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Kolesar med
gimnazijci

www.kranj.si

Predoslje
živijo s
kulturo ...

Matej Mohorič je po končani
maturi prestopil med
profesionalne kolesarje, ta
teden pa se je za nekaj dni
vrnil domov in se srečal tudi s
svojimi nekdanjimi profesorji
ter dijaki Gimnazije Kranj.

... in s Kulturnoumetniškim društvom
Predoslje, ki letos
praznuje 110-letnico.
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Želijo čisto okolje

Na cestah se obeta
več obnov

Na začetku tega meseca je kranjski župan Matjaž Rakovec podpisal pogodbo z direktorjem podjetja
Riko Janezom Škrabcem za izvedbo komunalne infrastrukture v aglomeraciji Britof - Predoslje v
sklopu druge faze projekta Gorki.

Marca naj bi bila zaključena obnova nadvoza nad
Savskim otokom, le nekaj dni zatem pa se bo
začela obnova Delavskega mostu.

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Ob podpisu pogodbe je mi
nister za razvoj, strateške
projekte in kohezijo Iztok
Purič poudaril, da je podro
čje voda eden najbolj izpo
stavljenih okoljskih izzivov
in ena najpomembnejših
nalog lokalnih skupnosti in
države. "S pomočjo evrop
skih sredstev smo doslej v
Sloveniji izpeljali že več kot
osem tisoč projektov," je po
vedal minister Purič in do
dal, da se je s podpisom iz
vajalske pogodbe začelo
končno poglavje pri reševa

nju odpadnih voda v Kranju
in njegovi okolici.
"Za krajane pomeni to čisto,
zeleno okolje in nič več pro
blemov s praznjenjem gre
znic in meteornimi voda
mi," je dejal župan Matjaž
Rakovec in dodal, da upa, da
bodo tudi v prihodnji fi
nančni perspektivi EU na
voljo sredstva za sofinanci
ranje komunalnih projek
tov, saj kranjsko občino čaka
še obsežna investicija uredi
tve območja Stražišča, kjer
dodatno okoljsko težavo

predstavlja Industrijska
cona Laze. Izvajalca del za
izgradnjo komunalne infra
strukture na območju Brito
fa in Predoselj sta Riko in
Pirc Gradnje, ki sta dala naj
ugodnejšo ponudbo. Posto
pek izbire izvajalca se je tudi
zaradi pritožbe na državno
revizijsko komisijo vlekel
leto in pol, še vedno pa ni
končan postopek izbire izva
jalca za gradnjo komunalne
infrastrukture na Mlaki, ki
je prav tako vključena v dru
go fazo projekta Gorki.
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ŠPORT

Nova ekipa v stolpu

Z županom so tudi
zapeli

Maleš in Prešeren

Bila sta si v oporo

V avli Mestne knjižnice Kranj
so na ogled ilustracije Sonetnega venca slikarja Mihe
Maleša.

Sašo in Jure Aleš to sezono
ubirata nasprotne poti, saj
Jure posega po najvišjih mestih, Sašo pa se je poslovil
od tekmovalnega telemark
smučanja.
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V Stolpu Pungert so z novo
ekipo vstopili v novo sezono,
ki prinaša pester program za
otroke in družine.
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Kranjski župan Matjaž Rakovec je za izvedbo komunalne infrastrukture v aglomeraciji
Britof - Predoslje v sklopu druge faze projekta Gorki segel v roko direktorju podjetja Riko
Janezu Škrabcu. / Foto: Tina Dokl

Predšolski otroci so zelo radovedni, malčke iz Vrtca Mojca pa je zanimalo, kje je občina, kaj dela župan in ali vsak
dan za malico poje torto.
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Kranj – V naslednjih dvanaj
stih mesecih se v Kranju obe
tajo prenove nekaterih naj
bolj prometno obremenjenih
cestnih odsekov. "Osmega
marca naj bi se zaključil pro
jekt prenove nadvoza nad
Savskim otokom, nato pa naj
bi se okoli dvajsetega marca
začela obnova Delavskega
mostu. Predvidevajo, da bo
potrebna zapora dveh pasov,
dva pa bosta namenjena pro
metu. Le ob določenih dne
vih, ko ne bo veliko prometa,
je možno, da bi zaprli cel
most. Vendar teh zapor ne bo
v konicah," pravi kranjski žu
pan Matjaž Rakovec in doda
ja, da večjih zastojev, kot je to
ob sedanji prenovi kranjske
obvoznice, ni pričakovati.
"Kljub zastojem lahko re
čem, da dobro sodelujemo s
kranjsko policijo in res lahko
pohvalim vse, ki v tem času
skrbijo, da promet vendarle

Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Podpis pogodbe za
prvi del druge faze projekta
Gorki – Odvajanje in čišče
nje komunalnih odpadnih
voda v porečju zgornje Save
in na območju Kranjskega
in Sorškega polja pomeni
tudi formalen začetek po
stopka uvedbe v delo in
gradnjo na območju Britofa,
Orehovelj in Predoselj, ki jo
ob ugodnih vremenskih po
gojih napovedujejo v nasled
njem mesecu.
Marca naj bi namreč stekla
dela, s katerimi bo dobrih
dva tisoč prebivalcev treh
naselij dobilo skupno 12,7
kilometra fekalne kanali
zacije, vključno s petimi
črpališči, obnovo vodovo
dnega omrežja v dolžini
10,7 kilometra, 8,6 kilo
metra meteorne kanaliza
cije in javno razsvetljavo.
Za večjo varnost bodo so
časno zgradili tudi dolgo
pričakovan odsek pločnika
v dolžini 250 metrov, ki bo
povezal že zgrajena pločni
ka v Britofu.
Za 9,8 milijona evrov vre
dno investicijo bosta Kohe
zijski sklad Evropske unije
in država prispevala 4,6 mi
lijona evrov, 5,4 milijona
evrov pa bo zagotovila Mes
tna občina Kranj, ki se z
bankami dogovarja za ugo
den dolgoročni kredit.

poteka relativno tekoče. Pre
pričan sem, da bo dobro so
delovanje potekalo tudi pri
obnovah, ki se nam obetajo v
naslednjih dvanajstih mese
cih," pravi župan Rakovec.
Hkrati z obnovo Delavskega
mostu bo namreč potekala
tudi rekonstrukcija krožišča
na vzhodni mestni vpadnici
pri Trgovskem centru Mer
cator na Primskovem, prav
tako pa se v naslednjih me
secih obeta gradnja krožišča
na cesti Kranj–Škofja Loka
pri odseku za Bitnje.
Mestna uprava Kranj je že
začela pogovore z Direkcijo
Republike Slovenije za in
frastrukturo, pristojnim mi
nistrstvom in policijo za
pravočasno obveščanje upo
rabnikov naštetih odsekov.
Tako bo poskrbljeno za pra
vočasno obveščanje o začet
ku gradenj in bodo vozniki
pot do službe oziroma doma
lahko prilagodili novim ces
tnim zaporam.

Dela na nadvozu nad Savskim otokom se zaključujejo.

www.visitkranj.si

Kranj, marec 2019

pomladni

UTRIP KRANJA
KRANJSKE
ZGODBE
PRILOGA
OD 9. DO 12. STRANI

Kranjska oblikovalka Tina Pavlin v svoji delavnici na Mohorjevem klancu v Kranju že več kot deset let ustvarja unikatne modne kose oblačil. V pravljičnem
svetu bi jo naslikali z dolgim širokim črnim plaščem, z vrano v eni in rožo monstero v drugi roki, kot prijazno, veselo in nasmejano drobno punčko, ki ji
med hitenjem po cesti veter nosi plašč, ruto ali široko tuniko. Črno barvo vidi kot barvo, v katero se zlivajo vse barve, in ko jo nosi, se v njej skriva vsa
mavrica. Domišljije pri ustvarjanju unikatnih oblačil ji ne manjka in v njenem studiu vsakič znova visijo drugačni, sveži in navdušujoči kosi oblačil. In če
ste eden izmed tistih, ki v velikih trgovinah težko najdete kaj zanimivega zase, jo vsekakor morate obiskati.
Zofa, trgovina z izdelki slovenskih modnih
oblikovalcev, se je v Ljubljani dobro prijela.
Mislite, da bi taka trgovina v Kranju lahko
obstala?
Žal mislim, da ne, nakupovalni centri so še vedno preveč obiskani za ta koncept. Poskušali
s(m)o s Hišo na koncu tunela, pa se žal ni izšlo.
Oblačilo katerega tujega oblikovalca bi si
kupili?
Odpravljam se v London in mogoče, če si bom
lahko, si bom kupila kaj od japonskega oblikovalca Yamamota. (smeh)

Tina, kje črpate navdih? Na kakšen način
nastane unikatni kos oblačila?
Različno. Včasih je navdih kakšno zanimivo
blago. Ko ga vidim, mi ne da mi miru in v glavi
se mi začne risati slika, kaj bi iz tega lahko nastalo. Včasih pa si zamislim oblačilo in potem
poiščem blago, ki bi bilo pravo za to formo.
Kakšna oblačila lahko dobimo pri vas?
Delam oblačila, ki se lahko nosijo za elegantne prireditve ali vsakodnevna opravila. Pomembno je, da se v njih dobro počutimo in
da so funkcionalna. Gre za nekakšen športno
eleganten sil. Kroji so dokaj enostavni, potem
pa s kakšnimi zanimivimi detajli, gubami, zamiki, zankami ter na koncu s potiski dodelam

v Pirčevi barvarni na Mohorjevem klancu so
v tej tehniki tiskali blago. Izbrali smo enega
od vzorcev in z njimi sem potiskala majice.
Zbirko danes hrani Slovenski etnografski
muzej. Na pobudo ZTKK je lani nastal še en
super projekt za Mednarodni festival likovnih
umetnosti, kamor me že več let zapored po-

Kje si odpočije vaša duša, kam greste, ko
potrebujete sprostitev?
V hribe, v gozd, na morje, nekam v naravo.
Rada imam zimo, še raje pa imam poletje. Če
ne bi bilo nobenih omejitev, bi šla potovat v
Južno Ameriko ali na Japonsko. (smeh)
Vaša oblačila so potiskana s pticami in različnimi geometrijskimi vzorci. Od kod ta
ljubezen do ptic?
Ljubezen do ptic je prisotna že od nekdaj. Na
začetku sem jih risala kot izliv različnih emo-

nimi pljuči. Zanimiv mi je črno-bel kontrast,
ki ga rada kombiniram. Najbolj všeč pa so mi
vrane, ki so zelo inteligentna bitja.
Sodelujete tudi z drugimi ustvarjalci, med
njimi z glasbenikom Dalaj Eegolom oz.
RecycleManom (nekdaj Ali En), Davidom
Almajerjem, trgovino Keleke. Skratka, ste
vpeti v kranjsko umetniško dogajanje ...
Z Dalaj Eegolom sodelujeva pri njegovem projektu RecycleMana, s kombinacijo njegovih
ilustracij in mojimi kroji. Je kar zabavno, ker
tisti, ki ga poznajo od prej, kupijo oblačilo zaradi njega, nekaterim pa je pač le všeč njegov
pajac, ki je natisnjen na majicah, puloverjih ...
Z Davidom imava projekt s keramiko, ko bo
v Layerjevi hiši Keramični mobile v okviru festivala Čez drn in strn. On bo naredil več peči
za keramiko in eno bova oblekla s potiskanim
platnom. To platno se bo potem s pečjo oblikovalo, segrevalo, kurilo, oblikovalo, spreminjalo ..., bomo videli, kako bova to 'špičila'.
Trgovino Keleke pa imata moji prijateljici, ki
jima z veseljem priskočim kaj na pomoč, če
le morem. Vsako sodelovanje pozdravljam.
Ko omogočiš pretok idej, pride do tiste prave
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Občinske novice
Sofinanciranje najemnin
v starem Kranju
Kranj – Če imate podjetniško
idejo in iščete lokacijo za poslovni prostor, vabljeni v stari
Kranj. Mestna občina Kranj
tudi za leti 2019 in 2020 razpisuje sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov. Razpis je odprt do 7. maja 2019.
Podrobnosti so objavljene na
občinski spletni strani www.
kranj.si pod zavihkom Javni
razpisi, naročila.
Mestna občina Kranj bo sofinancirala najemnine izbranim najemnikom na razpisu
za obdobje od dneva začetka
opravljanja poslovne dejavnosti (poslovni prostor je
odprt za potrošnike in uporabnike storitev) do 31.
decembra 2020. Višina
dodeljene pomoči na podlagi
tega razpisa ne bo presegala
petdeset odstotkov upravičenih stroškov. Upravičen
strošek je neto najemnina,
pri čemer se sofinancira največ štiri evre na kvadratni
meter na mesec in skupno
največ šest tisoč evrov za
posamezni poslovni prostor.
Predvidena višina razpisa-

nih sredstev je 15.300 evrov
za posamezno leto.
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki
posamezniki ter mikro, mala
in srednje velika podjetja, ki
so organizirana kot gospodarske družbe, ter zavodi, ki
bodo na podlagi sklenjene
najemne pogodbe izvajali
dejavnost v poslovnih prostorih na ožjem območju starega Kranja. Prijavijo se lahko
bodoči najemniki poslovnih
prostorov na ožjem območju
starega Kranja, ki bodo v do
sedaj praznih poslovnih prostorih (na dan objave razpisa
je prostor prazen) opravljali
gospodarsko dejavnost in
imajo sklenjeno najemno
pogodbo ali jo bodo sklenili v
letu 2019. Prednost do sofinanciranja bodo imeli ponudniki s področja maloprodaje. Prejemniki subvencije se
zavežejo, da bodo po končanem obdobju prejemanja
subvencije (po 31. decembru
2020) v poslovnem prostoru
izvajali dejavnost vsaj še 12
mesecev.

Državni javni razpis na področju kulture
Kranj – Ministrstvo za kulturo RS na svojih spletnih straneh
objavlja javni razpis za izbor operacij Podporno okolje za
delovanje na področju kulture 2019. Sredstva so namenjena
za sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja
za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebno starejših od
petdeset let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo
pod ISCED 3 (manj od poklicne kvalifikacije) ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve. Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki
so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter delujejo
na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne
pogoje za sodelovanje na razpisu. Rok za oddajo vlog za
dodelitev sredstev je 15. marec 2019. Ministrstvo priporoča,
da se prijavitelji udeležijo informativne delavnice, ki bo
potekala 1. marca 2019 v prostorih ministrstva, Maistrova
10, Ljubljana, sejna soba v pritličju, ob 9. uri. Več informacij
je na povezavi: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_
razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1909;
okvirni povzetek razpisa je na spletni strani občine www.
kranj.si (pod zavihkom Mestne novice).
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EPK vabi k sodelovanju
Kranj skupaj z Gorenjsko kandidira za evropsko prestolnico kulture 2025. Projektna skupina, ki
pripravlja obsežno prijavo, v ta namen išče posameznike ali skupine, ki želijo v projekt prispevati svoj
čas in znanje.
Kranj – Ob vseh aktivnostih,
ki jih skupina pripravlja
(delovna srečanja, kulturni
in izobraževalni dogodki,
strokovne delavnice), namreč vzporedno identificira
programske partnerje in
posameznike, ki delujejo v
kulturi. V razširjeni skupnosti, ki bo sledila cilju povezati gorenjska mesta, iščejo
posameznike, ki imajo določena operativna znanja, ki
niso nujno usmerjena zgolj
v kulturo, pač pa tudi v področje kreative, sociologije,
zgodovine ipd. Povabilo k
sodelovanju in vprašalnik
sta objavljena na povezavi:
http://skrci.me/epk2025.
Zainteresirani lahko svojo
prijavo oddajo do 1. marca.
Projektna skupina želi z raz-

pisom v prvo vrsto postaviti
prebivalce gorenjskih mest
in obiskovalce kulturnih
dogodkov, da postanejo
ambasadorji mesta in kulturnega življenja ter skupnosti, v kateri živijo, ter da
prostovoljno in z željo po
kulturnem in urbanem razvoju Kranja in regije postanejo glasniki kandidature.
Evropsko prestolnico kulture morajo tako v prvi vrsti
začutiti prebivalci Gorenjske in se z njo poistovetiti.
Pod sloganom ∞končno
Kranj 2025 se sicer projektna skupina zavzema za dva
cilja: uspešno pripraviti in
oddati zmagovalno prijavo,
ki bo Kranju in regiji omogočila, da se v obdobju od
2020 do 2026 (in dlje) pos-

tavi na kulturni zemljevid
Evrope, ter povezati razpršene projekte različnih organizacij v eno zgodbo s skupno
vizijo, ki bo že do leta 2020
služila razvoju regije.
"Ker smo skupina različnih
posameznikov s področja
kulture, regionalni razvoj
enačimo z močnim programom kulture, ki generira
napredek v družbi. 'Pro-

gram kulture' moramo
razumeti kot večletno kulturno strategijo regije, prav
tako pa želimo 'kulturo'
razumeti najširše. To je kultura, ki je in bo skozi čas
oblikovala prostor Gorenjske, ki je že danes kulturna
regija," so še zapisali v projektni skupini Kranja za
naziv evropske prestolnice
kulture (EPK) 2025.

Pomoči za kmetijstvo v letošnjem letu
Kranj – Mestna občina Kranj
je v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 10/19; 15. 2.
2019) objavila javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Mestni občini
Kranj v letu 2019 v skupni
višini 183.400 evrov.
Javni razpis obsega ukrepe
na področju pridelave kmetijskih proizvodov (pomoč za
naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko

proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za
naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih), ukrepa
na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva
(pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost
na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu)
ter ostala ukrepa (podpora
šolanju na poklicnih in sred-

Naknadne volitve na
Golniku

Festival mimoze v Kranju

Golinik – V Krajevni skupnosti Golnik v Mestni občini
Kranj bodo v nedeljo, 3.
marca, potekale naknadne
volitve v svet krajevne skupnosti, saj na rednih volitvah
v letu 2018 in naknadnih
volitvah januarja letos ni
bilo (dovolj) kandidatov za
člane sveta navedene krajevne skupnosti. Glasovanje bo
potekalo kot običajno od 7.
do 19. ure, predčasno glasovanje pa bo možno v sredo,
27. februarja 2019, med 7. in
19. uro v avli Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1.

Kranj – Obiskovalci mestnega središča so si lahko konec
januarja ogledali sprevod
pihalnega orkestra z mažoretkami, klovni in drugimi
pustnimi šemami pobratenega črnogorskega mesta
Hercegnovi, ki je v Kranj
prvič pripeljal Festival
mimoze.

nješolskih kmetijskih in
gozdarskih programih, podpora delovanju društev s
področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja).
Razpisna dokumentacija je
dosegljiva v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v
času uradnih ur in na spletni strani Mestne občine
Kranj www.kranj.si (rubrika
Javni razpisi, naročila).
Informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko dobite na
Mestni občini Kranj, Uradu
za gospodarstvo in GJS,

Praznični dogodek pripravljajo v čast cvetenju mimoz.
Potem ko je karavana hercegnovškega pihalnega orkestra,
mažoretk in pustnih mask že
gostovala na Dunaju, v Beogradu, Zlatiboru, Višegradu
in Bijeljini, so poskrbeli za
festivalsko vzdušje še v kranjskem mestnem središču.

Odziv na sklepe zbora
skupnosti Stražišče
Kranj – Mestna uprava Kranj
je na svoji spletni strani
(www.kranj.si) objavila
odziv na sklepe zbora skupnosti Stražišče. Kot je znano, je 15. januarja v tej mestni četrti potekal zbor krajanov, na katerem so od Mestne občine Kranj zahtevali
odziv na problematiko Industrijske cone Laze na njihovem območju.

Gostovanje Festivala mimoze na ulicah starega Kranja

soba št. 195, Slovenski trg 1,
Kranj, ali na tel. št. 04/23 73
130, kontaktna oseba je Barbara Čirič, e-pošta barbara.
ciric@kranj.si. Vloge s predpisano dokumentacijo
morajo biti oddane za ukrepe pod točkami II, IV, V, VI
(naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo, ohranjanje
kulturne dediščine, naložbe
v dopolnilne dejavnosti,
investicije za varno delo v
gozdu) najkasneje do 17.
aprila 2019, za vse preostale
ukrepe pa najkasneje do 11.
septembra 2019.

Kranj in Hercegnovi 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 ustvarjalcev obeh mest.
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Občinske novice

Obeta se obnova Delavskega mostu
Po zaključku obnove in odprtju nadvoza nad Savskim otokom naj bi se že v marcu začela obnova Delavskega mostu. S kranjskim podžupanom Janezom
Černetom sva se pogovarjala tudi o novih priložnostih za gradnjo stanovanj ter drugem aktualnem dogajanju v občini.
Vilma Stanovnik

most in rekonstrukcijo ceste, temveč tudi za ureditev
celotne kanalizacije, daljnovodov, bankin Save, škarp in
podobno. Na Stanovanjskem skladu so sicer pripravili projekt, večina zemljišč
na tem območju je v njihovi
lasti, vendar pa je občina pri
tem projektu glavni partner.
Se pa bojim, da bi bil naš
vložek precej več kot 7,8 milijona evrov."

