian, je
na svet prijokal ob enajstih
zvečer. V lanskem letu so sicer v Kranju zabeležili 1358
porodov, od tega 12 parov
dvojčkov; 304-krat so opravili carski rez, okoli polovica
porodnic se je odločila za
porod z epiduralno analgezijo. Rojstev je bilo torej lani
tudi v Kranju tako kot povsod po Sloveniji nekaj manj
kot leto poprej, ko so zabeležili 1415 porodov.

OBČINSKE NOVICE

AKTUALNO

IZOBRAŽEVANJE

KULTURA

Novi kranjski mestni
svetniki

Vadbišče za gasilce

Dobili so informacije
iz prve roke

Za festival izbrani
lanski vrhunci

Kar okoli petdeset izobraževalnih programov je bilo
možno spoznati na nedavnem neformalnem informativnem dnevu Študenti
dijakom.

Dva meseca pred začetkom
49. Tedna slovenske drame
so v Prešernovem gledališču
predstavili izbor predstav v
tekmovalni in spremljevalni
program festivala.

stran 19

stran 21

Kranj – Komaj sedem minut
po polnoči se je v kranjski
porodnišnici rodila prva Gorenjka letos: starša Andreja
in Gregor Dolinar iz Kranja
sta se 1. januarja 2019 razveselila deklice Karoline. V
prvi uri novega leta se je v
Kranju rodila še ena deklica, Ema, kasneje istega dne
sta ji sledila deček in še ena
deklica.

V kranjskem mestnem svetu
je tudi v novem mandatu triintrideset svetnic in svetnikov, ki zastopajo enajst
strank in list. Skoraj polovica
je žensk.

Na območju gasilskega
doma v Kranju bo letos zrasel nov vadbeni poligon,
kranjski poklicni gasilci med
drugim načrtujejo tudi gradnjo nadstrešnice in razširitev voznega parka.
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Šolarji že telovadijo v novi telovadnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

športne vzgoje. Del učencev
iz nižjih razredov bo še vedno uporabljal tudi stari telovadnici.
Na šoli, ki jo obiskuje okoli
750 učencev, so bili doslej
zaradi prostorske stiske primorani športno vzgojo izvajati tudi v učilnicah in na
prostem, zato so si več kot
dve desetletji prizadevali za
novo telovadnico. To so
zgradili z javno-zasebnim
partnerstvom z Gorenjsko
gradbeno družbo.

Stražišče – Potem ko so 10.
januarja prevzeli uporabno
dovoljenje, so na drugi letošnji ponedeljek na Osnovni
šoli Stražišče učenci prvič
lahko imeli pouk športne
vzgoje v težko pričakovani
novi telovadnici. Kot je povedal ravnatelj Pavel Srečnik, je nova pridobitev pomembna zlasti za otroke, ki
bodo odslej imeli ustreznejše pogoje za izvedbo pouka
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• negovanje prodajnega portfelja;
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Občinske novice
Festival mimoz
prihaja v Kranj
Kranj – Ni vam treba iti v
Črno goro, da bi doživeli
praznik mimoz. Festival, ki
ga v pobratenem mestu
Herceg Novi prirejajo od
leta 1969, prvič prihaja v
Kranj.

kilometrov, tokrat se bo
prvič ustavila tudi v Kranju.
Sicer pa je skupina nastopila
na uvodni slovesnosti zimskih olimpijskih iger leta
1984 v Sarajevu, večkrat pa
je festival odprla prva dama

S povorke v Beogradu letošnjega januarja
Praznik mimoz v tem obalnem mestu pripravljajo v
čast cvetju mimoz. Potem
ko je karavana tamkajšnjega
pihalnega orkestra, mažoretk in pustnih mask že
gostovala na Dunaju, v Beogradu, Zlatiboru, Višegradu
in Bijeljini, v torek, 29.
januarja, ob 17. uri prihaja v
kranjsko mestno središče.
Povorko bo moč občudovati
od Mestne knjižnice Kranj
do Pungerta v okviru prireditve S Krančkom v mestu.
Karavana je doslej naredila
že več kot osemdeset tisoč

nekdanje Jugoslavije Jovanka Broz. Eden najstarejših
festivalov, ki se sicer odvija
februarja, bo prvič nastopil
tudi v Sloveniji. Poleg Kranja bo povorka dan kasneje
potekala tudi v Ljubljani.
Kranj in Herceg Novi sta
pobrateni mesti od leta
1957. V okviru sodelovanja
poteka izmenjava učencev
in dijakov kranjskih osnovnih in srednjih šol, sodelovanje na področju civilne
zaščite in reševanja ter
izmenjava kulturnih delavcev obeh mest.

Razpis za sofinanciranje poslovnih najemnin
v starem Kranju
Kranj – Če imate podjetniško idejo in vidite pravo lokacijo za
poslovni prostor v starem Kranju, je to prava informacija za
vas. Mestna občina Kranj bo predvidoma 5. februarja 2019
na svojih spletnih straneh www.kranj.si objavila javni razpis
za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem
Kranju v letih 2019 in 2020. Predvideni rok za oddajo vlog
na razpis bo 7. maj 2019. Podrobnejše informacije bodo
navedene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Prenova s pomočjo
Fundacije za šport
Mestna občina Kranj je po energetski prenovi in posodobitvi opreme Kegljišča Triglav Kranj tudi že
prejela sredstva Fundacije za šport.
Kranj – Sofinanciranje predstavlja skupno nekaj več kot
22 odstotkov vrednosti investicije, z investicijo v vrednosti skoraj 66 tisoč evrov
pa je kranjsko kegljišče postalo eno najsodobnejših v
Sloveniji, predvsem pa prostor, ki ljubiteljem te starodavne igre omogoča kar najboljše pogoje tako za rekreacijo kot tudi za profesionalno udejstvovanje.
Kegljišče v Kranju je edino
osemstezno kegljišče v
gorenjski in osrednjeslovenski regiji. Za razvoj tekmovalnega športa so tovrstna
kegljišča velikega pomena,
saj omogočajo množičnost
obiska in razvoj tekmovalcev, kar posledično zagotavlja vrhunske rezultate, ki jih
slovensko kegljanje dosega
tudi v svetovnem merilu.

Kaj je bilo prenovljeno
Kegljišče v velikosti 534 kvadratnih metrov, ki je v etažni lasti MO Kranj, je urejeno
v nekdanjem industrijskem
objektu, ki je danes namenjen več dejavnostim, tudi
športnim. Za zagotavljanje
primernih pogojev, torej da
športnikov med kegljanjem
ne bi več zeblo v roke, je bila
energetska sanacija nujna.
Celoten objekt, v katerem je
kegljišče, namreč ni toplotno izoliran, centralnega
ogrevanja objekt nima, okna

Kranjsko kegljišče je med najsodobnejšimi v Sloveniji.

Kegljišče v Kranju je
edino osemstezno
kegljišče v gorenjski in
osrednjeslovenski
regiji.
in vrata so neprimerna oziroma z minimalno toplotno
zaščito, razsvetljava pa je v
nekaterih prostorih energetsko potratna. Pred sanacijo
je bilo v zimskem času kegljišče ogrevano s pihalnikom toplega zraka na kurilno olje, obenem pa je bil
nujen tudi nakup opreme,
ki zagotavlja organizacijo
vrhunskih tekem.

Osrednji prostor predstavlja
dvorana s kegljiščem in
montažno tribuno za gledalce vključno s prostorom s
pogonskim mehanizmom
za krogle in postavitev kegljev. Ti prostori so bili sanirani s toplotno izolacijo
zunanjih sten in stropa,
zamenjana so bila tudi okna.
Prav tako je bil saniran prostor za druženje, in sicer s
toplotno izolacijo, zamenjavo oken in zamenjavo razsvetljave. Mestna občina
Kranj je posodobila ogrevanje, ki se je tako lahko priključilo na novo peč na
zemeljski plin, kar je bilo
ključnega pomena, saj se z
obstoječim načinom ogreva-

nja prostori niso mogli primerno ogreti. Kegljišče in
naprave so bile posodobljene z opremo, ki je namenjena tudi širšemu krogu uporabnikov, predvsem novih
športnih rekreativcev in
otrok ter mladine. Pridobitev
so zagotovo tudi novi kegeljni križi, kegljaške krogle za
odrasle, mladino in otroke,
kompleti kegljev in video ter
računalniška oprema.
Vrednost investicije, v katero so vključena gradbeno-obrtniška dela, instalacijska dela in športno-tehnološka oprema, je znašala okoli
65.600 evrov, od tega predstavlja prispevek Fundacije
za šport 14.900 evrov.

Kranček ima spletno mesto
Od januarja ima Kranček tudi svoje spletno mesto, kjer so tako otrokom in mladostnikom kot tudi
staršem na voljo številne informacije o preživljanju prostega časa.
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Kranj – Kranček je prisrčen
škrat, ki čuva kranjske zaklade. Radoveden je kot vsi
otroci. In bister je tudi!
Zanimajo ga naravne znamenitosti ter zgodovina in
umetnost. Vse države na
svetu zna našteti. Pa vse
oblike oblakov, vse vremenske pojave in imena vetrov.
Od januarja pa ima Kranček
tudi svoje spletno mesto,
kjer so tako otrokom in mladostnikom kot tudi staršem
na voljo številne informacije
o preživljanju prostega časa
v Kranju in okolici. Na spletnem portalu je Kranček za
obiskovalce pripravil izbor
knjig za domače branje, številne igre in uganke, na voljo pa so tudi informacije o
učni pomoči v osnovni šoli
in tujem jeziku. Obiščite
Krančkovo spletno mesto na
naslovu www.krancek.si.

Kranček vabi, da ga obiščete na spletnem portalu.
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Občinske novice

Iskal bo konsenz za projekte
Novi župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je po mesecu dni županovanja poln elana in želi, da bi svetnice in svetniki podprli projekte,
ki so v širšem javnem interesu.
Vilma Stanovnik
Za vami je prvi mesec županovanja. Gotovo ste že spoznali ekipo občinske uprave.
Kakšni so vaši vtisi?
"Seveda sem se že takoj na
začetku svojega dela srečal z
vsemi vodji uradov, prav
tako sva se pogovorila z direktorico mestne uprave.
Moja želja je bila spoznati
vse glavne projekte, predvsem pa tiste, za katere je
potrebno sodelovanje z različnimi ministrstvi. Tukaj
gre zlasti za problem Laz,
zato sem tudi že bil na ministrstvu za okolje in prostor.
Lahko rečem, da vsi projekti
normalno tečejo, moja naloga pa je, da tudi projekte, ki
sem jih imel v svojem županskem programu, čim
prej uvrstimo v občinske
plane za prihodnja leta. Zavedam se, da vseh ne bo
moč narediti čez noč, pomembno pa je, da se začne
delo za njihovo izvedbo."
Prejšnji župan je takoj po
prevzemu funkcije izbral
novo direktorico občinske
uprave. Boste to storili tudi
vi?
"S sedanjo direktorico Senjo
Vraber sva se pogovorila in
seveda sem ji povedal, da je
moja želja na tem položaju
imeti nekoga, ki mu zaupam. Vraberjeva do konca
februarja ostaja direktorica,
mi pa smo že objavili razpis.
Želim si namreč nekoga, ki
bo pomagal uresničevati
moj program. Razmišljam
celo, da bi kabinet župana
vezali na zaupanje, podobno
kot je na ministrstvih, ko je
nekaj položajev vezanih na
ministra. To je dobro tudi za
naprej, saj ko nekdo prevzame novo funkcijo, lahko s
svojo ekipo, v katero verjame in ji zaupa, začne izpolnjevati svoje načrte."
Večina županov ob prevzemu funkcije razmišlja, kako
zmanjšati število zaposlenih. Kako razmišljate vi?
"Res mnogi to rečejo, vendar pa so potrebe zaradi izpolnjevanja zakonsko določenih nalog vsaj po mojih
razgovorih z vodji uradov
ravno obratne. Zahteve države so vedno večje, postopki so vedno bolj zapleteni. Je
pa občina že izkoristila limit, ki ga imamo, zato ne
razmišljamo o novih zaposlitvah, razen tam, kjer so
nujno potrebne: potrebujemo novega redarja, mestnega urbanista, prav tako pa ni
zasedeno mesto vodje Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, za
katero smo na objavljeni
razpis dobili tri prijave."
Po decembrski ustanovni
seji mestnega sveta bo na-

slednji teden prva redna
seja. Ali ste že oblikovali koalicijo?
"Glede na to, da sem v politiki nov, se vedno bolj pridružujem mnenju kar precejšnjega števila županov po
Sloveniji, ki sklepajo projektne koalicije. Bolj sprejemljivo se mi zdi, da med
svetniki iščemo soglasje za
projekte. To pomeni, da so
projekti res v širšem javnem
interesu. Seveda se zavedam, da bo treba s strankami in listami podpisati nekakšne sporazume, saj bo
tako delo lahko normalno
potekalo."
S katerimi temami se bo
mestni svet ukvarjal na prvih sejah?
"Najprej bo potrebno imenovanje vseh komisij. Janez
Černe je kot podžupan in
predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja prejšnji teden že poskrbel za usklajevanje. Prav tako bo govora o
organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. Žal bomo glede na
dvig plač v javnem sektorju
morali govoriti tudi o dvigu
cen v vrtcih."
Za zdaj ste izbrali le enega
podžupana, omenili pa ste,
da bi tako velika občina potrebovala najmanj dva. Boste imenovali še kakšnega?
"Razmišljam še o enem
podžupanu, tudi v proračunu je to načrtovano. Vendar
ne bom hitel."
Eden prvih izzivov je tudi reševanje industrijske cone
Laze. Na zboru krajanov ste
Civilni iniciativi za zeleno
Stražišče obljubili pomoč pri
hitrejšem reševanju okoljske
problematike. Kaj ste v teh
dneh že lahko storili?
"Pred novim letom sem bil
na ministrstvu za okolje in
prostor, dobil sem se tudi s
predstavniki Ekola in Don
Dona. Že v času pred izvolitvijo sem se pogovarjal s
predsednikom KS Stražišče
in predstavnikom civilne
iniciative. Pred zborom krajanov sem se nato posvetoval še z ekipo na mestni
upravi in se sestal z glavnim
projektantom za načrtovano
kanalizacijo. Moram priznati, da je zbor krajanov minil
v zelo korektnem vzdušju.
Domačini so videli, da na
občini z reševanjem problematike mislimo resno. Sprejeli so šest sklepov oziroma
zahtev, mi pa jim bomo v
treh tednih dali odgovore,
kaj je moč storiti. Mislim, da
nam je krajanom uspelo dokazati, da je kanalizacija,
tako kot je začrtana, prvi korak k reševanju problema
ureditve Laz in da v enem
delu rešuje tudi kanalizacijo

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj / Foto: Primož Pičulin
na Ješetovi ulici. Upam, da
bo zato organizacija Alpe
Adria Green umaknila
'plombo' z gradbenega dovoljenja. Nato bo treba ugotoviti, kakšno je stanje glede
nekdanjega odlagališča odpadkov, in obiskati tudi vse
akterje v industrijski coni.
Kot sami trdijo, skrbijo za
vse potrebne standarde,
krajni pa si bodo to lahko
ogledali tudi sami in se prepričali glede svojih pomislekov. Prav tako z gasilci v
maju načrtujemo gasilsko
vajo, s katero bi se prepričali, kako ravnati v primeru
požara."

kanalizacije, vključno s petimi črpališči. Obenem se bo
obnovilo tudi vodovodno
omrežje v dolžini okoli 10,7
kilometra, meteorna kanalizacija dolžine 8,6 kilometra
in javna razsvetljava. Stroški
izvedbe dela fekalne kanalizacije s pripadajočo cesto
bodo v določenem deležu
sofinancirani iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske
unije in Republike Slovenije, preostale komunalne
vode bo v celoti financirala
Mestna občina Kranj. Vrednost del je 9,8 milijona
evrov, zaključena pa naj bi
bila drugo leto jeseni."

V občini je več manjših industrijskih con, že dlje časa
pa je odprto vprašanje, kje
in kako narediti takšno, ki
bo primerna za vse. Kaj predlagate?
"Mislim, da bo imela pri
tem veliko vlogo stroka.
Tako sem se že sestal s predstavniki obrtne zbornice in
skupaj iščemo variante za
obrtno cono. Ko bodo znane, jih bomo na občini preučili. Gotovo je ena od lokacij
industrijska cona Hrastje in
mislim, da bo takšna cona
pomenila dodaten zagon za
razvoj občine."

Promet in zastoji skozi Kranj
še vedno povzročajo nejevoljo. Kako kaže projektoma
novega krožišča v Bitnjah in
na Primskovem? Ste posredovali tudi glede čim hitrejšega zaključka prenove nadvoza nad Supernovo?
"V Kranju je infrastruktura
glavni problem in z vseh uradov smo zbrali potrebe in
zahteve, kaj vse bi bilo treba
urediti. Rak rana je trenutno
obvoznica čez Savski otok,
kjer pa trenutno na občini ne
moremo kaj dosti storiti. Računamo, da dela potekajo po
načrtu in se bodo zaključila v
mesecu dni. Glede krožišč
na Primskovem in Bitnjah
lahko povem, da je bil javni
razpis izveden, nimamo pa
še uradnega obvestila o izbiri
izvajalca. Ko bo to znano, bo
občina podpisal pogodbo za
svoj delež. Če bo po vse potekalo po načrtih, naj bi se dela
začela še pred poletjem. Ker
je seveda treba rešiti še precej drugega, sem zaprosil za
sestanek z ministrico za infrastrukturo mag. Alenko
Bratušek in potem bomo ve-

Potem ko je bila konec minulega leta potrjena izbira
izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Britof - Predoslje, se
v kratkem obeta začetek gradnje. Za kakšna dela gre in
kako bo gradnja potekala?
"V začetku februarja bomo z
izvajalcem podpisali pogodbo in takoj, ko bo vreme to
dopuščalo, se bo gradnja začela. Investicija bo obsegala
okoli 12,7 kilometra fekalne

deli, kaj konkretno se bo gradilo in obnavljalo v tem in
naslednjem letu. Vemo, da je
načrtovana tudi obnova Delavskega mostu, naša želja pa
je razširiti štiripasovnico
mimo Tuša do krožišča z
Mercatorjem. Je pa dejstvo,
da gre za državne ceste. Naloga občine je, da vseskozi
opozarja na potrebe in probleme, vpliva na gradnje pa
nimamo."
Prejšnji župan je večkrat
omenil, da so ga strokovnjaki prepričali, da ni smiselno
graditi avtobusne postaje ob
železniški. Kakšno je vaše
mnenje?
"Sestal sem z direktorjem
Slovenskih železnic, saj naj
bi se v Kranju obnavljala
tudi železniška postaja.
Vendar je tudi to v pristojnosti ministrstva za infrastrukturo. Na Slovenskih železnicah želijo, da bi bil ob železniški postaji logističen center, tudi z avtobusno postajo. Tudi zato bi vprašanje
lokacije nove avtobusne postaje radi čim prej rešili.
Sam še vedno trdim, da lahko naredimo glavni center
mobilnosti na področju železniške postaje. Obstoječo
avtobusno postajo pa želimo
z novimi nadstrešnicami začasno narediti prijaznejšo
uporabnikom."
Ste športnik, športni funkcio
nar in marsikdo v Kranju pričakuje, da se bo v kratkem
premaknilo glede gradnje
regijskega športnega centra.
Kako kaže?
"Že ko se je prejšnja mestna
uprava pogovarjala o javno-zasebnem partnerstvu, se
je pojavil problem nasprotovanja tako nogometne kot

atletske stroke, saj načrtovana tribuna ni bila primerna,
ker ni bila v skladu s standardi združenja UEFA.
Vemo, da je Kranj mesto
športa in da imamo prednost, ker je na Brdu nacionalni nogometni center.
Kranjski stadion bi lahko
uporabili tudi za mednarodne tekme, kar pa pomeni,
da je treba imeti tribune po
standardih, ki jih postavljata
evropska in svetovna nogometna zveza. Tega v prejšnjem predlogu javno-zasebnega partnerstva ni bilo.
Sestal sem se že s predstavniki Nogometne zveze Slovenije, Nogometnega kluba
Triglav ter Atletskega kluba
Triglav in s skupnimi močmi bomo zasnovali predlog
glede nove tribune. Lahko
pa predvidevam, da bo potrebno novo gradbeno dovoljenje. Se pa pogovarjam
tudi glede drugih zainteresiranih, ki bi se priključili gradnji. Tako je na primer v
Domžalah pod tribuno
kompleks trgovin. Kranjska
tribuna tako velikega trgovskega kompleksa ne potrebuje, vseeno pa bi bilo dobro
imeti vsaj manjšo trgovsko
ali drogerijsko dejavnost.
Popoldne je na tem območju veliko obiskovalcev, saj
starši ter dedki in babice vozijo otroke tudi na plavanje.
Prav tako ta del Kranja, odkar so zaprli trgovino pri vodovodnem stolpu, nima trgovine in to bi bila morda
dobra rešitev. Na vsak način
se bom dogovarjal v smeri,
da kranjska občina s čim
manjšimi stroški dogradi
športni center in tribuno.
Razmišljamo pa tudi o gradnji reflektorjev ob nogometnem igrišču in mislim, da
bi bilo to primerno darilo
Nogometnemu klubu Triglav Kranj ob stoletnici, ki jo
bodo praznovali drugo leto."
Tudi hokejska dvorana ima
še vedno status začasne. Ali
razmišljate o novi?
"O tem smo se že pogovarjali s predstavniki Hokejskega
kluba Triglav in sekretarjem
Hokejske zveze Slovenije, ki
sedaj usklajujejo standarde,
ki so potrebni za dvorano.
Potem bomo na občini začeli iskati primerno lokacijo.
Ker je na stadionu prostora
malo, razmišljamo tudi o
novih lokacijah. Hkrati razmišljamo o nekakšnem
kampusu na sedanji lokaciji
dvorane, ki bi mu dodali
tudi novo plezalno steno.
Zanje vemo, da so zelo priljubljene in tudi rentabilne.
Tik pred novim letom so odprli novo v Celju, edino za
hitrostno plezanje. Kranj
ima v tem tradicijo in med
mojimi načrti v naslednjih
letih je tudi center plezalne
odličnosti."
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Kotiček KrPovej
Kranjčanke in Kranjčane
želimo vključiti v ustvarjanje in zagotavljanje urejenega
in lepega Kranja, v katerega
bomo z veseljem povabili
svoje sorodnike, prijatelje,
poslovne partnerje, znance
in vse druge. S storitvijo
KrPovej želimo povečati
preglednost in delovanje
mestne uprave, javnih zavodov, koncesionarjev in drugih izvajalcev del. Če ste v
Kranju opazili nekaj, kar vas
moti, imate ideje, pobude,
predloge, potem vas vabimo, da nam to sporočite
prek spletne storitve KrPovej (https://www.krpovej.
si/). Izbor vaših vprašanj in
pobud objavljamo tudi v
Kranjskih novicah.

Vprašanje:
Otroško varstvo
Na vas se obračam za pomoč
v zvezi z varstvom hčerke.
Do nedavnega sva z možem
živela v Ljubljani, kjer tudi
delava. Lani pa sva v starem
delu Kranja kupila stanovanje, tako da dnevno migrirava na delo v Ljubljano. Trenutno sem na porodniškem
dopustu, a z marcem odhajam nazaj na delo. Pojavi se
težava – varstvo enoletne
deklice. Poslali smo vloge
na vse kranjske vrtce (tako
javne kot zasebne). Vrtca
nikakor ne dobimo, še več,
povsod dobimo odgovor v
smislu, da bomo morali biti
veseli, če ga bomo dobili
septembra!? Resnično ne
vem več, kam se obrniti.
Tako moji kot moževi starši
so še vedno zaposleni, tako
da babi/dedi vrtec odpade.
Oba z možem imava dopoldansko službo, hkrati je
mož tudi doktorski študent,
tako da vrtec nujno potrebujeva. Kranj nam je res všeč,
želimo ostati tukaj, a če varstva ne bomo dobili, se
bomo primorani seliti, saj si
ne mož ne jaz ne moreva
privoščiti izgube službe.
Vljudno vas prosim za
pomoč, bodisi z odprtjem
novega oddelka v vrtcu bodisi z napotitvijo, kam naj se
še obrnemo. Upam, da
razumete našo stisko in
nam boste lahko pomagali.
Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Mestna občina Kranj se
zaveda, da je veliko pomanjkanje prostih mest za otroke
prvega starostnega obdobja,
in sicer predvsem za tiste
otroke, ki izpolnjujejo staro-

stni pogoj (starost 11 mesecev) za vključitev v vrtec
med šolskim letom. Za
zagotovitev dodatnih prostih
mest smo dodelili štirim
zasebnim vrtcem koncesijo
za skupno deset oddelkov.
Prav tako načrtujemo novogradnjo vrtca Biba v Bitnjah, adaptacijo nekdanje
ekonomske šole, kjer naj bi
po trenutnih podatkih pridobili štiri nove oddelke vrtca, prizidek k vrtcu pri OŠ
Franceta Prešerna (Kokrica), vendar se gradnja še ni
začela, tako da ne moremo
določiti datuma, ko bodo
novi oddelki pripravljeni za
sprejem otrok.
Tudi v prihodnje se bomo
trudili zagotoviti dodatna
mesta v vrtcu, vendar nam
finančna sredstva trenutno
ne dopuščajo, da bi lahko
zagotovili vrtec za vse otroke. Bomo pa še razpisali
nove koncesije za prvo starostno obdobje in upamo na
odziv zasebnih vrtcev, da
bodo bodisi razširili obseg
ali se bodo odprli novi.
Mestna občina Kranj sofinancira varstvo otroka, ki je
vključen v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ali
brez nje ali pri registriranem varuhu predšolskih
otrok. Na spletni strani
ministrstva je objavljen seznam vseh vrtcev in seznam
registriranih varuhov predšolskih otrok na območju
Slovenije. Upam, da vam
bo uspelo do naslednjega
šolskega leta najti varstvo v
eni izmed teh oblik.

Vprašanje: Garaže
Mestna občina Kranj je lastnik podzemnih garaž oz.
pokritih parkirnih prostorov, pa jih slabo vzdržuje.
Zaradi zamakanja več parkirnih prostorov v spodnji
etaži ni uporabnih, ker kaplja na avto in se na njem
potem nabira apnenec oz.
cement. Ali lastnik predvideva sanacijo, ker parkirnih
mest tu zelo primanjkuje.
Odgovor Mestne uprave
Kranj:
V jeseni 2018 so bile dilatacije vseh treh garaž na
območju mestne četrti Huje
in Klanec ustrezno očiščene
in zapolnjene s trajnim elastičnim polnilom, zato je
pričakovano znatno izboljšanje stanja. Celovita sanacija zaradi vgrajenih materialov in načina izvedbe objektov žal ni možna.

Povabilo podjetnikom
Kranj – Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj v sodelovanju z Mestno občino Kranj snuje ureditev obrtne cone.
Tako vabi podjetnike, ki potrebujejo poslovne prostore –
pisarne, proizvodne prostore, tovarniške trgovine, skladišča, zemljišča, parkirišča, da zbornici sporočijo interes oziroma se osebno oglasijo na sedežu zbornice. Na spletni strani
http://www.oozkranj.com/ je obrazec Vloga za poslovne
prostore, za katerega prosijo, da ga interesenti izpolnijo in
pošljejo bodisi po e-pošti info@oozkranj.com ali po klasični
pošti na naslov OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000
Kranj, oziroma ga prinesejo osebno. Informacije dajejo po
telefonu 04/28 18 310.

Prihaja PONI
Tokrat predstavljamo projekt Podjetno nad izzive, s katerim bodo na BSC Kranj za obdobje štirih
mesecev zaposlili deset posameznikov s podjetniško idejo.
Kranj – V času vključitve v
projekt bodo udeleženci s
pomočjo številnih izobraževanj, notranjega in zunanjega mentorja, prejeli ključna
znanja s področja podjetništva, ki jih potrebujejo na
samostojni podjetniški poti.
PONI je podoben projektu
Podjetno v svet podjetništva,
ki so ga na BSC Kranj izvajali v letih 2013–2015. Glavni namen projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih
bodo prek podjetniškega
usposabljanja realizirale
osebe s podjetniško idejo.
Ciljna skupina so potencialni podjetniki (osebe s podjetniškimi idejami), ne glede na starost in izobrazbo
ter s stalnim ali začasnim
bivališčem v regiji. Pogoj je,
da izkazujejo namen in
interes za podjetništvo.
Udeleženci, ki bodo vključeni v program, bodo lahko
v času vključitve s pomočjo
mentorjev razvijali svoje
poslovne ideje. Program bo
udeleženca popeljal vse od
razvoja poslovne ideje do
izdelave poslovnega modela
in načrta ter ga seznanil z
vsemi pomembnimi področji podjetništva za ustanovitev lastnega podjetja.

Udeleženci projekta Podjetno v svet podjetništva Gorenjska, predhodnika programa PONI
Program PONI bo udeležencem nudil vključitev v
program in polno zaposlitev
za določen čas za obdobje
štirih mesecev, strokovno
podporo in pomoč mentorjev, skupinska in individualna podjetniška usposabljanja, zagotovljene pogoje za
delo, ki vključujejo osnovno

računalniško in pisarniško
opremo, prostore ter kritje
drugih stroškov, povezanih
z izvajanjem dela (telefon,
internet, elektrika, pisarniški material ...), ustvarjalno
okolje, nova poznanstva,
ideje in partnerstva.
Predviden začetek izvajanja
projekta je v marcu 2019,

točen datum začetka še ni
znan, zato vas na BSC Kranj
vabijo, da spremljate njihovo spletno stran. Projekt bo
sofinanciran iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in državnih sredstev. Več informacij: nives.justin@bsc-kranj.
si ali na tel. 04 2817 247.

Kovačnica v novem letu
V Kovačnici obljubljajo raznoliko in zanimivo leto, polno koristnih informacij in uporabnih dogodkov.
Kranj – Kovačnica je smelo
zakorakala v leto 2019. Če
ste slučajno zamudili prve
dogodke, nikar ne zamudite
tudi zadnjega – 31. januarja v
Kovačnico prihaja Miha Šalehar. Na dogodku bo predstavil sebe in svojo knjigo Duh
česa, v moderiranem pogovoru pa bo čas tudi za vprašanja obiskovalcev. Dogodek je
brezplačen, število mest je
omejeno. Kot pravijo v Kovačnici, sedaj že vsi veste, da
jim primanjkuje prostora,
zato nikar ne pozabite na prijavo oziroma rezervacijo
mesta na dogodku.
Kovači tudi v 2019 obljubljajo raznoliko in zanimivo
leto, polno koristnih infor-

macij in uporabnih dogodkov. V februarju tako načrtujejo daljše in bolj poglobljeno usposabljanje Simulacijski trening in informativno
delavnico Etsy: kako in kaj.
Usposabljanje Simulacijski
trening se bo zvrstilo v terminih: 12., 14., 26. in 28.
februarja med 18. in 20.
uro. Kaj to pravzaprav
pomeni? Gre za trening
podjetništva v varnem okolju, kjer si lahko privoščite
napake in za to ne boste kaznovani finančno ali z izgubo
potencialne stranke. Namenjen je vsem potencialnim
podjetnikom in podjetnikom začetnikom, da pridobijo konkretne izkušnje in

uporabne nasvete glede poslovnih pogajanj, vodenja
sestankov, komunikacije s
strankami in poslovnimi
partnerji, sklepanja poslov,
postavljanja lastne cene …
Vse tisto, kar je začetnikom
najtežje. Usposabljanje je
brezplačno. Smiselno je, da
se podjetniki udeležijo vseh
delavnic, da bodo prejeli
celovito znanje.
Petega februarja pa bo v
Kovačnici organizirana delavnica Etsy: kako in kaj. Etsy
je vodilna spletna trgovina, v
kateri lahko ustvarjalci z
vsega sveta ponudijo svoje
izključno rokodelske izdelke, material za ustvarjanje
in vintage predmete, starej-

še od dvajset let. Delavnica
bo brezplačna, prijave pa kot
po navadi obvezne.
Vsem normiranim s.p.-jevcem pa 21. februarja v Kovačnici ponujajo možnost, da
kar na delavnici Davčni
obračun opravijo svoje dolžnosti poročanja državi. Delavnica bo omejena na deset
udeležencev, podjetniki
morate imeti s sabo izdane
račune preteklega leta in
prenosni računalnik.
Dogodki za prihajajoče
mesece so še odprti, in če
imate tudi vi želje in ideje,
kaj in koga bi radi videli v
Kovačnici, vas vabijo, da jih
obvestite po elektronski pošti ali profila na Facebooku.

Kranjski Črnogorci v Zagrebu
Kranj – Kulturna sekcija
črnogorskega društva Morača iz Kranja je nedavno obiskala svoje rojake na Hrvaškem. V Zagrebu so se udeležili koncerta, obenem pa
poskrbeli za krepitev nadaljnjega sodelovanja s Črnogorci v sosedstvu. Sicer je

Črnogorsko kulturno, prosvetno in športno društvo
Morača prvo črnogorsko
društvo, ki je bilo ustanovljeno v Sloveniji pred nekaj
več kot dvajsetimi leti. Društvo je ob svojem nastanku
prvo začelo gojiti kulturne
odnose med državami ter

tako v svoji zgodovini gostilo več kot sto Črnogorcev, ki
so obiskali Slovenijo in se s
svojo kulturo predstavili slovenskemu občinstvu. Predsednik društva Čedo Đukanović se je županu zahvalil
za vso podporo, ki jo Mestna
občina Kranj nudi etičnim

skupinam iz nekdanje Jugoslavije, ter tako pomaga
ohranjati kulturne običaje
ter omogoča prenos znanja
iz roda v rod. Častni člani
kranjskega društva so tudi
sopranistka Milena Morača,
pianistka Jelena Boljubaš in
igralec Jurij Souček.
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Novi kranjski mestni svetniki
V kranjskem mestnem svetu je tudi v novem mandatu triintrideset svetnic in svetnikov, ki zastopajo enajst strank in list. Skoraj polovica je žensk.
Vilma Stanovnik
Kranj – Kranjski mestni svetniki so se konec decembra
zbrali na prvi seji sveta Mestne občine Kranj, ki je bila
tudi konstitutivna. Sejo je
vodil najstarejši med svetniki Jožef Rozman.
Po zaprisegi novega župana
Matjaža Rakovca so svetniki
že imenovali Komisijo za
mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja. Predsednik
je Janez Černe, podpredsednica Saša Kristan, člani pa
Zoran Stevanović, Damjana
Piškur in Igor Velov. Na
ustanovni seji je župan ime-

noval prvega podžupana. To
je Janez Černe, ki funkcijo
opravlja poklicno.
Svetniki so tako že začeli
delo, redna seja pa jih čaka
to sredo. Na njej bodo mandat potrdili še zadnji svetnici, Nadi Mihajlović, ki bo
med svetniki nadomestila
župana Matjaža Rakovca.
Poleg nje so svetniki iz SD
še Manja Zorko, Janez Černe, Ana Pavlovski in Evstahij Drmota. Listo Zoran za
Kranj zastopajo svetniki:
Zoran Stevanović, Lea Bidovec, Neven Polajnar, Lea Zupan, Robert Kranjec in Tanja Graonja Krstev. Tudi

SDS ima v mestnem svetu
šest svetnikov. To so: Branko Grims, Saša Kristan, Bojan Homan, Andreja Valič
Zver, Iztok Jenko in Nataša
Jenkole. Štirje svetniki so iz
Stranke Alenke Bratušek in
Več za Kranj, Boštjan Trilar:
Boštjan Trilar, Andreja Kert,
Boris Vehovec in Damjana
Piškur. Prav tako so štirje
svetniki z Liste za razvoj
Kranja: Igor Velov, Nada
Sredojević, Milan Glamočanin in Sandra Gazinkovski.
Dva svetnika sta z Liste Marjana Šarca: Robert Nograšek
in Nataša Majcen, dva svetnika pa sta tudi iz NSi: Ire-

na Dolenc in Albin Traven.
V mestnem svetu bodo še
štirje svetniki: Barbara Gunčar (SLRP), Tomaž Ogris
(Povezane lokalne skupnosti), Ana Štromajer (Levica)

in Jožef Rozman (DeSUS).
Vseh mestnih svetnic in svetnikov skupaj je 33, 16 je
žensk. Skoraj polovica jih
ima že izkušnje iz prejšnjih
mandatov, preostali pa so

svetniki prvič. Mestni svetniki svoje delo opravljajo
nepoklicno in se sestajajo
na rednih in izrednih sejah
mestnega sveta ter sejah delovnih teles.

Barbara Gunčar

Zoran Stevanović

Lea Bidovec

Neven Polajnar

Lea Zupan

Robert Kranjec

Tanja Graonja Krstev

Jožef Rozman

Ana Štromajer

Robert Nograšek

Nataša Majcen

Nada Mihajlović

Manja Zorko

Janez Černe

Ana Pavlovski

Evstahij Drmota

Igor Velov

Nada Sredojević

Milan Glamočanin

Sandra Gazinkovski

Tomaž Ogris

Branko Grims

Saša Kristan

Bojan Homan

Andreja Valič Zver

Iztok Jenko

Nataša Jenkole

Boštjan Trilar

Andreja Kert

Boris Vehovec

Damjana Piškur

Irena Dolenc

Albin Traven
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Vadbišče za gasilce

Podarili več kot
štiri tisoč plenic

Na območju gasilskega doma v Kranju bo letos zrasel nov vadbeni poligon, kranjski poklicni gasilci
med drugim načrtujejo tudi gradnjo nadstrešnice in razširitev voznega parka.

Mercator je novo leto začel dobrodelno in štiri
porodnišnice obdaroval s plenicami.
Porodnišnice so z glasovi izbrali Meractorjevi
sledilci na Facebooku, med njimi je tudi kranjska.

Simon Šubic
Kranj – V Gasilsko reševalni
službi Kranj letos načrtujejo
več pomembnih investicij.
Med drugim bo na severovzhodni strani gasilskega doma
zraslo novo vadbišče, ki bo
namenjeno njihovim gasilcem in tudi usposabljanju
prostovoljnih gasilcev iz
kranjskih društev ter ostalim
enotam iz sistema zaščite in
reševanja v mestni občini
Kranj ter iz drugih delov Slovenije. "Vadbišče bo sestavljalo pet ladijskih kontejnerjev, ki bodo v smislu trinadstropne stavbe omogočali treninge gasilcev za notranje
požare, preiskovanje prostorov ob zadimljenosti in druge
kategorije intervencij," je razložil direktor Tomaž Krišelj.
Kontejnerski objekt bo ponudil tudi možnost treningov
za delo na strehi, uredili
bodo tudi poligon za reševanje iz globin in višin. "Višina
dela objekta, kjer bo vadbišče
za globino in višino, bo približno osem metrov, kar bo
omogočalo odlične pogoje za
delo z avtodvigalom, avtolestvijo in vrvno tehniko," je
pojasnil Krišelj. Gasilci bodo
imeli na voljo tudi vadbišče
za prometne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi in
ruševine, je dodal.

Suzana P. Kovačič
Kranj – Vsaka od štirih slovenskih porodnišnic je prejela po sto paketov plenic,
skupaj je to več kot štiri
tisoč plenic Lumpi za novorojenčke. Bolnišnici za
ginekologijo in porodništvo
(BGP) Kranj so jih predali
pred tednom dni. Kot sta
povedala Petra Sotlar in
Boštjan Gabrič iz Mercatorjevega marketinga, so donacijo konec leta 2018 objavili
na Facebooku, svoje sledilce pa pozvali, naj glasujejo,
katerim štirim slovenskim
porodnišnicam naj donirajo
pleničke. Največ glasov sledilcev so prejele porodnišnice (porodniški oddelki) v
Kranju, Novem mestu, Slo-

Novo vadbišče bo sestavljalo pet ladijskih kontejnerjev, postavljenih v obliki trinadstropne
stavbe. / Foto: GRS Kranj
Letos načrtujejo še gradnjo
zaprte nadstrešnice, s čimer
bodo imeli vso opremo na
dvorišču zavoda, kar bo precej skrajšalo izvozni čas za
nekatere intervencije, za
katere je potrebna specifična oprema. Podaljšali bodo
tudi obstoječo garažo in s
tem pridobili nekaj novih
pokritih parkirnih mest.
V letu 2019 se nadejajo tudi
razširitve voznega parka, saj
so v proračunu kranjske
občine že zagotovljena sredstva za nakup večje avtocisterne za 12 tisoč litrov vode
in vozila za vodenje velikih
intervencij. »Želimo si tudi

nove 42-metrske avtolestve,
za kar se že pogovarjamo z
župani spodnjih gorenjskih
občin. Trenutno sicer razpolagamo z dvema 32-metrskima, s katerima ne moremo
doseči vseh visokih stavb, za
nameček je ena stara že 39
let in tudi nezanesljiva. Z
novo avtolestvijo bi lahko
dosegli vse visoke stavbe na
območju, ki ga pokrivamo,
izjema je le kranjski nebotičnik,« je pojasnil Krišelj in
dodal, da imajo letos v načrtu tudi gradnjo novih skladiščnih prostorov.
Kranjski poklicni gasilci so
imeli lani 882 intervencij.

"Glavnino intervencij, približno tri četrtine, smo izvedli na območju mestne
občine Kranj, ostale v občinah Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko, kjer posredujejo ob prometnih nesrečah in požarih, v Škofji Loki
ob požarih z avtolestvijo, v
prometnih nesrečah pa
posredujemo tudi v Radovljici, Tržiču in Cerkljah," je
razložil Andraž Šifrer,
poveljnik 52-članskega
kolektiva operativnih gasilcev. V Gasilsko reševalni
službi Kranj, ki je tretja največja v državi, je sicer trenutno 59 zaposlenih.

Spredaj mamica Nika Šubic z novorojenčkom Lovrom, ki
se je rodil 17. januarja, zadaj od leve med. sestra Natalija
Ferko, dipl. babica Štefka Krajnik, asist. Andreja Cerkvenik
Škafar, dr. med., spec. ped., Petra Sotlar, Mihela Šifrer in
Boštjan Gabrič / Foto: Primož Pičulin

Vpis otrok v prvi razred kranjskih osnovnih šol za šolsko leto 2019/20
Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo po veljavni zakonodaji v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem
letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let (letnik 2013).
Otroka se vpiše v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. Vpis na posamezni šoli bo potekal, kot je
navedeno v tabeli:
OŠ Jakoba
Aljaža

OŠ Matija
Čopa

OŠ Orehek

Tel: 20 10 348

Tel: 28 01 526

Tel: 20 13 666

Tel: 20 19 511

31. 1. 2019
9.00–18.00;
1. 2. 2019
9.00‑18.00;

11. 2. 2019
8.00‑18.00;

2. 2. 2019
8.00‑12.00

12. 2. 2019
8.00‑18.00

na matični
šoli

6. 2. 2019
12.00‑18.00,
7. 2. 2019
9.00‑15.00

matična šola:
11. 2 .2019 in
12. 2. 2019
8.00‑18.00;
PŠ Mavčiče:
11. 2. 2019
12.00‑17.00

OŠ Predoslje

OŠ Simona
Jenka

OŠ Staneta
Žagarja

OŠ Stražišče

Tel: 28 10 415

Tel: 25 59 699

Tel: 28 02 817

Tel: 27 00 324

4. 2. 2019
8.00‑16.00;
5. 2. 2019
8.00‑18.00

11.00‑17.00
po naslednjem
razporedu:
PŠ Trstenik
7. 2. 2019
(na PŠ Trstenik);
PŠ Goriče
11. 2. 2019
(na PŠ Goriče);
PŠ Center 12. in
13. 2. 2019
(na matični šoli);
PŠ Primskovo
14. in 15. 2. 2019
(na matični šoli);
matična šola
18.‑20. 2. 2019
(na matični šoli)

Investicije na
državnih cestah
Simon Šubic

4. 2. 2019
8.00‑18.00;
5. 2. 2019
8.00–14.00

12. 2. 2019
11.00‑18.00;
13. 2. 2019
11.00‑18.00
za vse na
matični šoli

Vpis na OŠ Helene Puhar (Kidričeva 51, Kranj) bo potekal individualno, v dogovoru s starši glede na postopek o usmerjanju
(kontakt: 04 20 142 90 ‑ tajništvo in 04 20 142 99 ‑ šolska svetovalna služba).
Šolski okoliš OŠ Helene Puhar: Mestna občina Kranj in občine Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko in Tržič.
Natančnejše informacije o šolskem okolišu za posamezno šolo so dostopne na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si) ali
portalu SOKOL Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (portal.mss.edus.si/pls/sokol/login) oziroma pri posameznih šolah.
Starše prosimo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter prinesejo otrokov osebni dokument na vpogled. Razmislite
tudi o vključitvi otroka v oddelek podaljšanega bivanja. Za dodatne informacije se obrnite na svetovalne službe posamezne
šole. Telefonske številke so navedene v tabeli.

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

OŠ Franceta
Prešerna

venj Gradcu in Murski
Soboti.
Mag. Mihela Šifrer, pomočnica direktorice v BGP
Kranj, se je najlepše zahvalila za donacijo, njena zahvala
je bila namenjena tudi sledilcem na Facebooku, ki so
v BGP Kranj prepoznali
dobro, kakovostno delo.
"Trudili se bomo in še naprej s svojim delom upravičili
njihovo zaupanje," je še
poudarila Šifrerjeva.
V BGP Kranj celovito prenavljajo porodni blok, v zvezi s tem je Mihela Šifrer
pojasnila: "Pred odprtjem
nam manjka samo še nekaj
nujno potrebne opreme."
Začasno so za potrebe porodnega bloka preuredili del
ginekološkega oddelka.

Kranj – Medtem ko Kranjčani nestrpno čakamo na
konec obnovitvenih del na
nadvozu čez Savski otok, po
napovedih se bo to zgodilo
najkasneje 20. marca, na
Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI) napovedujejo že
nove investicije na državnih
cestah na območju mestne
občine Kranj. Letos namreč
nameravajo preurediti križišči ob Mercatorju na Primskovem in v Bitnjah. Na
obeh križiščih bodo gradbena dela predvidoma potekala od maja do oktobra, so
razložili na DRSI.
Rekonstrukcija (povečanje)
krožnega križišča Primskovo
z ureditvijo cestne razsvetljave, preureditvijo ostale
komunalne infrastrukture
ter ureditvijo odvodnjavanja
in cestne opreme in signalizacije bo stala 1,3 milijona

evrov, preureditev križišča v
Bitnjah v krožišče in ostala
pripadajoča dela pa bodo stala pol milijona evrov.
Poleg omenjenih investicij
nameravajo v tem letu urediti tudi pločnik na sedemstometrskem cestnem odseku
Goriče–Golnik, kar bo stalo
nekaj več kot 279 tisoč evrov.
V načrtih imajo tudi preplastitev priključka Labore v dolžini slabih sedemsto metrov,
ceste Kokrica–Kranj v dolžini
1,5 kilometra in ceste Preddvor–Kranj (Primskovo) v dolžini 2,25 kilometra.
Omeniti še velja, da namerava DRSI predvidoma spomladi objaviti tudi dolgo pričakovani razpis za gradnjo
nove ceste Britof–Hotemaže
v dolžini približno 3,5 kilometra, ki bo pomembno razbremenila promet v severnem delu Britofa. Investicije
je ocenjena na 4,8 milijona
evrov.