Nadvoz nad Savskim otokom oziroma kranjska obvoznica sta zaprta že od septembra, glede na potek del
pa se mnogi sprašujejo, ali
bo v začetku marca res spet
odprta. Kakšne so vaše informacije?
"Naši podatki so, da bo obnova predvidoma končana
8. marca. Je pa res, da občina nad tem nima nadzora,
saj gre za državno cesto. Povem lahko le, da smo na zadnjem skupnem sestanku
dobili odgovor, da gre vse po
načrtih."
Obeta se tudi obnova Delavskega mostu. Kdaj naj bi
se začela in kako naj bi potekala? Ali so predvidene
zapore?
"Takoj po tem oziroma približno deset dni po tem, ko
se bo znova sprostil promet
po zahodni obvoznici, naj bi
se začela obnova Delavskega
mostu. Tam bodo dela potekala le ob delni zapori, saj
ne bodo zaprti vsi štirje pasovi hkrati, temveč le dva.
Zato predvidevamo, da ta
zapora ne bo tako zelo moteča, kot je sedanja. Sicer pa
dela na Delavskem mostu
potekajo že skoraj po leta,
vendar nam niso vidna, saj
potekajo pod mostom."
Tudi krožišče v Bitnjah in
večje na Primskovem naj bi
gradili v tem letu. Že veste,
kdaj?
"Imamo informacije, da naj
bi obnova Delavskega mostu, hkrati pa tudi rekonstrukcija krožišča pri Mercatorju na Primskovem in izgradnja krožišča v Bitnjah
potekale eno leto oziroma
do marca leta 2020. Tako
bodo na eni najbolj prometnih cest hkrati tri gradbišča, kar zagotovo pomeni,
da bo vsaj občasno promet
gotovo otežen. Trenutno sicer težko povem, kdaj točno
se bosta začeli prenova na
Primskovem ter gradnja
krožišča v Bitnjah, saj javno
naročilo še ni zaključeno.
Vseeno predvidevamo, da
bo kmalu."
Dejstvo je, da so vse načrtovane investicije potrebne,
kaj pa bo za občino pri tem
največji izziv?
"Ne želimo ponoviti napake,
ki je bila storjena ob začetku
obnove Savskega otoka. S
tem mislim zlasti to, da prebivalci o začetku in poteku
del niso bili dosti zgodaj in
dovolj natančno obveščeni.
Zato se že dogovarjamo tako
s policijo kot Direkcijo RS za
infrastrukturo in ministrstvom. Občane želimo pravočasno obveščati, kaj obnove pomenijo za njihovo vsakodnevno pot od doma v

Podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe / Foto: Gorazd Kavčič
službo in drugam. Pripravljamo tako spletne objave
kot objave v ostalih medijih."

Spremembe pri gasilcih
V zadnjem času je bilo veliko govora tudi o novem odloku glede organiziranosti
javnega zavoda Gasilsko reševalna služba. Za kakšne
spremembe gre?
"Ta odlok je že precej star in
je bil v podobni obliki v prvem branju sprejet že pred
leti. Vzrok za predlagane
spremembe je bilo dejstvo,
da je bil neusklajen z zakonodajo. Zakaj je takrat obtičal v predalu, težko sodim,
trenutno pa mislim, da se
prah v javnosti in v mestnem svetu ne dviguje zaradi odloka, pač pa zato, ker
istočasno poteka razpis za
direktorja javnega zavoda
Gasilsko reševalna služba
Kranj. Bistvo odloka je zgolj
usklajevanje z zakonodajo.
Hkrati skušamo odlok
uskladiti tudi z odloki ostalih javnih zavodov, kar pomeni, da bi bila podobna
struktura sveta zavoda, podoben naj bi bil postopek
izbire direktorja in drugo.
Želimo si, da bi javni zavodi
delovali podobno, čeprav se
hkrati zavedamo, da ima
vsak določene posebnosti, ki
jih je treba upoštevati."
Na februarski seji mestnega
sveta je bilo največ časa namenjenega dogovarjanju
glede projekta Kranjska klobasa fest. Kakšno je vaše
mnenje?
"Naj povem, da je Zavod za
turizem in kulturo že lani
začel razvijati ta produkt.
Nekaj pomislekov glede organizacije je bilo zato, ker je
podoben festival pripravljal
Jezeršek, a ga je opustil.
Menda letos v Medvodah
znova bo. Tudi mi mislimo,
da bi ga bilo vredno organi-

zirati. Res pa je, da v kranjski občini za prireditve letno
namenimo okoli sedemsto
tisoč evrov, zato ni potrebe,
da bi sredstva, kot je bilo
predlagano, namenili iz investicijskih stroškov. To bi
pomenilo ogrožanje izgradnje kanalizacije, za katero
so bila pridobljena evropska
sredstva. Mislim tudi, da ne
bi bilo prav zabave postavljati pred osnovni standard, ki
ga želimo zagotavljati prebivalcem."
Svetniki so sprejeli tudi
novo ceno pomoči na domu,
razliko pa bo plačala občina.
Zakaj?
"Občina je prevzela ves strošek povišanja nase, saj smo
šli s tem naproti pomoči starejšim. Tako za uporabnike
cena ostaja enaka že od leta
2015. Dejstvo je, da gredo
stroški povsod navzgor,
vzrok temu pa je povišanje
plač v javnem sektorju."
Kako lahko občina pomaga
Zdravstvenemu domu Kranj
pri zadregah glede družinskih zdravnikov, kar je trenutno pereče vprašanje?
"Žal imamo pri tem zelo
zvezane roke, čeprav je tudi
občina eden od ustanoviteljev Osnovnega zdravstva
Gorenjske (OZG). Pristojnosti so skoraj vse na ministrstvu za zdravstvo. Z županom sva bila na sestanku v
Zdravstvenem domu Kranj,
kjer so naju seznanili s problematiko, od pomanjkanja
zdravnikov družinske medicine do prostorske problematike. Zdravstveni dom je
postal precej premajhen in
upam, da se tu ponuja rešitev. Na področju stare reševalne postaje naj bi se postavil nov objekt, kjer bodo prostor dobile tudi Gorenjske
lekarne. Z izgradnjo podzemskih garaž naj bi dobili

tudi nova potrebna parkirna
mesta. Na občini smo pripravili tudi dve pismi, ki
smo jih poslali na ministrstvo za zdravje. Z njima jih
pozivamo k izboljšanju razmer glede pomanjkanja
zdravnikov, vendar pa se
mladi očitno ne odločajo za
družinske zdravnike in občina na to pač nima vpliva."

Gradnja stanovanj
V Kranju je vedno bolj aktualna tudi stanovanjska problematika. V občini je nekaj
sosesk, kjer naj bi se gradila
nova stanovanja. Najbolj aktualni sta na Mlaki in Ob
Savi. Kako kaže?
"Za Mlako smo iz medijev
izvedeli, da je civilna iniciativa proti prostorskim planom vložila tožbo. Mestni
svet je namreč sprejel Občinski podrobni prostorski
načrt (OPPN), nekdanji župan pa je tik pred predajo
funkcije novemu županu
podpisal pogodbo za komunalno opremljanje zemljišč.
Moje mnenje je, da je investitor slabo seznanil krajane, za kakšno naselje gre, in
mnogi mislijo, da gre za sprva predvideno večjo poselitev. Ta se je nato zmanjšala
za več kot polovico, očitno
pa se civilna iniciativa z nameravano gradnjo ne strinja
in se je odločila za tožbo.
Razumem njihove pomisleke, malce pa pogrešam njihovo sodelovanje z novo občinsko upravo. Glede soseske Ob Savi sva imela z županom sestanek z direktorjem Stanovanjskega sklada.
Tudi tam nekaterim okoliškim prebivalcem ni všeč
prostor za gradnjo. Problem, ki ga pri tem projektu
vidim jaz, pa je, da bi morala občina za projekt zagotoviti 7,8 milijona evrov, da se
področje uredi kot primero
za novo naselje. Ne gre le za

Je še aktualen tako imenovani projekt Kozolci ali katera
od drugih možnosti za gradnjo?
"Kozolci so očitno znova postali zanimivi, saj se je pojavil eden od zasebnih vlagateljev. Če je dejansko resen,
sem zelo vesel, saj v Kranju
res primanjkuje tako lastniških stanovanj kot tistih za
najem. Več informacij o tem
bomo dobili naslednji mesec. Prav tako me veseli, da
je zanimanje za gradnjo na
Stari Savi, sedanjem prodnatem parkirišču. Projekt
je zelo lep in tudi zelo dober, ker bi Kranj pridobil
tudi okoli sedemsto parkirišč pod zemljo, prav tako je
možnost za novo koncertno
dvorano. Ogledali smo si
tudi že stavbo Globusa, ki je
za občino gotovo zanimiva
in bi lahko pomenila središče pri projektu Evropske
prestolnice kulture. Nove
prostore potrebuje tudi knjižnica, ki postaja utesnjena.
Ker je del Globusa v stečajni
masi, največji upnik pa je
Gorenjska banka, imajo interes, da to prodajo. Je pa še
nekaj lokalov v lasti drugih,
zato je projekt vprašljiv, saj
občina želi imeti večino
stavbe."

Problematika Laz
Aktualno je tudi urejanje Industrijske cone Laze (IC).
Po zboru krajanov v Stražišču ste pripravili odgovore o
možnosti ureditve razmer.
Kakšen je odziv civilne iniciative?
"V odgovoru na sklepe zbora krajanov smo predstavili
pristojnosti in zmožnosti
občine na kratek rok. Vseeno pa se nova občinska
oblast pri tem ni ustavila,
ampak se aktivno posvečamo tej problematiki. Zavedamo se problema in ga nikakor ne jemljemo z levo
roko. Pozvali smo ministra
za okolje in prostor Jureta
Lebna, da se oglasi v Kranju,
da obiščemo Laze in mu na
licu mesta predstavimo problematiko. Prek njih upamo
na večjo aktivnost agencije
ARSO in na očiščenje zakopanega odlagališča iz sedemdesetih let. Prav tako
smo se z Gasilsko reševalno
službo Kranj dogovorili za
izvedbo gasilske vaje v maju.
Kljub več problemom misli-

mo, da je izgradnja kanalizacije prav stvar, ki jo je treba rešiti, a je zadeva ustavljena zaradi pritožbe društva Alpe Adria Green. Po
izgradnji bodo podjetja v
Industrijski coni Laze primorana v priklop in izgradnjo čistilnih naprav. Tako
bo v kanalizacijo lahko tekla
samo čista voda. Bojazni, da
bodo v kanalizacijo na Ješetovi tekle strupene snovi, so
torej neupravičene. Problema enokanalne kanalizacije
na Ješetovi se zavedamo, a
to je neodvisen problem od
kanalizacije v IC Laze. Absolutno jo želimo na Ješetovi
nadgraditi, a to ne more biti
kratkoročna prioriteta. Večina ne ve, ampak v občini
imamo tudi naselje, ki je
brez pitne vode, nekatera so
brez asfalta, brez pločnikov,
javne razsvetljave."
Problem v Stražišču je tudi
cesta. Kdaj naj bi se gradila
predlagana obvoznica?
"Predlagana zahodna kranjska obvoznica je tretja po
prioritetah kranjskih obvoznic. Ne glede na rast prometa na Ješetovi ulici je dejstvo,
da promet na vzhodni in severni strani raste na tretjo
potenco. Trenutno je občina
v fazi planiranja OPN, kjer
se v prostor umeščajo tudi
cestne rešitve za Laze. Žal ti
prostorski postopki trajajo
in težko določimo točne datume. Za razbremenitev
škofjeloškega prometa prek
Jošta z Občino Škofja Loka
peljemo skupni projekt povezovalne ceste med Trato
in Jeprco."
V Lazah nočejo več industrije oziroma zahtevajo reden
nadzor. Kako boste reševali
ta problem?
"Zahtevani sporazumni terminski načrt preselitve podjetij je želja vseh nas, ki pa
je zelo težko uresničljiva, saj
zahteva, kot že ime pove,
sporazum tudi z vsemi podjetji. Z županom sva se v
kratkem času od prevzema
funkcije sestala z večino
podjetnikov, ki delujejo v
Lazah. Vsi trdijo, da delujejo
v skladu z zakonodajo in si
želijo razumne rešitve problema. T. i. on-line monitoring v industrijskih conah
navadno postavijo okoljsko
zavedna podjetja sama. Na
začetku naj bi poskrbeli za
monitoring odpadnih voda,
nato pa v sodelovanju s podjetji tudi stalni monitoring
zraka in tal. Lahko rečem,
da če bi imeli čarobno paličico, bi IC izginila prvi dan.
Tako pa si želimo konstruktivnega sodelovanja z vsemi,
tudi s CI, ki pa nikakor ne
bo steklo brez njihove pripravljenosti na dialog. Za
zaupanje in konstruktiven
dialog sta potrebna dva."
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Občinske novice
Počistimo pasje iztrebke Ni prostora za dolgčas
Kranj – Krajevna skupnost
Center je v sodelovanju z
Mestno upravo Kranj pripravila akcijo, s katero želi
dvigniti zavest o pobiranju
pasjih iztrebkov. To je kljub
številnim akcijam še vedno
problematično.
Pospraviti za svojim psom
ni težko, če se zavedamo
lastne odgovornosti: potrebujemo samo kanček nesebičnosti ter vrečke za pobiranje iztrebkov. Polno vrečko lahko odvržemo v vsak
javni koš za mešane odpadke, so sporočili z Mestne
uprave Kranj. Pri tem opozarjajo, da pasji iztrebki lahko vsebujejo veliko število
bakterij, gliste, trakulje in

druge parazite, ki lahko človeku povzročijo resne zdravstvene težave. Okužijo se
lahko otroci, starejši ljudje
kot tudi druge živali. Ob
rednem pobiranju in spremljanju iztrebkov hitreje
opazimo spremembe, ki
kažejo na zdravstveno stanje
psa. Akciji so se pridružili
tudi mestni redarji, ki bodo
začeli izvajati poostren nadzor. Skrbniki psov, ki ne
bodo opremljeni z vrečkami
oziroma ne bodo pobirali
iztrebkov, tvegajo izrek globe v višini sto evrov.
Naj bo mesto prijetno za vse
uporabnike, le tako bomo
lahko živeli v sožitju ljudi in
živali.

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2,
Uradni list RS, št. 61/2017), 22. člena Statuta Mestna občine
Kranj (UPB-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2017,
70/2018) ter Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta območja
Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (Uradni list RS, št. 66/2018)
župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBMOČJA
ČI2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH

Kranj – V letošnjih zimskih
počitnicah bodo šolarji in
dijaki lahko izbirali med res
zelo raznoliko ponudbo
dogodkov in aktivnosti.
Tako bo v Ledeni dvorani
Zlato polje možno brezplačno drsati, še vedno pa je
moč drsati tudi na Slovenskem trgu.
Zavod za šport Kranj vabi
na Počitniška čofotanja v
otroški bazen, ljudska univerza pripravlja brezplačne
delavnice za otroke od
šestega do dvanajstega leta
starosti.
Če vas zanimajo borilne veščine, si lahko ogledate program Akademije gibanja in
veščin.
V Škrlovcu so pripravili
poseben program za vsak
dan posebej, od kulinarične delavnice, zimskega

športnega dne do bowlinga.
Društvo prijateljev mladine
ponuja tečaj joge in učenje
različnih plesov. Tudi Mestna knjižnica Kranj vabi na
številne dogodke, med njimi na predstavo Peter Klepec, delavnico zabavne znanosti, animacijsko delavnico Naredi svojo risanko,
pravljične ure, igranje družabnih iger in še mnogo
več.
Zveza ustvarjalnih društev
vabi na dogodke v Krice krace in Stolp Pungert. Ne
bodo manjkale lutkovne
predstave in ustvarjalne
delavnice. Tudi Stolp Pungert pripravlja vrsto zanimivih delavnic različnih
ustvarjalcev.
Podrobni programi so objavljeni na spletni strani Mestne
občine Kranj www.kranj.si.

Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO
in 61/17 – ZUreP-2), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 30/2017, UPB-1) ter Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za naselje 8
stanovanjskih hiš Na gozdni jasi (Uradni list RS, št. 35/2018 z
dne 25. 5. 2018) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM

I.

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi
ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi

Dopolnjen osnutek SD2 OPPN Či2 bo javno razgrnjen od 4.
marca 2019 do 4. aprila 2019 v času uradnih ur, v prostorih
Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje),
Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani občine http://
www.kranj.si.
III.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD2 OPPN Či2 bo
potekala v sredo, 27. marca 2019, ob 16.00 v stavbi Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.
IV.
Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na tekstualni in
grafični del odloka. V grafičnem delu se opredeli nova funkcionalna enota oz. podcelota A3, v tekstualnem delu pa se za
predmetno funkcionalno enoto predpiše program dejavnosti,
rešitve glede umeščanja objektov in površin ter pogoji in
usmeritve za projektiranje in gradnjo. V sklopu postopka sprememb in dopolnitev se posamezne vsebine podrobnega prostorskega načrta dopolni skladno z zahtevami nosilcev urejanja prostora. Območje obsega celotni zemljiški parceli: 119/5,
120/13, vse v k. o. 2123 Čirče.
V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku SD2 OPPN Či2.
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 4. aprila 2019
podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg
1, 4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev SD2
OPPN Či2« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega
osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi (v nadaljevanju OPPN Na gozdni jasi), ki ga je januarja 2019 izdelala družba Mega team, d. o. o., Kranj.
II.
Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno od 4. marca 2019
do 4. aprila 2019 v času uradnih ur v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg
1, 4000 Kranj in na spletni strani http://www.kranj.si.
III.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo potekala v sredo, 3. aprila 2019, ob 16. uri v stavbi Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 9.
IV.
Vsebina OPPN Na gozdni jasi predvideva gradnjo 8 stanovanjskih hiš s pripadajočo infrastrukturo. Območje OPPN obsega del
EUP z oznako SR 5 – Sse, in sicer zemljišča 734/8, 734/9 in 734/10,
vse k. o. Kokrica, ki so nastala s parcelacijo zemljišča parc. št.
734/7, k. o. Kokrica, oz. po Sklepu o začetku priprave OPPN Na
gozdni jasi zemljišča parc. št. 734/3, 734/5 in 734/6, vse k. o.
Kokrica. Velikost ureditvenega območja je cca 5710 m2.
V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe
in predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN Na gozdni jasi.
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 4. aprila 2019
podajo pisno in ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov:
Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg
1, 4000 Kranj s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN
Na gozdni jasi« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

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

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

Številka: 350-76/2018
Datum: 12. 2. 2019

Številka: 350-36/2018-6 (48/15)
Kranj: 13. 2. 2019

Matjaž Rakovec
Župan

Vprašanje: Delavski most
Spoštovani, opazila sem, da
se izvajajo popravljalna
dela na Delavskem mostu.
Predlagam, da se ob tej priložnosti obnovijo tudi table, na katerih je pisalo
Delavski most. Na desnem
bregu je kar nekaj časa ena
ležala na tleh, nato pa jo je
nekdo odstranil, verjetno
kakšen zbiralec barvnih
kovin. Na levem bregu pa
je zanemarjena tabla skrita
za grmovjem. Bodimo
ponosni na delavstvo, ki je
sooblikovalo današnji
Kranj. Hvala, če boste upoštevali moj predlog.
Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Spoštovani, obnova mostu
se bo res pričela v prvih
pomladnih dneh. Upravljavca ceste smo pozvali k označitvi mosta. Hvala za pobudo in lep dan.

Vprašanje: Železo na
železniški postaji

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev drugih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega
načrta območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (v nadaljevanju SD2 OPPN Či2), ki ga je v januarju 2019 izdelalo podjetje Domplan, d. d., Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta
UD/496-108/18.
II.

Kotiček KrPovej

Matjaž Rakovec
ŽUPAN

Na avtobusni postaji v Kranju so jeseni na postajališču

št. 10 (za Ljubljano) in št. 1
(za Škofjo Loko) zabetonirali plošče, kjer naj bi postavili
nadstreške za čakajoče potnike. Menda je to delala
Komunala Kranj? Sedaj na
teh zabetoniranih ploščah
štrli iz tal železje. Čeprav je
zakrivljeno, predstavlja res
veliko nevarnost za vse pešce, da se spotaknejo. Tudi
sama sem pred dnevi na
postajališču za Škofjo Loko
zvečer v temi z nogo brcnila
v železo in poškodovala
čevelj. Na srečo nisem padla. V izogib drugim nesrečam menim, da bi to štrleče
železje morali izvajalci del
zaščititi do takrat, ko bodo
dela opravili naprej. Da železje samo zakrivijo, še ni
rešitev, ker ga mladina dnevno spet zbrca pokonci. Prosim za razumevanje in posredovanje predloga izvajalcu
del. Hvala.
Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Spoštovani, hvala za opozorilo. Izvajalca smo pozvali k
saniranju zadeve in je
območje že uredil.

Skrb za zapuščene živali
Kranj – Mestna občina Kranj
bo z namenom, da se preprečita nekontrolirano razmnoževanje zapuščenih mačk in
širjenje morebitnih bolezni,
od 25. februarja do 8. marca
2019 izvajala pomladno akcijo sterilizacije oziroma kastracije brezdomnih, prostoživečih mačk na območju mestne občine Kranj. Živali bodo
po posegu označene. Akcija
bo potekala v sodelovanju s
pogodbenim Zavetiščem
Perun na Blejski Dobravi,
Branko Pirc, s. p., in pogodbeno veterinarsko ambulanto
Medicovet, d. o. o.
Kdor ve za lokacije na območju mestne občine Kranj,
kjer se zadržujejo zapuščene živali, naj to sporoči na
telefonsko številko 04/2373
130 (Barbara Čirič).
Da bi število zapuščenih
mačk učinkoviteje zmanjšali, bo Mestna občina
Kranj izvajala še dodatni
preventivni ukrep, in sicer
sofinanciranje sterilizacije

in kastracije lastniških živali v višini dvajset evrov na
žival. Občani z območja
kranjske občine lahko ugodnejšo ceno posega izkoristijo do porabe sredstev pri
izvajalcih veterinarskih storitev Medicovet – Veterinarska ambulanta, Veterina
Kranj – Veterinarska ambulanta 4 tačke in Veterinarska praksa Tenetiše.
Ponovno pa na mestni
občini poudarjajo, da se
problematika zapuščenih
mačk hitreje rešuje tudi z
odgovornim ravnanjem
občanov. Tako prosijo, da
hranite le tiste mačke, za
katere ste pripravljeni poskrbeti tudi sicer (sterilizacija, kastracija, obisk veterinarja). Sterilizirajte in kastrirajte svoje živali ter se
tako izognite rojstvu nezaželenih mladičev. Zavedajte se, da imeti žival pomeni
odgovornost in skrb, ki
vam bo povrnjena z ljubeznijo in toplino.

Pozornost ljudem s posebnimi potrebami
Kranj – Na Mestni občini Kranj je potekal prvi sestanek na
temo problematike oseb s posebnimi potrebami. Pri tem je
podžupan Janez Černe predstavil namen in potrebo po ustanovitvi komisije, ki bo opozorila na težave, ki se pojavljajo v
vsakdanjem življenju pri osebah s posebnimi potrebami.
Težave bodo reševali z dialogom, ki je nujno potreben, in s
tem posledično vzpostavili boljše okolje za življenje v MO
Kranj. Predstavniki organizacij so predstavili različne probleme, s katerimi se srečujejo, in potrebo po sodelovanju.
Dogovorjeno je bilo, da se ustanovi Komisija za osebe s
posebnimi potrebami, ki jo imenuje župan. Sestavljali jo
bodo predstavniki organizacij z območja kranjske občine, ki
delajo z osebami s posebnimi potrebami. Sestanki komisije
bodo potekali vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 13.30. Prvi
uradni sestanek je predviden 4. marca. V komisiji bo sodelovala tudi Tjaša Filipčič, strokovnjakinja s področja dela z
osebami s posebnimi potrebami in profesorica na Pedagoški fakulteti ljubljanske univerze.
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Deset let Erasmusa
za mlade podjetnike
Program Erasmus letos obeležuje desetletnico obstoja, v tem času je v njem sodelovalo skoraj dvanajst
tisoč mladih oziroma potencialnih podjetnikov in več kot sedem tisoč izkušenih podjetnikov mentorjev.
Kranj – BSC Kranj je prejel
odlično novico – potrjen je
projekt Practyce V programa
Erasmus za mlade podjetnike. Projekt bo naslednja tri
leta omogočal potencialnim
podjetnikom in podjetnikom
začetnikom izmenjave v tujini pri izkušenih podjetnikih.
V preteklosti so mnogi udeleženci prek izmenjave pridobili nova, praktična znanja
pri izkušenih podjetnikih v
drugih državah Evropske
unije, lažji je bil dostop do
novih trgov in iskanje tujih
poslovnih partnerjev.
Poleg tega program letos
obeležuje deseto obletnico
obstoja, v tem času pa je v
programu sodelovalo že
11.959 mladih oziroma potencialnih podjetnikov in
7088 izkušenih podjetnikov
mentorjev. Najbolj zaželena
destinacija za mlade podjetnike je Španija, kamor se je
v desetih letih odpravilo
1488 mladih podjetnikov,
na drugem mestu je Italija s
1033 sprejetimi podjetniki,
sledijo jima Velika Britanija,
Nemčija in Belgija.
Vsi, ki imate dobro podjetniško idejo ali željo po malo
drugačni izkušnji, se lahko v
program prijavite na spletni

Vsi, ki imate dobro podjetniško idejo ali željo po
malo drugačni izkušnji, se lahko v program
prijavite na spletni strani Erasmus za mlade
podjetnike. Na isti spletni strani se lahko
prijavite tudi tisti podjetniki, ki imate podjetje
že več kot tri leta oz. ste izkušeni podjetniki in
imate mentorsko žilico ter si želite na poslovni
poti pomagati perspektivnemu podjetniku.
strani Erasmus za mlade
podjetnike. Na isti spletni
strani se lahko prijavite tudi
tisti podjetniki, ki imate
podjetje že več kot tri leta
oz. ste izkušeni podjetniki
in imate mentorsko žilico
ter si želite na poslovni poti
pomagati perspektivnemu
podjetniku.

Več informacij o programu
lahko dobite v Kovačnici (Župančičeva ulica 22, Kranj) v
času uradnih ur, na spletni
strani programa ali po telefonu oziroma e-pošti: 04 28 17
248 ali nives.justin@bsc-kranj.si (Nives) in 04 77 77
252 ali nastija.podobnik@
bsc-kranj.si (Nastija).

Predstavljamo še nekaj potencialnih mentorjev iz ene
najbolj zaželenih destinacij
– Belgije, ki so pripravljeni
gostiti mlade podjetnike. Za
tiste, ki vas zanima, kako
vzpostaviti in ohranjati
coworking ter kako zgraditi
podjetniški ekosistem, vas v
bazi čaka podjetje Transforma bxl. Če ste bolj domači v
informacijsko-tehnoloških
rešitvah, aplikacijah in računalniški opremi, preverite spletno stran podjetja Veriflix. Če si želite (več) znanja in izkušenj s področja
organizacije prevozov in logistike, vam je na voljo
mentor iz podjetja PiggyBee. Tisti, ki vam je blizu
psihologija, lahko izkušnje
s tega področja pridobivate
pri podjetju Jos é Antonio
Arranz Consulta de Psicologia. Če bi želeli nadgraditi
svoje znanje v strateškem
načrtovanju in rešitvah za
podjetja, bo morda podjetje
Ianus Group pravo za vas.
Izkušnje lahko nabirate
tudi pri agenciji Efluenz za
povezovanje družbenih
omrežij in vplivnežev (influencerjev) s podjetji, ki si
želijo oglaševanja po omenjenih kanalih.

Umreti mora človek;
človeštvo ne, živi
naprej skozi rodove,
kar človek zanj stori.
(France Prešeren,
prevod iz nemščine Kajetan Kovič)
Za vedno smo se poslovili od

Andreja
Babiča,
častnega občana
mestne občine Kranj

Andrej Babič je poklicno pot začel kot tajnik Krajevnega
odbora Britof - Suha, kmalu je ustanovil trgovsko podjetje
Britof Kokrica Visoko, kot predsednik okrajne zadružne
zveze pa je bil najbolj zaslužen za gradnjo devetnajstih
zadružnih domov po Gorenjskem. Svoje poklicno življenje
je požrtvovalno posvetil turistični dejavnosti na Gorenjskem in v Sloveniji, kjer je na lokalni, regijski in republiški
ravni dosegel vidne uspehe, ki so pozitivno vplivali na razvoj slovenskega turizma.
Postal je prvi predsednik Krajevne skupnosti Primskovo
in bil več let predsednik komisije za urejanje kraja. Bil
je ustanovitelj Turistične zveze občine Kranj in soustanovitelj Gorenjske turistične zveze. Kar dvajset let je vodil Turistično patruljo Slovenije, bil predsednik nadzornega odbora Turistične zveze Jugoslavije, več zaporednih mandatov pa tudi predsednik Združenja borcev
NOB Kranj.
Bil je tudi prejemnik dveh zlatih plaket Združenja gostinstva in turizma Slovenije, plakete Turistične zveze Jugoslavije, reda dela z zlatim vencem, častnega znaka svobode Slovenije in zahvalne listine Krajevne skupnosti Primskovo ter številnih drugih priznanj.
Andrej Babič ima velike zasluge za ohranjanje spomina
na polpreteklo zgodovino in za krepitev domoljubja ter
predstavlja nedvomno enega najbolj žlahtnih promotorjev
mesta Kranj. Leta 2018 mu je Mestna občina Kranj podelila naziv častni občan.
Andreja Babiča bomo ohranili v globokem spominu.

Vpis predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2019/2020
Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od srede, 27. februarja, do petka, 8. marca 2019, v času uradnih ur.
Podatki za vpis v vrtec so objavljeni na spletnih straneh posameznih vrtcev. V spodnji tabeli so navedeni kontakti s telefonskimi številkami in e-naslovi.
VRTEC

Naslov

Telefon

Ulica Nikole Tesle 2, Kranj

04 20 19 200

Svetovalna služba

04 20 19 210
04 20 19 219
04 20 19 212
031 768 144
031 768 248
031 374 245
040 388 480

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

KRANJSKI VRTCI
Enota Najdihojca, Ulica Nikole Tesle 4, Kranj

031 768 340

Enota Mojca, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj

031 768 279

Enota Janina, Kebetova ulica 9, Kranj

031 768 061
031 768 144

Spletna stran

E-naslov

http://www.kranjski-vrtci.si/

info@kranjski-vrtci.si
marija.justin@kranjski-vrtci.si
andreja.pungartnik@kranjski-vrtci.si
anja.stipanovic@kranjski-vrtci.si
lucija.cernivec@kranjski-vrtci.si

Enota Živ Žav, Jernejeva ulica 14, Kranj

031 768 336

VVE pri OŠ Franceta Prešerna

Cesta na Brdo 45a, Kranj

04 20 10 369

https://www.sfpkr.si

greta.fister-stamulak@kranjski-vrtci.si
vrtec@sfpkr.si

VVE pri OŠ Orehek

Zasavska c. 53a, Kranj

04 20 19 500

http://www.osorehek-vrtec.si

alenka.hudobivnik@osorehek.si
polona.bogataj@osorehek.si

VVE pri OŠ Predoslje

Predoslje 17a, Kranj

04 28 10 400
04 28 10 415

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/

projekt2.skrpre@guest.arnes.si
sasa.pesrl@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Simona Jenka

Cesta XXXI. divizije 7a, Kranj

04 25 59 700

http://www.osjenka.si

darja.ahacic@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Stražišče

Šolska ulica 2, Kranj

04 231 44 94
04 270 03 24

http://www.o-strazisce.kr.edus.si/

os.strazisce@guest.arnes.si
vanja.trcek@guest.arnes.si

Zasebni vrtec Dobra teta, d. o. o.

PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, Kranj
PE Pri Dobri Tinci, Partizanska cesta 10, Kranj
PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska cesta 24d, Kranj

030 293 419
031 202 530

http://www.dobrateta.si/

info@dobrateta.si

Buan, d. o. o.

PE Zasebni vrtec Pod mavrico,
Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj

030 365 994

http://zasebnivrtecpodmavrico.si/

vrtec@zasebnivrtecpodmavrico.si

Čarobni svet, zasebni vrtec, d. o. o.

PE Mikujčki, Ljubljanska cesta 1, Kranj

059 024 914

https://www.carobni-svet.com/

info@carobni-svet.com

Vrtec Duhec, d. o. o.

Enota Kranj, Župančičeva ulica 22, Kranj

041 210 623

varstvo.duhec@gmail.com
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Aktualno
In memoriam

Marjan Bajt

Nova ekipa v stolpu
V Stolpu Pungert so z novo ekipo vstopili v novo sezono, ki prinaša pester program za otroke in družine.

(1949–2019)

Ana Šubic
Konec januarja se je nepričakovano od nas poslovil dolgoletni predsednik Mestnega odbora NSi v Kranju in nekdanji mestni svetnik Mestne občine Kranj Marjan Bajt. Marjan Bajt se je včlanil v Novo Slovenijo 28. avgusta 2000.
Ves čas svojega delovanja v stranki je bil aktiven član v
Mestnem odboru NSi Kranj, za kar je bil leta 2018 nagrajen z zlatim znakom NSi.
Z vstopom v kranjski mestni odbor je prinesel nov pogled na
delo v stranki. Svojo aktivnost je kot član Nove Slovenije
začel v Zavodu za šport v Kranju, kjer je bil član sveta
zavoda. V mandatu 2014–2018 pa mu je bilo zaupano tudi
predsedovanje svetu tega zavoda.
Leta 2014 je bil na listi NSi izvoljen za mestnega svetnika,
prevzel pa je tudi vlogo vodje svetniške skupine.
Na pobudo Marjana Bajta so leta 2010 v MO NSi Kranj
pripravili in izdali prvo številko internega glasila Izvir, ki
je izhajalo večkrat letno. Bil je njegov glavni urednik. V
MO NSi Kranj je bil zadolžen tudi za stike z mediji. Na
njegovo pobudo je bila v okviru Mestne občine Kranj ustanovljena Komisija varno kolesarim, v kateri je bil tudi podpredsednik. Prisoten je bil pri vseh aktivnostih, ki jih je
izvajala MO NSi Kranj v zvezi z državnozborskimi volitvami ali lokalnimi volitvami.
Marjana se bomo spominjali kot prijaznega, skromnega in
preudarnega človeka. S svojo umirjenostjo in tehtnimi razpravami v mestnem svetu je vedno deloval spravljivo in s
tem pomembno prispeval k prepoznavnosti stranke. Zelo ga
bomo pogrešali.
Vlasta Sagadin

Območna obrtno-podjetniška zbornica
Kranj se je konec prejšnjega leta vključila
v projekt ERASMUS + EM2 - EDUCATION
AND SQUARE MARGINALITY, ki bo trajal do 30. 9. 2020. Vodilni partner je CRAMARS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE iz
Italije, drugi pa so še iz Madžarske, Latvije
in Slovenije. Naša naloga (v sodelovanju z
Ljudsko univerzo Kranj) je izobraziti, pripraviti ljudi iz ranljivih skupin, da se lažje
zaposlijo, priučijo nekega poklica in pripravijo na delo. V prvi fazi bomo povezali
omenjene ljudi s podjetji, ki bi želeli sodelovati v projektu na kakršenkoli način – ali
bi želeli zaposliti človeka ali imajo dobro
prakso z zaposlitvijo ali jim lahko nudijo drugo pomoč. Prvo srečanje je bilo v
Budimpešti.
***
OOZ Kranj bo organizirala delavnico
KAKO POSTATI (ŠE BOLJ) USPEŠEN
PODJETNIK?, ki bo 13. marca 2019 od 12.
do 17. ure v sejni sobi OOZ Kranj. Ključne teme: postaviti lastno vizijo razvoja
podjetja; vodenje podjetja iz podjetniškega vidika; je učinkovito vse naloge delati

nekatere tudi plačljive zaradi
narave svoje vsebine. Vsak
teden bomo lahko prisluhnili dvema orkestroma: Družinski glasbeni orkester za
vse člane družin bo vodila
skladateljica Nataša Vester
Trseglav, Godalkanje pa
eden najboljših violinistov
zadnjega časa Bojan Cvetrežnik z mentorji," je povedala
Koširjeva. Uvajajo tudi tečaj
šivanja in multimedijsko
delavnico za mlade o uporabi
pametnih telefonov v fotografske in video namene.
"Pridružujejo se nam dekleta
z delavnic Tok ženske, ki so
namenjene damam vseh starosti, da delijo modrosti življenja ena z drugo. Družinska svetovalka Mojca Pavlič
Drnovšek bo v Krančkovi
igralnici pomagala družinam, za starše pa pripravljamo delavnice, ki jih bo vodila
bodoča družinska terapevtka
Pavlina Finžgar. V času delavnic bo za otroke skrbela
gozdna varuška, s katero
bodo krepili domišljijo pri
prosti igri v gozdu."

Kranj – Stolp Pungert po
novem deluje pod vodstvom
Zavoda Carnica, ki sicer
upravlja tudi Layerjevo hišo.
"V Stolpu Pungert smo se
zbrali akterji, ki zadnja leta
ustvarjamo program v različnih kulturnih in izobraževalnih institucijah mestnega
jedra. Pred seboj imamo tri
ključne cilje: da bi znotraj
Stolpa Pungert ustvarjalci
lahko rasli ob ustvarjanju,
da bi s tem omogočili obiskovalcem, da rastejo z nami,
in da bi na ta način poskrbeli za majhen premik na bolje v naši okolici in svetu nasploh," je poudarila Urška
Košir, vodja programa Stolpa Pungert. V ekipi so še
Jadranka Završnik, Mojca
Pavlič Drnovšek, Ada Trkulja, Pavlina Finžgar, Milica
Milič, Špela Parte, Tina Pernuš in Ksenija Ponikvar.
Ohranili so lepo sprejete Pravljične pripovedovalnice, ki
jih vodi Jadranka Završnik.
"Druge aktivnosti so nove,

Del ekipe: Ada Trkulja, Jadranka Završnik, Pavlina Finžgar,
Urška Košir, Špela Parte in Milica Milič / Foto: Tina Dokl
Med tednom med 16.30 in
18.30 ter ob sobotah od 10.
do 12. ure bo odprta Stolpova igralnica, na kateri bo
otroke čakala animatorka.
Vsak mesec se obetajo koncert za otroke in mladino,
odprtje otroške razstave,
zdrav Krančkov zajtrk in
glasbena delavnica za otroke
z motnjami v duševnem razvoju. Poleti bo mogoče prespati na Noči v Stolpu, prip-

ravili bodo večere pod zvezdami in spodbujali hojo v
hribe po Krančkovi transverzali. Posebno pozornost
bodo posvetili šestim praznikom: pustu, gregorjevemu, kresni noči, pripravili
bodo tudi praznik žetve v
okviru Živ žava na Pungertu, martinovanje za otroke
in Lučkin praznik. Več
informacij je na profilu Stolpa Pungert na Facebooku.

Gasilci z Brega ob Savi
imajo sodobno vozilo

sam?; 7 ključnih vprašanj za optimalno
vodenje podjetja; kako deliti naloge, da
vam ostane čas za pomembne stvari?;
podjetniška funkcija je pomembnejša od
izvajalsko-direktorske; optimizacija vodenja za uspešnost podjetja ...
Torej, kako voditi podjetje in hkrati imeti
dovolj časa zase in družino?
Razgibano delavnico bo vodil g. Uroš Kavs
s podjetja MOST.

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg ob Savi imajo novo orodno
vozilo, ki so se ga zelo razveselili, saj je bilo staro že dotrajano.

***
V okviru ČEZMEJNE ŠOLE INTERNACIO
NALIZACIJE poteka v mesecu februarju
2019 na Območni obrtno-podjetniški
zbornici Kranj Mudul 4 – Digitalna prodaja in marketing. Čezmejna šola internacionalizacije se izvaja v okviru projekta Connect SME Plus (Interreg Slovenija – Avstrija
2014–2020). Modul izvajajo strokovnjaki s
področja digitalne prodaje in marketinga,
predstavniki podjetja trinITec iz Celovca,
ki je tudi partner v projektu Connect SME
Plus. Tekom Modula 4 bodo udeleženci
podrobno spoznali orodja digitalnega
marketinga in prodaje ter pripravili lastno
strategijo digitalnega marketinga.

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg ob Savi so na priložnostni slovesnosti dobili
ključe za novo vozilo, ki jim jih je predal kranjski župan Matjaž Rakovec.

Mudul 4 – Digitalna prodaja in marketing

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

Vilma Stanovnik
Kranj – Tradicija je že, da
Gasilska zveza Mestne občine Kranj vsako leto poskrbi
za nakup in opremo vozila,
ki ga dodelijo v eno od prostovoljnih gasilskih društev.
Tako je bilo tudi letos, ko je
bilo na vrsti Prostovoljno
gasilsko društvo Breg ob
Savi, ki je prejelo novo orodno vozilo GV1 podjetja
MAN TGE z nadgradnjo,

vredno okoli osemdeset
tisoč evrov. Slovesno so ga s
krajšo prireditvijo in predajo
ključev iz rok kranjskega
župana Matjaža Rakovca
prevzeli ta mesec, denar za
nakup pa je prispevala Mestna občina Kranj.
Novo orodno vozilo bo v
društvu nadomestilo 28 let
staro vozilo TAM 80T 35 s.
"Novo vozilo smo res zelo
potrebovali, saj je bilo staro
že nevarno. Sedaj imamo v

društvu tri vozila. Poleg
novega še avtocisterno in
vozilo za moštvo," je povedal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva
Breg ob Savi Andrej Langus
in dodal, da je v društvu trenutno 211 članov.
"V našem društvu bomo za
blagoslovitev novega vozila
poskrbeli junija, ko bomo
imeli praznovanje z vrtno
veselico," je tudi povedal
predsednik Andrej Langus.
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Aktualno

Film o hrepenenju
V dvorani Prešernovega gledališča smo si predpremierno ogledali dokumentarni film Lepa Vida ali
film o hrepenenju, ki sta ga podpisala Kranjčana – scenaristka Nuša Ekar in režiser Božo Grlj.
Igor Kavčič

Kranj – Po treh letih uspešnega delovanja Kr' Bis Banda, ki
temelji na pihalni osnovi, so mladi glasbeniki ustanovili še
orkester Kr' Bis Band Simfoniki. Ta bo pod dirigentskim
vodstvom Tomaža Kukoviča prvič na koncertni oder stopili
9. marca ob 19. uri v Prešernovem gledališču, dva dni prej
pa v Antonovem domu v Ljubljani. Že za svoj prvi koncert
so izbrali zahteven program, in sicer: Serenado za godala
Benjamina Ipavca, Simfonijo št. 39 KV 543 Wolfganga Amadeusa Mozarta in še Simfonijo št. 3 Op. 55 Eroika prav tako
velikega Ludwiga van Beethovna. Slednja simfonija zagotovo velja za eno najvplivnejših del v zgodovini glasbe in predstavlja začetek novega obdobja v glasbi – začetek romantike. Orkester v teh dneh intenzivno vadi v avli Mestne občine
Kranj, člani pa vas že zdaj vabijo na koncert.