7

Kranjske novice, petek, 25. januarja 2019

Aktualno

Več klicev, ali je pregled nujen
Na Osnovnem zdravstvu Gorenjske od 14. januarja velja seznam samoplačniških storitev s cenikom nenujnih storitev v ambulantah nujne medicinske
pomoči. V ambulanti nujne medicinske pomoči ZD Kranj se je povečalo število klicev, na splošno pa so pacienti novo ureditev sprejeli z razumevanjem.

Kranj – Z zaračunavanjem
nenujnih zdravstvenih storitev v ambulantah nujne
medicinske pomoči (NMP)
in dežurnih ambulantah na
Gorenjskem želi Osnovno
zdravstvo Gorenjske (OZG)
zagotoviti boljšo dostopnost
pacientom, ki nujno pomoč
dejansko potrebujejo.
Obisk teh ambulant se namreč povečuje, od tega je
nenujnih stanj od deset do
več kot petdeset odstotkov.
"Nenujni obiski vodijo v
preobremenjenost urgentnih ekip, posledice preobremenjenosti so lahko zamuda pri zdravljenju resno
bolnih, slabša kakovost
oskrbe, nezadovoljstvo bolnikov in ne nazadnje neučinkovitost sistema zdravstvene oskrbe. Ena od možnosti, kako zmanjšati število nenujnih obiskov v
ambulantah NMP, je zaračunavanje," je pojasnil Jože
Veternik, direktor OZG.

Na OZG so pripravili seznam samoplačniških storitev s cenikom nenujnih storitev v ambulantah nujne
medicinske pomoči. Ukrep
je začel veljati s ponedeljkom, 14. januarjem. Za izdajo napotnic za nenujne in
naročene preglede boste odšteli dvajset evrov, za zdravstvene ukrepe zaradi alkoholnega opoja 150 evrov (in
plačali kilometrino), za odstranitev klopa in pregled v
zvezi s kožnimi spremembami po ugrizu klopa trideset evrov, enaka bo cena za
izpiranje ušes. Za nenujno
cepljenje proti tetanusu
pred potovanjem vam bodo
zaračunali 25 evrov, za predpisovanje kronične terapije
dvajset evrov. Za bolezenska
stanja, kot so vraščeni nohti,
ki jih ima bolnik že več tednov, razni otiščanci, pregled zaradi površinskih ran
in odrgnin, ki so starejšega
datuma in so brez znakov
vnetja, boste plačali trideset
evrov. Preventivni pregledi

V primeru, da ne veste, ali je zdravstveno stanje nujno ali ne, se obrnite na dežurno službo
osebno ali po telefonu ... / Foto: Tina Dokl
pred potovanji vas bodo stali
petdeset evrov, pregled in
predpisovanje terapije zaradi glistavosti trideset evrov,
zdravniško potrdilo in opravičilo, ki je v pristojnosti izbranega zdravnika, 61 evrov.

V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja je
opredeljeno, da NMP vključuje storitve oživljanja, storitve, potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za
preprečitev hudega poslab-

šanja zdravstvenega stanja
nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih.
Storitve se zagotavljajo do
stabilizacije življenjskih
funkcij oziroma do začetka
zdravljenja na ustreznem

mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v storitve
nujne medicinske pomoči.
OZG ima na Gorenjskem
sedem ambulant NMP, ena
od njih je v Zdravstvenem
domu Kranj. "Obiskov zaradi stanj, ki spadajo med samoplačniške storitve po novem ceniku OZG, v zadnjem
tednu nismo imeli. Povečalo pa se je število klicev v
ambulanto z vprašanji, ali
bo storitev, ki jo želijo opraviti, samoplačniška ali ne
oziroma ali je zdravstveno
stanje tako, da je potreben
takojšen obisk zdravnika v
dežurni službi ali lahko počaka do ordinacijskega časa
osebnega zdravnika. Če se
je glede na telefonski pogovor izkazalo, da obstaja možnost, da bo pregled samoplačniški, so se odločili obiskati osebnega zdravnika,"
je sporočil Miha Oman, dr.
med., vodja službe NMP
ZD Kranj in dodal, da so
pacienti novo ureditev sprejeli z razumevanjem.

BREZPLAČNA OBJAVA

Suzana P. Kovačič

dobrodelni
koncert
pomagajmo
skupaj

RAUBARJI

petek,

LIONS KLUB ŠKOFJA LOKA, POLJANSKA CESTA 7, GORENJA VAS

Nakup vstopnic:
ŠKOFJA LOKA:
TIC Turizem Škofja Loka in
Turistično društvo Škofja Loka
KRANJ: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta
Vstopnina: 15 €
Medijski pokrovitelji:

Lions klub
Škofja Loka
organizator

Športna
dvorana2018
2. februar

TRATA ob
Škofja
Loka
19. uri
sobota,
2. februar
2019,
Športna
dvorana TRATA
obŠ19.
kofjauriLoka

ZMAGOVALNA LISTA ZORAN ZA KRANJ
IN KRANJSKA KLOBASA
Lista Zoran Za Kranj, ki je na lokalnih volitvah prejela največ glasov in zasedla šest
svetniških mandatov, že dela s polno paro. Kljub temu da župan ni iz njihovih vrst in
da koalicija še ni sestavljena, so svetnice in svetniki že začeli z aktivnim delom, z željo,
da izpolnijo točke svojega volilnega programa. Svoje projekte v dobro občanov MO
Kranj bodo predlagali v sprejem mestnemu svetu in javnosti naznanjali vsebino ter
potek glasovanja.
Pisarno imajo v drugem nadstropju »Stare pošte« v Kranju, kjer jih lahko po predhodni najavi po elektronski pošti zoranzakranj@gmail.com tudi obiščete. Na ta e-naslov
lahko posredujete tudi svoje pobude, predloge in pritožbe.
Na februarski mestni seji bodo že predlagali rebalans proračuna za leto 2019, in sicer
z novo postavko – prireditev »Kranjska klobasa fest«. Gre za tridnevno prireditev po
vzoru nemških in avstrijskih festov, ki bi se odvila na območju mestnega jedra, v prvem koncu tedna v mesecu septembru vsako leto, kot kranjska tradicija. Čez dan se
bodo odvijali tematski dogodki, kot so športne prireditve, festival filma in ogled starodobnikov, ob večerih pa kvalitetni glasbeni programi. Rdeča nit prireditve pa bo
kranjska klobasa, ki jo bodo na prireditvah ponujali lokalni gostinci. Kranjska klobasa
je namreč močna kranjska blagovna znamka, vendar slabo izkoriščena. Tako bodo
dvignili prepoznavnost ter pripeljali v kranjsko mestno jedro ogromno ljudi iz tujine
in drugih delov Slovenije, število pa bi se iz leta v leto gotovo večalo.

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ; ZORAN ZA KRANJ

Prifarski
HOZENTREGARJI
muzikanti in
Andraž Hribar
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Zanimivosti
Razpustili Združenje žrtev
okupatorjev 1941–1945

Za več informacij pokličite na
041 356 068 ali sledite spodnji
povezavi.
www.jelovica-hise.si/zaposlitev.html

JELOVICA HIŠE D.O.O., HRIB 1, PREDDVOR

Danica Zavrl Žlebir
Kranj – Združenje žrtev okupatorjev 1941–1945 Kranj je
januarja na svoji skupščini
sprejelo odločitev o prenehanju delovanja. Člani so zaradi
visoke starosti neaktivni, največja težava pa je po besedah
predsednika Franca Rovana
odnos države, ki ji združenje
že več let zaman naslavlja
zahteve po materialni odškodnini za izgubljeno premoženje. Združenje je nastalo leta
1996, vodil ga je zdaj že

pokojni Tone Kristan, vsa
leta pa se je borilo za uveljavitev pravic iz druge svetovne
vojne in doseglo vsaj pravico
do rente in nekaterih pravic
iz zdravstva, ne pa tudi priznanja materialne odškodnine. Članov društva je bilo
pred razpustitvijo manj kot
sto, za slovo pa so vseeno še
zahtevali, da vladi še enkrat
ponovijo svoje zahteve. Po
razpustitvi članom predlagajo, naj se pridružijo kakemu
od sorodnih združenj, denimo društvu izgnancev.

Zimske pnevmatike preko
Nissan financiranja gratis.

NOVI NISSAN JUKE.
NOVI NISSAN JUKE.
BREZ KOMPROMISOV PRI TEHNOLOGIJI.
BREZ KOMPROMISOV PRI TEHNOLOGIJI.

13.990 €

*
ŽE OD
ŽE
ODJAMSTVA** / 3 LETA VZDRŽEVANJA***
7 LET
7 LET JAMSTVA** / 3 LETA VZDRŽEVANJA***

SISTEM
OZVOČENJA
Bose®Personal®
BOSE®
PERSONAL®
SOUND
SYSTEM
SISTEM
OZVOČENJA
Bose®Personal®
BOSE®
PERSONAL®
SOUND
SYSTEM

INTELLIGENT
AROUND
VIEW
INTELIGENTNI
AROUND
VIEW
MONITOR
MONITOR
INTELLIGENT
AROUND
VIEW
INTELIGENTNI
AROUND
VIEW
MONITOR
MONITOR

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES.
REZERVIRAJ
TESTNO
ŠE456
DANES.
Ime
prodajalca- naslov
prodajalca inVOŽNJO
mesto- Tel: 0123
7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Ime
naslov
in mesto- Tel:
0123
456 7890,
Delovni
čas
xx-yy
od ponedeljka
xx-yy
sobota
in xx-yy garancije
nedelja
*Cenaprodajalca13.990 € velja za
Nissan prodajalca
Juke 1.6 Visia. **Brezplačno
7-letno
jamstvo
velja obwww.imeprodajalca.si,
nakupu novega osebnega vozila
Nissan
Juke
z Nissan
Financiranjem.do
7 letpetka,
jamstva
obsega
3 leta tovarniške

ter
podaljšano
za 4., 5.Juke
leto po
programu
“As new”,7-letno
6. in 7. leto
pa po
programu
Basic
oz. za 160.000
km,
karkoli
se zgodi
***3 leta
brezplačnega
vzdrževanja
ali za do
60.000
km za bencinske
*Cena
13.990 € jamstvo
velja za Nissan
1.6 Visia.
**Brezplačno
jamstvo
velja
ob nakupu
novega
osebnega
vozila
Nissan
Jukeprej.
z Nissan
Financiranjem.
7 let
jamstva obsega
3 leta
tovarniške
garancije
motorje
oz. za do
90.000
motorje.
Velja“As
za new”,
redne6.servisne
in velja preko
Financiranja.
Pooblaščeni
uvoznik:
Renault
Nissan Slovenija,
d. o. o., Dunajska
1001 km
Ljubljana.
ter podaljšano
jamstvo
zaza
4.,dizelske
5. leto po
programu
in 7. letointervale
pa po programu
BasicNissan
oz. za 160.000
km, karkoli
se zgodi
prej. ***3
leta brezplačnega
vzdrževanja
ali za do 22,
60.000
za bencinske
Slika
je simbolna.
na nissan.si.
motorje
oz. za do Več
90.000
za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.
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Kombinirana
poraba
goriva:
7,0
l/100
km.
Emisije
CO
:
161
g/km.
Emisijska
stopnja:
Euro
6d.
Emisije
NO
:
0,0000
–
0,0524
g/km.
Emisije
trdnih
delcev:
0,0011
–
0,0022
g/km.
Št.
delcev
(x10
):
0,021
– 37,16.
2
x
Slika je simbolna. Več na nissan.si.
Ogljikov
dioksid
(CO2)goriva:
je najpomembnejši
ki povzroča
globalno
segrevanje.
EmisijeNO
onesnaževal
zraka
iz prometa
pomembno
k poslabšanju
kakovosti
zunanjega
Kombinirana
poraba
7,0 l/100 km. toplogredni
Emisije CO2: plin,
161 g/km.
Emisijska
stopnja:
Euro 6d. Emisije
: 0,0000 – zunanjega
0,0524 g/km.
Emisije
trdnih delcev:
0,0011prispevajo
– 0,0022 g/km.
Št. delcev
(x1011): 0,021
– 37,16.
x
in
PM
ter
dušikovih
oksidov.
zraka.
Prispevajo
zlasti
k
čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona
delcev
PM
Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.10Emisije2,5onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
2

zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

Kanalizacija ni
edini problem
V Stražišču so pripravili zbor krajanov in
poudarili več težav.
Vilma Stanovnik
Stražišče – Glavna točka zbora krajanov Stražišča je bila
namenjena načrtovani izgradnji kanalizacije. Kanalizacijo s priključkom na Ješetovo
ulico je kranjska občina kot
sanacijski ukrep namreč
načrtovana že lani, vendar so
ji v Civilni iniciativi za zeleno
Stražišče oporekali, okoljevarstvena organizacija Alpe
Adria Green (AAG) pa je na
upravno sodišče vložila tožbo
zoper gradbeno dovoljenje.
Glavna razloga za tožbo sta
neustrezno projektirana
zmogljivost načrtovane kanalizacije in nevarnost poplav
na Ješetovi in Bavdkovi ulici.
Na zboru krajanov v Šmartinskem domu v Stražišču je
glavni projektant Ivan Eler iz
Planinga Križe pojasnil načrtovano urejanje kanalizacije,
stališča Civilne iniciative za
zeleno Stražišče pa je predstavil Marko Špolad. Opozoril je
zlasti na občutljivost vodovarstvenega terena, na neurejeno in nagneteno industrijo v
industrijski coni Laze in tudi
na problem obvoznice in
zunanjega nadzora, zbrani
domačini pa so zahtevali celostno rešitev za Laze.
Njihova prizadevanja za
zdravo okolje je podprl tudi
župan Matjaž Rakovec, ob
koncu pa so krajani sprejeli
šest sklepov. Prvi je bil, naj
Mestna občina Kranj začne
urejati ločeno kanalizacijo od
izliva do izvora (najprej Ješe-

KAJ NE SODI V KANALIZACIJSKE ODTOKE?

tova, potem priklop Laz).
Prav tako naj na občini naredijo finančno konstrukcijo
za novo obvoznico med
industrijskima conama Bauimex in Laze ter Škofjeloško
cesto. Tretji sklep je, naj se
MO Kranj zaveže k intenzivnemu iskanju alternativne
industrijske cone za sporazumno selitev industrije iz
Laz (terminski plan), župan
pa naj se s striktno zaveže k
spoštovanju določb Zakona o
lokalni samoupravi v zvezi z
varovanjem okolja. MO
Kranj naj nemudoma posreduje pri Agenciji Republike
Slovenije za okolje glede
izvršitve odločbe Upravnega
sodišča in ugotovi trenutne
onesnaževalce v Lazah ter
jim prepove nadaljnje delovanje, prav tako pa naj nemudoma pristopi k monitoringu vseh emisij (voda, zrak,
tla) v Lazah. »Od občine pričakujem realizacijo sklepov.
Ne čez osemdeset let, ampak
v najkrajšem možnem času.
Vem, da to niso sklepi, ki jih
bo lahko hitro realizirati,
vendar pa je marsikaj moč
narediti tudi v doglednem
času. Zadovoljen sem, ker
sem danes prvič začutil, da
smo vzpostavili dialog in da
naše mnenje ni bilo postavljeno na stranski tir. Predvsem pa me veseli, da so za
problematiko izvedeli krajani in da se strinjajo, da je to
pomembno tudi za našo prihodnost,« je povedal Marko
Špolad.

Komunala Kranj

OSTANKI TOPIL, BARV IN RAZREDČIL
STRANIŠČNA ŠKOLJKA IN ODTOK NISTA ZABOJNIKA ZA ODPADKE
Vsi uporabniki kanalizacije lahko pripomoremo h kvalitetnemu
delovanju kanalizacijskega sistema in učinkovitemu čiščenju odpadnih
voda. V kanalizacijske odtoke ne odlagamo stvari, ki tja ne sodijo, saj
zaradi tega prihaja do okvar. Strupene snovi, ki jih najdemo tudi v
izdelkih, ki jih uporabljamo vsakodnevno, pa zavirajo proces čiščenja
in nerazgrajene končajo v reki. Četudi voda odplakne vse, lahko s
tem, ko nepravilno vržemo odpadke v straniščno školjko, povzročimo
velike težave v kanalizacijskem sistemu in zmanjšujemo učinkovitost
čiščenja na čistilni napravi: oviramo pretok, povzročimo zamašitve
kanala in predvsem zamašitev črpalk v črpališčih ter ustvarimo
pogoje za pojav smradu in glodavcev.
Težave pri obratovanju kanalizacijskih sistemov povzročajo tudi
padavinske vode s streh in drugih utrjenih površin, zato je le-te
potrebno odvajati neposredno v vode ali posredno v podzemne vode.
Na www.komunala-kranj.si lahko preverite kako in kam pravilno
odlagate odpadke.

Več informacij: www.komunala-kranj.si, 080 35 55, 04 28 11 300.
KRN-3001/19

ORGANSKI ODPADKI – OLJA, OSTANKI HRANE, KOSTI,
PLEVELA IN LASJE

VATIRANE PALČKE ZA UŠESA, DAMSKI VLOŽKI, PLENICE

»isto je lepo.

www.visitkranj.si

Kranj, februar 2019

kulturni

UTRIP KRANJA
KRANJSKE KULTURNE ZGODBE
Mag. Tomaž Štefe,
direktor Zavoda za
turizem in kulturo Kranj
V preteklem letu smo izpeljali celoten načrtovan
kulturni in turistični program zavoda, nadgradili
smo promocijo turistične destinacije Kranj in
dvignili kakovost kranjske turistične ponudbe.
Med velikimi prireditvami je v preteklem letu
zelo lepo uspel Prešernov smenj, ponosen sem
na Koncerte pod grajsko lipo, na Festivalu likovnih umetnosti smo gostili svetovno znano
razstavo Cinetique in dela začetnika umetnosti prostorskih iluzij Victorja Vasarelija. Izvedli
smo odlično obiskano Vinsko pot v Rovih pod
starim Kranjem, najbolj pa sem ponosen na
pravkar zaključeni Prešerni december, v katerem je bil Kranj vsak dan živahen, veliko je bilo
kulturnih prireditev za odrasle in otroke, vse
skupaj pa je poživila čudovita okrasitev mesta.
Močno smo povečali promocijo Kranja s študijskimi turami za tuje novinarje, blogerje in
turistične agente, nadgradnjo spletne strani,
oglaševanja turistične ponudbe Kranja na letališču Brnik, za tuje trge smo začeli izdajati periodično tiskovino In Your Pocket Kranj Events,
pridobili smo evropska sredstva za izvajanje
digitalnega marketinga… Za dobro delo so
nas nagradili tudi obiskovalci z okrog 115.000
prenočitev, kar je za 15% več kot leto poprej,
povečala se je povprečna doba bivanja turistov,
turistični obisk mesta, Kranj pa je bil po izidu
spletnega glasovanja razglašen za najbolj gostoljubno večje mesto v Slovenji.
Za leto 2019 pripravljamo podoben program
kot vsako leto, s tem da se bomo potrudili dogodke narediti še bolj zanimive in privlačne.
Spomnil bi, da letos v Kranju obeležujemo tri
okrogle obletnice: 170 let smrti slovenskega
kulturnega svetnika, dr. Franceta Prešerna,
150 letnico smrti pesnika in pisatelja Simona
Jenka ter 100. obletnico rojstva Franceta Štiglica, režiserja, pionirja slovenskega filma in
Prešernovega nagrajenca. Priložnost vidimo
tudi v oblikovanju krovnega poletnega festivala, ki bi združeval vse poletne dogodke in prireditve v Kranju. Želimo si, da se bo še naprej
krepila prepoznavnost Kranja kot pomembnega kulturnega središča Slovenije in da se bo
turistični obisk Kranja še povečal.
Mirjam Drnovšček,
direktorica Prešernovega
gledališča Kranj
Prešernovo
gledališče
Kranj je tudi v preteklem
letu dokazalo, da dostojno nosi ime največjega
slovenskega pesnika. Poleg odmevnih gostovanj v tujini na priznanih mednarodnih gledaliških festivalih na Češkem, Hrvaškem, v Izraelu, Srbiji in Združenih državah Amerike smo
tudi na domačem najpomembnejšem festivalu
Borštnikovo srečanje dosegli izjemen uspeh –
uvrstitev dveh predstav v tekmovalni program,
Teror in Naš razred, za slednjo smo prejeli kar
tri nagrade – za kolektivno igro, režijo (Nina
Rajić Kranjac) in glasbo (Branko Rožman).
Leto je zaznamoval tudi Cankar, ki smo se mu
poklonili z uprizoritvijo njegovih črtic Ob zori,
ki je doživela izjemen odziv, prav tako kakor

tudi ostale tri predstave – Venera v krznu, Prerok ter predstava za najmlajše Kdo je napravil
Vidku srajčico, ki je že osvojila srca otrok in odraslih. Povečali smo število abonentov, dvorane
so velikokrat razprodane, kar nas navdihuje z
optimizmom.
Tudi v letu 2019 bomo sledili svoji usmeritvi družbeno kritičnega gledališča, kar pa ne
pomeni, da ne bomo v svoj program vpletli
humorja. Obeta se nam kar nekaj novosti, od
prve slovenske uprizoritve Bernhardove drame
Zabava za Borisa do drame z delovnim naslovom Rajsefiber Gorana Vojnovića, Ibsenovih
Strahov in predstave o Prešernu, ki jo bomo
uprizorili v spomin na 170. obletnico pesnikove smrti.
Kranj ima s svojimi ustvarjalci in že zdajšnjo
infrastrukturo vse potenciale, da postane kulturna prestolnica ne samo Gorenjske, ampak
tudi Slovenije in, upam, leta 2025 tudi Evrope. To mora biti naš cilj, in če bomo delovali
vsi skupaj v tej smeri, mislim, da se nam glede
prepoznavnosti ni treba bati.
Mag. Marko Arnež,
vodja Galerije
Prešernovih nagrajencev
V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj je februarja še posebno svečano.
Galerijo, ki predstavlja tiste umetnike, ki so bili nagrajeni z najvišjo državno nagrado s področja umetnosti, zadnjih
deset let obiskujejo lavreati skupaj s predsednikom Upravnega odbora Prešernovega sklada,
ministrom za kulturo in povabljenimi gosti.
V spremstvu župana Mestne občine Kranj si v
galeriji najprej ogledajo razstavo fotografskih
portretov aktualnih nagrajencev fotografa Toneta Stojka, nato pa sledi že tradicionalen pogovor z nagrajenci v Prešernovem gledališču
Kranj. Shod muz na Kranjskem Parnasi nedvomno predstavlja vrhunec dogajanja v Kranju v
času Prešernovega smenja.
Galerija, ki v svoji stalni zbirki hrani že več kot
tisoč umetniških del Prešernovih nagrajencev
in nagrajencev Prešernovega sklada, je lani med
drugim postala bogatejša tudi za 21 likovnih
del koroškega Slovenca, nagrajenca leta 1981
in člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), akademskega slikarja Valentina
Omana. Tudi sicer se galerija povezuje s SAZU.
Razstava Monument kiparja akademika Draga
Tršarja in pesniška zbirka Drzne ptice sanj sta
dva skupna dogodka v letu 2018. Razstavo Tršarja smo pripravili v sodelovanju s številnimi
slovenskimi galerijami, Drzne ptice sanj pa so
predstavile slikarje in pesnike, tako prejemnike
Prešernovih nagrad kot tudi člane SAZU. Prav
pesniki so vse pogosteje gosti naše galerije. Na
kulturni praznik bo v Pavšlarjevi hiši svojo poezijo bral nagrajenec Prešernovega sklada za
leto 2010 Miklavž Komelj, ki se bo prvič predstavil tudi kot likovni ustvarjalec. Ob tej priložnosti smo skupaj izdali pesniško zbirko Ohne
Warum – Balada o kužkih. Drugi del pesniške
zbirke Dotiki daljav, pa bo predstavljena na
začetku Poletja s Prešernovimi nagrajenci. Po
lanski odmevni predstavitvi Marka Pogačnika
bodo letos preko poletja v galeriji predstavljena
najpomembnejša dela Galerije Murska Sobota, Obalnih galerij Piran in Galerije Božidarja
Jakca iz Kostanjevice na Krki. Z omenjeno razstavo, pesniškimi recitali, pogovori, koncerti,