ZVEZDANA MLAKAR

v komediji

Avtor WILLY RUSSELL Režiser PETER SRPČIČ Producent MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ

Avtorja filma scenaristka Nuša Ekar in režiser Božo Grlj v pogovoru z gosti prvoogledniki:
med njimi so bili tudi predsednik Borut Pahor, novi varuh človekovih pravic Peter Svetina,
generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, kranjski župan Matjaž Rakovec ... / Foto: Tina Dokl
črpala velika slovenska umetniška imena.
Kot je povedala scenaristka
Nuša Ekar, jo je motiv lepe
Vide prevzel v času študija
na Filozofski fakulteti, ko je
proučevala arhetipskost ženskih likov v dramatiki Rudija Šeliga. "Kasneje sem odkrivala tudi druga literarna
dela, povezana z mitom lepe
Vide. Vprašanje, zakaj je bil
motiv lepe Vide deležen tolikšne pozornosti v slovenski
literaturi, me je zapeljalo do
zamisli o dokumentarnem
filmu." Ekarjeva motiv lepe
Vide osvetljuje skozi filozofski, literarni in sociološki
vidik. Kot pojasnjevalci pogledov na lepo Vido kot arhetip hrepenenja, ki je tako

zelo značilen za Slovence, v
filmu spregovorijo strokovnjaki z različnih področij:
literarna zgodovinarka ddr.
Irena Avsenik Nabergoj, sociolog dr. Igor Škamperle,
literarni zgodovinar dr. Janko Kos, filozof dr. Tine Hribar, gledališka režiserja
Mile Korun in Sebastijan
Horvat ter astrofizičarka dr.
Andreja Gomboc. V filmu
nastopa tudi ljudska pevka
Bogdana Herman.
Film so posneli na različnih
lokacijah – v Kranju, ki je
tudi Šeligovo mesto, in sicer v Prešernovi hiši, kanjonu Kokre, Prešernovem
gledališču, obmorske motive so posneli na Krku, snemali so v zapuščeni vasi

KULTURNI DOM VISOKO

pri Kranju

Četrtek, 14. 3., ob 1930

Slapnik na Primorskem ...
Da je simbolne pomene
težko vizualizirati s konkretno sliko, se je zavedal režiser Božo Grlj: "V vseh zgodovinskih obdobjih in tudi
danes so ljudje odhajali od
doma zaradi različnih razlogov. Vsem odhajanjem
je skupno to, da gre najprej
za hrepenenje po odhodu,
kasneje pa hrepenenje po
vrnitvi. Na vse to so me spominjale zapuščene hiše na
Krasu, porušene cerkvice
ob morju. Seveda pa smo
znali uporabiti tudi prave
lokacije v najinem domačem mestu." Čudoviti posnetki Kranja vam bodo zagotovo vzbudili hrepenenje
po vašem mestu.

Štefka ne sodi, Štefka ne moralizira.
Štefka izbere sebe in spremeni svet.
Zvezdana Mlakar je Štefka Valentin.
In je pri tem zabavna, kot malokdo.

NIŽJA CENA VSTOPNICE
LE DO DNEVA ŽENA!

Info: www.smejmo.se / 051 606 220

Petrol, Logo, OMV, kioski Delo, trafike 3DVA …

Ni vse za ekološki otok
Na Komunali Kranj opozarjajo, da so razmere okoli ekoloških otokov postale katastrofalne.
Vilma Stanovnik
Kranj – Na Komunali Kranj
sicer opažajo napredek pri
ločevanju odpadkov. "Sodimo v vrh slovenskih komunal s tako velikim deležem
ločeno zbranih odpadkov, ki
dosega skoraj sedemdeset
odstotkov," pravijo na Komunali Kranj in hkrati dodajajo,
da je velika težava na področju čistoče oziroma nesnage
okoli ekoloških otokov.
"V zadnjem letu in pol so
razmere na terenu okoli posameznih ekoloških otokov
porazne. Ekološki otoki se
marsikje spreminjajo v mini
deponije oziroma priročna
odlagališča za različne vrste
odpadkov, ki tja ne sodijo.
Kljub rednemu praznjenju
zvonov se ob njih kopičijo
nepravilno odloženi odpadki, ki kazijo podobo mesta
in krajevnih skupnosti, vplivajo na zdravje ljudi in ne
nazadnje bodo ob takem
tempu v bližnji prihodnosti
vplivali tudi na naše denar-

nice," pravijo na Komunali
Kranj in dodajajo, da njihove ekipe pregledujejo stanje
na terenu, se odzivajo na
klice uporabnikov in pospravljajo okolico ekoloških otokov. "Pomagamo si tudi z
varnostno službo, ki ponoči
dežura v posameznih delih
mesta, poostren nadzor izvajamo tudi skupaj z medobčinskim inšpektoratom,
vendar še vedno na dan v
povprečju pospravimo okoli
dvajset kubičnih metrov ne-

pravilno odloženih odpadkov," pravijo na Komunali
Kranj, kjer skrbijo za redno
ozaveščanje in opozarjanje
ter tudi sankcioniranje. Kazni so visoke, v lanskem letu
jih je bilo izrečenih kar nekaj. Gibljejo se med petsto
in 1500 evri. Poleg tega so
na nekaterih mestih, kjer je
bilo stanje res nevzdržno in
kjer so bili kupi nesnage na
otokih stalni, zvonove začasno tudi umaknili. Odstranili so sedem ekoloških oto-

Ekološki otoki niso odlagališče za različno nesnago.

kov, prav toliko pa je še kritičnih. "Vsi ekološki otoki so
postavljeni v soglasju z lokalno skupnostjo in so praviloma na zemlji, ki je v javni lasti. Ekološke otoke moramo umakniti na podlagi
zahteve lastnikov oziroma
lokalnih skupnosti, vendar
moramo zagotavljati zbiranje frakcij, ki se zbirajo na
ekoloških otokih. To bi lahko pomenilo ali skupna odjemna mesta ali pa, da bi
vsakemu gospodinjstvu dodali še zabojnik za papir in
stekleno embalažo ter temu
primerno višjo položnico,"
pojasnjujejo na Komunali
Kranj in znova opozarjajo,
da je treba odpadke vedno
odložiti v zabojnik. Odlaganje poleg zabojnikov je prepovedano in kaznivo. Večje
količine in večje kose odpadkov je treba peljati v zbirni
center. Za večje količine odpadkov je moč tudi dvakrat
letno uporabiti odvoz na klic
v količini enega kubičnega
metra.

Uporabnike vabimo
v e-poslovanje
Vsi skupaj lahko z varčevanjem papirja in tiskanja prispevamo
k varovanju narave. Vabimo vas, da se namesto za klasični
račun v papirni obliki odločite za prejemanja računa preko
elektronske pošte ali se naročite na prejemanje e-računa,
kjer račun prejmete kar v vašo elektronsko banko. Uporaba
digitalnih poti pomaga pri ohranjanju narave.

E-račun in račun po elektronski pošti enakovredno
nadomeščata račun v papirni obliki. Navedeni način
poslovanja je prijaznejši do okolja in hkrati pomeni
tudi enostavnejše rokovanje za uporabnike.
Več informacij najdete na www.komunala-kranj.si.
Pišete nam lahko na info@komunala-kranj.si ali nas
pokličete na 04 28 11 300 oz. na brezplačno
telefonsko številko 080 35 55.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRN-3004 /19

Čisto je lepo.

SMEJMO SE, ZAVOD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, TRG DAVORINA JENKA 13, CERKLJE NA GORENJSKEM

Kranj – Prva javna projekcija
dokumentarnega filma na
začetku kulturnega tedna
pred polno dvorano Prešernovega gledališča je minila
slovesno, saj so se je udeležili tudi visoki predstavniki
iz javnega življenja, med njimi predsednik države Borut
Pahor, minister za kohezijo
Iztok Purič, novi varuh človekovih pravic Peter Svetina, kranjski župan Matjaž
Rakovec … Seveda pa so rojstvo filma pospremili tudi
številni Kranjčani, redni sopotniki kulture in umetnosti
v gorenjski prestolnici.
Mnogi so se odzvali tudi
zato, ker sta film posnela
Kranjčana, življenjska sopotnika Nuša Ekar in Božo
Grlj, prva kot scenaristka filma, drugi v vlogi režiserja.
Dokumentarni film Lepa
Vida ali film o hrepenenju
je nastal v produkciji Dokumentarnega programa TV
Slovenija in predstavlja simboliko lepe Vide od ljudskega izročila do vrhunske literarne umetnine, hkrati pa
govori tudi o človeku, kot
takem, tako racionalnem kot
duhovnem bitju. Lepa Vida
namreč velja za eno največjih ohranjenih slovenskih
ustnih izročil in mitoloških
motivov, ki se je ohranil v
ljudski baladi, iz katere so v
različnih obdobjih zgodovine slovenske književnosti

Simfonični Kr' Bis Band
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Zanimivosti

Z županom so tudi zapeli
Tudi predšolski otroci so zelo radovedni, malčke iz Vrtca Mojca pa je zanimalo, kje je občina, kaj dela župan in ali vsak dan za malico poje torto.
Vilma Stanovnik
Kranj – "S sodelavko Sergejo
Slapnik sva pripravili več
pogovorov o našem mestu
Kranj. Z otroki smo govorili
o tem, kje stanujejo, in si
ogledovali njihove bloke in
hiše. Nato smo govorili tudi
o tem, katere so pomembne
kranjske stavbe, od starega
mestnega jedra do Gimnazije Kranj. Seveda smo prišli
tudi do občinske stavbe.
Otroci so vedeli, da je glavni
na občini župan, nekateri
celo, da je župan Matjaž
Rakovec. Zanimalo jih je,
kaj dela, in postavljali so
nama različna vprašanja.
Zato smo se odločili, da sku-

šamo na občini urediti obisk
pri županu. Ko smo izvedeli, da nas bo sprejel, smo
sklenili, da mu pripravimo
plesno točko in zanj sestavimo pesem. Ker v prostem
času rada kaj napišem, sem
napisala tudi pesem o županu, ki smo ji dodali znano
melodijo. Otroci so se v
dveh dneh naučili pesem in
jo navdušeno prepevali.
Komaj so čakali, da pridejo
na občino in jo zapojejo
županu," je povedala Tjaša
Razinger, otroci pa so navdušeno spraševali župana o
tem, kaj dela in ali res vsak
dan za malico poje torto.
Župan Matjaž Rakovec jim
je namreč ob obisku postre-

gel s torticami, še prej pa jim
je povedal nekaj zanimivosti
o Kranju in občini. Otroci,
stari pet in šest, let so mu
navdušeno zatrdili, da se
veselijo, da bodo kmalu šli v
šolo, pa tudi da radi plavajo
in hodijo na drsališče.
Ko so popili sok ali vodo, so
zaplesali in zapeli. Zlasti
ponosno so peli pesem o
županu in povabili Matjaža
Rakovca, da je pel z njimi.
Prav tako so mu izročili sliko. "Bil sem že na obisku v
vrtcu, prvič pa se je zgodilo,
da so vrtčevski otroci prišli
na občino. Zelo so me navdušili. Všeč mi je, ker že
tako mladi spoznavajo, kako
je lokalna skupnost pomem-

Predšolski otroci iz Vrtca Mojca so župana Matjaža Rakovca povabili, da je z njimi
zaplesal. / Foto: Primož Pičulin

Četrt leta zastonj –25 %
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.

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!
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.
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

Janez Logar Jaz,

Marijan Peternelj:
Melanda

midva, mi

Mojca Logar Več

Cena:
15 Eur

Marija

n Petern

www.gorenjskiglas.si

Janez Logar Jaz,

midva, mi

Mojca Logar Več
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avtomatski dežnik

bombažna brisača

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

Nena Veber

Zdravje in Jaz – Prijatelja

Nena Veber:
Zdravje in Jaz
– Prijatelja

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

Živimo v mestu
ime mu je Kranj,
v njem pa kraljuje
naš novi župan.
To naš je Matjaž
in poznamo ga vsi,
je prvi in glavni
v naši občini.
Je priden, prijazen
in dela vsak dan,
skrbi pa za to, da
še lepši bo naš Kranj.
Na koncu želimo
mu vse le lepo,
vsi skupaj bi radi,
da župan še dolgo bo.
bna za dobro vzdušje. So mi
pa tudi polepšali delovni
dan," je povedal župan
Rakovec ter se vzgojiteljicam ter seveda otrokom
zahvalil za lep program.
"Imam že kar nekaj let delovnega staža in v tem času
smo bili že na različnih obiskih, od policije do letališča,
do župana pa nam še ni
uspelo priti. Upam, da ga še
kdaj obiščemo, saj se je zelo
lepo vključil med otroke in
lahko rečem, da smo vsi
zelo zadovoljni," je tudi
povedala Tjaša Razinger,
otroci pa župana kar niso
spustili iz svoje družbe.
Brina je k županu prišla
prav s posebnimi pozdravi.
"Županu moram naročiti,
da ga pozdravlja moj ati
Gorazd," je zašepetala.
"Župan mi je zelo všeč, zelo
dobro zna tudi peti. Prav

Za spomin so otroci županu Matjažu Rakovcu narisali tudi
njegov portret. / Foto: Primož Pičulin

Otroci so se ob obisku na občini razveselili tudi tortic, ki
jim jih je postregel župan. / Foto: Primož Pičulin
tako mi je bila všeč torta," je
povedala Ema, Gašper pa je
dodal:" Najbolj mi je bilo

všeč, ker je župan plesal in
pel z nami. Upam, da ga
bom še kdaj obiskal."

Joštarji proslavili jubilej
Vilma Stanovnik
Sveti Jošt – V letošnjem letu
Prijatelji Jošta praznujejo
štiridest let obstoja in druženja. Jubilej so proslavili prvo
februarsko soboto, seveda
pa so si za kraj praznovanja
izbrali Dom na Joštu, saj se
na tej priljubljeni izletniški
točki pohodnikov najraje in
največkrat srečujejo.
Kljub slabemu vremenu so
množično prišli na druženje, ki je bilo namenjeno tudi
podelitvi jubilejnih priznanj. Med nagrajenci je bil
posebne pozornosti deležen
Stane Jenko, edini, ki se je v
knjigo vpisoval prav vsa
leta. Sedaj je blagajnik Prijateljev Jošta. Na srečanju
ni manjkala niti Poldka
Arh, ki že dolgo vodi evidenco članov, za prijetno
druženje pa je skrbel Rudi
Bizovičar, prav tako eden od
dolgoletnih članov. "Posebna čast gre Matevžu Omanu, ki je z nami že od začetka, letos pa je ob štiridesetletnici izdal in predstavil

knjigo Jutro na Sv. Joštu. V
njej je opisano naše delovanje, sledi del o Domu na
Joštu ter o cerkvi na Sv. Joštu. V knjigi je okrog sto
dvajset slik, na katerih se bo
našel vsak joštar. Knjige se
dobijo v Domu na Joštu," je
ob jubilejnem druženju

povedal predsednik Prijateljev Jošta Milan Zelnik.
"Zahvaljujem se tudi Tini in
Matjažu Sedeju iz Doma na
Joštu, ki sta poskrbela za
dobro postrežbo in ples, ki
ga je z igranjem popestril
Brane Tičar," je še dodal
Zelnik.

Stane Jenko je dobil priznanje za štirideset let obiskovanja
Svetega Jošta. / Foto: arhiv Prijateljev Jošta

kot sanje
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UTRIP KRANJA
KRANJSKE ZGODBE
Kranjska oblikovalka Tina Pavlin v svoji delavnici na Mohorjevem klancu v Kranju že več kot deset let ustvarja unikatne modne kose oblačil. V pravljičnem
svetu bi jo naslikali z dolgim širokim črnim plaščem, z vrano v eni in rožo monstero v drugi roki, kot prijazno, veselo in nasmejano drobno punčko, ki ji
med hitenjem po cesti veter nosi plašč, ruto ali široko tuniko. Črno barvo vidi kot barvo, v katero se zlivajo vse barve, in ko jo nosi, se v njej skriva vsa
mavrica. Domišljije pri ustvarjanju unikatnih oblačil ji ne manjka in v njenem studiu vsakič znova visijo drugačni, sveži in navdušujoči kosi oblačil. In če
ste eden izmed tistih, ki v velikih trgovinah težko najdete kaj zanimivega zase, jo vsekakor morate obiskati.
Zofa, trgovina z izdelki slovenskih modnih
oblikovalcev, se je v Ljubljani dobro prijela.
Mislite, da bi taka trgovina v Kranju lahko
obstala?
Žal mislim, da ne, nakupovalni centri so še vedno preveč obiskani za ta koncept. Poskušali
s(m)o s Hišo na koncu tunela, pa se žal ni izšlo.
Oblačilo katerega tujega oblikovalca bi si
kupili?
Odpravljam se v London in mogoče, če si bom
lahko, si bom kupila kaj od japonskega oblikovalca Yamamota. (smeh)

Tina, kje črpate navdih? Na kakšen način
nastane unikatni kos oblačila?
Različno. Včasih je navdih kakšno zanimivo
blago. Ko ga vidim, mi ne da mi miru in v glavi
se mi začne risati slika, kaj bi iz tega lahko nastalo. Včasih pa si zamislim oblačilo in potem
poiščem blago, ki bi bilo pravo za to formo.
Kakšna oblačila lahko dobimo pri vas?
Delam oblačila, ki se lahko nosijo za elegantne prireditve ali vsakodnevna opravila. Pomembno je, da se v njih dobro počutimo in
da so funkcionalna. Gre za nekakšen športno
eleganten sil. Kroji so dokaj enostavni, potem
pa s kakšnimi zanimivimi detajli, gubami, zamiki, zankami ter na koncu s potiski dodelam
stvari.
Kako uravnavate želje strank s svojimi
modnimi smernicami?
Redko se zgodi, da imam naročen res klasičen
kos oblačila. Ga naredim, vendar v tem ne
vidim kakšne poseben inspiracije. Veliko več
inspiracije dobim, ko delam za kakšno zanimivo osebo, z močnim karakterjem. In če jo poznam, lahko naredim zelo poseben kos, ki ga
bo ta oseba znala nositi. In takrat se res dobro
počutim. Ko kaj finega ušpičim.
Zavodu za turizem in kulturo Kranj ste
oblikovali zanimiva delovna oblačila, potiskana z motivi starih kranjskih vzorcev
iz Pirčeve barvarne. Kako ste prišli do te
ideje?
Na Zavodu so že nekaj časa imeli željo vzorce
modrotiskarskih modelov spraviti v življenje.
Modrotisk je bil namreč značilen za Kranj in

v Pirčevi barvarni na Mohorjevem klancu so
v tej tehniki tiskali blago. Izbrali smo enega
od vzorcev in z njimi sem potiskala majice.
Zbirko danes hrani Slovenski etnografski
muzej. Na pobudo ZTKK je lani nastal še en
super projekt za Mednarodni festival likovnih
umetnosti, kamor me že več let zapored povabi Klavdij Tutta. Oblikovala sem oblačila za
razstavo z geometrijskimi motivi, kamor sem
vpletla tudi črke KRANJ. Te obleke zdaj uporabljajo na sejmih in dogodkih za predstavitev
destinacije.

Kje si odpočije vaša duša, kam greste, ko
potrebujete sprostitev?
V hribe, v gozd, na morje, nekam v naravo.
Rada imam zimo, še raje pa imam poletje. Če
ne bi bilo nobenih omejitev, bi šla potovat v
Južno Ameriko ali na Japonsko. (smeh)
Vaša oblačila so potiskana s pticami in različnimi geometrijskimi vzorci. Od kod ta
ljubezen do ptic?
Ljubezen do ptic je prisotna že od nekdaj. Na
začetku sem jih risala kot izliv različnih emocij. Te ptice, polne svobode, so se pojavile v
hribih, ko se glava izprazni in zadiham s pol-

nimi pljuči. Zanimiv mi je črno-bel kontrast,
ki ga rada kombiniram. Najbolj všeč pa so mi
vrane, ki so zelo inteligentna bitja.
Sodelujete tudi z drugimi ustvarjalci, med
njimi z glasbenikom Dalaj Eegolom oz.
RecycleManom (nekdaj Ali En), Davidom
Almajerjem, trgovino Keleke. Skratka, ste
vpeti v kranjsko umetniško dogajanje ...
Z Dalaj Eegolom sodelujeva pri njegovem projektu RecycleMana, s kombinacijo njegovih
ilustracij in mojimi kroji. Je kar zabavno, ker
tisti, ki ga poznajo od prej, kupijo oblačilo zaradi njega, nekaterim pa je pač le všeč njegov
pajac, ki je natisnjen na majicah, puloverjih ...
Z Davidom imava projekt s keramiko, ko bo
v Layerjevi hiši Keramični mobile v okviru festivala Čez drn in strn. On bo naredil več peči
za keramiko in eno bova oblekla s potiskanim
platnom. To platno se bo potem s pečjo oblikovalo, segrevalo, kurilo, oblikovalo, spreminjalo ..., bomo videli, kako bova to 'špičila'.
Trgovino Keleke pa imata moji prijateljici, ki
jima z veseljem priskočim kaj na pomoč, če
le morem. Vsako sodelovanje pozdravljam.
Ko omogočiš pretok idej, pride do tiste prave
ustvarjalne energije in tako se lahko rodijo res
krasne stvari ... Tako bi se morale stvari odvijati povsod.

Ponudba tekstila je velika; kako ljudi
prepričati, da so oblačila, narejena doma
iz kvalitetnih materialov, vredna nakupa?
Težko. Počasi se trend malo spreminja. Po recesiji in s pojavnostjo slovenskih oblikovalcev,
s trgovino v Ljubljani, ker je možno kupiti unikatna oblačila, je prišlo tudi zavedanje, da je
dobro podpreti domače oblikovalce. To se še
posebej opaža pri ljudeh, ki delajo v tujini, in
ko pridejo domov, si zase ali za darilo kupijo
dizajnerski kos slovenskih oblikovalcev. Počasi
ljudje bolj cenijo kvalitetna oblačila in to, da z
nakupom tudi podprejo določenega oblikovalca, ki jih je naredil.

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

instagram
Foto: Alina Čekič

Foto: Maja Foder

Foto: Sabina Benedik
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KAM V MESECU MARCU?
PETEK, 1. marec 2019
16.00
17.00
17.00

Kino na Škrlovcu, DC Škrlovec
Zabavna znanost: Ledena doba
Mestna knjižnica Kranj
Sejem gramofonskih plošč
Trainstation SubArt

nemščina, Trainstation SubArt
18.00 Večer poezije Neže Maurer in
Brankice Čigoja, Mestna knjižnica Kranj
Pesmi bodo interpretirali člani KUD Valentin Kokalj

Tekmovanje že vrsto let velja za najboljše tovrstno
tekmovanje v Sloveniji. Plavalni miting bo potekal
9. in 10. 3. Začelo se bo z dopoldanskimi predtekmovanji ob 9. uri in nadaljevalo s popoldanskimi
finali ob 18. uri. Uradno odprtje tekmovanja bo 9.
3. ob 17.30.
19.00 Koncert: Kr’ Bis Band Simfonikov
Prešernovo gledališče

19.00

PETEK, 15. marec 2019
16.00
17.00
17.00
18.00
22.00

Visoko in nekaterih sosednjih kulturnih društev.
Spremno besedilo o življenju in delu obeh avtoric
je napisala Danijela Bakovnik.
Vabljeni na sejem gramofonskih plošč, ki bo
potekal v petek, 1. 3. od 17. do 21. ure in soboto, 18.00 Odprtje slikarske razstave Danile
Kr’ Bis Band Simfonike sestavlja okoli petdeset
Krpič z naslovom Plastic Fantastic
2. 3. od 10. do 17. ure.
članov iz Gorenjskega in drugih krajev Slovenije.
Galerija Kranjske hiše
17.00
Družabni večer - tarok
Predstavili se bodo z Ipavčevo Serenado za godala,
Medgeneracijski center
ČETRTEK, 7. marec 2019
Mozartovo Simfonijo št. 39 in Beethovnovo
Simfonijo št. 3, imenovano Eroika.
19.30 Priredba izbranih besedil: Ob zori,
9.00
Predstavitev: Joga
Ivan Cankar, Prešernovo gledališče
Medgeneracijski center
21.00
Koncert: Hard Unity vol.6, Upset,
Trifail,
8082, Trainstation SubArt
20.00 Prerok, Kahlil Gibran
9.00
Predstavitev sivkine kozmetike
Prešernovo gledališče
Trgovina Kocar
PONEDELJEK, 11. marec 2019
20.00 Standup predstava: Klemen Bučan: 16.15
Stonogin dan: Tržnica z ekološko in
Pomoč uporabnikom računalniških
18+, Bazen Kranj
lokalno pridelano hrano s skupinskim 11.30
programov: IPIS, računalniška
naročanjem, Gostilna Krištof, Predoslje
usposabljanja, Mestna knjižnica Kranj
SOBOTA, 2. marec 2019
Center Stonoga združuje ljudi, ki si želijo v svojo
16.30 Delavnica: Izdelovanje gregorčkov,
09.30 Krajčkovo pustno rajanje
Mestna knjižnica Kranj
Trgovina Krajček
17.00
Delavnica: Izdelovanje gregorčkov,
10.00 Sobotna matineja: Alice v čudežni
Kranjska hiša
deželi, Prešernovo gledališče
17.00
Bralna urica za otroke
10.00 Delavnica: Postati mama, ostati
Medgeneracijski center
ženska, Mestna knjižnica Kranj
18.00 Spuščanje gregorčkov v kanjonu reke
11.00
Otroško postno rajanje s Piko
Kokre, Kanjon reke Kokre
Nogavičko, Glavni trg
prehrano vključiti lokalne pridelke domačih
11.00
Brezplačno vodenje: Arhitekturni
proizvajalcev in kmetije, ki pridelujejo večinoma 18.00 iVitalis vadba, Medgeneracijski center
sprehod, Kranjska hiša
ekološko pridelano sadje in zelenjavo. Želene 18.00 Ogled jamskega laboratorija človeških
ribic v jami Tular
izdelke je potrebno naročiti preko naročilnice, ki
14.00 Prešerni karneval, Mestno jedro
Medgeneracijski center
jo
najdete
na
spletni
strani
Stonoge.
Naročeno
pa
19.30 Priredba izbranih besedil: Ob zori,
nato
prevzamete
na
Stonoginem
dnevu.
Ivan Cankar, Prešernovo gledališče
TOREK, 12. marec 2019
17.00
Predavanje: Kako poslušati svoje
20.00 Tematsko pustovanje: Apokalipsa
16.00
Delavnica: Krasilnica
srce, Medgeneracijski center
intekstov, ples v maskah
Mestna knjižnica Kranj
18.00 Maketarska delavnica
Stolp Škrlovec
16.30 Igralne urice v waldorfskem vrtcu
Medgeneracijski center
21.00
Pustovanje: Smetnaki (funk/ska)
Waldorfski vrtec Jutranja zarja
18.00 Odprtje razstave: Zbirka predmetov
Trainstation SubArt
17.00
Delavnica: Brezplačni NLP coaching
o Josipu Brozu Titu, Mestna hiša
21.00
Pustovanje, KluBar
Medgeneracijski center
19.00 Pravljični večer za odrasle
17.30
Delavnica: Človek kot
PONEDELJEK, 4. marec 2019
Mestna knjižnica Kranj
večdimenzionalno
bitje
17.00
Kako napisati učinkovito prošnjo za 19.15
Skupinski pogovori in svetovanja
Medgeneracijski
center
delo in kako priti do zaposlitve
Medgeneracijski center
17.30
Otroška pravljična joga
Medgeneracijski center
20.00 Prerok, Kahlil Gibran
Mestna knjižnica Kranj
18.00 Avtorski projekt: Stenica Prešernovo
Prešernovo gledališče
17.30
To delam zase: Spoznanja o
gledališče, Prešernovo gledališče
čustvenih vampirjih
PETEK,
8.
marec
2019
18.00 Šola odprtih vrat: Delavnice (glasba,
Medgeneracijski center
video, audio, foto), Trainstation SubArt 16.00 Turnir v ročnem nogometu
17.30
Starševstvo ni panike
DC Škrlovec
TOREK, 5. marec 2019
Medgeneracijski center
18.00 Predstavitvena delavnica: Šola
10.30 Tehnična prva pomoč- računalništvo
18.00
Delavnica: Program SVIT
samovzgoje, Medgeneracijski center
in telefonija, Medgeneracijski center 18.00 Družabni večer - tombola
Mestna knjižnica Kranj
16.30 Igralne urice v waldorfskem vrtcu
19.00 Med kulturo in barom s plesalkami
Medgeneracijski center
Waldorfski vrtec Jutranja zarja
Mestna knjižnica Kranj
18.00 Predavanje: Uvodno informativno
17.30
Predavanje: Bachove cvetne esence
predavanje o učenju Bruna Gröninga SREDA, 13. marec 2019
za dušo, Medgeneracijski center
Medgeneracijski center
16.00 Družabne igre, DC Škrlovec
18.00 Predstavitev: Joga
18.00 Javno vodstvo po razstavi Morjá
16.00 Igrarije z Modrim psom
Medgeneracijski center
široka cesta, Prešernova hiša
Mestna knjižnica Kranj
18.00 Razstava: Grafika
19.30 Sodobna drama: Venera v krznu,
17.00
Otvoritev slikarske razstave dijakov
LD Kranj, Mala galerija
David Ives, Prešernovo gledališče
Gimnazije Franceta Prešerna Kranj:
18.00 Bioresonanca kot celovita
21.00
Koncert: Spotless Minds, Fire Skulls
Zvedavi
obrazi, Galerija Stara pošta
alternativna oblika zdravljenja
Trainstation SubArt
19.00 Predavanje: Belo se pere na
Medgeneracijski center
devetdeset, Mestna knjižnica Kranj
SOBOTA,
9.
marec
2019
19.00 Predavanje: Kako očistiti um in
8.00
Bolšji
sejem,
Glavni
trg
prebuditi zavest?
ČETRTEK, 14. marec 2019
Mestna knjižnica Kranj
10.00 Sobotna matineja: Žabec pozimi
17.00
Šiviljska delavnica
Prešernovo gledališče
Medgeneracijski center
SREDA, 6. marec 2019
10.00 Delavnica izdelovanja gregorčkov
17.30
Razstava: Reminiscence, Milena
8.00
Razstava: Kako sem postal moder
Otroški stolp Pungert
Kafol, Mestna knjižnica Kranj
Mestna knjižnica Kranj
17.30
Mednarodni plavalni miting
18.00 Družinska delavnica brainobrain
12.30 Delavnica: Najboljše med ženami
Pingvinček, Pokrit olimpijski bazen
Medgeneracijski center
Mestna knjižnica Kranj
18.00 Odprtje razstave: Kresničke v
16.00 Otroška kuharska delavnica
rudniku, Mestna hiša
DC Škrlovec
18.00 Odprtje razstave del akademskega
17.00
Kulinarična delavnica-sladke
slikarja in nagrajenca Prešernovega
pregreh, Medgeneracijski center
sklada Franceta Peršina
Galerija Prešernovih nagrajencev
17.30
Jezikovni tečaji: španščina in

Kviz znanja, Mestna knjižnica Kranj
Vrtiljak čustev, DC Škrlovec
Družabni večer - tarok
Medgeneracijski center
Filmski večer, Medgeneracijski center
20.00
Družabni večer - tombola
Medgeneracijski center
Koncert: Hippietalizm
Trainstation SubArt

Jazz večer nad strehami Kranja
Panorama Stara pošta

SOBOTA, 16. marec 2019
10.00
10.00
21.00

Delavnica: Pričakujem otroka
Mestna knjižnica Kranj
Sobotna matineja: Zakaj teče pes za
zajcem, Prešernovo gledališče
Koncert: Distoržn - Morywa, Decage,
Saddayah, Trainstation SubArt

PONEDELJEK, 18. marec 2019
18.00

Predstavitev knjige Fanike Križaj:
Rojstvo metulja
Medgeneracijski center

TOREK, 19. marec 2019
16.00
17.00
17.00
17.30
18.00
18.00
18.00

18.00

Delavnica: Krasilnica
Mestna knjižnica Kranj
Ustvarjalna delavnica za vse
generacije: risanje na skodelice
Medgeneracijski center
Tehnična prva pomoč - računalništvo
in telefonija, Medgeneracijski center
Otroška pravljična joga
Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Aikido
Medgeneracijski center
Delavnica: Gorske rože Slovenije
Medgeneracijski center
Razstava: Tomo Zupan – veliki
prešernoslovec
(KUD LIK Naklo, Damijan Janežič)
Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Maščobe v moji krvi –
ali je res vsega kriv le holesterol?
Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 20. marec 2019
16.00
17.00
18.00
18.15
19.00

Otroška kuharska delavnica
DC Škrlovec
Delavnica: Sladke pregrehe, Potratna
potica, Medgeneracijski center
Odprta skupina za samopomoč
Medgeneracijski center
Delavnica: Gobe in gobarjenje
Medgeneracijski center
Predavanje: #Zobotrebec! Nenavadni
par slovenskega novinarstva
Mestna knjižnica Kranj

Jazz večer nad strehami Kranja z zasedbo Moon
Time Quartet, ki se predstavlja s postklasično,
sproščeno in hkrati energično dimenzijo dobro
poznanih starejših džezovskih standardov.

PETEK, 22. marec 2019
10.00
16.00
17.00
19.00
19.30

Delavnica: E-točka
Krajevna knjižnica Stražišče,
Šmartinski dom
Kino na Škrlovcu, DC Škrlovec
Glasbena poslušalnica: Predavanje
Punk rock kot evolucijska veja
rock’n’roll-a, Medgeneracijski center
Koncert: Ženska moč, Bodeče neže
(AFS Ozara Kranj – Primskovo)
Mestna knjižnica Kranj
Sodobna drama: Zabava za Borisa,
Thomas Bernhard
Prešernovo gledališče

SOBOTA, 23. marec 2019
10.00
19.30
21.00

Sobotna matineja: Peter Klepec
Prešernovo gledališče
Premierna predstava: Zabava za
Borisa Prešernovo gledališče
Koncert: KALU & The Gradient
Trainstation SubArt

PONEDELJEK, 25. marec 2019
16.00

Delavnica: E-točka
Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 26. marec 2019
16.00
17.00
17.00
19.00
19.30

Delavnica: Gozdna terapija
Medgeneracijski center
Predstava za otroke: Ifigenija
Sfrčkljana, Mestna knjižnica Kranj
Šahovske simultanke z mojstri in
prvaki, Mestna knjižnica Kranj
Predavanje: Rozarij Arboretuma
Volčji Potok na rožnem zemljevidu
sveta, Mestna knjižnica Kranj
Sodobna drama: Zabava za Borisa,
Thomas Bernhard
Prešernovo gledališče

SREDA, 27. marec 2019
12.30
16.00
Ali Žerdin in Janez Markeš sta znana predvsem po 17.00
odmevni in pronicljivi pogovorni oddaji Od srede do
17.30
srede, kjer premlevata aktualne dogodke.

ČETRTEK, 21. marec 2019

Delavnica: Najboljši med možmi
Mestna knjižnica Kranj
Družabne igre, DC Škrlovec
Predavanje: Varno razstrupljanje
Mestna knjižnica Kranj
To delam zase: Starševstvo
Medgeneracijski center
Slovesno odprtje 49. Tedna
slovenske drame in predstava Ivan
Cankar: Ob zori
Prešernovo gledališče

20.00
Stonogin dan: Tržnica z ekološko in
lokalno pridelano hrano s skupinskim
naročanjem, Gostilna Krištof, Predoslje
17.00
Medgeneracijski turnir v namiznem
ČETRTEK, 28. marec 2019
tenisu, Medgeneracijski center
18.00 Odprtje razstave: Grad Khislstein in
18.00 Muzejski večer: Gradnja in razvoj
rodbina Khisl skozi oči članov
gradu Khislstein, Ullrichova hiša
Likovnega društva Kranj
Muzejski večer poteka v okviru spremljevalnega
Grad Khislstein
programa razstave Grad Khislstein in zgodbe rod19.00 Predavanje: Ledene strasti, lekcije
bine Khisl. Predavala bo dr. Nika Leben.
globalnega zmrzovanja
18.00 Maketarska delavnica
Mestna knjižnica Kranj
Medgeneracijski center
16.15
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Kranj, marec 2019
20.00

Salsa in bachata plesni večer
Panorama Stara pošta

10.00
10.00

PETEK, 29. marec 2019
16.00
17.00
17.00

Activity popoldne, DC Škrlovec
Tarok - družabni večer
Medgeneracijski center
Popoldan odprtih vrat
Waldorfski vrtec Jutranja zarja

20.00

49. TSD: Sobotna matineja: Jaka in
sraka, Prešernovo gledališče
Pravljično popotovanje po Evropski
uniji, Mestna knjižnica Kranj
49. TSD: film in pogovor: Igram, torej
sem, Stolp Škrlovec

NEDELJA, 31 marec 2019
20.00

49. TSD: HEROJ 2.0 predstava vseh
predstav, Uroš Kaurin in Vito Weis
Prešernovo gledališče
»1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
“Prešernov gaj, Čirče: balinišče KS,
Planina: športno igrišče, Stražišče: pri
OŠ, Šorlijevo naselje: otroško igrišče,
Žabnica: pri baru Ledine, več na
visitkranj.si, solazdravja.com”

Začutite vzdušje v waldorfskem vrtcu in si oglejte
prostore, spoznajte pedagogiko in način dela v
vrtcu, pridobite informacije o vpisu ...
18.00 49. TSD: Bralne uprizoritve dramskih
VSAK PONEDELJEK
besedil študentov AGRFT
Stolp Škrlovec
08.30 Slovenija, moja nova država
Medgeneracijski center
20.00 49. TSD: Svetopisemske zgodbe,
Prerok, Kahlil Gibran
14.00 Individualna učna ura
Stolp Škrlovec
Medgeneracijski center
16.00 Multi-kulti delavnica, DC Škrlovec

17.00

VSAK PETEK

Ustvarjalna delavnica, DC Škrlovec
Družabne igre, Mestna knjižnica
Kranj
Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Igra Go, Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SREDO
9.00
9.00
16.00
17:00
17.30
17.30

Zdravo jem, Medgeneracijski center
Razgibajmo možgane s Scrabblom
Mestna knjižnica Kranj
Jezikam slovensko
Medgeneracijski center
Razumem, znam slovensko
Medgeneracijski center
Pravljična sredica
Mestna knjižnica Kranj
Pravljica na obisku
Krajevna knjižnica Stražišče,
Šmartinski dom

VSAK ČETRTEK
10.00

SOBOTA, 30. marec 2019

9.00

16.00
17.00

18.00

VSAK DAN
07.30

VSAK TOREK

16.00
17.00

Očistimo Kranj - Kranj ni več usran
2019, Glavni trg

10.00
14.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Igralne urice, Medgeneracijski center
Individualna učna ura
Medgeneracijski center
Plesno ustvarjalna delavnica
Medgeneracijski center
Bralna urica za otroke
Medgeneracijski center
Zabavna urica z Modrim psom
Mestna knjižnica Kranj
Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
8.00
10.00

Sobotni sejem, Glavni trg
Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO NEDELJO
10.00

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

ite novega
Ne zamud rihaja 20.
videa, ki prca!
ma

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

Medkulturno v Kranju
Medgeneracijski center
Športajmo skupaj, DC Škrlovec
Delavnica: Čarobni prsti
Mestna knjižnica Kranj

PISAN TEDEN V KRANJU

brezplačna darilo
ob nakupu,
staro mestno jedro

S KRANCKOM
V MESTU

SREDA
BREZ EVRA

CETRTKI
OB VODNJAKU

SRECNI
PETEK

otroški zabavni program,
vsak torek od 16. ure naprej,
Glavni trg

brezplačni napitki
v izbranih lokalih
v starem mestnem jedru

Tržnica na Plac in glasbeni
program, od 16. ure naprej,
Glavni trg

nagradna igra v
izbranih trgovinah
v starem mestnem jedru

NE ZAMUDITE!
Prešerni karneval

Gregorjevo

Praznik veselja v Kranj prinaša karneval uličnih
norčavosti, ki bo odgnal zimo ter priklical pomlad.
Zacveteli bodo ulice in trgi, ki se že tradicionalno
barvajo v pustne odtenke. Na pustno soboto
se bodo po ulicah starega Kranja tradicionalno
sprehodile pustne maske in zadišalo bo po krofih.
Na pustni povorki, ki poteka od Mestne knjižnice
do Prešernovega gledališča, vas bodo ob 14. uri
razveselile pustne maske in etnografske skupine.
Del povorke bo tudi otroški pustni sprevod, kjer se
bodo predstavile skupine kranjskih malčkov iz vrtcev in osnovnih šol. Že dopoldan ob 11.00 uri pa
bodo najmlajši lahko rajali na otroškem karnevalu
skupaj s Piko Nogavičko. Popoldan vse zbrane maske vabimo na pustni ples in rajanje na prostem, ki
bo trajalo do 17. ure. Pustne skupine z najmanj petimi člani lahko prijavite najkasneje do 28.2.2019
na www.vistitkranj.com.
od 10. do 17. ure Kranska kuhna, Glavni trg
ob 11. uri Otroško pustovanje, Glavni trg
ob 14. uri Mednarodna in otroška pustna
povorka, mestno jedro
ob 21. uri Pustovanje z Mitjo Šinkovec
& 101ka bandom, Klubar

Na gregorjevo se po starem ljudskem običaju ženijo ptički in s tem naznanjajo pomlad. Zato ga praznujemo tudi kot slovenski praznik zaljubljencev.
Po starih običajih so se dekleta ozirala v nebo, saj
je po ljudskem verovanju veljalo, da bo prva ptica,
ki jo bo dekle videlo na ta dan, naznanila, kakšen
bo njen mož. Na predvečer godu sv. Gregorja že tradicionalno »vržemo luč v vodo« in s tem pozdravimo pomlad. Kanjon reke Kokre ob mraku osvetlijo
gregorčki, ročno izdelane barčice z lučjo. Vabljeni,
da iz razgradljivih materialov sami izdelate svoje
gregorčke, lahko pa se pridružite ustvarjalnim delavnicam na Pungertu v Mestni knjižnici Kranj ali
Kranjski hiši.
9. 3., od 10. do 13. ure, delavnica izdelovanja
gregorčkov na Pungertu
11. 3., od 16.30 do 17.45, delavnica izdelovanja
gregorčkov v Mestni knjižnici Kranj
11. 3., od 17.00 do 17.55, delavnica izdelovanja
gregorčkov v Kranjski hiši
11.3. ob 18.00 uri, spuščanje gregorčkov v
kanjonu reke Kokre