dramskimi uprizoritvami in še čim bo GPN v
sodelovanju s Prešernovim gledališčem Kranj,
Gorenjskim muzejem in Layerjevo hišo ustvarjala duhovni utrip v Prešernovem mestu.
S promocijo Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada tako GPN kot
Kranj dobivata vse vidnejšo vlogo na slovenskem kulturnem zemljevidu.
Zala Orel,
programska vodja Layerjeve hiše (Zavod Carnica)
Preteklo leto je bilo v Layerjevi hiši v znamenju
možganskega viharjenja
na temo kandidature
Kranja za evropsko prestolnico kulture, ki se
je iskreno veselimo. Tudi naše programe sedaj
pripravljamo v skladu z idejo EPK, tako smo
v letu 2018 začeli organizirati mednarodni
festival sodobnega kolaža KAOS in unikaten,
res poseben festival sodobne klavirske glasbe
Pianopolis. Vedno bolj se posvečamo razvoju
vsebin, ki bodo Kranj utrdile kot mesto kulture
in urbanega razvoja.
Letos naš Zavod Carnica začenja drugi petletni
mandat kot upravljavec Layerjeve hiše. Obeta
se kup lepih sprememb, povezujemo se z drugimi institucijami v Kranju, njegovi okolici in
tudi z evropskimi mesti. Tako smo letos del
evropskega projekta O-CITY, s škofjeloškim
Zavodom O pripravljamo kulturne programe
za nevidne skupine Mutunk, aktivno se povezujemo v prenovo mestnega jedra, začeli pa
smo tudi upravljanje Stolpa Pungert, kar bo še
bolj učvrstilo povezanost kulturne četrti.
Leto začenjamo zelo dobro, in sicer z gostujočo
razstavo na Portugalskem, naša dva rezidenčna
umetnika Maria Vittoria Trovato in Joao Velila
bosta namreč fotografije, ki sta jih pripravila
v Kranju in naslovila Dimniki so prvi kranjski
nebotičniki razstavila v eni najlepših meščanskih hiš v Portu. Mislim, da se Kranj zelo dobro
razvija in kulturne institucije odlično delujemo
pri prepoznavnosti Kranja. Sicer pa je Prešernovo mesto naziv, ki je zelo pomemben za domačo komunikacijo, za zunanjega opazovalca
pa imajo sodobne prakse v Kranju večji pomen.
Veseli me, da Kranj postaja mesto mnogoterih
oblik umetnosti in ustvarjalnosti, kajti na »Prešernovih lovorikah« lahko mesto hitro zaspi.
Breda Karun,
direktorica Mestne
knjižnice Kranj
V letu 2017 je knjižnica
praznovala 70 let odkar
je po drugi svetovni vojni
postala ustanova s stalnim fondom knjig in ustaljenim financiranjem.
Sicer pa začetki kranjskega knjižničarstva segajo prav do leta 1863, ko je bila knjižnica del
Narodne čitalnice.
V letu 2017 je knjižnica prejela prestižno nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljši
projekt na področju strokovnega dela, s katerim smo postavili osnove za novo metodo dela
z družinami. Plodno je sodelovanje v projektu
MoST, ki poskrbi, da vsi novorojenčki v Kranju
prejmejo knjigo kartonko in zraven brošuro o
knjižnici s povabilom k obisku.
Vsak četrti prebivalec Kranja in okoliških občin je član knjižnice. Vsako leto pa se povečuje

obisk, to pomeni, da ljudje prihajajo v knjižnico tudi, če niso njeni člani – obiskujejo prireditve, prebirajo časopise, študirajo, uporabljajo
računalnike ali pa se v knjižnici srečujejo in
družijo. V knjižnici z množico akcij vzbujamo
veselje do branja, razumevanja in razmisleka
o prebranem. Redno delujejo številne bralne
skupine, ki so namenjene odraslim, starejšim,
slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim
ter osebam z motnjami branja.
Kranj postaja tehnološko razvito pametno
mesto in knjižnica je tista, ki izobražuje ljudi,
da bodo lahko uporabljali storitve pametnega
mesta. Lani se je različnih izobraževanj, ki jih
povezuje izraz informacijska pismenost, udeležilo 6.500 ljudi.
Mestna knjižnica Kranj ni le Knjižnica Globus,
je tudi mreža krajevnih knjižnic v občinah Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Jezersko, Preddvor
in Šenčur. Vse delujejo v primernih, prenovljenih prostorih, zadnja se je lani popolnoma
prenovila Knjižnica Naklo.
V letu 2019 želimo razviti nove storitve na področju medkulturnosti in domoznanstva, prenovili bomo otroški oddelek. Naša želja je, da
bi se ljudje v knjižnici dobro počutili, predvsem
pa, da bi s svojimi programi pomagali širiti poglede in obzorja vseh obiskovalcev.
Mag. Marjana Žibert,
direktorica Gorenjskega
muzeja
Izteklo se je leto, ko smo
praznovali petinšestdeseto obletnico ustanovitve Gorenjskega muzeja.
Hkrati se je izteklo evropsko leto kulturne
dediščine. V letu 2018 smo si še posebej prizadevali, da smo opozarjali na dediščinske
zgodbe, s katerimi živimo – pa naj bodo to
igrače našega otroštva, nakit t.i. kranjske zlate
dobe, grad Khislstein, Gaštejski klanec, naš dr.
France Prešeren, sestreljeno ameriško letalo
nad Bohinjem ali mnoge tragične zgodbe obeh
svetovnih vojn. Naše dediščinske zgodbe smo
si prizadevali predstaviti celostno, zato smo
sodelovali z različnimi institucijami in posamezniki doma in v tujini. Mnoge smo posredovati mladim, ki ostajajo naši najbolj zvesti
obiskovalci. Zelo smo veseli, da ponovno beležimo porast obiskovalcev naših razstav in dogodkov. Tudi to je naš uspeh, čeprav jih je bilo
pri našem skupnem delu še veliko.
Tudi naš program v letu 2019 bo zelo pester.
Veliko pozornosti bomo še posvečali razstavi o
gradu Khislstein in rodbini Khisl, ki je na ogled
v kranjskem gradu Khislstein, saj pripravljamo
zanimive spremljevalne dogodke. Smo tudi v
letu, ko se spominjamo 170. obletnice smrti
dr. Franceta Prešerna. Tako se posvečamo njegovi večni poeziji, ki tokrat navdihuje mlade
likovne umetnice, ki so ji ustvarile vizualno
spremljavo. Predstavljali bomo tudi Prešernovega sodobnika, kranjskega rojaka dr. Janeza
Bleiweisa, ki ima izredne zasluge za narodnostni razvoj Slovencev. Uspešno sodelujemo
tudi z ostalimi muzeji na Gorenjskem in snujemo projekt o naših gorah, ki nas bo povezal s
skupno vstopnico.
Menim, da dediščina in kultura v Kranju še
nimata pravega mesta v turizmu, kar za vse
ostaja poseben izziv. Imamo identiteto Prešerna, odlično gledališče, največji muzej na
Gorenjskem, razvejano ljubiteljsko dejavnost,
mnogo likovnih ustvarjalcev, zelo uspešne nevladne kulturnike in staro mestno jedro, ki je
predvsem zaradi bogate arheološke in stavbne
dediščine samo po sebi muzej.

www.visitkranj.si

KAM V MESECU FEBRUARJU?
PETEK, 1. februar 2019
17:30
21:00

Predstava: Rdeča kapica
OKC Krice Krace
Koncert: Snovonnes nightmare
cabaret, Slovaška-industrial dark
rock metal, Trainstation SubArt

SOBOTA, 2. februar 2019
10:00
10:00
11:00
11:00
16:30
21:00
21:00

Delavnica: Partnerstvo v obdobju
starševstva, Mestna knjižnica Kranj
Sobotna matineja: Svetlana
Makarovič, Sovica Oka
Prešernovo gledališče
Brezplačno vodenje: Kanjon reke
Kokre, Kranjska hiša
Delavnica: Podaljšane kave z Ano
Baraga in Nino Tomažin
Layerjeva hiša
Območna revija plesnih skupin:
Hopla 2019, Prešernovo gledališče
Koncert: Punka nam manka, Vivere
merda(italija), Hakkattak,
Pankeroschi, Trainstation SubArt
Koncert: Torul & Generator, KluBar

PONEDELJEK, 4. februar 2019
9:30
17:00

Predstavitev joge
Medgeneracijski center
Ogled zaodrja Prešernovega
gledališča, Medgeneracijski center

20:30

TOREK, 5. februar 2019
17.00
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
19:00

Stolp presenečenja, delavnice za
otroke in starše, Stolp Pungert
Otroška pravljična joga
Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Gozdna terapija 1
Medgeneracijski center
Kulturna slovesnost: Trenutek tišine,
Prešernov gaj
Tradicionalna podoknica MePZ Petra
Liparja, pred Prešernovo hišo
Delavnica: Igra go
Mestna knjižnica Kranj
Razstava: Sonetni venec Franceta
Prešerna z ilustracijami
Mihe Maleša, Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Umetnost na kolesih,
dekoracija vozil v Južni Aziji
Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 6. februar 2019
12:30
17:00
18:00
19:00
19:00

Delavnica: Čisto in umazano
Mestna knjižnica Kranj
Kulinarična delavnica: Sladke
pregrehe, krhki in kvašeni flancati
Medgeneracijski center
Odprtje dokumentarne razstave
Gorenjskega muzeja: Malešev
Sonetni venec, Kranjska hiša
Razstava: Odprti predali, Ajda
Tomazin s plesnim performansom KD
Qulenium, Layerjeva hiša
Predavanje: Pravico imate reči NE
Mestna knjižnica Kranj

19:00

ČETRTEK, 7. februar 2019
10:00
11:15
17:30
18:00
18:00
18:00
18:00

Igra: Kdo je napravil Vidku srajčico
Prešernovo gledališče
Igra: Kdo je napravil Vidku srajčico
Prešernovo gledališče
Kulturna slovesnost: Trenutek tišine,
Prešernov gaj
Nika Solce: Nesem sončnico na rami
Koncert za otroke, Stolp Pungert
Tradicionalna podoknica MePZ Petra
Liparja, pred Prešernovo hišo
Odprtje razstave: Izbrane ilustracije
Prešernovih Poezij, Prešernova hiša
Maketarska delavnica
Medgeneracijski center
Prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku, Šmartinski dom Stražišče
Razstav: Vseeno, Andrej Štular
Layerjeva hiša
Predstava: Kahlil Gibran, Prerok
Stolp Škrlovec

Predavanje: Cankar skozi oči
Marcela Štefančiča
Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 14. februar 2019
10:00
18:00
19:00

Medkulturno v Kranju - delavnice
seznanjanja, Medgeneracijski center
Družinska delavnica brainobrain
Medgeneracijski center
Valentinov večer na Brdu
Brdo pri Kranju

TOREK, 19. februar 2019
16:00
16:00
17:30
17:30
18:00

18:00

Delavnica: Kuhamo in pečemo s
Sožitjem, Medgeneracijski center
Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Človek kot
večdimenzionalno bitje
Medgeneracijski center
Otroška pravljična joga
Mestna knjižnica Kranj
Pretresimo stres: vedenjskokognitivni pristop k obvladovanju
stresa, 1. srečanje
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Igra go
Mestna knjižnica Kranj
Filmsko gledališče v Layerjevi hiši:
Zadnji ledeni lovci, Layerjeva hiša

20:00
Doživite kulinarični dogodek na najvišji ravni, kot
19:00
so običajno organizirani v okviru protokolarnih
dogodkov.
SREDA, 20. februar 2019
19:00
19:00 Kviz znanja, Mestna knjižnica Kranj
10:00 Delavnica: Družbena koreografija v
tretjem življenjskem obdobju
20:00 Akustični večer: Žiga Jan Krese
20:00
Layerjeva hiša
Panorama Stara pošta
17:00
Kulinarična delavnica: krhki in
20:00 Koncert: Nana Milčinski
kvašeni flancati
Layerjeva hiša
Medgeneracijski center
PETEK, 15. februar 2019
17:00
Delavnica: Beremo s Tačkami
Mestna knjižnica Kranj
13:00 Alpski pokal v smučarskih skokih in
nordijski kombinaciji, Smučarski
19:00 Predavanje: Zobotrebec! Prvi
skakalni center Gorenja Sava
pristanek slovenskega stripa na
Gibranov Prerok izrisuje pomen duhovne ljubezni
planetu ZDA, Mestna knjižnica Kranj
kot tistega vzvišenega, ki naj vodi in usmerja
19:30 Drama: Stanislaw Ignacy Witkiewicz:
človeške poti na poti k večjemu dobremu, sreči in
Norec in nuna, Prešernovo gledališče
iskrenim odnosom.
21:00

Kranjski hram kulture skriva marsikaj, kar se iz
dvorane ne vidi. Ogledali si boste maskirnico,
tonsko sobo … Zbirno mesto je pred Prešernovim
gledališčem. Vodi turistični vodič Janko Zupan.
18:00 Predstavitev knjige Tomaža
Kukovice: Voltanove hčerke
Medgeneracijski center
19:00 Vodeni ogled razstave slikarja
Braneta Šifrerja, Galerija Stara pošta
19:00 Dokumentarni film: Lepa Vida ali film
o hrepenenju, Prešernovo gledališče

Koncert: Junema, Layerjeva hiša

Koncert: Časovni stroj, tematski psy
rock chil out trance večer
Trainstation SubArt

PETEK, 8. februar 2019
10:00

Prešernov smenj (program v prilogi)
Ulice mestnega jedra Kranja

SOBOTA, 9. februar 2019
8:00
10:00
19:30
20:00
21:00
21:00

Bolšji sejem, Glavni trg
Sobotna matineja: Žabec pozimi
Prešernovo gledališče
Plesno-gledališka predstava: Rojstvo
Venere, Prešernovo gledališče
Predstava: Kahlil Gibran: Prerok
Stolp Škrlovec
Koncert neuveljavljenih glasbenih
skupin: Sveženj, Trainstation SubArt
Koncert: Elvis Jackson, KluBar

NEDELJA, 10. februar 2019
17:00

Gedališka predstava
Šmartinski dom Stražišče

TOREK,12. februar 2019
16:00
17:30
18:00
19:00

Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Gozdna terapija 2
Medgeneracijski center
Delavnica: Igra go
Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Kranjec, ladja se
potaplja! Mestna knjižnica Kranj

18:00
20:00
21:00

SOBOTA, 23. februar 2019
10:00
11:00
19:00
21:00
21:00

Najboljši mladi smučarski skakalci in nordijski
kombinatorci v Srednji Evropi se bodo že tradicionalno
pomerili na 109-metrski skakalnici v Kranju. Vabljeni
v skakalni center od 15. do 17. februarja!
17:00
Filmski večer: Ljubezen in
prijateljstvo, Medgeneracijski center
17:30
Predstava: Trnuljčica
OKC Krice Krace
18:00 Predavanje: Uvodno informativno
predavanje o učenju Bruna Gröninga
Medgeneracijski center
18:00 Pogovor: Razlika med švicarskimi
dialekti, Švicarska šola
21:00 Koncert: Prismojeni profesorji bluesa
Trainstation SubArt
21:00 Koncert: Lab Doctors, KluBar

SOBOTA, 16. februar 2019
10:00
11:00

Sobotna matineja: Lena in Lenart
Prešernovo gledališče
Predstava: Od kapljice do oceana
Layerjeva hiša

Najmlajši tako prek prvin sodobnega plesa spoznajo
vodni krog in zaplešejo skupaj s kapljicama, saj jih
predstava skozi igro spodbuja k ustvarjalnemu gibu.
18:30 4. mednarodni festival veteranov
srbske folklore: Kolo se vije ...
Prešernovo gledališče
20:00 Koncert: Jan Plestenjak & Pop
Design, Športna dvorana Zlato polje
21:00
Koncert: Distoržn metal večer
Za mitom, ki je nastal o potopu Titanika, se skrivajo
Trainstation SubArt
zgodbe resničnih udeležencev. Na ladji je bilo vsaj
pet Slovencev, kar štirje so bili Gorenjci in trije med 21:00 Koncert: ROK’n’BAND, KluBar
njimi doma iz neposredne bližine Kranja. Ogledali si
boste njihove zgodbe, spotoma pa boste spoznali PONEDELJEK, 18. februar 2019
tudi zgodbo o vzponu in propadu same ladje.
18:00 Delavnica: Miselne igre
Medgeneracijski center
SREDA, 13. februar 2019
18:00 Delavnica: “Vaje dihaj”
18:15
Delavnica: Gobe in gobarjenje
Medgeneracijski center
Medgeneracijski center

17:00
17:00
17:00

18:00

Medkulturno v Kranju: delavnice
seznanjanja, Medgeneracijski center
Medgeneracijski turnir v namiznem
tenisu, Medgeneracijski center
Delavnica: Moje telo v pričakovanju
Mestna knjižnica Kranj
Mednarodni dan turističnih vodnikov:
brezplačno vodenje po rovih pod
starim Kranjem (potrebne so
predprijave), Kranjska hiša
Delavnica: Priprava in oddaja
davčnega obračuna za normirance
Kovačnica, Župančičeva ulica 22

Sobotna matineja: Živali pri dr.
Zdravku, Prešernovo gledališče
Delavnica: Senčne lutke
Layerjeva hiša
Gledališka predstava
Šmartinski dom Stražišče
Koncert: Haiku Garden,
Le Serpentine, Trainstation SubArt
Koncert: Zmelkoow, KluBar

PONEDELJEK, 25. februar 2019
9:00
9:00
9:00
9:45
11:15
12:00
16:00

ČETRTEK, 21. februar 2019
10:00

Predstavitev joge
Medgeneracijski center
Koncert: Kantavtorski večer, Andrej
Kokot, Layerjeva hiša
Koncert: Fršlus techno večer
Trainstation SubArt

18:00

Počitniške dejavnosti v Akademiji
gibanja in veščin (do 28. februarja)
Akademija gibanja in veščin
Počitniške dejavnosti v Mestni
knjižnici Kranj (do 1. marca)
Mestna knjižnica Kranj
Gibam se, Medgeneracijski center
Veseloigra: Anton Tomaž Linhart,
Županova Micka, Prešernovo gledališče
Veseloigra: Anton Tomaž Linhart,
Županova Micka, Prešernovo gledališče
Delavnica: E-točka
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: E-točka
Krajevna knjižnica Stražišče,
Šmartinski dom
Potopisno predavanje: Nova Zelandija
Medgeneracijski center

TOREK, 26. februar 2019
17:00
17:30
18:00

18:00
19:30

Delavnica: Šahovske simultanke z
mojstri in s prvaki
Mestna knjižnica Kranj
Lutkovna predstava: Peter Klepec
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Pretresimo stres,
vedenjsko-kognitivni pristop
k obvladovanju stresa, 2. srečanje
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Igra go
Mestna knjižnica Kranj
Priredba izbranih besedil: Ivan
Cankar, Ob zori, Prešernovo gledališče

SREDA, 27. februar 2019
12:30

Za podjetnike, ki imajo s. p. in normirane stroške,
se bliža čas, ko bo treba oddati davčni obračun za
leto 2018. Delavnica je brezplačna. Število prijav 17:00
je omejeno, saj bo delavnica zelo individualno
usmerjena. Prijave na spletni strani Eventbrite ali 17:30
po e-pošti na info@kovacnica.si.
19:00
18:00 Predavanje: Muzejski večer Grad
Fužine, Prvo domovanje
rodbine Khisl, Ullrichova hiša

Delavnica: Čisto in umazano, 2. del
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Beremo s Tačkami
Mestna knjižnica Kranj
To delam zase: Naredi nekaj zase
Medgeneracijski center
Predavanje: Glasba skozi čas
Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 28. februar 2019

20:00

Salsa in bachata plesni večer
Panorama Stara pošta

VSAK DAN
7:30
1000 gibov ‘’Šola zdravja, Kranj’’
Grad Fužine – prvo domovanje rodbine Khisl in Prešernov gaj, Balinišče KS Čirče, Športno igrišče
njen čas skozi arhitekturno okrasje in stavbno pri vrtcu Mojca-Najdihojca, Športno igrišče OŠ
zgodovino. Spremljevalni program razstave Grad Stražišče, Otroško igrišče nasproti Mercatorja,
Športno igrišče pri baru Ledine
Khislstein in zgodbe rodbine Khisl.
19:00 Predavanje: Ker hočem (za)dihati
SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI,
Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 22. februar 2019
17:00
17:30

Improvizirana predstava: Šila
Mestna knjižnica Kranj
Predstava: Polž Vladimir gre na štop
OKC Krice Krace

POČITNICE

9:00-21:00 Brezplačno drsanje
Slovenski trg

Prešernov –menj
Novize na svitlobo dane ob kulturnem prazniku, leta gospodovega 2019.

2019

8

FEBRUAR

V Kranju, dne 8. svečana 2019

Čas za
romantiko
19. stoletja

P

rešernov smenj, ki odene Kranj v podobo 19. stoletja in obudi spomin na našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, je ena najbolj prepoznavnih slovenskih prireditev ob
kulturnem prazniku, 8. februarja. Vabimo vas na slavnostno
odprtje ob 11. uri pred Prešernovo gledališče. Na ulicah
Kranja se bodo predstavili številni rokodelski mojstri domače in umetnostne obrti, zadoneli bodo pevski zbori, recitiralo se bo Prešernove
pesmi, zavrtele se bodo folklorne skupine, zaigrali bodo lajnarji, po
mestu se bodo sprehajali meščani v značilnih meščanskih opravah
in igralo se bo prizore iz Prešernovega življenja. Po mestu se boste
lahko zapeljali s kočijo, otroci pa bodo lahko jahali pravega ponija.
V kulturnih hramih se bodo odvijali številni kulturni dogodki, zato iz
mestnega vrveža vstopite še v Mestno knjižnico k tiskarni Jožefa Blaznika, na otroške delavnice in koncert Sounds of Slovenia, na številna javna vodenja po razstavah v Gorenjski muzej, v Prešernovo hišo,
v kranjske galerije, v cerkev sv. Kanciana in kostnico, med obzidje
gradu Khslstein, na številne dogodke in koncert v Layerjevo hišo ter
otroške dogodke v stolp Pungart.
Na slovenski kulturni praznik v Kranju že tradicionalno gostimo Prešernove nagrajence in nagrajence Prešernovega sklada. Srečanje
se imenuje Shod muz na kranjskem Parnasi. Vabimo vas na druženje
z nagrajenci, ki so dobili najvišja državna priznanja s področja kulture in umetnosti.
Vabimo vas v mesto Kranj, ki bo na Prešernov praznik
pravo kulturno srce Slovenije.

»Cenjeni občani, dragi obiskovalci Kranja,
toplo vas vabim, da se na slovenski kulturni praznik prepustite vrtincu preteklosti in
obiščete mesto Kranj, ki se bo ta dan v spomin in poklon našemu največjemu
pesniku odelo v podobo 19. stoletja. Udeležite se Prešernovega smenja z bogatim
spremljajočim programom in doživite čas, v katerem je živel in ustvarjal dr. France
Prešeren. Morda ga na kateri od ulic celo srečate skupaj z Julijo. Kranj bo ta dan
zagotovo središče Slovenije. Veselimo se vašega obiska!«
Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj

Spoštovani,
Vabim vas, da 8. februarja obiščete Prešernov smenj v starem Kranju, da skupaj
s številnimi umetniki, igralci in obrtniki ustvarimo nepozaben dogodek. Lahko se
oblečete v obleko iz časa dr. Franceta Prešerna ali pa si v Kranjski hiši priskrbite in
na glavo posadite pokrivalo iz 19. stoletja. Vabim vas na recitacije, folklorne plese,
igrane prizore, predstavitev domačih obrti, vožnjo s kočijo, jahanje ponijev in vodene oglede kranjskih atrakcij.
mag. Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj

SHOD MUZ NA
KRANJSKEM PARNASI

KONCERT:
MANCA IZMAJLOVA

KONCERT:
SOUNDS OF SLOVENIA

CILINDRI ZA GOSPODE
IN KLOBUČKI ZA GOSPE

SPOMINSKI
FOTO KOTIČEK

Srečanje z aktualnimi Prešernovimi nagrajenci ob 17. uri v Galeriji Prešernovih
nagrajencev in ob 18. uri v Prešernovem
gledališču.

Manca Izmajlova je slovenska mezzosopranistka s 15-letno solistično kariero. Njen
repertoar je obsežen, obsega operne arije,
romance, samospeve, ljudske in popularne
pesmi v kar 24 jezikih. Glavni trg ob 16. uri.

Sounds of Slovenija (Sozvočja Slovenije)
vključuje skupino vrhunskih glasbenikov,
ki predstavlja slovensko ljudsko izročilo v
sodobnih in živih priredbah. Mestna knjižnica Kranj ob 11. uri.

Z nakupom cilindra in klobučka iz kartona
tudi vi lahko postanete del mode 19. stoletja. Za dame in gospode ju lahko dobite
v Kranjski hiši.

Za spominsko fotografijo, kot so jih imele
vaše babice, vabljeni v kavarno Khislstein
12.56, ker se lahko preoblečete v gospodo
iz 19. stoletja in s seboj odnesete trajni spomin na Prešernovo mesto.

Prešernov –menj
PRED PREŠERNOVIM
GLEDALIŠČEM KRANJ

14.30
NASTOP PIHALNEGA ORKESTRA MESTNE OBČINE KRANJ

KONCERT
MANCA IZMAJLOVA

11.00
SLAVNOSTNA OTOVORITEV
16.00
KONCERT MANCE IZMAJLOVE

PRED MESTNO
KNJIŽNICO KRANJ
11.00 - 15.00
VOŽNJA S KOČIJO
11.15 - 14.00
NASTOPI PEVSKIH ZBOROV
IN RECITACIJE

Krožna vožnja s kočijo od Mestne knjižnice Kranj do Prešernovega gaja. Vstopnice so na voljo na informacijski stojnici
pred Mestno knjižnico Kranj.

GLAVNI TRG
16.00
11.00 - 17.00
FESTIVAL LAJNARJEV

APZ France Prešeren Kranj, Bodeče neže,
KPZ Mysterium, Dramsko pevska skupina Zarja, Gimnazija Franceta Prešerna,
Gimnazija Kranj, Klub Liberius Cerklje,
Kranjski furmani, KUD Regine, Ljudske
pevke iz Trboj, MePZ Crescendo, MePZ
Dobrava Naklo, MePZ Petra Liparja pri
DU Kranj, MePZ Vrelec, MoPZ Maj Kranj,
Ljudski pevsi Hiša čez cesto, DPD Svoboda Stražišče

10.00 - 18.00
KRANSKA KUHNA
Okrepčajte in razvajajte se s kulinaričnimi
dobrotami Kranjske kuhne.

PREŠERNOV GAJ
11.45
POLAGANJE VENCA OB
SPOMENIKU DR. FRANCETA
PREŠERNA

GLAVNI TRG
OB VODNJAKU
11.00 - 15.30
NASTOPI FOLKLORNIH SKUPIN

GALERIJA NA MESTU

Portreti Prešernovih lavreatov 2019 - Tone
Stojko

MESTNA KNJIŽNICA
KRANJ
10.00 - 16.00

PRED PREŠERNOVIM
SPOMINSKIM MUZEJEM
11.30, 12.30, 13.30 in 14.30
OZNANILO MESTNEGA GLASNIKA
V SPREMSTVU KRANJSKE GARDE

Na prireditvi se lahko okusite izvrstno gastronomsko ponudbo v gostinskih lokalih v Kranju in okolici ter na Kranski kuhni
pred Prešernovim gledališčem. Seznam
gostinskih lokalov si lahko ogledate na
spletnih straneh www.visitkranj.si

MAISTROV TRG
Igrani prizori iz Prešernovega življenja in
njegovih pesmi: Povodni mož, Primičeva
Julija in Langus.

OB CERKVI SV. KANCIJANA
11.00 - 18.00
MANUFAKTURA MOJSTER JANEZ

Natisnite si Prešernovo Zdravljico na poseben papir in na način, kot so jo tiskali
v času življenja Franceta Prešerna. Ostal
vam bo trajni spomin na Prešernov dan,
slovenski kulturni praznik.

PREŠERNI KRIŽEMKRAŽ (delavnica)
S pomočjo reševanja prav posebno prešerne križanke spoznajte skrite kotičke
naše knjižnice, poiščite slovenske knjižne
junake in z njimi najmodrejšega člana Mestne knjižnice Kranj.

10.00 - 15.00

TISKARNA JOŽEFA BLAZNIKA
Mojster Blaznik, njegov pomočnik in kaligrafinja bodo v kostumih iz 19. stoletja na
opremi za demonstracijo tiska prikazali začetke »črne« umetnosti. Mojstrsko ročno tiskarstvo na repliki stare tiskarske delavnice
je izviren prikaz veščine, ki vključuje vse ročne tehnološke postopke. V tisku se bodo
lahko preizkusili tudi obiskovalci.

KAVARNA
KHISLSTEIN 12.56
11.00 - 16.00
SPOMINSKI FOTO KOTIČEK
Za spominsko fotografijo, kot so jih imele
vaše babice, vabljeni v kavarno Khislstein
12.56, kjer se lahko preoblečete v gospodo iz 19. stoletja in s seboj odnesete trajni
spomin na Prešernovo mesto.

10.00 - 16.00

FOTO KOTIČEK Z MODRIM PSOM

10.00 - 16.00

POEZIJE, PESNIŠKI VENEC NEIZTROHNJENEGA SRCA (razstava)
Poezije so elitna zbirka pesmi, ki je v slovenski
literarni zgodovini izjemnega pomena, saj je
z njo France Prešeren poezijo v slovenskem
jeziku dvignil na svetovno raven. V slovenskem mesecu kulture predstavljamo izbor
najzanimivejših Poezij, ki jih Mestna knjižnica
Kranj načrtno zbira in hrani v posebni domoznanski zbirki Prešerniana. 2. nadstropje.

KRANJSKA
HIŠA

AFS Ozara, FS Cerklje, FS Iskraemeco, FS
Kal nad Kanalom, FS Lesce, FS Podblica
Naklo, FS Sava, FS Tine Rožanc, FS KUD
Mali Vrh, Suha Špaga

GASTRONOMSKA
PONUDBA

PRED MESTNO
KNJIŽNICO KRANJ

STARO MESTNO JEDRO
10.00 - 18.00
SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE
OBRTI

ČAS ZA ROMANTIKO 19. STOLETJA

CILINDRI ZA GOSPODE
KLOBUČKI ZA GOSPODIČNE

Prešernov –menj
10.00 - 16.00

SONETNI VENEC FRANCETA PREŠERNA Z
ILUSTRACIJAMI MIHE MALEŠA (razstava)

10.30 in 11.30

GALERIJA PREŠERNOVIH
NAGRAJENCEV ZA LIKOVNO
UMETNOST KRANJ

ZGODBA O PESNIKU (pravljična urica) Na
pravljični urici boste spoznali, kako majhen
deček zraste v velikega pesnika. Priporočamo za otroke od 4. leta starosti dalje.

16.00

11.00

17.00

SOUNDS OF SLOVENIA (koncert)
Vrhunski glasbeniki (J.Dovč, g.Volk, G.Krmac)
bodo predstavili slovensko ljudsko glasbo v
sodobnih in živih priredbah, s posebnim občutkom za kontrapunkt med danostjo različnih glasbenih tradicij in svobodo osebnega izraza.

10.00 - 14.00

PREŠERNA USTVARJALNICA ZA OTROKE
Preizkušali bomo našo domišljijo in z besedami pesnika spesnili povsem nove pesmi,
ki jih bomo unikatno okrasili.

KRANJSKA HIŠA
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

VODEN OGLED KRANJA PO PREŠERNOVI POTI (zbor pred Kranjsko hišo).

10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30

VODEN OGLED ROVOV POD STARIM
KRANJEM (zbor pred Kranjsko hišo).

GORENJSKI MUZEJ- JAVNA
VODSTVA

10.30

LITERARNO PREDAVANJE O POEZIJI DR.
FRANCETA PREŠERNA; gost ddr. Igor Grdina, SAZU.

10.30, 12.30

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE
KRANJ
VODENI OGLEDI PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA
Vabimo vas v zaodrje in druge skrite kotičke gledališča, kjer se ustvarjajo predstave. Od angažiranosti obiskovalcev
pa bo odvisno, ali jim bodo vodiči razkrili
tudi kakšno anekdoto, ki je obiskovalcem gledališča običajno skrita.

18.00

SHOD MUZ NA KRANJSKEM PARNASI:
SREČANJE S PREŠERNOVIMI NAGRAJENCI
Srečanje s Prešernovimi nagrajenci na
tradicionalnem pogovoru s Patricijo Maličev. Vabljeni na druženje z nagrajenci,
ki so dobili najvišja državna priznanja s
področja kulture in umetnosti.

LAYERJEVA HIŠA
10.00 - 13.00

ANDREJ ŠTULAR: POSTAVLJANKA
Pri Postavljanki lahko sodelujete vsi, ne
glede na to, koliko ste stari in koliko časa
imate. Predmetom bomo dali novo vrednost, funkcijo in podobo.

10.00 - 11.30

13.30

10.30

VODENJE: IZ BABIČINE SKRINJE – LJUDSKA UMETNOST NA GORENJSKEM; Mestna hiša, vodi mag. Tatjana Dolžan Eržen.

14.00

VODENJE PO RAZSTAVI V BLESKU KOVINSKE OPRAVE; grad Khislstein, vodi dr.
Veronika Pflaum.

15.00

VODENJE PO RAZSTAVI LOJZETA DOLINARJA; Mestna hiša, vodi ddr. Damir
Globočnik.

16.00

VODENJE PO RAZSTAVI DR. FRANCE
PREŠEREN – ŽIVLJENJE IN DELO; Prešernova hiša, vodi Gašper Peternel.

#gajstnice: X ♡ X [TIPTIH]
Odprtje nove sezone razstavnega programa v Mergentalerjevi ulični galeriji, ki
se letos posveča tipografiji, besedi in jeziku. Gajstnice so govorica in govorice
gajstnih Slovencev. Živ jezik bo v značilnem slogu, ki ga Gajstnice uporabljajo
na Instagramu, izražal najnovejše domislice iz bogate zbirke gajstnega jezika
gorenjske regije.

18.00

13.00

SAME BABE Z NOVIM ALBUMOM VRAŽJI
BEND
Kulturnemu prazniku primerno bo skupina
izvedla prav poseben akustično-intimni
koncert. Ob predstavitvi nekaterih pesmi s svežega albuma bo fokus koncerta usmerjen tudi na nekatere uglasbitve
priznanih slovenskih pesnikov: Tomaža
Šalamuna, Kajetana Koviča, Franeta Milčinskega - Ježka, Ervina Fritza in seveda
Janeza Menarta, ki so mu Babe posvetile
kar celoten album. Koncert za sladokusce!

STOLP PUNGERT
9.00 - 11.00

KRANČKOV ZAJTRK
Slovenski tradicionalni zajtrk v stolpu

10.00 - 11.00

CERKEV SV. KANCIJANA
IN TOVARIŠEV
14.00

PREDAVANJE O CERKVI SV. KANCIJANA
IN TOVARIŠEV ter KOSTNICI, dr. Milan
Sagadin.

MALA GALERIJA
11.00

Odprtje razstave V čast Prešernu – Apel
podobo na ogled postavi.

ZAVOD ZA VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE
12.00

Odprtje razstave V čast Prešernu – Apel
podobo na ogled postavi.

KOLAŽ SESTAVLJANKA "PREŠEREN V
KRANJU"
Ustvarjalna igra

11.00 - 11.30 in 12.00 - 12.30
URŠKA KOŠIR: FIGARIME
Glasbeno - pesniška delavnica

KLUBAR
21.00

Koncert: Gal in Severa Gjurin

11.30 - 12.00 in 12.30 - 13.00
JADRANKA ZAVRŠNIK:
(F. PREŠEREN) LEPA VIDA
Kamišibaj predstava

11.00 - 13.00

TINA PERNUŠ: DRUŽINSKI IZZIV 9 STOLPOV
Raziskovalna igra po poteh 9. stolpov

17.00

STOLP PRESENEČENJA
Delavnica za otroke in starše

ODPRTE TRGOVINE
Vabljeni, da obiščete trgovine, ki bodo
odprte in bodo ponujale prešerno ponudbo. Več o ponudbi na www.visitikranj.si.

SPOMINSKI FOTO KOTIČEK
Fotografirajte se v stilu 19. stoletja

11.30

VRAČANJA, ZBIRKA KRATKIH ZGODB
Mladi gorenjski pisateljice in pisatelji bodo
svoje zgodbe predstavili v živo. Po lani izdani zbirki Iskanja se tokrat vračamo.

STOLP ŠKRLOVEC

10.00 - 16.00

DELAVNICA IZDELOVANJA BIDERMAJER
ŠOPKOV
Bidermajer šopki z značilno okroglo
obliko so bili v modi prav v Prešernovem
času. Na delavnici se bomo naučili izdelovati vrtnice iz krep papirja. Z našo pomočjo vam bo uspelo narediti pravi šopek iz obdobja romantike. Vabljeni tudi
starši, dedki in babice; grad Khislstein.

PREŠERNOVO
GLEDALIŠČE KRANJ

11.30–13.00

VODENJE PO RAZSTAVI GRAD KHISLSTEIN IN ZGODBE RODBINE KHISL; grad
Khislstein, vodita mag. Marjana Žibert in
dr. Veronika Pflaum.

13.00

17.00

SHOD MUZ NA KRANJSKEM PARNASI:
Portreti Prešernovih lavreatov 2019 - Tone
Stojko.

URBANI SPREHOD PO KULTURNI ČETRTI
KRANJA IN VODEN OGLED LAYERJEVE HIŠE
Spoznajte Layerjevo hišo ter kulturno četrt, ki jo obdaja. Prepričajte se, ali o njej res
že veste vse! V sklopu ogleda bomo odprli
ulično razstavo #gajstnice ter si ogledali
pregledno razstavo Ajde Tomazin v Stolpu Škrlovec.

KRAJŠI KONCERT CITRARSKE SKUPINE
NOTICE; Mestna hiša.

GALERIJA PREŠERNOVIH
NAGRJENCEV KRANJ

BRANJE POEZIJE MIKLAVŽA KOMELJA
Predstavitev pesniške zbirke Ohne Warum.

10.00

VODENJE PO RAZSTAVI PRELEPA GORENJSKA; GRAD KHISLSTEIN, vodi mag.
Monika Rogelj.

SHOD MUZ NA
KRANJSKEM PARNASI

11.00

AJDA TOMAZIN: ODPRTI PREDALI
Pregledna razstava avtorice zaobjema interdisciplinarna umetniška dela, ki so nastala
med letoma 2008 in 2018. Dela so s področij
fotografije, oblikovanja keramike, modnega
oblikovanja, oblikovanja nakita, interaktivne
instalacije in uprizoritvenih praks.

KAVARNA
KHISLSTEIN 12.56

11.00 - 16.00

Prešernov –menj
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Avtobusna postajališča za
parkirišča

SOORGANIZATORJI:

POKROVITELJI PRIREDITVE:

OBVESTILA
ZA OBISKOVALCE

Zaradi prireditve Prešernov smenj bodo 8. februarja, od 9.00 do 18.00 ure, popolnoma zaprte ceste in ulice v starem Kranju, od 6.00 do 18.00 ure pa cesta med Delavskim domom in Mestno knjižnico Kranj ter del Gregorčičeve ulice in ceste Slovenski trg. Organizator naproša obiskovalce, da upoštevajo navodila rediteljev in parkirajo svoja vozila na
javnih parkiriščih Huje, Zlata Riba in parkirišče Stara Sava.
Parkirišče pri Čebelici bo zaprto in je namenjeno stanovalcem mestnega jedra.
Obiskovalci se z vstopom na prireditveni prostor strinjajo, da bodo za promocijske potrebe dogodka video snemani ali fotografirani; audiovizualni materiali pa bodo brez avtorizacije in nadomestil uporabljeni za javne objave. Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa in odpovedi programa v primeru slabega vremena.
Za obiskovalce prireditve smo zagotovili dodatna parkirišča Pri trgovini Živex, Planetu Tuš in Qulandiji. Iz omenjenih parkirišč bo vozil brezplačni avtobus na krožni poti do
starega Kranja na postajališču pri Čebelici med 9.00 in 18.00 uro.

Organizator in izdajatelj: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ, zanj direktor mag. Tomaž Štefe, tel: 04 2380 450; e: info@visitkranj.si; www.visitkranj.com; instragram:
visitkranj; facebook: visitkranj Uredništvo časopisa in organizacijski odbor: Petra Žibert, Srečko Štagar, Urša Erjavc, Oblikovanje: Grga Jokić, Fotografije: Arhiv ZTKK, Naklada: 38.000

Kranj, februar 2019

VSAK PONEDELJEK
Končno ponedeljek
Staro mestno jedro

VSAK TOREK

VSAKO SOBOTO
8:00
Sobotni sejem, Glavni trg
S KRANCKOM
SREDA
CETRTKI
V MESTU Redno vodenje:
BREZ EVRA
OB VODNJAKU
10:00
Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
11:00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
PISAN TEDEN V KRANJU

SRECNI
PETEK

Kranček: otroški
zabavni program S KRANCKOM
SREDA
CETRTKI
SRECNI
V MESTU
BREZ EVRA
OB VODNJAKU
PETEK
Glavni trg
VSAKO
NEDELJO
Igralne urice v waldorfskem vrtcu
10:00 Redno vodenje: Rovi pod starim
Waldorfski vrtec Jutranja zarja
Kranjem, Kranjska hiša
PISAN
Družabne
igre TEDEN V KRANJU
Mestna knjižnica Kranj
OD PONEDELJKA DO PETKA
Redno vodenje: Rovi pod starim
15:00-21:00 Brezplačno drsanje
Kranjem, Kranjska hiša
Slovenski trg

16:00
16:30
17:00
17:00

VSAKO SREDO
Sreda brez evra
SREDA
IzbraniS KRANCKOM
lokali
v Starem BREZ
V MESTU
EVRA
mestnem jedru
9:00
Delavnica: Razgibajmo možgane s
Scrabblom, Mestna knjižnica Kranj
PISAN
TEDEN
V KRANJU
17:30
Pravljična sredica
Mestna knjižnica Kranj
17:30
Pravljica na obisku, Krajevna
knjižnica Stražišče, Šmartinski dom

CETRTKI
OB VODNJAKU

Spremljajt
YouTube ke me na
Visit Kran analu
j
na Faceboin profilu
Instagram oku ter
u Šk
Kranček. rat

VSAK ČETRTEK

Četrtki ob vodnjaku:
ekološkaSREDA
tržnica,
CETRTKI
BREZ EVRA
OB VODNJAKU
poslikava
s kano
in glasbeni program, Glavni trg
17:00
Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj
PISAN TEDEN V KRANJU
16:00

S KRANCKOM
V MESTU

SRECNI
PETEK

ite novega
Ne zamudi prihaja
videa, k
rja!
20. februa

ZIMSKE POČITNICE
V Mestni knjižnici se bodo otroci v dopoldanskih
urah lahko preizkusili v različnih družabnih igrah,
na računalniškem tečaju ustvarili svojo risanko,
se udeležili ustvarjalnih delavnic, najmlajši pa se
bodo poigrali z lesenimi igračami. Popoldnevi bodo
namenjeni pravljicam, lutkam, zabavni znanosti in
ustvarjanju. Za udeležbo na računalniškem tečaju
je potrebno osnovno računalniško znanje v okolju
Windows in veselje do likovnega ali video izražanja. Na delavnici bodo otroci ustvarili čisto svojo
risanko in jo povezali v smiselno celoto, ji na koncu
dodali še glasbo in zvoke ter jo objavili na spletu.
Na tečaj se je treba prijaviti.

samuraji (torek in četrtek med 16.30 in 17.30,
priporočljiva starost od 3 do 7 let), andokai aikido,
jiu-jitsu (torek in četrtek med 17.30 in 18.30, priporočljiva starost od 8 do 15 let) ter funkcionalna
vadba TRX in swiss ball (ponedeljek in sreda med
19. in 20. uro).

V Akademiji gibanja in veščin se bodo otroci lahko
preizkusili v športnih vadbah andokai aikido, jiu-jitsu, ABC zdrava vadba, swiss ball, TRX in v igrah
s kolebnico, obroči, štafetnih ter družabnih igrah.
Vadbe bodo potekale od 25. do 28. 2. med 9. in
12. uro. V popoldanskem času bodo v rednih terminih potekale naslednje vadbe: andokai aikido Mali

Priložnost pa bo tudi za zabavo na ledu! Drsališče
na Slovenskem trgu bo v času počitnic odprto med
9. in 21. uro. 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.

Medgeneracijski center pa pripravlja dnevne delavnice za vse otroke od 6. do 12. leta starosti.
Dopoldanska delavnica poteka od 8. do 12. ure,
popoldanska pa od 13. do 16. ure. Med 12. in 13.
uro je tudi možnost toplega obroka (cena: 3 evre).
Otroci naj bodo primerno oblečeni in obuti za zunanje aktivnosti.