Očistimo Kranj –
Kranj ni več usran 2019

Akcija, v kateri vsi skupaj očistimo Mestno občino
Kranj, je polnoletna! V sodelovanju s KUD Subart
bo čistilna akcija letos zaključek Eko tedna, ki bo
pod svojim okriljem združeval ekološka predavanja
s priznanimi predavatelji, projekcijo filma Balkan
rivers festival, delavnice, vegansko večerjo. Na dan
dogodka se bo na Glavnem trgu odvijal zanimiv
spremljevalni program: delavnica šivanja vrečk za
sadje, kolaž dobrih praks, zero waste predavanje
in delavnice, peka palačink, ustvarjanje s kredami,
taborniške igre, foto orientacija. Hkrati pa se tam
lahko čistilni akciji priključite naknadno. Taborniki
vam bodo zagotovili zaščitno opremo in vrečke ter
vam dodelili lokacijo za čiščenje. V sodelovanju z
Layerjevo hišo pa se bodo v soboto odvil še dogodek Plastika dol, pesmi gor; čistilno-literarni dogodek. Akcije se vsako leto udeležijo vse starostne
skupine, zato izgovorov ni! Skupaj poskrbimo za
čistočo naše narave in mesta, saj je za njiju odgovoren prav vsak izmed nas.
30. 3. 2019 ob 9. uri, Mestna občina Kranj

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

Teden slovenske
drame
Letos obeležujemo že 49. Teden slovenske drame! Gre za osrednji festival uprizoritev slovenskih
dramskih besedil, ki ga Prešernovo gledališče
organizira s podporo Mestne občine Kranj in Ministrstva za kulturo. Festival ima za nacionalno
dramatiko zelo pomembno vlogo, saj spodbuja
njeno ustvarjanje, promocijo in uprizarjanje. Prav
vsakoletne dramske delavnice so tiste, ki največ
prispevajo k spodbujanju novega ustvarjanja. Letošnjo so v čast Simonu Jenku poimenovali Jenkova
soba. Program brezplačne delavnice dramskega
pisanja bo letos prvič potekal kot umetniška rezidenca. Štirje izbrani udeleženci oz. udeleženke
bodo tako štiri dni brezplačno bivali v Layerjevi
hiši in se pod vodstvom mentorice Kim Komljanec
povsem posvetili pisanju dramskih besedil, kjer bo
fokus na odrskem dialogu. Prijavnico je treba oddati najkasneje do 1. marca.
27. 3.–8. 4. 2019, Prešernovo gledališče,
Jenkova soba

PROGRAM
ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

Razstave
Na razstavi Grafika (5. 3.) v Mali galeriji bo svoja
dela predstavilo devet umetnikov Likovnega društva Kranj. V Mestni knjižnici ta mesec odpirajo
tri razstave: pod naslovom Kako sem postal moder
(6. 3.) se skrivajo ilustracije Modrega psa avtorja
Zorana Smiljanića, Milena Kafol se bo Kranjčanom
predstavila z razstavo Reminiscence (14. 3.), kot
zadnjo pa bodo odprli razstavo Tomo Zupan – veliki prešernoslovec (19. 3.). V Galeriji Stara pošta
bo na ogled slikarska razstava dijakov Gimnazije
Franceta Prešerna Kranj z naslovom Zvedavi obrazi
(13. 3.). V Mestni hiši se ustavite na odprtju razstav Zbirka predmetov o Josipu Brozu Titu (7. 3.) in
Kresničke v rudniku (14. 3.). Udeležite se javnega
vodenja po razstavi Morjá široka cesta (8. 3.), po
kateri vas bodo vodile avtorice ilustracij Prešernovih pesmi Kaja Urh, Maruša Štibelj in Veronika
Vesel Potočnik. Na gradu Khislstein pa pripravljajo
spremljevalni dogodek razstave Grad Khislstein in
zgodbe rodbine Khisl, in sicer razstavo Grad Khislstein in rodbina Khisl skozi oči članov Likovnega
društva Kranj (28. 3.).
Organizatorji si pridružujejo pravico do
spremembe programa. Organizatorje prosimo,
da informacije o aprilskihh dogodkih oddate
do 15. marca na www.visitkranj.com ali pa se
obrnite na koordinatorko kulturnih dogodkov pri
Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

www.visitkranj.si
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Prešernov smenj - pet zvezdično doživetje
V Kranju smo na kulturni praznik izvedli najbolj odmevno prireditev v Sloveniji. Kranj je ponovno dokazal, da je
Prešernovo mesto. Že 17. leto zapored
se je s Prešernovim smenjem mesto

mesto. Ponosen sem, da je Kranj danes res
pravo kulturno srce Slovenije«. Eva Štravs
Podlogar, državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je poudarila, da je slovenski turizem
neločljivo povezan s kulturo, Prešernov
Smenj pa je označila kot vrhunski dogodek, pravo petzvezdično doživetje in
vzor kulturnega turizma. Ob pestrem
kulturnem dogajanju je župan Matjaž
Rakovec naznanil še, da se Kranj poteguje za evropsko prestolnico kulture
leta 2025. »Prav dr. France Prešeren bo
tista rdeča nit, za katero verjamem, da nas
bo popeljala v Evropo,« je povedal.

poklonilo našemu največjemu poetu in
se odelo v romantiko 19. stoletja.

Dogodek, ki ga je letos zaznamovala
170. obletnica smrti pesnika, je obiskalo
okoli 29.000 obiskovalcev.
Po besedah direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, mag. Tomaž Štefe: »Kranj živi s Francetom Prešernom,
čuti Franceta Prešerna in Kranjčani in Kranjčanke smo ponosni, da smo Prešernovo

Kranj se je predstavil
na sejmu Alpe-Adria

Hotel Actum postal
butični hotel leta

Arhitekturni sprehod

Dvorjanci domače testenine,

Med 30. januarjem in 2. februarjem 2019 se je
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvijala osrednja turistična sejemska prireditev v
Sloveniji – jubilejni 30. Alpe-Adria.

Hotel Actum je že tretjič zapored osvojil laskavi naslov Luxury Boutique Hotel of the Year, ki
ga podeljuje svetovni spletni turistični portal
Luxury Travel Guide, namenjen zahtevnejšim
popotnikom. Nagrada je veliko priznanje hotelu, saj gre za vodilni mednarodni turistični portal, ki ocenjuje različne kategorije turističnih
ponudb v močni svetovni konkurenci, stroga
merila ocenjevanja pa poskrbijo, da gredo nagrade res v roke najboljših. Nagrajence predstavljajo v svojih publikacijah, ki jih je moč najti na
svetovnih letališčih, križarkah, več kot 10.000
hotelih po svetu, ... Kranjski Hotel Actum bo v
naslednji Evropski izdaji močno izstopal, saj je
nagrado osvojil že tretjič. Čestitamo!

V Kranju so svoj pečat pustili tudi najvidnejši
predstavniki slovenske moderne arhitekture
20. stoletja Jože Plečnik, Ivan Vurnik in Edvard
Ravnikar. Na brezplačnem vodenem arhitekturnem ogledu boste spoznali njihove umetnine ter videli, kako spretno so jih umestili v
starejšo arhitekturo Kranja. Očarljivost starega
mestnega jedra pritegne tako ljubitelje arhitekture kot tiste, ki jih zanimajo zgodbe za vrati
meščanskih hiš. Odkrijte slikovito mestno obzidje, spominski park Prešernov gaj, modernejše stavbe in druge arhitekturne dosežke. Skozi
arhitekturo spoznajte zgodovino poznosrednjeveškega obdobja pa vse do 20. stoletja! Zbor bo
v Kranjski hiši 2. marca ob 11. uri.

Pod starim Kranjem na Gornjesavski cesti izdelujejo kakovostne domače testenine Dvorjanci.
Narejene so iz najboljše durum pšenice, osnova
za poln okus pa so jajca domačih kokoši, ki se
prosto sprehajajo po travnikih pod Storžičem.
Ob nakupu vam testenine brezplačno dostavijo
z električnim skirojem, kar je še en korak k zeleni družbi. Dvorjanci so domače testenine, na
katere se lahko naročite tedensko ali pa enkratno s SMS-sporočilom, po e-pošti ali pa oddate naročilo na spletni strani. Za izdelkom stoji
mlada ekipa, ki želi v vaše domove vnesti svežino in kvaliteten obrok, ki je osnova za številne specialitete. Kontakt: 040 684 421, spletna
stran: www.izdelava-testenin.si.

Zavod za turizem in kulturo Kranj je to priložnost izkoristil za promocijo turistične ponudbe mesta Kranj in prihajajočega dogodka Prešernov smenj. Tudi letos je sejem kot osrednja
in edina tovrstna prireditev pri nas pomenil
svetlo točko promocije slovenskega turizma in
drugih destinacij domačemu gostu z več kot tristo sodelujočimi turističnimi akterji iz desetih
držav.
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MAREC

9. 3. od 10.00 do 13.00
Izdelovanje gregorčkov na Pungertu
11. 3. od 16.30 do 17.45
Izdelovanje gregorčkov v Mestni knjižnici Kranj

10.00 – 17.00 Kranska kuhna / Glavni trg
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

www.visitkranj.com

11. 3. od 17.00 do 17.55
Izdelovanje gregorčkov v Kranjski hiši
11.3. ob 18.00
Spuščanje gregorčkov v kanjonu reke Kokre

www.visitkranj.com

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, Jošt Gantar, Tina Pavlin, Alina Čekič, Maja Foder, Sabina Benedi, Primož Pičulin, Mediaspeed. Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 38.000, Mesec: februar 2019.
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Zanimivosti
Tržnica se je lepo prijela Znova Korakova pomlad
Vilma Stanovnik

Zadnja Stražiška tržnica je bila kulturno obarvana, obogatil pa jo je še
prikaz postopkov oživljanja.
Ana Šubic
Stražišče – Stražiška tržnica
že tradicionalno poteka vsak
drugi petek v mesecu, februarsko pa so zamaknili za teden dni, saj bi sicer sovpadala s Prešernovim dnevom.
Vseeno pa kulturnega praznika niso spregledali, saj so
se v spremljevalnem programu tržnice med drugim dotaknili 170. obletnice Prešernove smrti, 150. obletnice
smrti Simona Jenka, dvestote obletnice smrti Valentina
Vodnika, sedemdesete obletnice smrti Otona Župančiča ... Primož Krišelj, ekološki kmet iz Hotemaž, je
spregovoril o potovanju po
Novi Zelandiji in z obiskovalci delil zanimive posnetke. "Sodelovali so tudi predstavniki Rdečega križa
Kranj, ki so predstavili postopke oživljanja, tudi s pomočjo defibrilatorja. V tem
mesecu smo ga dobili v
Stražišču, na zdravstveni

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali prikaz postopkov
oživljanja. / Foto: Tina Dokl
postaji," je povedal predsednik Krajevne skupnosti
Stražišče Jure Šprajc.
Kot ugotavlja, se je Stražiška tržnica, ki so jo prvič
pripravili aprila 2015, zelo
lepo prijela. Vselej pripravijo tudi raznolik spremljevalni program, da bi privabili še več obiskovalcev. To-

krat se je predstavilo več kot
dvajset ponudnikov, kot
običajno so bili med njimi
številni ekološki pridelovalci. Poleg kmetov iz lokalnega okolja so svoje pridelke
in izdelke ponudili tudi
kmetje iz drugih slovenskih
krajev, na voljo so bili celo
citrusi s hrvaškega Visa. Te
je domov odnesla tudi Kranjčanka Mira Eljon, ki rada
obišče Stražiško tržnico.
"Čakam še jabolka, sicer pa
rada kupim tudi mlečne izdelke," nam je zaupala in
dodala, da ji ni vseeno za
kakovost izdelkov. Lokalno
hrano ima rada tudi domačinka Marta Sajevic. "Stražiško tržnico obiščem vsak
mesec, tu je tudi priložnost
za druženje," je dejala. Dogajanje so tokrat popestrile
tudi učenke OŠ Stražišče, ki
so na stojnici ponujale
okrasne valentinove srčke, s
katerimi so zbirale sredstva
za šolski sklad.

Mladi so za avtobuse
Kranj – V Šolskem centru
Kranj sta Center za trajnostni razvoj podeželja (CTRP)
Kranj in CIPRA Slovenija
organizirala posvet z mladimi o javnem potniškem prometu, na katerem so iskali
rešitve za izboljšanje zasedenosti linij avtobusnega
prevoza na Gorenjskem in
razpravljali o uvedbi nočnih
avtobusnih prevozov.
Okvir za omenjeni posvet
predstavlja projekt Naj te
zapelje zelena mobilnost, ki
ga organizatorja izvajata od
jeseni 2018, sofinancira pa
ga Ministrstvo RS za okolje
in prostor iz sredstev podnebnega sklada. S projektom želijo z inovativnimi
organizacijskimi, promocijskimi in izobraževalnimi
ukrepi promovirati in izboljšati zasedenost ter s tem
izkoriščenost potenciala obstoječe mreže javnega potniškega prometa na območju osrednje Gorenjske. Na

Korak, sprejemajo na naslovu drustvo.enkorakvec@
gmail.com. Cena vstopnic je
dvajset evrov, zbrana sredstva pa bodo namenili za
prilagoditev garderobe in
ostalih prostorov ter opreme
uporabnikom, nakup didaktičnih pripomočkov za delovno terapijo in psihološko
obravnavo ter za izvedbo tabora v okviru rehabilitacijskega programa.

Naravoslovno-tehniške delavnice
tudi za osnovnošolce

Na tokratni tržnici je sodelovala tudi OŠ Stražišče s
ponudbo okrasnih valentinovih srčkov. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Kranj – Društvo en korak
več in Center Korak, kjer
uporabnikom s pridobljeno
možgansko poškodbo omogočajo celostno rehabilitacijo, letos že deveto leto organizirata dobrodelni spomladanski koncert Korakova
pomlad. Koncert bo v četrtek, 14. marca, v Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika v

Cerkljah na Gorenjskem,
začel pa se bo ob 19. uri. Gostje letošnjega koncerta
bodo Prifarski muzikanti.
Lansko leto je bilo zanje jubilejno, saj so slavili trideset
let delovanja skupine. Za
svoje delovanje so prejeli
številne nagrade, izdali pa
so 27 samostojnih plošč.
Rezervacije vstopnic, ki jih
boste lahko že konec tega
meseca prevzeli v Centru

posvetu so se pogovarjali z
mladimi iz osrednje Gorenjske, med njimi so bili
večinoma dijaki Biotehniškega centra Naklo in Šolskega centra Kranj, ter
predstavniki vseh pomembnejših akterjev za trajnostno
mobilnost o tem, koliko je
avtobus privlačen za mlade,
kako jim ga približati, kakšne spremembe so potrebne, da bi bil privlačnejši.
Vlasta Juršak iz CTRP
Kranj je poudarila, da je na
območju osrednje Gorenjske veliko turistično-rekreacijske, kulturno-izobraževalne ter storitvene ponudbe, ki je dostopna tudi s
trajnostnimi oblikami premikanja. "Zaradi različnih
zadržkov ter nepoznavanja
mobilnostnih možnosti se
prebivalci še vedno raje odločijo za uporabo avtomobila kot pa JPP-ja, hoje, kolesa," je dejala Juršakova.
Znano je, da v mestni občini Kranj mestni avtobus
vsakodnevno uporablja

zgolj osem odstotkov vprašanih, medkrajevni avtobus
pa tri odstotke vprašanih v
anketi, ki je bila izvedena
leta 2017 za potrebe priprave Celostne prometne strategije občine Kranj.
Uroš Brankovič iz CTRP
Kranj in Špela Berlot iz društva CIPRA Slovenija sta na
posvetu obenem predstavila
tudi analizo dostopnosti
nočnih prevozov na območju Kranja in širše okolice,
dobre prakse nočnih prevozov ter izkušnje s testnih
prevozov v lanskem decembru. V dveh decembrskih
nočeh so namreč potekali
brezplačni nočni prevozi z
avtobusom med Kranjem in
okoliškimi naselji Šenčur,
Cerklje, Preddvor, Kokrica
in Naklo. Nočnih linij ni, a
ugotavljamo, da bi bile zaželene in potrebne vsaj za
tradicionalne večje zabavne
dogodke, mladi pa so izrazili tudi željo po nočnih linijah ob koncu tedna," je povedal Brankovič.

Gimnazijo Franceta Prešerna lahko osnovnošolci obiskujejo celo šolsko leto, in
ne le takrat, ko imajo organizirane dneve odprtih vrat ali so informativni dnevi.

Zavedajo se, kako pomembno je za razvoj različnih kompetenc dijakov sodelovati z
različnimi udeleženci vzgoje
in izobraževanja. Še prav posebej jim je dragoceno sodelovanje z osnovnimi šolami.
Celo šolsko leto v svojem sodobno opremljenem laboratoriju in specializiranih učilnicah gostijo učence 7., 8. in 9.
razredov različnih osnovnih
šol, ki se jim pridružijo na delavnicah pri izvajanju zanimivih fizikalnih, kemijskih in bioloških poskusov ter pri delu
z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. V zadnjih letih so uspešno sodelovali z
OŠ Staneta Žagarja, OŠ
Preddvor, OŠ Lesce, OŠ Cerkno, OŠ Predoslje, OŠ Ko-

menda Moste, OŠ Ivana Groharja, OŠ Šenčur … Učence
zadnje triade najbolj navdušujejo delavnice: Spoznavanje organizmov, Hitrost kemijskih reakcij, Svetloba, Električni krog, Merjenje ogljikovega dioksida v izdihanem
zraku, Krvožilje.
Menijo, da projektov, pri katerih bi sodelovali tako učenci kot dijaki, pa tudi študenti,
ni veliko. Eden takih je
MyMachine, ki povezuje vse
stopnje izobraževanja. Na ta
način so učenci OŠ Predos
lje, dijaki Gimnazije Franceta
Prešerna in študentje fizike,
strojništva in elektrotehnike
izdelali šolsko torbo, ki samostojno sledi učencu na
poti v šolo. Nov projekt

MyMachine sedaj na GFP že
začenjajo z OŠ Naklo.
Niso pa naravoslovno-tehniške delavnice edine, na katerih lahko na GFP sodelujejo
osnovnošolci skupaj z dijaki.
Med jesenskimi počitnicami
tako ponudijo osnovnošolcem od pet do deset delavnic, odvisno od njihovega
zanimanja, ki so obenem poučne, in kot se za počitniški
čas spodobi, zabavne, sproščujoče in športne.
Na GFP so prepričani, da bo
v prihodnosti podobnega
sodelovanja med šolami
tako po horizontali kot vertikali še veliko več, saj svet,
v katerega stopajo mladi,
zahteva povezovanje in timsko delo.
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Slikar Valentin
Oman Kranju

Foto: Tina Dokl

V Galeriji Mestne občine Kranj je ta čas na ogled
razstava dvajsetih del na papirju, ki jih je
akademski slikar Valentin Oman podaril Kranju.

V pogovoru: župan Matjaž Rakovec, slikar Valentin Oman
in Marko Arnež iz Galerije Prešernovih nagrajencev

Igor Kavčič
Kranj – Natančneje Galeriji
Prešernovih nagrajencev in
s tem Kranjčanom. Akademski slikar Valentin
Oman, ki velja za enega največjih slovenskih slikarskih
ambasadorjev na avstrijskem Koroškem, živi in dela
na Dunaju in v Bekštanju
(Finkensteinu) na Koroškem, se je v Kranju že predstavil, obširneje na pregledni razstavi v Galeriji Prešernovih nagrajencev leta 2011.
Kot je povedal umetniški
vodja Galerije Prešernovih
nagrajencev Marko Arnež,
Oman svoja dela galeriji
podarja že tretjič. "Prvo sliko je galeriji namenil leta
2000 ob takratni skupinski
razstavi, deset del je podaril
ob prej omenjeni pregledni
razstavi, pred časom, ko
smo z razstavo predstavili
člane Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (takih
umetnikov je enajst), pa je
galeriji namenil novih dvaj-

set del." Ta so zdaj na ogled
v galerijskem prostoru na
kranjski občini.
Umetnik je za tokratno
donacijo po občutku izbral
dela na papirju iz obdobja
zadnjih desetih let ustvarjanja. Iz vsakega cikla je izbral
dve ali tri dela v mešani tehniki. Ob tem je Valentin
Oman dejal: "Povsod, kjer
sem razstavljal, v Slovenj
Gradcu, Kopru, Piranu in
seveda tu v Kranju, želim
pustiti še nekaj mojih sledi
tudi po tem, ko se razstava
zaključi. Tako lahko galerije
moja dela lahko vključijo
tudi v morebitne skupinske
razstave," o razlogih za
donacijo slik pove Oman:
"Galerije in muzeji danes
žal nimajo dovolj denarja za
odkupe, zato menim, da lahko majhno z donacijo podprem kakšno zbirko, hkrati
pa slikar lepšega prostora za
predstavitev ne more imeti,
kot je to v dobri galeriji – in
Galerija Prešernovih nagrajencev to zagotovo je."

V pesnikovem imenu
Shod muz na kranjskem Parnasi, ko na slovenski kulturni praznik naše mesto gosti aktualne
Prešernove nagrajence, je med ljubitelji kulture in umetnosti zelo priljubljen dogodek.
Igor Kavčič
Kranj – Priljubljenost tradicionalnega vsakoletnega srečanja in pogovora z aktualnimi
prejemniki najvišjih državnih nagrad v kulturi dokazuje polna dvorana Prešernovega gledališča. Vsakoletni zvesti publiki, ki je željna zgodb,
ki bogatijo življenje in delo
vrhunskih slovenskih ustvarjalcev, in hkrati misli, ki
odražajo njihovega umetniškega duha, je letos sledila
tudi močna udeležba aktualnih politikov. Kranjski župan
Matjaž Rakovec je v prvi vrsti
gostil predsednika vlade
Marjana Šarca in ob njem
ministra za kohezijo Iztoka
Puriča in notranjega ministra Boštjana Poklukarja, niso
pa manjkali tudi direktorji
kranjskih javnih zavodov v
kulturi.
Osrednji gostje, ki jim je tudi
tokrat vprašanja zastavljala
novinarka in publicistka Patricija Maličev, so bili letošnji
lavreati – ob odsotnosti Prešernovega nagrajenca režiserja Filipa Robarja Dorina
in skladove nagrajenke zbo-

Kranjski župan Matjaž Rakovec je ob aktualnih Prešernovih nagrajencih v Prešernovem
gledališču gostil tudi predsednika vlade Marjana Šarca, nekatere ministre in vidne kranjske
kulturnike. / Foto: Primož Pičulin
rovske dirigentke Martine
Batič so o svojem umetniškem delovanju spregovorili
Prešernova nagrajenka kostumografinja in scenografka
Bjanka Adžić Ursulov in prejemniki skladovih nagrad:
pesnik Jure Jakob, skladatelj
Tomaž Svete, igralka Maruša
Majer, ustvarjalec animira-

Pred leti nagrajenec Prešernovega sklada pesnik Miklavž
Komelj je zbranim bral iz svoje najnovejše pesniške zbirke
Ohne Warum. / Foto: Primož Pičulin

nih filmov Dušan Kastelic in
arhitekta Aljoša Dekleva in
Tina Gregorič Dekleva.
Zbrane je nagovoril tudi
predsednik vlade Marjan
Šarec, ki je v nagovoru med
drugim dejal: "Kot univerzitetni diplomirani igralec
imam nekaj izkušenj z umetnostjo in vem, kako trd je ta
kruh. Umetnik vedno v svoje
delo vloži sebe, njegov cilj je
sebe izprazniti in napolniti
publiko, naj bo v dvorani ali
na kakšnem drugem umetniškem dogodku." Župan
Matjaž Rakovec je med drugim poudaril pomembno
vlogo lokalne skupnosti v
podpori ustvarjalcem in s
tem tudi na neki način napovedal, da bodo veliko truda
vložili kandidaturo Kranja za
evropsko prestolnico kulture
2025.
Že popoldan istega dne so
se aktualni prejemniki Prešernovih nagrad udeležili
odprtja razstave svojih foto-

Prve Prešernove
nagrade so podelili ob
slovenskem
kulturnem prazniku
leta 1947. Doslej so
podelili 342
Prešernovih nagrad,
od leta 1962 naprej pa
tudi 535 nagrad
Prešernovega sklada.
grafskih portretov, ki jih je
tako kot preteklih 23 let posnel fotograf Tone Stojko.
Pred tem je navzoče pozdravil dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport v funkciji
ministra za kulturo, v nadaljevanju pa je Miklavž
Komelj, nagrajenec Prešernovega sklada izpred let,
prebral pesnitev iz svoje najnovejše pesniške zbirke
Ohne Warum.

Umetniki za dijake
Na Gimnaziji Franceta Prešerna so bogatejši za donacijo likovnih del Jake
Bonče, Klementine Golija in Cveta Zlateta.
Igor Kavčič
Kranj – V Likovnem društvu
Kranj z Gimnazijo Franceta
Prešerna že vrsto let sodelujejo pri vizualnem izobraževanju. Najprej je dijake s
kreativnimi likovnimi delavnicami k ustvarjanju spodbujal akademski slikar Klavdij Tutta, ki je bil v nadaljevanju tudi pobudnik šolske
didaktične galerije, katere
poslanstvo je na neprisiljen
način s kvalitetnimi umetniškimi deli nagovarjati mlade. Tako stene hodnikov
bogatijo umetniška dela, ki
so jih šoli v zadnjih letih
podarili člani Likovnega

društva Kranj. Tutta je lani
ob svoji šestdesetletnici
podaril 12 likovnih del iz
različnih ustvarjalnih obdobij, leto poprej je z likovnimi
miniaturami v šolsko galerijo vstopilo več kot dvajset
umetnikov domačega likovnega društva, letošnji donatorji pa so priznani likovni
ustvarjalci Jaka Bonča, Klementina Golija in Cveto Zlate. Vsak izmed njih je dobil
svojo razstavno steno.
Cveto Zlate je podaril devet
grafičnih listov v tehniki jedkanica, akvatinta, papir.
Arhitektu po stroki, a hkrati
izjemno plodovitemu likovnemu ustvarjalcu dr. Jaki

Bonči pripišemo digitalne
printe na plastiko iz serije
Sudoku Modular – gre za
osem printov oziroma 13
kompozicij iz 18 črkovnih
vrst. Klementina Golija pa je
gimnaziji namenila šest grafičnih listov iz cikla Sanje za
dušo ter dve platni iz cikla
Potovanje skozi čas. Skupaj
gre torej za 26 del, ki bodo
stalno razstavljena na hodnikih gimnazije.
"Likovna zbirka, ki jo imamo na šoli, služi izobraževalnemu namenu, ne le tako,
da bi enkrat letno stali pred
slikami, jih interpretirali in
proučevali, ampak si želimo,
da bi se predvsem skozi sta-

Na skupno fotografijo smo ujeli slikarje, profesorje, predstavnike politike in nastopajoče
na odprtju razstave donacij. / Foto: Tina Dokl
len stik z likovnimi deli
mimogrede naučili živeti z
umetnostjo in tudi dojemati
sodobno likovno umetnost,"
ob donaciji razmišlja Irena
Koncut Marolt, profesorica
slovenščine in umetnosti, ki

skrbi za povezovanje med
likovnimi umetniki in šolo,
ravnateljica Mirjam Bizjak
pa je dodala, da svet umetnosti s tem približujejo tako
dijakom kot zaposlenim in
obiskovalcem, ki prihajajo

na gimnazijo. Razstavo je
odprl minister za kohezijo
dr. Iztok Purič, ki je prepričan, da je tak način podajanja umetnosti mladim najbolj pristen, a vsekakor tudi
poseben.
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Maleš in Prešeren
V avli Mestne knjižnice Kranj so na ogled
ilustracije Sonetnega venca slikarja Mihe Maleša.

Slike Rajka Bogataja
V Galeriji Pungert na koncu starega dela mesta Kranja je na
ogled razstava slik Rajka Bogataja. Tokrat se predstavlja z
deli v svojih najljubših tehnikah – razstavljene so risbe, lavirane risbe in grafike v visokem in globokem tisku ter sitotisku. "Običajni linorez je izpopolnil do umetniške vrednosti,
kar lahko zaznamo ob delih Robov vodnjak v soju luči in
Semeniški portal," med drugim dodaja umetnostna zgodovinarka Petra Vencelj, ki je likovnika predstavila ob odprtju
razstave. Bogatajeva likovna izraznost je sorazmerno široka, za dela je prejel številne nagrade in priznanja, med drugim pri Zvezi likovnih društev Slovenije zlato paleto za risbi
in inštalacijo ter srebrno paleto za akvarel. Njegovo osnovno načelo je, da je risba osnovno vodilo vsega slikarstva.
Razstava bo na ogled do 27. februarja.

Na odprtju razstave je zaigral kitarist Aljaž Štempihar,
učenec Glasbene šole Kranj.

 Ponedeljek, 11. 3. 2019, 18.00–20.00
Ogled jamskega laboratorija človeških ribic v Jami Tular
 Ponedeljek, 11. 3. 2019, 18.00–19.30
i.Vitalis vadba

Po razstavi sta župana Matjaža Rakovca popeljali Travica
Maleš Grešak in Breda Ilich Klančnik. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič
Kranj – V sodelovanju z Galerijo Miha Maleš in Osrednjo knjižnico Celje so v
Mestni Knjižnici Kranj ob
170. obletnici smrti Franceta Prešerna pripravili razstavo ilustracij, ki jih je priznani slovenski slikar ustvaril
na temo pesnikovega Sonetnega venca. Med pomembnimi likovnimi ustvarjalci
minulega stoletja na Slovenskem je prav Miha Maleš
(1903–1987) posvetil največ
pozornosti Prešernovi podobi. "Ta ga je vznemirjala že
od malega. S svojo izvirno
ilustracijo je Maleš pospremil številne Prešernove verze (Dekletam, Strunam, Pod
oknom), kot najpomembnejša likovna spremljava
njegove poezije pa se je v

našo zavest vtisnila serija
tridesetih gravur, posvečenih Sonetnemu vencu," je
ob odprtju razstave povedala
velika poznavalka slikarjevega življenja in dela umetnostna zgodovinarka Breda
Ilich Klančnik.
Maleš je prvo numerirano
izdajo v črno-beli verziji založil pri svoji Bibliofilski založbi leta 1937, dobrih dvajset let pozneje, leta 1959, pa
je v fauvističnem duhu barvno poživljen izšel še drugi
natis pri koprski Založbi
Lipa. In prav grafični listi za
to, drugo izdajo predstavljajo jedro aktualne razstave v
Mestni knjižnici Kranj, kjer
je na ogled okrog trideset
del. V glasbenem programu
je z Zdravljico, Soldaško in
Pod oknom nastopil APZ
France Prešeren.

Slike iz Barbarige
Na Domplanu so na ogled dela slikarjev Jasne.

Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 082 058 457 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
 Petek, 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. in 29. 3. 2019, 17.00–18.00
	
Plesno-ustvarjalna delavnica. Za otroke v starosti
od 5 do 8 let.
 Petek, 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. in 29. 3. 2019, 17.00–18.00
Bralna urica za otroke. Za otroke od 8 do 12 let.
 Ponedeljek, 4. 3. 2019, 17.00–19.00
Kako napisati učinkovito prošnjo za delo in kako priti do
zaposlitve
 Ponedeljek, 4. 3. 2019, 18.00–19.00
,,VAJE dihaj''. Skupinska vadba z Brigito.
 Torek, 5. 3. in 19. 3. 2019, 9.00–10.30
Movement Medicine. Gibalno delavnico vodi Anda Perdan.
 Torek, 5. 3. 2019, 10.30–12.30, 19. 3. 2019, 17.00–19.00
Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija
 Torek, 5. 3. 2019, 17.30–19.00
Bachove cvetne esence za dušo. Predava Tannja Yrska.
 Torek, 5. 3. 2019, 18.00–19.30, 7. 3. 2019, 9.00–10.30
Predstavitev: Joga
 Torek, 5. 3. 2019, 18.00–19.30
Bioresonanca kot celovita alternativna oblika zdravljenja.
 Sreda, 6. 3. 2019, 14.00–17.00
Brezplačno osebno svetovanje – Bachove esence
 Sreda, 6. 3. in 20. 3. 2019, 17.00–20.00
Kulinarična delavnica – Sladke pregrehe: Potratna potica
 Četrtek, 7. 3. 2019, 17.00–19.00
Kako poslušati svoje srce. Predava dr. Kristina Knific.

Slikarji Boleslav Čeru, Branko Škofic, Franc Bešter in
gostiteljica razstave direktorica Domplana Vera Zevnik ter
umetnostna zgodovinarka Katja Dolenc / Foto: Aleš Jenko

Igor Kavčič
Kranj – Lani je potekalo likovno srečanje Jasna v Barbarigi, kjer je potekala kolonija Domplan. Na srečanju
sodelujoči avtorji so tedaj
napravili osnutke za dela, ki
so jih v tednu slovenskega
kulturnega praznika razstavili v prostorih sedeža družbe Domplan. "Glavni motiv,
ki je likovnikom ponujal
navdih, sta bila sicer morje
in bližnje okolje Barbarige,
vendar so z njima povezane
tudi druge vsebine, ki so jih

ustvarjalci v svojem likovnem jeziku dali na platno
kot lastne kreativne interpretacije vidnega in nevidnega oziroma zunanjega
in notranjega sveta," je med
drugim k razstavi zapisala
umetnostna zgodovinarka
Katja Dolenc.
Na tokratni razstavi s svojimi deli poleg pobudnika
srečanja Jasna Boleslava Čeruja sodelujejo še Franc Bešter, Ivanka Kraševec Prešern, Ivan Prešern - Žan,
Nejč Slapar, Vida Soklič in
Branko Škofic.

 Torek, 12. 3. 2019, 17.00–20.00
Brezplačni NLP coaching
 Torek, 12. 3. 2019, 17.30–19.30
Predavanje: Starševsto – ni panike!
 Torek, 12. 3. 2019, 17.30–19.30
To delam zase: Spoznanja o čustvenih vampirjih
 Torek, 12. 3. 2019, 17.30–19.30
Predavanje: Človek kot večdimenzionalno bitje – 11. del.
 Sreda, 13. 3. 2019, 17.00–18.30
Življenje z izgubo. Izguba otroka je največja izguba.
 Četrtek, 14. 3. 2019, 17.00–18.30
Življenje z osebo z demenco
 Četrtek, 14. 3. 2019, 17.00–18.30
Šiviljska delavnica
 Četrtek, 14. 3. 2019, 18.00–19.30
Družinska delavnica brainobrain
 Petek, 15. 3. 2019, 17.00–19.00
Filmski večer: Alibi.com. Komedija.
 Ponedeljek, 18. 3. 2019, 18.00–19.30
Predstavitev knjige Fanike Križaj: Rojstvo metulja
 Ponedeljek, 18. 3. 2019, 18.00–19.30
Miselne igre
 Torek, 19. 3. 2019, 17.00–19.00
Ustvarjalna delavnica za vse generacije:
Risanje na skodelice
 Torek, 19. 3. 2019, 18.00–19.30
Gorske rože Slovenije
 Torek, 19. 3. 2019, 18.00–19.30
Aikido. Predstavitvena delavnica za vse generacije.
 Sreda, 20. 3. 2019, 18.00–19.30
Odprta skupina za samopomoč. Vodi Hospic.
 Sreda, 20. 3. 2019, 18.15–19.45
Gobe in gobarjenje
 Četrtek, 21. 3. 2019, 17.00–19.00
Medgeneracijski turnir v namiznem tenisu

 Četrtek, 7. 3., 14. 3., 21. 3. in 28. 3. 2019, 18.00–19.15
Izobraževanje za mir

 Petek, 22. 3. 2019, 17.00–19.00
Glasbena poslušalnica: Predavanje Punk rock kot
evolucijska veja rock'n'roll-a.

 Četrtek, 7. 3. in 21. 3. 2019, 18.00–20.00
Maketarske delavnice

 Torek, 26. 3. 2019, 16.00–19.00
Gozdna terapija. Sprehod v gozd vodi Tannja Yrska.

 Četrtek, 7. 3. 2019, 19.15–21.15
Skupinski pogovori in svetovanja. Vodi dr. Kristina Knific.

 Sreda, 27. 3. 2019, 17.30–19.30
To delam zase: Starševstvo

 Petek, 8. 3. 2019, 18.00–19.00
Uvodno informativno predavanje o učenju
Bruna Gröninga
 Petek, 8. 3. 2019, 18.00–19.30
Družabni večer – Tombola
 Petek, 8. 3. 2019, 18.00–19.30
Predstavitvena delavnica: Šola samovzgoje
 Ponedeljek, 11. 3. 2019, 17.30–18.30
Numerologija

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,
delavnice Slovenija, moja nova država, Jezikam slovensko,
Razumem, znam slovensko ter Medkulturno v Kranju.
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
AND REJ GOL JAT

Sladice
hitro in preprosto

Kuharski mojster
Andrej Goljat je zbral
več kot sedemdeset
receptov za sladice
različnih vrst, od
zavitkov, preprostih
kolačkov, narastkov,
zmrzlin, krem, strjenk
do tiramisujev in
tartufov. Vsi recepti
imajo naveden čas
priprave, pečenja ali
zamrzovanja. Vse
sladice nas vabijo
tudi s slikami.

S
ZAL OŽB A KME ČKI GLA

1250

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

+ po

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

S pomočjo skrbno
izbranih receptov v
tokratni izdaji, boste
dosegli nove užitke
in znano čarovnijo
okusa na najslajši
možni način. Izbirate
lahko med recepti za
krhka peciva, kekse
brez peke in razne
ostale slaščice. Naj
vam bo kuharica
vir navdiha in
najboljši pomočnik
pri načrtovanju
in preživljanju
najlepših trenutkov
z družino in
prijatelji.
218 strani, 150 x 200 mm, spiralna vezava
Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

1250
EUR

S TA N I S L AV R E N ^ E L J

www.gorenjskiglas.si

in `elodcev

IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev
Z ALO@ BA K ME^K I GL AS

Z ALO@B A K ME^KI GLAS

Cena: 16 EUR

IZDELOVANJE klobas, salam

na{o
enijo bolj{e
o k razvoju
{tva.
atiti svoja
ovanju
emik v smeri
u{enja/zorenja
vodnje,
pe{nost.

978 961 203 463 4

S TANISL AV R EN^ELJ

Kolesar med gimnazijci
Matej Mohorič iz Podblice je po končani maturi na Gimnaziji Kranj prestopil med profesionalne
kolesarje, ta teden pa se je za nekaj dni vrnil domov in se srečal tudi s svojimi nekdanjimi profesorji
ter dijaki.
Vilma Stanovnik
Kranj – Matej Mohorič je na
Gimnaziji Kranj z odliko
maturiral leta 2013, namesto za študij pa se je takrat
odločil za profesionalno
kolesarstvo. "Ob koncu gimnazije sem dobil priložnost,
da podpišem svojo prvo profesionalno pogodbo. Moram
priznati, da je bila odločitev
kar težka. Rad sem namreč
obiskoval pouk, zanimale so
me tehnične stvari in s težkim srcem sem se odpovedal študiju strojništva. Sedaj
mi seveda ni žal," je ob
pogovoru z Lenčo Belehar,
ki je tudi sama zagrizena
kolesarka, priznal Matej
Mohorič in povedal, da se je
na gimnaziji naučil vztrajnosti, reda in trdega dela,
kar mu večkrat pride prav.
"Med lepimi trenutki v gimnaziji je bil gotovo tisti, ko
sem izvedel rezultate mature. Takrat sem dobil potrditev, da sem dobro delal in
sem bil uspešen. Matura je
velik korak," je dodal šampion Matej Mohorč, ki je v
gimnazijskih letih tako s
profesorji na čelu z razredničarko Ano Jesenovec kot
tudi s sošolci proslavljal
uspehe na mladinskih
prvenstvih, prvenstvih do 23
let in ostalih pomembnih
tekmovanjih. Kot je povedal,
si bo zmage v mlajših konkurencah seveda dobro
zapomnil, več pa mu pomenijo rezultati, doseženi v
elitni konkurenci. Med njimi so zagotovo tudi zmage
na lanski deseti etapi Dirke
po Italiji, Dirki po Beneluksu in Dirki po Nemčiji.
Matej je dijakom kranjske
gimnazije pojasnil nekaj

Kolesar Matej Mohorič je voditeljici pogovora Lenči Belehar ter dijakom in profesorjem
Gimnazije Kranj povedal marsikaj o svojih kolesarskih in tudi dijaških izkušnjah.
skrivnosti kolesarstva in
tudi svoje znamenite drže
na kolesu, ki jo je začel uporabljati že, ko je treniral v
kranjskem kolesarskem klubu. Takrat je imel ob učenju
in delu na kmetiji pogosto
stisko s časom, vendar ni
želel zamujati na treninge.
Prav tako je zbrane v polni
gimnazijski knjižnici zanimalo, kako se razume s svojimi konkurenti. "Smo v prijateljskih odnosih, malce se
spremenimo le, ko imamo na
sebi tekmovalno številko.
Vendar skušamo biti korektni
in prav je, da zmaga tisti, ki je
v določenem trenutku najboljši. Vsekakor se spoštujemo
med seboj," je še povedal
Mohorič in zagotovil, da tudi
glede dopinga lahko komurkoli pogleda v oči. Seveda pa
mora biti ob vrhunskem
športu še kako pozoren na
pravilno prehrano.

Tradicija izdelovanja
suhih mesnin bogati
našo kulinarično
ponudbo. Knjiga
je namenjena
vsem, ki želijo
obogatiti svoja
praktična znanja
o pripravi mesa
ter izdelovanju
klobas, salam in
želodcev.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

EUR

drugem ali tretjem tednu. Je
pa seveda Dirka po Franciji
še daleč in težko delam
natančne načrte. Nato me
jeseni čaka Dirka po Poljski,
kjer bom skušal zmagati.
Konec septembra je na sporedu še svetovno prvenstvo,
kjer mi bi trasa lahko ustrezala. Če bom v formi, bom
skušal tudi tam doseči dober
rezultat," razmišlja Matej
Mohorič, ki je profesorjem
in dijakom priznal, da po
zaključku kolesarske kariere
ne bo več razmišljal o študiju. "Kolesarstvo je precej
komercialen šport in verjamem, da bom zaslužil toliko
denarja, da ga bom vložil v
lastno podjetje v Sloveniji.
Nisem še odločen, v katero
smer se bom podal, želim pa
si, da bi bilo podjetje uspešno tako zame kot za sodelavce," je tudi povedal Matej
Mohorič.