SRECNI
PETEK

VSAK PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

Srečni petek, Izbrane
trgovine v Starem
CETRTKI
SRECNI
VODNJAKU
PETEK
mestnemOBjedru
Igralne urice, Mestna knjižnica Kranj
Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Delavnica: Zabavna urica z Modrim
psom, Mestna knjižnica Kranj

SREDA
BREZ EVRA

10:00
17:00
DEN V KRANJU
17:00

NE ZAMUDITE!
Shod muz na
kranjskem Parnasi

Prešenov smenj

Koncertni
Ena izmed najbolj prepoznavnih prireditev ob kul- napovednik

turnem prazniku bo Kranj tudi letos odela v podobo
19. stoletja. Ulice in trgi bodo polni mojstrov domače in umetnostne obrti ter meščanske gospode v
značilnih oblekah, zadoneli bodo pevski zbori, zvoki
lajn in recitali Prešernovih pesmi, zavrtele se bodo
folklorne skupine, iz Kranske kuhne bo zadišalo po
kulinaričnih dobrotah, po kranjskih ulicah bo vozila
kočija, otroci bodo lahko jahali ponije. Na programu so tudi trije izvrstni koncerti: Sounds of Slovenia, Same babe ter Mance Izmajlove. Iz mestnega
vrveža vstopite še v kulturne hrame, ki na ta dan
ponujajo številna vodenja in bogat kulturni program. Prireditev bosta slavnostno odprla župan
Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in direktor
Nato pa se bo v Prešernovem gledališču odvijalo tradicionalno srečanje in pogovor z nagrajenci, ki ga bo vodila Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe,
Patricija Maličev. Brezplačne vstopnice za dogodek lahko in sicer ob 11. uri pred Prešernovim gledališčem.
Prešernov smenj vsako leto spremlja prestižni dogodek Shod
muz na kranjskem Parnasi. Gre za srečanje s Prešernovimi
nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada, ki so dobili
najvišja priznanja Republike Slovenije na področju umetnosti. Prešernovo nagrado za življenjsko delo letos prejmeta
kostumografka in scenografka Bjanka Adžić Ursulov ter
scenarist in režiser Filip Robar Dorin. Letošnji nagrajenci
Prešernovega sklada so pesnik Jure Jakob, zborovska
dirigentka Martina Batič, skladatelj Tomaž Svete, igralka
Maruša Majer, ustvarjalec animiranih filmov Dušan Kastelic
in arhitekta Aljoša Dekleva ter Tina Gregorič Dekleva. Shod
muz na kranjskem Parnasi poteka na dveh lokacijah. V Galeriji Prešernovih nagrajencev bo odprtje fotografske razstave
Toneta Stojka Portreti Prešernovih nagrajencev 2019 ob 17.
uri. Od 16. ure naprej pa bo v galeriji predstavitev pesniške
zbirke Ohne Warum – Balada o kužkih z branjem poezije
nagrajenca Miklavža Komelja.

prevzamete pri blagajni Prešernovega gledališča Kranj od
1. februarja dalje.
8. 2. 2019 ob 17. uri, Galerija Prešernovih nagrajencev
Kranj in ob 18. uri, Prešernovo gledališče Kranj

8. 2. 2019, trgi in ulice starega Kranja

Ne zamudite pestrega koncertnega dogajanja tega meseca.
Layerjeva hiša pripravlja koncert šestčlanske zasedbe Junema (6. 2.), ki meša žanre popa, roka in džeza. Na valentinovo
bo pri njih nastopila Nana Milčinski (14. 2.) skupaj z vrhunskimi glasbeniki, ki bo preigravala Nanine pesmi z najlepšimi
Ježkovimi šansoni in baladami. Na kantavtorsko obarvanem
večeru bo Andrej Kokot (22. 2.) predstavil svoj novi album
Et tu, Brute. V Mestni knjižnici bodo Gregor Volk, Janez Dovč
in Goran Krmac (8. 2.) zaigrali slovensko ljudsko glasbo v
sodobnih in živih priredbah. Valentinov koncert pripravljajo
tudi v Panorami Stara pošta, kjer bo v akustični izvedbi ob
spremljavi klavirja pel Žiga Jan Krese (14. 2.), ki je študent
Akademije za glasbo v Ljubljani ter hkrati pevec skupine Perpetuum Jazzile. V KluBar februarja prihajajo Torul & Generator (2. 2.), Gal & Severa Gjurin (8. 2.), Elvis Jackson (9. 2.),
Lab Doctors (15. 2.), Rok'n'Band (16. 2.) in Zmelkoow (23.
2.). Pestro bo tudi v Trainstation SubArtu, kjer boste lahko
slišali Snovonnes nightmare cabaret (1. 2.), Vivere merda,
Hakkattak, Pankeroschi (2. 2.), tematski psy rock chil out
trance (7. 2.), poklon Bobu Marleyu z DJ Freedom Fighters
(8. 2.), koncert neuveljavljenih skupin (9. 2.), Prismojene
profesorje bluesa (15. 2.), Distoržn – metal večer (16. 2.),
Fršlus – techno večer (22. 2.) in Haiku Garden ter Le Serpentine (23. 2.).

Stalne razstave, stalne dogodke in dnevna
otroška dogajanja spremljajte na
www.visitkranj.com/sl/dogodki/koledar-dogodkov

Teden kulture v
Layerjevi hiši

Napovednik
razstav

Layerjeva hiša in trije stolpi med 5. in 8. februarjem
pripravljajo Teden kulture. Otroci in starši ne zamudite
delavnice Stolp presenečenja (5. 2.) v Stolpu Pungert.
Udeležite se vodenega ogleda razstave Art reciklaža
in pogovora z avtorjem Mihom Perčičem (5. 2.). Na
odprtju razstave Ajde Tomazin: Odprti predali (6. 2.)
bo nastopila tudi plesna skupina KD Qulenium. Istega
večera bo v Stolpu Škrlovec nastopila skupna Junema
s prvencem Ko se čas ustavi. Nika Solce bo pripravila
koncert za otroke z naslovom Nesem sončnico na rami
(7. 2.). Na isti dan pa se bo odprla tudi razstava Andreja
Štularja Vseeno. Na kulturni praznik (8. 2.) se bo odvijal pisan šopek dogodkov: Ta prešerni dan za otroke
in starše, Postavljanka z Andrejem Štulrjem, urbani
sprehod po Layerjevi hiši in kulturni četrti, odprtje razstave #gajstnice:✖♡✖ [TIPTIH], voden ogled po razstavi Odprti predali in pogovor z umetnico, predstavitev
zbirke Vračanja in branje v živo ter koncert skupine
Same babe.

V galeriji Prešernovih nagrajencev bo odprtje razstave Toneta Stojka - Portreti Prešernovih nagrajencev.
Panorama Stara pošta pripravlja vodstvo po razstavi
Slovenska pokrajina v pointilizmu (4. 2.). Po razstavi vas bo popeljal avtor Brane Šifrer. Razstava bo na
ogled do marca 2019. V Mestni knjižnici Kranj bodo
odprli razstavo Sonetni venec Franceta Prešerna z ilustracijami Mihe Maleša (5. 2.–15. 3.). V Layerjevi hiši
si lahko ogledate razstave: Odprti predali Ajde Tomazin
(6. 2.–3. 2.) in Vseeno Andreja Štularja. (7. 2.–5.
3.) Miha Perčič: Art reciklaža. Voden ogled razstave
in pogovor z avtorjem (5. 2.) V Prešernovi hiši bodo
na razstavi z naslovom Izbrane ilustracije Prešernovih Poezij (7. 2.) moč združile tri kranjske umetnice
mlajše generacije: Veronika Vesel Potočnik, Kaja Urh
in Maruša Štibelj. V Galeriji Kranjske hiše bo odprtje
dokumentarne razstave Gorenjskega muzeja, Malešev
Sonetni venec (6.2. - 3. 3.).

PROGRAM
ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

Organizatorji si pridružujejo pravico do
spremembe programa. Organizatorje prosimo,
da informacije o marčevskih dogodkih oddate
do 15. februarja na www.visitkranj.com ali pa se
obrnite na koordinatorko kulturnih dogodkov pri
Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

www.visitkranj.si

Dva milijona razlogov,
zakaj čutimo Slovenijo in Kranj
Slovenska turistična organizacija (STO)
po poletnem uspehu in jesenskem nadaljevanju kampanje Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo z njo
nadaljuje v alpski Sloveniji, kamor sodi
tudi Kranj, prestolnica slovenskih Alp.
Kampanja Dva milijona razlogov, zakaj
čutimo Slovenijo se pričenja 21. januarja in bo trajala do 31. marca. Med 4.
in 10. februarjem bo STO Kranju namenila posebno pozornost in
bo skrite kotičke in lepote našega
mesta še posebej izpostavljala.
V kampanji lahko sodeluješ tudi

ti! Ujemi nepozabne trenutke svojega
potepanja po Kranju in okolici in jih
pokaži širnemu svetu. Postani ambasador slovenskega turizma in deli
svoje spomine z #ifeelsLOVEnia in
#VisitKranj. Skupaj razširimo glas o
lepotah našega kraja!

Mednarodni dan turističnih
vodnikov – 21. februar
Meseca februarja obeležujemo Mednarodni dan turističnih vodnikov, zato
vam predstavljamo poklic turističnega
vodnika, ki je zagotovo eden izmed
najzanimivejših in najbolj dinamičnih poklicev, ki je na trgu dela zelo
iskan. Turistični vodnik predstavlja
destinacijo oz. kraj, po katerem vodi,
in je mnogokrat prvi stik obiskovalca
z okoljem, v katero je prišel. Ta poklic
zahteva veliko znanja, organizacijske
sposobnosti, pozitivno naravnanost,
sproščeno komunikacijo, čut za ljudi,
iznajdljivost, dobro organiziranost,
sposobnost sistematičnega podajanja
informacij in še bi lahko naštevali.
Skupino na začetku ogleda sprejme,
se predstavi in pozdravi v imenu organizacije, za katero opravlja delo. Med

vodenjem razkazuje znamenitosti in
podaja informacije o zgodovini, naravi, kulturi, sedanjosti … Ves čas spremlja svojo skupino in glede na njeno
zanimanje in starost prilagodi vodenje. Turistični vodnik mora poskrbeti,
da se ogled izvede v dogovorjenem časovnem obsegu in da zajame vse dogovorjene točke.
V četrtek, 21. februarja, ob 17. uri
organiziramo brezplačno vodenje
po Rovih pod starim Kranjem v
okviru mednarodnega dne turističnih vodnikov. Skupaj z vodnikom se
boste odpravili na raziskovanje kranjskega podzemlja. Potrebna je predhodna rezervacija (info@visitkranj.
si), zbirno mesto je pred Kranjsko hišo.

Povabilo k natečaju REFRESH
Video Art Award
Združenje zgodovinskih mest skupaj s
partnerji v projektu REFRESH vabi vse
video ustvarjalce, da sodelujejo v natečaju REFRESH Video Art Award.
K sodelovanju vabimo vse, ki imajo
idejo, kako v videu na dinamičen in
mladosten način predstaviti bogastvo
kulturne dediščine, njeno izročilo in
izpoved njenega stoletnega in tisočletnega bivanja med nami ali predstaviti, kako umetniki različnih umetniških
izrazov s plesom, glasbo, igro, fotografijo, sliko ali kipom oživljajo območja
dediščine.
Natečaj traja od 20. decembra 2018 do
30. septembra 2019. Zmagovalec bo

prejel denarno nagrado, zmagovalni
video pa bo predstavljen širši publiki
na evropski ravni.
Glavni cilj projekta je približati kulturno dediščino sodelujočih mest in regij
ljudem, proslaviti njeno raznolikost
in deliti njeno vrednost s prihodnjimi
generacijami. Več na www.zgodovinska-mesta.si/novice.

OČISTIMO KRANJ
Tradicionalna čistilna akcija OČISTIMO KRANJ 2019 – Kranj ni več
usran, ki jo organizira Zveza tabornikov občine Kranj je pred vrati. Akcija bo
potekala v soboto, 30. 3. 2019 s pričetkom ob 9. uri na Glavnem trgu in
lokacijah čiščenja v MO Kranj. Čistila
se bodo področja mestne občine Kranj,
kanjona reke Kokre in Save.
Če se boste odločili za čiščenje področja, ki obsega vašo krajevno skupnost
ali vaše področje delovanja, to prosim
sporočite na elektronski naslov:
ocistimokranj@gmail.com.
Če imate ideje ali predloge za dodatne
aktivnosti oz. čiščenje kakšnih posebnih področij, prosimo to sporočite do
konca meseca februarja.

Vašo udeležbo potrdite do torka, 5.
3. 2019 vodji akcije Klemenu Marklju na elektronski naslov: ocistimokranj@gmail.com.
Ob pravočasni prijavi bodo taborniki
poskrbeli za zaščitna sredstva, vrečke
za smeti in malico. Taborniki in vsi
krajani se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam obljubljamo zanimiv dan.

instagram
TA
SOBO

2

Delite z nami foto utrinke svojega
obiska Prešernovega smenja.
Fotografijam dodajte značko

EC

MAR

#PresernovSmenj, #VisitKranj
ali pa na fotografiji označite
VisitKranj. Najboljših deset bomo
objavili na spletni strani Visit
Kranj.

Dan
veselih
ust

11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka
Maistrov trg - Prešernovo gledališče
PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani
in otroci posamezniki v spremstvu staršev ali kot
skupine najkasneje do 28. 2. 2019.

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju

PONEDELJEK

11

MAREC

17.00 Izdelovanje gregorčkov
v Kranjski hiši

18.00 Spust gregorčkov
v kanjonu Kokre

www.visitkranj.com
Foto: Žiga Zupan

ORGANIZATOR IN IZDAJATELJ: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ, zanj direktor mag. Tomaž Štefe, tel: 04 2380 450; e: info@visitkranj.si; www.visitkranj.si; instragram: visitkranj; facebook: visitkranj. Uredništvo časopisa in organizacijski odbor: Urša Erjavc, Eva Pirnat, Tamara Maržič, Petra
Žibert, Srečko Štagar. Fotografije: arhiv ZTTK, organizatorji in nastopajoči, Žiga Zupan, Primož Pičulin, Ksaver Šinkar, Tania Mendillo, Emil Jalovec, Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 38.000, Mesec: januar 2019.
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Zanimivosti
Dobrodelno druženje
Nogometaši so pripravili sedaj že tradicionalno dobrodelno druženje.
Vilma Stanovnik

Štiri generacije na dobrodelnem druženju: najstarejši Marijan Brezar, njegov sin Marjan,
vnuk Davor, ki je tudi nogometni sodnik, in najmlajši Gašper.

Nočni avtobus je zaželen
Simon Šubic
Kranj – Decembrski nočni
avtobusni prevozi so dosegli
izredno dober odziv, ocenjujejo v Centru za trajnostni
razvoj podeželja Kranj
(CTRP) in CIPRA Slovenija,
kjer so testne brezplačne avtobusne nočne prevoze (po
dva prevoza v nočeh na 16.
in 22. december) izvedli v
okviru projekta Naj te zapelje zelena mobilnost, ki od
jeseni poteka na vplivnem
območju mesta Kranj in je
sofinanciran tudi iz sredstev
podnebnega sklada ministrstva za okolje in prostor.
"Predvsem drugi konec te-

dna sta bila avtobusa dodobra polna, izredno dober
odziv pa je akcija doživela
tudi na družbenih omrežjih
in med lokalnimi akterji,"
so pojasnili v CTRP. Z decembrsko akcijo, v kateri je
nočni avtobus povezal Kranj
s Šenčurjem, Cerkljami,
Preddvorom, Kokrico in Naklim, so preverjali predvsem
potrebe in možnosti za redno uvajanje nočnih prevozov ob koncih tedna in posebnih dogodkih. Kot ugotavljajo v CTRP, je že zdaj
mogoče reči, da bi bili nočni
prevozi zaželeni in potrebni
vsaj za večje tradicionalne
dogodke v Kranju.

Defibrilator tudi pri šoli
Mateja Rant

Foto: Tina Dokl

Kranj – Krajevna skupnost
Vodovodni stolp je decembra Osnovni šoli Simona
Jenka Kranj podarila avtomatski eksterni defibrilator (AED), ki so ga namestili ob telovadnici na matični šoli. Omenjena pre-

nosna elektronska naprava
predstavlja dobrodošel dodatek pri oživljanju do prihoda reševalne ekipe. AED
je namreč sposoben zaznati zastoj srca pri človeku, s
pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno
požene in s tem reši življenje.

Kranj – V Nogometnem
klubu Triglav Kranj so pred
novoletnimi prazniki že tretje leto zapored pripravili
dobrodelni dogodek, s katerimi pomagajo tudi mladim
športnikom. V klubu namreč združujejo več kot
petsto otrok vseh starosti,
želijo pa si čim več sodelovanja. "Naš klub je trdno
vpet v svoje okolje. Pri tem
ne mislim zgolj na šport,
ampak se želimo povezovati z vsemi. Prav tako pomembna se nam zdi dobrodelnost, zato smo tokrat že
tretjič pripravili decembrski
dobrodelni dogodek. Letos

smo se odločili, da ga še
nadgradimo, kar pomeni,
da smo pripravili dve ekshibicijski tekmi, poleg tega
namesto vstopnine zbiramo hrano, pripravili smo
dražbo nogometnih dresov,
prav tako pa imamo še nekaj akcij zbiranja denarja.
Denar bomo namenili za
socialni sklad kluba. Klub
nato s tem denarjem krije
stroške priprav in opreme
tistim mladim, ki si tega ne
morejo privoščiti. Zbrano
hrano bomo darovali domu
za reintegracijo Fundacije
Vincenca Drakslerja," je povedal predsednik Nogometnega kluba Triglav Kranj
Beno Fekonja.

V okviru programa prireditve
je bila najprej na sporedu
tekma med tako imenovanimi Nogoumetniki (znanimi
Slovenci) in člani navijaške
skupine Small Faces, nato pa
še med člansko ekipo Triglava, ki se je pomerila s Triglavovo zlato generacijo iz sezone 1998/99. Ta se je namreč
prvič uspela uvrstiti v prvo
slovensko ligo in praznuje
dvajseto obletnico. "Prireditev je tudi druženje različnih
generacij naših nogometašev. Povabili smo tudi mlade
igralce, ki jih je obiskal Dedek Mraz, s priznanji pa smo
se spomnili najstarejših članov kluba," je tudi povedal
predsednik Fekonja.
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Dijaki Srednje šole Jesenice so tritedensko prakso opravljali v
domovih za ostarele, vrtcih in podjetjih v Angliji.
Luka Pipan iz Kranja in Lavra
Zaplotnik z Golnika sta dijaka
zdravstvene usmeritve na
Srednji šoli Jesenice. Nedavno sta v okviru šole dobila
izjemno priložnost, da sta tri
tedne preživela na praksi v
Angliji, v mestu Plymouth.
Pomagala sta v tamkajšnjem
domu za ostarele.
"Pomagal sem tistim, ki so
pomoč potrebovali, denimo
pri umivanju, hoji, hranjenju
... Zjutraj sem pomagal pri
jutranji negi, potem pa pri
hranjenju in serviranju čaja in
kave. Zadnji dan so mi sestre

prinesle presenečenje – majhno darilo in zahvalo, da sem
jim ne le pomagal, temveč jih
tudi nasmejal in nekaj novega naučil. Vem le to, da bom
Thorn Park Care Home zelo
pogrešal, in vem tudi to, da
bodo punce pogrešale mene,"
je o izkušnji povedal Luka.
Lavra pa je opazila, da je v slovenski zdravstveni negi več
poudarka na higieni in standardih, medtem ko je v angleškem domu starostnikov opazila več vljudnosti, ljubeč
odnos in toplino do stanovalcev. "Naučila sem se predv-

Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2,
4270 Jesenice
Tel.: 04/581 31 00,
www.ssj-jesenice.si

Srednja šola Jesenice izvaja izobraževanje
za naslednje poklice:

strojni tehnik
mehatronik operater
pomočnik v tehnoloških procesih
srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik
vzgojitelj predšolskih otrok
INFORMATIVNI DAN
bo v petek, 15. 2. 2019, ob 9. in 15. uri
in v soboto, 16. 2. 2019, ob 9.uri.
Dodatne informacije: 04 581 31 16

sem veliko o različnih kulturah ter razlikah med Slovenijo
in Anglijo. Mislim tudi, da sem
izboljšala svojo angleščino," je
povedala Lavra.
Na prakso v Anglijo je sicer
odšlo 24 dijakov tretjega in
četrtega letnika programskih
usmeritev predšolska vzgoja,
zdravstvena nega in strojni
tehnik. Bivali so pri angleških
družinah, tritedensko praktično usposabljanje z delom pa
opravljali v tamkajšnjih vrtcih, domovih za ostarele,
avtomobilskih in drugih strojniško usmerjenih podjetjih.
"Na delovnem mestu so pridobili vpogled v drugačen
način dela ter nova strokovna znanja. Kljub temu da je
spoznavanje dijakov z njihovim strokovnim področjem v
tujini glavni cilj takšne
mobilnosti, izkušnja v tujini
vedno prinese mnogo več
kot to," je povedala koordinatorica projekta in učiteljica
angleščine Ines Rajgelj. Dijaki so sicer imeli čas tudi za
oglede tega dela Anglije,
družili so se na večerih karaok, obiskali mesti Bristol in St
Ives ter si ogledali eno večjih
atrakcij regije Cornwall, imenovano Eden Project.
Prakso v Angliji so izvedli
pod okriljem projekta Erasmus+, ki ga sofinancira
Evropska unija, nosi pa naslov Z delovnimi izkušnjami v
tujini do boljših zaposlitvenih možnosti.

Knjižica predstavi Evo
Pisano platno, ljubezen in ples v mojih očeh je po številu strani drobna
knjižica, a velika v svojem bistvu. Knjižica avtorice Tatjane Ferengja je
posvečena Evi Pirnat, njenim trem talentom: slikanju, plesu in poeziji.
Suzana P. Kovačič
Kranj – »Ljudje smo preveč
črnogledi, zato vidimo vse
narobe. Zakaj ne bi poskusili videti svetlih dlani, se jih
dotakniti, da bi misli vzcvetele.« Tako je Eva Pirnat,
izjemno dekle več talentov,
doma iz Britofa pri Kranju,
z avtorsko pesmijo Samo
ljudje napovedala praznični
decembrski večer v Prešernovem gledališču, posvečen
prav njej. Knjižica Pisano
platno, ljubezen in ples v
mojih očeh pripoveduje zgodbo njenega življenja. »Najina hčerka Eva se je 14. julija
1982 v Kranju rodila z Downovim sindromom. To so
otroci, ki te kljub svojim
težavam napolnijo z ljubeznijo in energijo.« Sta med
drugim zapisala Evina starša Ljuba in Jože Pirnat. O
dekletu, ki opogumlja ljudi,
katerih življenje se prepleta
z življenjem oseb s posebnimi potrebami. Ki premaguje
vse ovire ... »Unikatna Eva,

Foto: Tina Dokl

Na praksi v Angliji

Od leve: avtorica knjižice Tatjana Ferengja z Evino družino –
očetom Jožetom, Evo, mamo Ljubo, sestrama Mojco in Sašo
paj z Asto Gajo iz Planeta 47
finančno omogočila izidi
knjižice; obe sta v knjižico
prispevali tudi svoje misli.
Avtorica knjižice Tatjana
Ferengja Evo že dolgo spremlja skozi likovno ustvarjanje. Prvič pa sta se srečali
med Evinim plesom ravno v
Prešernovem gledališču.
»Nisem mogla verjeti, da to
dekle tako pleše, tako čutno,

»Smo drugačni ljudje, ki verjamejo vase. In so
ljudje, ki pričakujejo, da se bomo spremenili in
jim postali enaki. In kaj bo potem bolje. Smo
drugačni in želimo biti drugačni.« Eva v svoji
pesmi Drugačni ljudje
ki odpre dušo in srce, se te
dotakne,« kot jo doživlja
varuhinja človekovih pravic
Vlasta Nussdorfer, ki je sku-

z dušo, telo ji sledi."
Evine pesmi navdušujejo
pesnico Nežo Maurer, na
prireditvi so jih prebirali

Evini prijatelji Tanja Draksler, Jani Moškon, Val Asta,
Nino Kaštrun, Luka Perne
in Blaž Pirman. Evi so se na
odru in z zapisi v knjižici
pridružili še številni. Plesni
koreografi, sopotniki, prijatelji ... Tudi nekdanja direktorica VDC Kranj Ivica Matko pa dr. Karel Gržan z
Zgodbo o zlati harfi. Evin
portret na naslovnici je v
fotografski objektiv ujel
Šimen Zupančič.
Knjižica ni za komercialno
prodajo, prostovoljne prispevke bodo namenili Zvezi
prijateljev mladine Ljubljana – zato ker se le dobro vrača z dobrim, kot je tudi Eva
Pirnat nepozaben večer
položila v hvaležnost najprej
staršem: »Nikoli nisem
sama, ker vem, da sta vedno
ob meni.«

Mlade spodbujajo
k ustvarjanju
V Kulturnem društvu Jožeta Paplerja Besnica
so za letošnje leto pripravili koledar o čebelah,
v projekt pa so vključili tudi šolarje.
Vilma Stanovnik
Besnica – "Dobro se zavedamo, da so čebele marsikdaj
nosilke in zaveznice našega
dela in predvsem življenja.
Zato in zaradi lanskega leta,
ko smo obeležili svetovni
dan čebel prav na slovensko
pobudo, smo letošnji koledar namenili čebelam. V
projekt smo vključili tudi
naše osnovnošolce od tretjega do petega razreda, ki so
po svoji presoji, vedenju in
znanju ter seveda pod vodstvom naših učiteljic napisali
nekaj zanimivih misli o
čebelah in naši povezavi z
njimi. S tem jih želimo spodbujati k aktivnemu razmišljanju in morda kasneje tudi
k literarnemu ustvarjanju,"
je povedal predsednik Kulturnega društva Jožeta
Paplerja Besnica Janez Zeni
in pojasnil, da društvo veli-

ko sodeluje z domačim
Čebelarskim društvom Besnica.
"Naši čebelarji se za to hvaležno odzivajo, na naših kulturnih prireditvah aktivno
sodelujejo in prikazujejo
svoje dejavnosti, čebelje pridelke in izdelke. Vsi člani
naše čebelarske družine so v
dar prejeli letošnji koledar,
ki ponosno nosi slovensko
besedo leta – čebela," je še
povedal Zeni in pojasnil, da
koledar domačine navdušuje predvsem zaradi lepih
fotografij, katerih avtor je
akademski slikar, pesnik in
filozof France Bešter.
"Zelo jih pritegnejo tudi prispevki naših šolarjev. Tudi
tiskar Košir iz Kranja pravi,
da je ta koledar predvsem
zaradi prikazanega naravnega in domačega okolja najlepši, kar jih oni tiskajo, " še
dodaja Janez Zeni.
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Dobili so informacije iz prve roke
Kar okoli petdeset izobraževalnih programov je bilo možno spoznati na nedavnem neformalnem informativnem dnevu Študenti dijakom. Največ
zanimanja je bilo za pedagoško in filozofsko fakulteto, pri slednji zlasti za študij psihologije in jezikov.
Ana Šubic
Kranj - Neformalni informativni dan Študenti dijakom,
ki ga je Klub študentov
Kranj (KŠK) pripravil že devetnajstič zapored, je na minulo soboto na Gimnazijo
Franceta Prešerna privabil
okoli 120 dijakov. Ti so imeli priložnost spoznati okoli
petdeset različnih izobraže-

valnih programov, predvsem z Univerze v Ljubljani,
ki je ponavadi prva izbira
gorenjskih dijakov, je povedal Jan Vidmar, vodja resorja za izobraževanje na KŠK.
Programe so kot običajno
predstavljali študenti na
podlagi lastnih izkušenj. Dijaki so tako iz prve roke izvedeli, kateri predmeti so zahtevni, ali so predavanja ob-

Jan Vidmar, vodja resorja za izobraževanje na Klubu
študentov Kranj, in sodelavka pri projektu Študenti
dijakom Eva Ajdovec / Foto: Primož Pičulin

vezna, koliko učenja je potrebnega in tudi kam hodijo
jest, kje so dobre študentske
zabave in seveda kakšne so
zaposlitvene možnosti. "Dobili so realne informacije,
medtem ko se fakultete
same rade predstavijo v najlepši luči, marsikje bodočim
študentom obljubljajo hitre
zaposlitve, visoke plače ..."
je dejal Vidmar. Tudi dijaki,
ki so prisluhnili predstavitvam, so ugotavljali, da so
informacije študentov lahko
zelo dragocene in da velja
dogodek dobro izkoristiti,
saj se je možno na enem
mestu pozanimati o številnih izobraževalnih programih.
Letos so bile najbolje obiskane predstavitve pedagoške
in filozofske fakultete. Pri
slednji so dijaki največ zanimanja pokazali za študij psihologije in jezikov. Kot običajno sta precej pozornosti
pritegnili ekonomska in
pravna fakulteta, je pa precej

Precej zanimanja je bilo tudi za predavanje o programu Erasmus+ in možnostih
študentskih izmenjav. / Foto: Primož Pičulin
upadlo zanimanje za programe biotehniške fakultete,
s katerimi so se na preteklih
neformalnih informativnih
dnevih bodoči študenti zelo
radi seznanili. "Prav tako je
v zadnjih letih upad zanimanja za tehnične študije: elektrotehniko, strojništvo in računalništvo, kar je skrb
vzbujajoč podatek, saj trenutno slovenski delodajalci potrebujejo največ tehničnega

kadra," je ugotavljal Vidmar.
So pa dijaki ponovno v velikem številu prisluhnili predavanju o programu Erasmus+ in možnostih študentskih izmenjav.
Med predstavitvami izobraževanj so bili letos prvič
agronomija, fakulteta za dizajn in poletni študij v ZDA,
je razložila sodelavka pri
projektu Študenti dijakom
Eva Ajdovec. Dogodek so

znova popestrile tudi stojnice, na katerih sta se poleg
nekaterih fakultet tokrat
predstavila še Društvo študentov Fakultete za organizacijske vede – FOVŠ in ekipa študentov Fakultete za
strojništvo, ki sodelujejo v
projektu izgradnje brezpilotnega daljinsko vodenega
letala. Dijaki so imeli tako
možnost spoznati tudi obštudijske dejavnosti.

Sodelovanje OKS z dijaki športniki na Gimnaziji Franceta Prešerna
Gimnazijo Franceta Prešerna obiskuje veliko dijakov športnikov, nekateri so vpisani v športni oddelek ekonomske gimnazije, nekateri v
program gimnazije ali ekonomske gimnazije, kjer prilagajajo svoje športne in šolske obveznosti v skladu s statusom športnika.

Športniki, ki so ali še obiskujejo
Gimnazijo Franceta Prešerna,
so bili v času šolanja na GFP de
ležni marsikaterih prilagoditev,
da so znali in zmogli usklajeva
ti šolske in športne obveznosti.
Nekateri izmed njih so bili vpi
sani v športni oddelek eko
nomske gimnazije, nekateri v
oddelek splošne gimnazije.
Ponosni so na nekdanje in se
danje dijake Primoža Rogliča,
Petra in Domna Prevca, Žana
Koširja, Vesno Fabjan, Anama
rijo Lampič, Petra Johna Ste
vensa, Niko Križnar, Majo Vtič,
Jurija Tepeša, Anžeta Laniška,
Anžeta Semeniča, Štefana Ha
dalina, Vida Vrhovnika in mno
ge druge. Vsi ti dijaki so imeli
status športnika v skladu s pra
vilnikom o prilagajanju šolskih
obveznosti. Za delo s športniki
na GFP skrbita pedagoški in
športni koordinator ter razre

dnik, ki ima izkušnje pri delu s
športniki.
Zelo pomembno je tudi sode
lovanje z Olimpijskim komite
jem Slovenije – Združenjem
športnih zvez, ki nudi podpo
ro šolanju na daljavo in izvaja
kakovostne delavnice za pod
poro športnikom pri razvoju
dvojne kariere. Še posebej po
nosni so na GFP na vključe
nost v projekt Dvojna kariera
– tutorstvo dijakom športni
kom, v okviru katerega dija
kom omogočajo delavnice o
prehrani, komuniciranju,
okrogle mize z vrhunskimi
športniki, ki mladim športni
kom posredujejo svoje izkuš
nje tako iz športnega kot
osebnega življenja. Decembra
2018 so delavnico pod okri
ljem OKS-ZŠZ izvedli olimpijca
Petra Robnik in Rožle Prezelj,
ki oba v okviru projekta Ra

zvoj kadrov v športu predajata
znanstveno raziskovalno zna
nje v prakso, ter strokovnjak
za finančno svetovanje špor
tnikom Miha Urek. Petra Rob
nik, sekretarka Kluba sloven
skih olimpijcev, je predstavila
sistemsko podporo, projekte
in programe za športnike na
področju izobraževanja in za
poslovanja. Rožle Prezelj, Va
ruh športnikovih pravic, ki de
luje v okviru Ministrstva za izo
braževanje, znanost in šport
RS, je dijake seznanil s pravno
zaščito statusnih pravic špor
tnikov, pravicami in obve
znostmi športnikov, komisijo
športnikov in linijo Žvižgavka.
Miha Urek je dijakom športni
kom v okviru finančnega opi
smenjevanja predstavil apli
kacijo »Digitalni finančni sve
tovalec« in pasti, s katerimi se
lahko srečajo vrhunski špor

tniki v času svoje kariere in po
njej. Ob izvedbi delavnice so
dijakom izročili tudi knjigo
Dvojna kariera športnikov.
SLOADO, ki je neodvisna pro
tidopinška organizacija, orga
nizira tudi protidopinško de
lavnico za športnike.
Profesorji na Gimnaziji France
ta Prešerna se ob podpori in
sodelovanju OKS-ZŠZ zaveda
jo, da gre v času šolanja za
podporo in pomoč dijakom v
najbolj kritičnem obdobju živ
ljenja športnikov, ko njihova
športna pot lahko strmo zra
ste, ali pa, tudi zaradi šolskih
obveznosti, zatone.
V januarju 2019 so predstavniki
OKS-ZŠZ presojali sistem dela z
dijaki športniki na nekaterih
srednjih šolah, ki so se odzvale
povabilu za pridobitev certifi
kata »Športniku prijazno izo

braževanje«. Že v prijavi so na
tančno opisali delo s športniki,
ki so ga dijaki športniki in zapo
sleni presojevalcem tudi pred
stavili. Predstavniki OKS-ZŠZ so
tako še uradno potrdili, da ima
Gimnazija Franceta Prešerna

res posluh za dijake športnike,
za prilagojeno individualizira
no delo z njimi in da bo v priho
dnjih mesecih ena izmed prvih
šol v Sloveniji, ki bo prejela pre
stižni certifikat »Športnikom
prijazno izobraževanje«.
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Kranjčani v Parizu

Kranjčan posnel
celovečerec

Župan Matjaž Rakovec je sprejel kranjske likovnike, ki so se uspešno predstavili na slovitem Salonu
lepih umetnosti v pariškem Louvru. Maruša Štibelj je za kolaža z naslovom Chronically late prejela
tudi nagrado strokovne žirije.

V Koloseju De Luxe so predpremierno predstavili
neodvisni slovensko-škotski film Kako postati
pisatelj (How to Be a Writer), celovečerni prvenec
režiserja Ireneja Vida Bošnjaka iz Kranja.

Igor Kavčič

Igor Kavčič
Kranj – Filmska zgodba se
začne, ko mladi škotski pisatelj Mike prispe v Slovenijo,
da bi se soočil s svojo komično pisateljsko blokado in
dokončal svojo drugo knjižno uspešnico. Ker sprememba okolja ne pomaga,
se Mike v duhu časa seveda
odloči, da bo sledil navodilom na portalu YouTube
"Kako postati pisatelj".
Kljub navidezno dobrim
idejam iz videa ugotovi, da
bo moral za dosego pravih
rezultatov zapustiti stanovanje in iti med ljudi v mesto.
Tako spozna domačinko
Anjo, s katero skupaj odkrivata imaginarni svet. Mejo
med realnostjo in fikcijo na
koncu zabriše kri. Ustvarjalci so film označili za črno

Foto: Igor Kavčič

Kranj – Na decembrski, že
157. mednarodni razstavi, ki
jo je v prostorih Carrousela
du Louvre v Parizu organiziralo Francosko Nacionalno
društvo za umetnost, so se
med dvanajstimi umetniki
iz Slovenije predstavili tudi
štirje člani Likovnega društva Kranj – slikar Klavdij
Tutta in slikarke Klementina Golija, Kaja Urh in Maruša Štibelj. Na ugledni pariški razstavi so sicer podelili
nagrade v šestih kategorijah,
poleg slikarstva še za fotografijo, grafiko, kiparstvo,
ilustracijo ter instalacijo.
Mlada kranjska slikarka
Maruša Štibelj se je predstavila z dvema kolažema, pravzaprav diptihom, z naslovom Chronically Late in
zanju dobila nagrado strokovne žirije.
Za kako pomembno razstavo gre, ta je sicer potekala
štiri dni v velikem razstavišču pod piramido muzeja
Louvre, nam pove podatek,
da na njej sodeluje več kot
šeststo umetnikov, letos pa
si je razstavljena dela ogledalo več kot 16.000 obiskovalcev. Največ avtorjev na
salonu je sicer Francozov,
ob njih pa razstavljajo še
povabljene delegacije z vsega sveta, med njimi, kot
rečeno, tudi slovenska. Prav
dela kranjskih avtorjev so v
slovenski delegaciji izstopala, 'slovenska četrt' pa je
vzbujala precej zanimanja
tudi med obiskovalci.
Uspešne kranjske razstavljavce iz Pariza sta po novem
letu v prostorih občine spre-

Kranjski likovniki na sprejemu pri županu: (od leve) Cveto Zlate, Kaja Urh, Matjaž
Rakovec, Jani Černe, Špelca Štibelj, mama nagrajene Maruše Štibelj, in Klavdij Tutta
jela tudi župan Matjaž Rakovec in podžupan Janez Černe. Rakovec je ob tem dejal:
"Takšno priznanje na razstavi, kjer se večinoma predstavljalo francoski ustvarjalci, ostali pa smo ob strogi
selekciji med povabljenci, je
za slovenskega umetnika
zagotovo velik uspeh, še
posebno za mladega avtorja.
Zato iskrene čestitke Maruši
Štibelj. Prepričan sem, da so
kranjski umetniki zelo prepoznavni v svetu in zagotovo primerljivi z najboljšimi." Ob tem je pozdravil
tudi kranjsko kandidaturo
za naziv evropske prestolnice kulture in jo ocenil za
pomemben del promocije
kranjske kulture. Županove
čestitke je Štibljevi, ki je na
potovanju v Nepalu, prenes-

la mama Špelca Štibelj.
O pomenu festivala je spregovoril umetniški vodja
Likovnega društva Kranj
Klavdij Tutta, ki je ob pisani
mednarodni zasedbi na razstavi dodatno poudaril kvaliteto del, ki so jih predstavili
Kranjčani. V Parizu je navezal več stikov za prihodnja
likovna sodelovanja. "Naslednje leto smo povabljeni na
Salon des Réalités Nouvelles, dogovoril pa sem se tudi
za izmenjavo pariških umetnikov s slovenskimi v okviru
Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov. Predstavili naj bi se v razstavišču
Grand
Palais
des
Champs-Élysées," je povedal
Klavdij Tutta. Skupaj s predsednikom Likovnega društva Kranj slikarjem Cvetom

Zlatetom sta spregovorila
tudi o težavah, s katerimi se
srečujejo v društvu, čeprav
namreč nekaj denarja dobijo prek občinskih razpisov,
tega za večje projekte, kot je
Mednarodni likovni festival,
ki so ga že sedmič pripravili
oktobra lani, primanjkuje.
Prav tako se letos pojavlja
problem z zaposlitvijo delavca prek javnih del, ki varuje
društveno galerijo. Ob tem
je podžupan Jani Černe
poudaril, da so na občini
odprti za različne predloge,
kako nastalo situacijo pozitivno razrešiti. Hkrati je
župan Rakovec poudaril, da
bodo vse moči usmerili h
kandidaturi za evropsko prestolnico kulture leta 2025,
kjer seveda vidi tudi uspešne kranjske likovnike.

Irenej Vid Bošnjak z obema glavnima likoma v filmu – Anjo
(Urška Klajn) in Mikeom (Paul Hernes Barnes); slednji je
seveda v značilnem škotskem kiltu. / Foto: Igor Kavčič

Delavnice in seminarji

20. februarja 2019 ob 16. uri organiziramo seminar o
NOVEM GRADBENEM ZAKONU - predvsem zaradi vpisa v evidence vodij del. Predaval bo g. Janko
Rozman z Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Prijavite se na info@oozkranj.com ali 04 2818 310.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj in Mestna
občina Kranj se dogovarjata o ureditvi obrtne cone v Kranju. Na razpolago je več lokacij, odvisno je od tega, kaj bodo
obrtniki oz. podjetniki potrebovali. Zato pozivamo vse, ki
jih interesira nakup poslovnih prostorov (pisarne, proizvodni prostori, skladišča, parkirišča, tovarniške trgovine...), da
izpolnete vlogo, ki je na spletni strani: www.oozkranj.com,
pod aktualne novice. Za več informacij nam lahko pišete na
info@oozkranj.com ali pokličete na 04 2818 310.

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ, STANETA ŽAGARJA 37, KRANJ

DAVČNI OBRAČUN - seminar bo 4. februarja 2019 ob
10. uri v sejni sobi OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37
v Kranju. Predavala bo ga. Božena Macarol. Prijave
zbiramo na info@oozkranj.com ali na 04 2818 310.

V torek, 22. 1. 2019 smo organizirali delavnico z naslovom BLAGOVNA ZNAMKA. Predavatelj je bil g. Dejan
Šraml. Slušatelji so izvedeli, kako pomembna je blagovna
znamka, kaj vse je potrebo pri tem upoštevati, predavanje je bilo podkrepljeno s praktičnimi primeri in aktivno
udeležbo prisotnih.

sti pri krajših filmih tudi že
sodelovala oba nosilca epizodnih vlog Jaka Šuštar in
Primož Držanič.
Gre za nizkoproračunski
film, saj so zanj porabili le 15
tisoč evrov, večji del filmske
ekipe pa so tudi zato tvorili
predvsem študenti, ki so si
želeli izkušenj pri celovečernem filmu. "Odločili smo
se, da ne bomo čakalni na
sredstva s takih in drugačnih
razpisov, ampak bomo posneli film in z njim trkali na
različna vrata," je povedal
Irenej Vid. Nekaj denarja so
zbrali tudi prek spletne platforme s tako imenovano
crowdfunding kampanjo.
Ekipa je film v zgolj dvanajstih dneh posnela maja
2017 na lokacijah v Ljubljani, Celju in Kranju, jezik v
njem pa je večinoma angle-

komedijo z elementi romance in trilerja, saj gre za žanrsko zelo raznolik film. Če se
zgodba začne kot romantična komedija, se konča kot
kriminalni roman.
Režiser in avtor scenarija je
mladi kranjski filmar Irenej
Vid Bošnjak, ki je pred leti
del svoje filmske izobrazbe
pridobival tudi na magistrskem študiju na Škotskem,
kjer je magistriral iz filmske
režije na prestižni filmski
akademiji Screen Academy
Scotland v Edinburgu. Tam
se je spoznal in sodeloval s
škotskim igralcem Paulom
Hernesom Barnesom, ki je
tudi oblikoval glavni lik
Mikea. Za glavno žensko
vlogo je bila izbrana slavistka Urška Klajn, po duši
igralka, ki igra v Šentjakobskem gledališču in vodi mladinsko gledališko skupino.
Z Bošnjakom sta v preteklo-

ški, le v majhnem delu slovenski. Tudi zahtevno postprodukcijo, ki je trajala celo
leto, je opravil Bošnjak skupaj z ekipo mladih entuziastov: "Naši so tako montaža,
barvna obdelava kot oblikovanje zvoka, prav tako pa
smo ustvarili glasbo in naredili slovenske podnapise."
Filmska projekcija na velikem platnu je na zelo visokem nivoju in dosega bogatejše, milijonske produkcije.
"V filmu se odraža moj
pogled na Slovenijo od
zunaj, hkrati pa sem želel
pokazati, da mora biti umetnik delaven, da mora poskušati, tudi če ima ustvarjalno
krizo. Vedno moraš čakati
navdih. Najboljši umetniki
so delali po urniku in se ga
tudi držali," je prepričan
režiser Irenej Vid Bošnjak, o
katerem bomo v prihodnje
zagotovo še slišali.
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Za festival izbrani
lanski vrhunci
Pred začetkom 49. Tedna slovenske drame so v
Prešernovem gledališču predstavili izbor
predstav v tekmovalni in spremljevalni program
festivala. Letošnji selektor je Marko Sosič.
Igor Kavčič
Kranj – Teden slovenske
drame se bo tudi letos tradicionalno začel na svetovni
dan gledališča, 27. marca, in
bo predvidoma trajal do 8.
aprila. Še enkrat znova bo to
osrednji festival v državi, na
katerem si bomo lahko ogledali najboljše uprizoritve,
nastale po slovenskih dramskih besedilih v preteklem
letu, seveda po izboru aktualnega selektorja – pisatelja,
režiserja in publicista Marka
Sosiča.
V preteklem letu si je ogledal 57 predstav, med njimi
so jih 38 prijavila gledališča,
druge pa je, preden je sestavil program, spremljal po
lastni presoji. Kot je povedal, je bil njegov osnovni
kriterij pri izboru vsebinska
in estetska slojevitost ter celovitost izvedbe posameznih
predstav, hkrati pa tudi, ali
se je uprizoritev dotaknila
določenih registrov, ki izrazito vzpostavljajo dialog s
sodobno civilno zavestjo. Pri
tem je zaznal, da so ob obeleževanju stote obletnice
smrti Ivana Cankarja tako v
repertoarnih gledališčih kot

Za glavno festivalsko nagrado se bo v tekmovalnem
programu po selektorjevem
izboru potegovalo sedem
predstav: še ni naslova Simone Semenič v režiji Tomija Janežiča in produkciji
Slovenskega mladinskega
gledališča Ljubljana; V imenu matere Iva Svetine v režiji Ivice Buljana in produkciji SNG Drama Ljubljana;
Fant, dekle in gospod Vinka
Möderndorferja v režiji Mateje Kokol in produkciji
Drame SNG Maribor; avtorski projekt Ob zori Ivana
Cankarja v režiji Žige Divjaka in produkciji Prešernovega gledališča Kranj; Ta
veseli dan ali Matiček se
ženi Antona Tomaža Linharta v režiji Janusza Kice
in produkciji SNG Drama
Ljubljana; Visoška kronika
Ivana Tavčarja v režiji Jerneja Lorencija in produkciji
SNG Drama Ljubljana in
avtorski projekt 6 v režiji
Žige Divjaka in produkciji
Slovenskega mladinskega
gledališča in Maske Ljubljana (v okviru projekta Nova
pošta).
Ob tem je selektor izbral
tudi predstave v spremlje-

Rapsodija v belem
Igor Kavčič
Kranj – V Galeriji Bala še do
sredine prihodnjega tedna
svoje slike razstavlja nekdanja novinarka Živa Agrež.
Rapsodija v belem je naslovila svoj peti cikel slik, ki so
naslikane v mešani tehniki
in je, kot je zapisala Damjana Jevšček, realnost le bežna
slutnja. Tudi takrat, ko so
prevladujoči beli barvi doda-

ne močna rdeča, rumena,
oker ali modra barva, slike
ohranjajo občutke čistosti,
jasnosti, svežosti, nedotakljivosti, odmaknjenosti, včasih
celo sterilnosti; torej občutke, ki jih v gledalcu vzbuja
bela barva. Kljub temu da je
slikam skupna "belost«" oziroma "zasneženost", se po
motivih in načinu slikanja
razlikujejo in tvorijo nekakšno rapsodijo v belem.

 Ponedeljek, 11. 2. 2019, 17.30–18.30
Numerologija.
 Ponedeljek, 11. 2. 2019, 18.00–19.30
i.Vitalis vadba.
Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 04/280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

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

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE
Obvezne prijave na dogodke na tel. 041 724 134 ali
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si,
 Ponedeljek, 4. 2., 11.2., 18.2. in 25. 2. 2019, 8.30–10.30
Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo
hitro in uspešno vključiti v slovenski prostor.
 Ponedeljek, 4. 2. 2019, 9.30–11.00 in
22. 2. 2019 18.00–19.30
Predstavitev: Joga.
 Ponedeljek, 4. 2. 2019, 17.00–19.00
Ogled zaodrja Prešernovega gledališča. Vodi Janko Zupan.
 Ponedeljek, 4. 2. 2019, 18.00–19.30
Predstavitev knjige Tomaža Kukovice: Voltanove hčerke.
Tomaž Kukavica, filozof, sociolog kulture in pisatelj iz Kranja
je izdal svoj četrti roman Voltanove hčerke. Roman odpre
bralcu pot v svet, ki ga vsi zanikajo.
 Torek, 5. 2. 2019, 10.30–12.00 in 19. 2. 2019, 17.00–18.30
	
Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija.
Nudimo vam pomoč pri uporabi računalnikov ter telefonov.

Foto: Igor Kavčič

 Torek, 5. 2. 2019, 17.30–19.00 in 12. 2. 2019 2. del
Predavanje Gozdna terapija 1. Predava Tannja Yrska.

O programu Tedna slovenske drame so spregovorili
Marinka Poštrak, Marko Sosič in Mirjam Drnovšček.
v okviru neinstitucionalnih
gledaliških produkcij zelo
pogosto posegali prav po
njegovih dramskih besedilih, prav tako pa je bilo tudi
kar nekaj uprizoritev ali performansov Simone Semenič, lanskoletne nagrajenke
Prešernovega sklada. "Naj
ob tem omenim še zastopanost tekstov in priredb slovenskih avtorjev v domala
vseh institucionalnih gledališčih, ki so krstila marsikatero novost tako uveljavljenih piscev kot tistih, ki šele
prihajajo v gledališko javno
zavest. Prav tako je opazen
velik delež režiserjev mlade
in najmlajše generacije, ki z
izostreno idejno zasnovo
močno prispevajo k rasti in
razvoju sodobnega slovenskega teatra," je ob izboru
povedal Marko Sosič.

valni program, in sicer: Realisti, kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo
Jureta Karasa v režiji Tijane
Zinajić in produkciji SNG
Nova Gorica, predstavo Heroj 2.0 Uroša Kaurina in
Vita Weisa v produkciji
KUD Moment in Zavoda
EN-KNAP, Tih vdih avtorja
in režiserja Nejca Gazvode
v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega, Pohujšanje v dolini šentflorjanski Ivana Cankarja v režiji Eduarda Milerja ter koprodukciji SNG Drama
Ljubljana, Mestnega gledališča ljubljanskega in Cankarjevega doma ter Kralja
na Betajnovi Ivana Cankarja v režiji Maše Pelko in
produkciji študentov šestega semestra dramske igre
in gledališke režije AGRFT.

Rapsodija v belem: Lech – hiša ob pešpoti (2016)

 Torek, 12. 2. 2019, 17.30–19.30
Predavanje: Starševsto - ni panike!.
 Sreda, 13. 2. 2019, 17.00–18.30
Življenje z izgubo. Izguba otroka je največja izguba, ki jo
lahko doživimo. Obvezne prijave.
 Sreda, 13. 2. 2019, 18.15–19.45
Gobe in gobarjenje. Predava Bojan Arzenšek.
 Četrtek, 14. 2. 2019, 17.00–18.30
Življenje z osebo z demenco. Svojci lahko s seboj pripeljejo
osebe z demenco.
 Četrtek, 14. 2. 2019, 17.00–18.30
Šiviljska delavnica.
 Četrtek, 14. 2. 2019, 18.00–19.30
Družinska delavnica brainobrain.
 Petek, 15. 2. 2019, 17.00–19.00
Filmski večer: Ljubezen in prijateljstvo.
Romantično komična drama, 2016, angleščina, slovenski
podnapisi, režiser: Whit Stillman.
 Petek, 15. 2. 2019, 18.00–19.00
Uvodno informativno predavanje o učenju
Bruna Gröninga.
 Petek, 15. 2. 2019, 18.00–19.30
Družabni večer - Tombola.
 Ponedeljek, 18. 2. 2019, 18.00–19.30
Miselne igre. Različne igre in vaje za razvoj in ohranjanje kognitivnih sposobnosti
 Ponedeljek, 18. 2. 2019, 18.00–19.30
,,VAJE dihaj''. Skupinska vadba z Brigito.

 Sreda, 6. 2., 13.2. in 20. 2. 2019, 16.00–17.00
Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim
slovenščina ni materni jezik.

 Torek, 19. 2. 2019, 16.00–18.00
Kuhamo in pečemo s Sožitjem.

 Sreda, 6. 2., 13.2. in 20. 2. 2019, 17.00–18.00
	
Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15.
leta, ki jim slovenščina ni materni jezik.

 Torek, 19. 2. 2019, 17.30–19.30
	
Človek kot večdimenzionalno bitje - 10. del. Predava Zoran Železnikar.

 Sreda, 6. 2. in 20. 2. 2019, 17.00–20.00
	
Kulinarična delavnica - Sladke pregrehe: Krhki in kvašeni
flancati.

 Sreda, 20. 2. 2019, 18.00–19.30
	
Odprta skupina za samopomoč. Skupino vodi Slovensko
društvo Hospic.

 Četrtek, 7. 2. 2019, 14. 2. 2019 in 21. 2. 2019, 10.00–12.30
Medkulturno v Kranju. Delavnice seznanjanja s slovensko
družbo.

 Četrtek, 21. 2. 2019, 17.00–19.00
Medgeneracijski turnir v namiznem tenisu.

 Četrtek, 7. 2. 2019, 14.00–17.00
Brezplačno osebno svetovanje - Bachove esence.
Svetovanje vodi Tannja Yrska.
 Četrtek, 7. 2. 2019, 17.00–19.00
Predavanje: Poslanstvo "biti starš".
Predava dr. Kristina Knific.
 Četrtek, 7. 2., 14.2., 21. 2. in 28. 2. 2019, 18.00–19.15
Izobraževanje za mir 3. del.
 Četrtek, 7. 2. in 21. 2. 2019, 18.00–20.00
	
Maketarske delavnice. Makete, ki jih želite sestaviti,
prinesite s seboj.

 Ponedeljek, 25. 2. 2019, 18.00–19.30
Potopisno predavanje: Nova Zelandija.
 Sreda, 27. 2. 2019, 17.30–19.30
To delam zase. Sproščanje, hvaležnost telesa za skrb, masaža
in učinki na telo, praktični prikaz masaže vratu in stopal.
 25. 2. 2019-1. 3. 2019, 8.00–16.00
Počitniške aktivnosti za otroke od 6 do 12 leta.
Vsak dan sta dopoldanska in popoldanska aktivnost.
Strošek kosila je 3 eur na dan. Obvezne prijave.

 Četrtek, 7. 2. 2019, 19.15–21.15
Skupinski pogovori in svetovanja. Vodi dr. Kristina Knific.

Vabljeni tudi na vse naše ponavljajoče aktivnosti: Kvačkanje,
Vesele urice konverzacije v francoščini, angleščini, nemščini,
ruščini, italijanščini ali esperantu, družabne večere Taroka in
Petja ljudskih pesmi in organizirano Individualno učno pomoč.

 Ponedeljek, 11. 2., 18. 2. in 25. 2. 2019, 9.00–10.30
	
Gibam se. Izvaja Center za krepitev zdravja, Zdravstveni
dom Kranj.

Več si lahko preberete na spletni strani Ljudske univerze
Kranj: https://www.luniverza.si/medgeneracijsko-sodelovanje
s klikom na Program aktivnosti ali Zgibanka Kranj. Vabljeni.
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Šport
Uspešni košarkarji
Ekipa košarkarjev moštva ECE Triglav je v drugi
SKL trenutno na tretjem mestu.

Rokometašice želijo dom
V Rokometnem klubu Sava so pripravili božično-novoletni turnir, v klubu pa si želijo, da bi imeli
domačo dvorano.
Vilma Stanovnik

V ekipi Triglava znova igra tudi Mensud Julević (na sliki
desno). / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik
Kranj – Za košarkarji v drugi
SKL je že 14 krogov, uspešno
pa v tej sezoni nastopa tudi
ECE Triglav, ki je trenutno
na tretjem mestu. "Naša
članska ekipa je v letošnji
sezoni zelo lepa zmes izkušenj in mladostne zagnanosti. V moštvu sta dva mladinska reprezentanta, Andrej
Stavrov in Gregor Kuralt.
Prav tako sta bila kandidata
za reprezentanco Klemen
Smrekar in Tim Lotrič. Poleg
odličnih mladincev imamo v
moštvu izkušenega Kranjčana Mensuda Julevića in Ločana Toma Čajiča,« je povedal
trener Tomaž Fartek.

"Na začetku sezone smo
imeli nekaj smole, saj je
bil vedno kdo ali poškodovan ali bolan. Sedaj je bolje in zelo smo motivirani
za igranje v končnici. Verjamemo, da bomo v popolni zasedbi konkurenčni
tudi za najvišja mesta.
Mladim namreč želimo v
naslednjih letih zagotoviti
igranje v prvi ligi in jih
prepričati, da ostanejo v
našem klubu," je tudi
povedal Fartek.
Nov nastop Kranjčane čaka
jutri v Grosupljem, doma pa
se bodo znova predstavili 2.
februarja, ko bodo gostili
vodilno moštvo Mesarije
Prunk Sežana.

Kranj – V športni dvorani na
Planini so konec decembra
pripravili peti Božično-novoletni rokometni turnir za
dekleta. Zbralo se jih je več
kot osemdeset. Poleg ekip
Rokometnega kluba Sava so
nastopila tudi dekleta iz Ženskega rokometnega kluba
Tržič in Rokometnega kluba
Olimpija. V kategoriji mlajših
deklic sta se pomerili ekipi
Save Kranj in Tržiča, Tržičanke pa so zmagale s 13 : 10.
Med starejšimi deklicami B je
ekipa Olimpije najprej s 17 : 9
premagala Savo Kranj in bila
nato s 17 : 10 boljša od Tržiča.
Na tretji tekmi je Sava Kranj z
18 : 9 premagala ekipo Tržiča.
Za zaključek je sledila še tekma kadetinj, ko sta moči
združili Sava Kranj in Tržič,
ki sta se borila proti Olimpiji.
Boljše so bile Ljubljančanke,
ki so zmagale z 21 : 8.
"Še leta 2009 je klub z žensko ekipo igral v prvi slovenski ligi. Po umiku glavnega
sponzorja Save je izstopil iz
vseh lig. Tako je bilo treba
delo začeti na novo. Trenutno imamo v klubu štiri ekipe, in sicer od najmlajših
deklic do kadetinj. V dogovo-

Dekleta so se pomerila na rokometnem turnirju. / Foto: Tina Dokl
ru z drugimi klubi iz regije, s
Tržičem, Naklim in Škofjo
Loko, bomo skušali drugo
leto sestaviti skupno mladinsko ekipo, saj si želimo, da bi
dekleta ostala v klubu in napredovala," je povedal predsednik Janek Rauter.
"V klubu si ne želimo, da bi
dekleta, ko bodo starejša,
morala prenehati tekmovati,
pač pa smo si zadali cilj, da

bomo lahko za nastopanje
prijavili tudi svojo člansko
ekipo," je povedal Rauter, ki
je zadovoljen, da so v klubu
dobili nekaj sponzorjev, ki
jim pomagajo, prav tako
pomagajo starši. Več težav
imajo trenutno s prostorom
za treninge.
"V klubu je okoli sedemdeset
kategoriziranih deklet, poleg
tega imamo po osnovnih

šolah tudi mini rokomet.
Enkrat tedensko imajo termin v Dvorani Planina,
enkrat v Vojašnici Petra Petriča, dvakrat pa v Naklem. Žal v
Kranju dvoran primanjkuje,
saj je veliko ekipnih športov,
nova dvorana v Stražišču pa
je za rokomet precej premajhna," pravi Janek Rutar, ki si
želi, da bi klub imel svoj dom,
domačo dvorano.

NOVA
Največji prodajalec obutve v
Evropi Deichmann išče nove
sodelavce v Kranju

Prodajalec/ka
Vaše naloge:
• skrb za prodajalno in prodajo
• svetovanje strankam
• uresničevanje ciljev podjetja
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Od Vas pričakujemo:
• končano poklicno izobrazbo IV. stopnje
• komunikativnost, fleksibilnost in osebno urejenost
• smisel za delo s kupci
• timski duh in pozitivno naravnanost

Nudimo Vam:
• delo v urejenem okolju zelo uspešnega mednarodnega podjetja
• zanimivo, dinamično in pestro delo
• možnost profesionalnega in osebnega razvoja
• delovno razmerje za krajši delovni čas (30 ur/teden)

Če ste prepoznali priložnost in Vam opisano delovno mesto predstavlja osebni izziv, nam svojo ponudbo
za delo pošljite do 30.01. 2019 na elektronski naslov hr-dsl@deichmann.com ali po pošti na naslov:
Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana.

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,3-7,9 l/100 km in 121-179 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0319 g/km, trdi delci:
0,00035-0,00065 g/km, število delcev: 0,82-3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5
ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2,
ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.
Reprezentativni primer izračuna za SUZUKI VITARA COMFORT: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 14.950 • lastna udeležba (polog):
€ 0 • znesek financiranja: € 14.950 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 218,04 • stroški odobritve: € 299 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 18.315 • letna
spremenljiva obrestna mera: 5,95% • efektivna obrestna mera: 6,11% na dan 18.12.2018 • v primeru dviga Euribor-ja se lahko skupni znesek za plačilo poveča.
Akcija velja do 31.3.2019. Do prejema zimskih pnevmatik na platiščih so upravičeni tisti kupci novih vozil, katerim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.

ABC Dealership

Zaželeno je, da svojo prijavo pošljete po elektronski poti.
Hvala Vam.
Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.

Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Alpska cesta 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805 ,www.avtomony.si
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Društva in klubi

Proslavili so jubilej

Praznik gasilstva

Maša Likosar
Kranj – Ob ustanovitvi si je
društvo nadelo ime Koronarno društvo Kranj, leta
2007 pa so ga spremenili v
aktualnega, saj se je njihova
dejavnost začela širiti po celotni Gorenjski. Število članov je z začetnih 66 v dveh
desetletjih naraslo na dvesto članov. Združujejo srčno-žilne bolnike po prebolelem infarktu, po premostitveni operaciji, s srčnim
popuščanjem, z vstavljenimi srčnimi zaklopkami ali
spodbujevalnikom, bolnike
s povečanim tveganjem za
nastanek srčnih bolezni ter
njihove družinske člane.
Nudijo jim rehabilitacijske
vadbe v telovadnici in vodi,
organizirajo pohode, predavanja, obnovitveno rehabilitacijo v toplicah, tečaje prve
pomoči, predvsem pa skrbijo za njihovo druženje, saj
so se jim zaradi bolezni
zmanjšale fizične zmožno-

Predsednica Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije
ter častna gostja proslave Irena Keber in predsednik
Koronarnega društva Gorenjske Ferdo Meglič / Foto: Tina Dokl
sti in posledično potrebujejo prilagojeno ter razumevajoče okolje. Včlanjeni so
tudi v Zvezo koronarnih
društev in klubov Slovenije,
v kateri aktivno sodelujejo

in usklajujejo program
dela.
"Železni program društva
ostaja, želeli pa bi si pridobiti nove člane iz mlajše starostne skupine, saj kljub dej-

stvu, da se število oseb s koronarnimi obolenji povečuje, vseeno ugotavljamo, da
se mlajši ne vključujejo v
naše društvo," je na slovesnosti ob dvajsetletnici delovanja povedal predsednik
Koronarnega društva Gorenjske Ferdo Meglič in pojasnil, da so njihovi načrti za
prihodnost preprosti: "Prek
referenčnih ambulant bomo
skušali stopiti v stik s potencialnimi kandidati in jim
predstaviti našo dejavnost.
Obenem se posvečamo tudi
modernizaciji in obveščanju
javnosti z internetno stranjo
in prisotnostjo na socialnih
omrežjih."
Na proslavi je predsednik
podelil priznanja v obliki
šopkov za gospe in steklenic
za gospode. Prejeli so jih:
Irena Keber, Aleksandra
Gorup, Metod Prašnikar,
Helena in Stane Kalan, Andreja Magdalenič, Urška Zaplotnik, Tomaž Gruden,
Manca Gruden ter Ani Sirc.

Foto: arhiv PGD Mavčiče

Decembra je Koronarno društvo Gorenjske s slovesnostjo v Kulturnem domu Primskovo obeležilo
dvajset let delovanja.

Mavčiški gasilci so obeležili 110 let obstoja.

Igor Kavčič

okteta Lipa iz Sore pri Medvodah pa je zbrane nagovoril
predsednik mavčiških gasilcev Albin Toni. V nadaljevanju je Rudi Zevnik predstavil
novi bilten. PGD Mavčiče je
najuspešnejše gasilsko društvo na Gorenjskem, kar so
gasilci vseh generacij tudi v
preteklem letu dokazovali na
različnih tekmovanjih. Povabljeni gostje so čestitali slavljencem za jubilej, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Jože Derlink pa je jubilantom predal tudi plaketo
zveze. S kipci sv. Florijana in
pisnimi zahvalami so se zahvalili zaslužnim
članom,
Zavarovalnica
domačinom Triglav
in pokroviteljem za nesebično pomoč.
Oktet Lipa je večer zaključil s
pesmijo Slovenska dežela.

Mavčiče – S slavnostno sejo
v dvorani gasilskega doma so
ob dnevu samostojnosti in
enotnosti mavčiški gasilci
sklenili celoletno praznovanje visokega jubileja 110-letnice obstoja Prostovoljnega
gasilskega društva Mavčiče.
Seje so se poleg domačih gasilcev udeležili tudi predstavniki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
Gasilske zveze Slovenije, Gasilske zveze Gorenjske, društev Gasilske zveze Mestne
občine Kranj in prijateljskih
društev ter predstavniki Sveta krajevne skupnosti Mavčiče in društev domače KS.
Srečanje so začeli z državno
himno, po pesmi Mešanega
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OB PLAČILU LETNE NAROČNINE VAM PRIZNAMO KAR 25-ODSTOTNI POPUST, KAR POMENI
PRIHRANEK V VIŠINI 48,10 EVRA, ZA LETNO NAROČNINO PA BOSTE ODŠTELI LE 144,30 EVRA!

Območno združenje
Rdečega križa

NIJZ Kranj

oška u

Dragi naročniki, v letu 2019 bodo izšle 104 številke Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra.

PRESELILI SMO SE NA
NAZORJEVO ULICO 1

Nazorjeva ulica 1

Dražg

Četrt leta zastonj –25 %

Bleiweisova cesta

Porodnišnica Kranj

Abanka

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste lahko v naših novih prostorih tudi popili kavico
ter izbrali eno od daril na fotografiji.

NKBM

Optika Clarus
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Vabljeni na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. ure,
ob sredah do 17. ure, v petek do 15. ure. Se vidimo!

Izberite letošnje darilo
Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase
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Gorenjske lekarne

Oranžni naslanjač Avtorica: Nena Veber / Foto: Tina Dokl
Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da
se celostno posvečamo svojemu zdravju
in dobremu počutju.
V knjigi so s pomočjo zgodb in primerov
opisane tehnike, ki nam pomagajo skrbeti
za mentalno dobro počutje (mentalni
trening IMT in NLP). Starodavna znanja
tradicionalne kitajske medicine (TKM)
nam pomagajo razumeti, kako smo
povezani z naravo in vesoljem, kako se
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem
telesu in njegovem delovanju. Poglavje o
hrani odstira pogled na prehranjevanje z
energijskega vidika. Dodana so še moja
razmišljanja in osebna dognanja, ki so
mi pomagala, ko sem zbolela. Takrat sem
se morala ustaviti, se s pozornostjo vrniti
k sebi. Se začutiti. Raziskati, kaj so tisti

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.
Z veseljem vam jih posredujem.
Izberite tiste, za katere začutite, da so
pravi za vas.
Naše telo je bivališče duha, zdravo telo
je bivališče zdravega duha. Telo in duh
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo
in duha.
Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da
bova »Zdravje in Jaz – Prijatelja.«

kava
Barcaffe,
250 g

Prisrčno vabljeni k branju.
Nena Veber

Policija Kranj

Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja

i
w.gorenjskiglas.s

avtomatski dežnik

Nena Veber:
Zdravje in Jaz
– Prijatelja

bombažna brisača

Popust in darilo veljata le za fizične osebe. Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Gorenjska banka

Ljudska
univerza
Kranj

Stara lokacija
Gorenjskega glasa
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kranjske novice
Praznični plavalni spektakel

KULTURNO DRUŠTVO PLANET DOGODKOV, ZALOG PRI CERKLJAH 71 A, CERKLJE NA GORENJSKEM

V Plavalnem klubu Triglav Kranj so pripravili mednarodno tekmovanje Boštjanov Dr. Fig, ki je vsako leto namenjeno tako mladim športnikom kot
spominu na največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Od lani je posvečeno tudi idejnemu vodji plavalnega spektakla Boštjanu Pavliču.

Bojan Bešter in Delajda Didi Solin sta ob svečanem popoldanskem odprtju tekmovanja v
spektakularni točki v bazenu predstavljala dr. Franceta Prešerna in Julijo Primic. Otrokom
in drugim zbranim sta nato delila tudi sladke fige in s tem tradicionalno popestrila prijetno
druženje plavalcev in njihovih navijačev.

Od lani je tekmovanje posvečeno tudi pokojnemu idejnemu vodji plavalnega spektakla
Boštjanu Pavliču. Mlada plavalca v klubu razveselijo z Boštjanovo štipendijo, ki sta si jo
letos zaslužila Benjamin Ključanin in Zoja Šiler Klemenčič, simbolično pa jima jo je
podelila Boštjanova žena Marija.

Na tekmovanju je nastopilo skoraj petsto otrok, ki so skupaj zabeležili dobrih 1600
nastopov. Poleg tekmovalk in tekmovalcev domačih slovenskih klubov so svoje znanje
prikazali tudi mladi plavalni upi iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Srbije.

V soju žarometov so nastopile tudi plesalke Baletne šole Stevens in sinhrone plavalke,
zbrane pa sta nagovorila kranjski župan Matjaž Rakovec in predsednica Plavalnega kluba
Triglav Kranj Maša Jamnik. / Besedilo: Vilma Stanovnik, Foto: Primož Pičulin