Narava skriva številna
presenečenja:
listavci vplivajo na
vrtenje Zemlje, žerjavi
sabotirajo špansko
proizvodnjo šunke
in iglavci lahko ustvarijo dež. Z avtorjem
uspešnic o naravi Petrom Wohllebnom se
potopimo v osupljivi
svet, poln čudovitih
prepletov med
rastlinami in živalmi:
kako vplivajo drug
na drugega? In
kaj se zgodi, ko
v tem natančno
uravnoteženem
svetu kolesje
preskoči zobec?

200 preprostih
receptov za zelo
zaposlenega
kuharja: zdravi
prigrizki,
družinska kosila,
hitro
pripravljene
poslastice in
druge dobrote;
več kot 750
fotografij.

Cena knjige je
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Trenutno se pripravlja na
sezono in si zastavlja nove
cilje. "V letošnjem letu so
moji tekmovalni cilji razdeljeni v tri obdobja. Prvo prihaja že sedaj v marcu, ko bom
nastopal na treh dirkah v Italiji, nato pa se bom odpravil v
Belgijo in nastopil na osmih
belgijskih klasikah. Po tem
se bom začel pripravljati na
Dirko po Franciji. To bo moj
krstni nastop. V naši ekipi
Bahrain Merida bo tisti, ki bo
vozil na čim boljšo skupno
uvrstitev, verjetno Vincenzo
Nibali. Prav tako bo v ekipi
svetovni prvak v vožnji na
čas Rohan Dennis, ki se bo
verjetno osredotočil na etapi
v vožnji na čas in bo verjetno
tudi prva rezerva ekipe v
boju za skupno uvrstitev, če
Nibaliju ne bi šlo po načrtih.
Jaz sem bom osredotočil na
etapne zmage. Skušal bom
zmagati na kakšni etapi v

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

Novo!

11

90
EUR

+ p o št ni n

a

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

1990
EUR

+ po

št ni n a
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Odlični rezultati
domačinov
Letošnje državno prvenstvo v dviganju uteži je
prvič potekalo v dvorani Zlato polje v Kranju.
Vilma Stanovnik
Kranj – Drugo februarsko
nedeljo je Kranj prvič v zgodovini gostil državno prvenstvo v olimpijskem dvigovanju uteži, ki v Sloveniji poteka že vse od 1992. Sicer ta
olimpijski šport v slovenskem medijskem prostoru

Sašo in Jure Aleš to sezono ubirata nasprotne poti, saj Jure posega po najvišjih mestih, Sašo pa se je
poslovil od tekmovalnega telemark smučanja.
Maša Likosar

stavniki. Domačini so na prvenstvu osvojili odlične rezultate. V kategoriji do 49
kilogramov je Živa Mesec
osvojila drugo mesto. V kategoriji do 64 kilogramov je
bila Nika Teran tretja. Odlična je bila tudi Nina Poredoš,
ki je bila v kategoriji do 76
kilogramov druga.

Na prvenstvu je nastopilo rekordno število tekmovalk, saj
jih je v Kranj prišlo kar sedemnajst. / Foto: Primož Pičulin
ni deležen pozornosti kot
nekatere druge olimpijske
discipline, a se lahko v zadnjih letih pohvali z vse večjim številom obetajočih
mladih tekmovalk in tekmovalcev. Letos je na prvenstvu
nastopilo 55 tekmovalk in
tekmovalcev z vseh koncev
Slovenije. Pomerili so se v
dveh disciplinah – potegu in
sunku – v štirinajstih težavnostnih kategorijah. Zmagovalca v posamezni kategoriji je določil olimpijski biatlon, seštevek tež v potegu in
sunku.
Organizator prvenstva je
bilo kranjsko društvo X-gym
Kranj, ki je na tekmovanju
nastopilo z osmimi pred-

Bila sta si v oporo

Pri moških domačih predstavnikih je slavil Maks Dežnak. V kategoriji do 73 kilogramov je Maks osvojil prvo
mesto, sledil pa mu je prav
tako domači predstavnik
Gal Bodiroža. Maks je dosegel izjemen rezultat – 75 kilogramov v potegu, v sunku
pa kar 94 kilogramov. Kljub
novemu osebnemu rekordu
je David Poredoš osvojil tretje mesto, medtem ko je njegov klubski kolega Matej
Ahačič pristal na sedmem
mestu. Janez Kalan je postal
nov državni prvak v kategoriji do 109 kilogramov.
Absolutni zmagovalec je postal David Šircelj (KDU
Olimpija Ljubljana).

Kranj – Brata Aleš z Brega
ob Savi, starejši Sašo in
mlajši Jure, sta bila najprej
alpska smučarja, kasneje pa
ju je za telemark navdušil
oče, ki je bil učitelj in demonstrator te discipline.
"Po končani alpski karieri
sem s tekmovalnim smučanjem prekinil za eno leto,
ker sem imel ogromno poškodb. V vmesnem času
sem igral nogomet, a vleklo
me je na bele strmine, zato
je bila vrnitev na smuči neizbežna," pojasni Jure Aleš,
ki že sedem sezon niza
uspehe v telemark smučanju. Bil je dvakratni mladinski svetovni prvak, lansko
sezono je dosegel zmago v
vseh telemark disciplinah,
obenem še drugo mesto v
ekipnem paralelnem sprintu. Letos velja za tekmovalca, ki sodi v vrh svetovnega
telemark smučanja. "Moj
cilj je biti najboljši. Dokler
me bo telemark smučanje

Brata Jure in Sašo Aleš / Foto: Gorazd Kavčič
sel uspehov brata, ki zadnja
leta res dokazuje, kako dober smučar je. Vedno sva si
bila v podporo, nikoli se nisva gledala kot konkurenta," pravi Sašo, Jure pa
doda: "Bratu sem hvaležen
za vsa tehnična in priročna

znanja, ki mi jih je predal.
Prepričan sem, da ga bomo
še videli na tekmah, ne v
tekmovalni, temveč v drugačni luči. Želim si, da bi
me spremljal na turnejah,
morda kot asistent ali serviser."

Plavalni miting Pingvinček
Vilma Stanovnik
Kranj – Plavalni klub Kranj
bo 9. in 10. marca, organizator mednarodnega plavalnega mitinga Pingvinček
2019. Potekal bo v olimpijskem bazenu v Kranju. Oba
dneva se bodo predtekmovanja začela ob 9. uri, finalni
nastopi pa ob 18. uri. Slove-

snost ob odprtju tekmovanja
bo v soboto ob 17.30 s spektakularno točko skupine
Kreativ shows. "Naš miting
je predvsem priložnost za
plavalce kadetske, mladinske in članske kategorije, da
se pomerijo z najboljšimi
plavalci iz Evrope, Azije in
Afrike. Ker je krovna plavalna organizacija FINA izbra-

la miting Pingvinček za tekmovanje, kjer se lahko odplavajo norme za olimpijske
igre v Tokiu 2020, letošnje
svetovno prvenstvo v Južni
Koreji ter ostala večja tekmovanja, pričakujemo številno udeležbo reprezentanc
in posameznikov. Zagotovo
bo prvo ime tekmovanja
olimpijski prvak na dvesto

metrov prsno Dmitriy Balandin,« je v imenu organizacijskega odbora Plavalnega kluba Kranj povedal
predsednik Jože Krek in dodal, da se z organizacijo mitinga takšnega formata njihov klub postavlja ob bok
vsem uspešnim klubom, ki
skrbijo za svoje tekmovalce
in ugled kluba.

Zimske pnevmatike preko
Nissan financiranja gratis.

Zaslužili sta si srebrni medalji
Kranj – V začetku tega meseca je v Prerovu na Češkem potekal svetovni pokal v kegljanju za posameznike. Na njem
so slovenske kegljačice in kegljači osvojili tri srebrne in bronasto medaljo. Dveh srebrnih odličij svojih kegljačic so se
razveselili tudi v Kegljaškem klubu Triglav Kranj, saj je med
članicami drugo mesto in srebrno medaljo osvojila Brigitte
Strelec, med mladinkami pa je bila druga Anja Forštnarič.
Dobitnicama srebrnih odličij in njunemu trenerju Albinu Juvančiču so ob vrnitvi domov prejšnji ponedeljek pripravili
sprejem na domačem kegljišču v Kranju. Poleg obeh triglavank je srebrno odličje med člani dobil Uroš Stoklas, med
mladinci pa bronasto Žiga Požar.

navduševalo in mi bo zdravje dopuščalo, se bom trudil
postati in ostati številka
ena," pojasni Jure Aleš.
Marca bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Rjukanu
na Norveškem, kjer upa, da
mu bo sreča bolj naklonjena
kot na nedavnem zaključku
svetovnega pokala na Krvavcu.
Sašo Aleš se je po zadnji
tekmi svetovnega pokala
uradno poslovil od tekmovalnega telemark smučanja.
Njegov največji uspel v
osemletni karieri je bilo četrto mesto v paralelnem
sprintu na svetovnem prvenstvu leta 2013 v Španiji.
"Zaključujem, ker ne vidim
več smisla v tekmovanjih.
Prednost bom dal drugim
stvarem, v prvi vrsti končanju študija. Bodo pa ostali
lepi spomini na dolge sezone, tekme in navijače,” pravi Sašo Aleš, ki po končani
tekmovalni karieri ostaja v
kranjskem telemark klubu.
"Trenutno sem najbolj ve-
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11
Kombinirana
poraba
7,0 l/100 km. Emisije CO2: 161 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d. Emisije NOx: 0,0000 – 0,0524 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0011 – 0,0022 g/km. Št. delcev (x10 ): 0,021 – 37,16.
Slika je simbolna.
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na nissan.si.
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161 g/km.
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: 0,0000 – zunanjega
0,0524 g/km.
Emisije
trdnih delcev:
0,0011prispevajo
– 0,0022 g/km.
Št. delcev
(x1011): 0,021
– 37,16.
Kombinirana
poraba
7,0 l/100 km. toplogredni
Emisije CO2: plin,
x
zraka. Prispevajo
zlasti
čezmerno povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozonasegrevanje.
delcev PM10Emisije
in PM2,5onesnaževal
ter
dušikovihzunanjega
oksidov. zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
Ogljikov
dioksid (CO
) jeknajpomembnejši
toplogredni
plin, ki povzroča
globalno
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

Brigitte Strelec in Anja Forštnarič s srebrnima medaljama
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Nagradna križanka

Vaša pot, vaš SUV!

Ekskluzivna zimska ponudba.

Ne oklevajte in se na popolnoma svojo pot zapeljite z vozilom iz družine Volkswagen SUV. Izberite T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace ali Touareg, s
prihrankom do 5.000 EUR*, vzdrževanjem za samo 1 EUR na mesec** in smučmi nove generacije Elan Amphibio 12***.
Ponudba velja za vozila na zalogi in za vsa nova naročila do 31. 3. 2019.
*Prihranek vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing
SLO d.o.o., ki vključuje tudi VW zavarovanje vozila (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji
akcije ALLINBON19 in **VZDRŽEVANJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise vozila, kateri se izvajajo po prilagodljivem servisnem intervalu - »Long Life« do največ 60.000 prevoženih km, oziroma do preteka dobe 4-ih let od prevzema vozila, za ceno 1 EUR/mesec
(DDV je vključen). Več na www.porscheleasing.si. ***Akcija velja le za fizične osebe. Slike so simbolne. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Delavska c. 4, 4000 Kranj I Tel.: 04 27 00 200 I www.avtohisavrtac.si



Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz
križanke) pošljite do srede, 6. marca 2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo
na Nazorjevi ulici 1.
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Društva in klubi

Predoslje živijo s kulturo ...
... in s Kulturno-umetniškim društvom (KUD) Predoslje, ki letos praznuje 110-letnico. Uvod v praznovanje je bila slavnostna akademija,
na kateri so se s priznanji zahvalili članom, ki soustvarjajo predoško ljubiteljsko kulturo.
Suzana P. Kovačič
Predoslje – "KUD Predoslje
že 110 let združuje ljubiteljske kulturnike iz Predoselj
kot tudi iz bližnje in daljne
okolice. Ponosni smo, da

združuje vse generacije,
tako mladino kot starejše. S
skupnimi močmi ustvarjamo gledališke predstave in
druge kulturne prireditve, ki
privabljajo občinstvo od vsepovsod. Zasluga za tako dol-

Predsednik društva Martin Žibert / Foto: Tina Dokl

Recitirali so tudi Damjan Avguštin, Nika Logar, Emil Buh
in Manca Šavs. / Foto: Tina Dokl

go delovanje društva gre
predvsem članom, ki so gonilo društva, seniorjem, ki s
svojim zgledom in ljubeznijo do odra privabljajo mlajše
generacije, in mladini, ki je
naša prihodnost in navdih
za ustvarjanje," je na nedavni slavnostni akademiji v
dvorani kulturnega doma v
Predosljah poudaril predsednik društva Martin Žibert
in se zahvalil zvestemu občinstvu ter podpornikom,
zaradi katerih v društvu lažje ustvarjajo.
KUD Predoslje deluje od leta
1909 praktično neprekinjeno, mirovalo je le med obema svetovnima vojnama.
Vaški zanesenjaki so preživljali dneve na odru in ob
njem – le zato, da se je v kraju čutil kulturni utrip. Glavna dejavnost društva še vedno ostaja gledališče, aktivni
sta gledališki skupini otrok
in odraslih, ki imata okrog
trideset stalnih članov.
V otroški skupini so osnovnošolci, vsako leto pripravijo
eno predstavo. "Vsako leto
sodelujemo tudi na srečanju
otroških gledaliških skupin.
V letu 2014 se je skupina s
predstavo Kdo je napravil
Vidku srajčico uvrstila na
Državno srečanje otroških
gledaliških skupin, v letu
2015 pa s predstavo Grdi raček na regijsko srečanje
otroških gledaliških skupin.
Podpora skupini prihaja iz
gledališke skupine odraslih

Prejemniki častnih Linhartovih značk, ki se podeljujejo za več kot trideset let udejstvovanja
na področju ljubiteljske gledališke in lutkovne dejavnosti. / Foto: Primož Pičulin
– ta poskrbi za režijo in
mentorstvo, kostumografijo
in tehnično podporo," je povedal Žibert. Odrasla skupina je medgeneracijska; najmlajši člani so srednješolci,
najstarejši imajo že krepko
čez osemdeset let. "Včasih
so predstave uprizarjali v
dvorani kulturnega doma,
zadnjih 13 let pa smo s predstavami na prostem stalni
gostje župnijskega posestva,
ki nudi izjemno akustiko in
tudi izjemno kuliso – nespremenjeno več kot sto let.
V KUD-u smo izdelali tribune za 250 gledalcev in platneno streho, zato lahko
igramo ob vsakem vremenu," je pojasnil predsednik
društva. Odrasla skupina je v
zadnjih desetih letih uprizo-

rila Izgubljene sanje v sezoni 2011/12 (Hubert Selby
ml., Darren Aronofsky, Iztok
Jože Basaj), Jeklene magnolije leta 2013 (Robert Harling), Lucijo v sezoni 2013/14
(F. S. Finžgar, Iztok Jože Basaj), Enajsti planet leta 2015
(E. Flisar) in Desetega brata
leta 2018 (J. Jurčič, A. Inkret).
KUD Predoslje vodi svojo
kroniko (pa tudi kroniko
kraja samega), zbrano v treh
knjigah. Delček preteklosti
so odkrili na slavnostni akademiji, program obogatili z
recitacijami, glasbenimi nastopi in osrednjim gostom
Janezom Škofom, dramskim igralcem in glasbenim
samoukom. Ob tej priložnosti sta predsednica Zveze

kulturnih organizacij Slovenije Mija Aleš in predstavnica kranjske območne izpostave JSKD Slavica V. Okorn
podelili priznanja, tudi najžlahtnejša. Prejemniki častnih Linhartovih značk so
Iztok Jože Basaj, Bogo Grašič, Andrej Kerč, Slavica
Kljajić Krivec, Franci Kozelj,
Milan Perne, Miro Zelnik in
Jože Zelnik.
Visokemu društvenemu jubileju v čast bo čez leto več
dogodkov; koncert zborov,
večer Osnovne šole Predoslje ... Poleti pripravljajo
drugo izvedbo koncerta lokalnih glasbenikov Pa se
sliš, ponavljali bodo lansko
predstavo Deseti brat in tudi
jesen bo gledališko obarvana z novo premiero.

Upokojenci so
navdušeni za šport
Neža Rozman
Kranj – Že 29 let člani Društva upokojencev Kranj podeljujejo priznanja najbolj
zagnanim športnikom v svojih vrstah, ki se potegujejo
za naziv športnik leta upokojenec. Za leto 2018 jih je
bilo nagrajencev kar 35, tokrat celo trije prejemniki
zlate medalje, ki jo prejmejo
le tisti, ki zberejo največ
točk. Zlato medaljo so prejeli Marjan Mihelčič, Ivo Veger in Danica Piskernik.
Za uvrstitev na listo najboljših je bilo treba zbrati vsaj
sto točk, tako je bilo med
prejemniki še enajst tistih,
ki so prejeli srebrno medaljo
in 21 prejemnikov bronaste
medalje. Za točke se je pote-

govalo 215 članov, ki so jih
zbirali z udeleževanjem na
različnih športnih aktivno-

Foto: Gorazd Kavčič

Društvo upokojencev iz Kranja je znova podelilo priznanja članom, ki so se
v preteklem letu najbolj zagnano udeleževali športnih in turističnih
aktivnosti v organizaciji društva.
stih, ki jih organizira društvo in na športnih tekmovanjih upokojencev, tako inter-

Obvezno fotografiranje nagrajencev; na sliki z leve: predsednica Mija Pavlin, prejemnica
srebrne medalje Milena Pavlin in Franc Zaplotnik, prejemnik bronaste medalje

Franc Šmajd, nekdanji predsednik društva kranjskih
upokojencev, je prejel srebrno medaljo. Predala sta mu jo
predsednica društva Mija Pavlin in član Franc Zaplotnik,
sicer prejemnik bronaste medalje. / Foto: Gorazd Kavčič

nih kot tudi meddruštvenih
in državnih. Letos je točkovanje dobilo še eno novost, in
sicer so točke prinašale tudi
turistične aktivnosti, ki jih
imajo upokojenci.
Marjan Mihelčič, ki je prejel
največ točk, je predsednik
komisije za šport in rekreacijo pri Društvu upokojencev Kranj. V svojem nagovoru je dejal, da ga veseli, da je
zanimanje za šport med člani tako veliko, poudaril pa je

tudi, kako pomembna je redna rekreacija v zrelih letih,
saj se tako ohranja kondicija.
Šport pa pripomore tudi k
dobri volji in veselemu razpoloženju, kar so kranjski
upokojenci dokazali s pestrim družabnim programom, ki je spremljal podelitev. Na citre je zaigrala Breda Kavčič, Slavica Štirn pa je
prebrala svoje pesmi, na
koncu je sledila še zabava.

Imeli so tudi srečelov z bogatimi glavnimi nagradami,
prvi trije so prejeli sliko Lojzeta Štirna, sliko Slavice
Štirn ali pa enourni polet na
simulatorju v letalski šoli na
Brniku.
Upokojenci so bili sklepčni,
da nikoli nismo prestari, da
bi si postavili še en nov cilj.
Ali kot je povedala ena izmed nagrajenk: "Samo enkrat imamo srečo, da smo
stari."
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kranjske novice
Praznik kulture in dobre volje
S Prešernovim smenjem se je letos Kranj znova poklonil našemu največjemu poetu in se odel v romantiko 19. stoletja. Kulturno-družabni utrip mesta je
zaznamoval rekordni obisk, ki je obiskovalce od blizu in daleč privabljal vse do večernih ur.

V Prešernovem gaju so se pesniku s prireditvijo Trenutek tišine poklonili že na predvečer
kulturnega praznika. Na slovesnosti je ob pesnikovem grobu že petdesetič zapel
Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj.

Tudi Podoknica je na večer pred kulturnim praznikom postala tradicionalna kranjska
prireditev. Z ubranim petjem pred Prešernovo hišo se je predstavil Mešani pevski zbor
Petra Liparja, ki deluje pri Društvu upokojencev Kranj.

Ulice starega Kranja so se odele v romantiko 19. stoletja, na njih pa nista manjkala niti
igralec Bojan Bešter in Delajda Didi Solin, ki sta bila tudi letos v vlogah našega največjega
pesnika Franceta Prešerna in njegove Julije.

Letošnji Prešernov smenj je zaznamovala 170. obletnica smrti našega največjega pesnika,
organizatorji z Zavoda za turizem in kulturo Kranj pa so na smenju zabeležili rekordnih
29 tisoč obiskovalcev.

Prešernov smenj je ob prazniku resnično utripal kot pravo kulturno srce Slovenije, hkrati
pa je bil v starem Kranju tudi pravi smenj, na katerem je bilo moč kupiti marsikaj
uporabnega za vsakdanjo rabo ali zgolj spominek.

Kurenti, ki so ob kulturnem prazniku obiskali Kranj, so že odganjali zimo in hkrati
napovedali še eno množično prireditev, saj se v starem Kranju že naslednjo soboto obeta
Prešerni karneval. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin

