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UTRIP KRANJA
kulturni

www.visitkranj.si

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
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KRANJ – PREŠERNOVO MESTO
Z mesecem februarjem se v Kranju začne sezona kulturnih dogodkov. Na slovenski kulturni praznik 8. februarja že tradicionalno pripravljamo Prešernov 
smenj, ki odene mesto v podobo 19. stoletja. Vrata na široko odprejo vsi kulturni hrami v mestu, ki nam tudi med letom ponujajo bogat kulturni program. 
Pogovarjali smo se s kustosom iz Gorenjskega muzeja Gašperjem Peternelom, ki skrbi za program v Prešernovi hiši v Kranju.

Kljub temu da je pesnik v Kranju preži-
vel le zadnji dve leti svojega življenja, 
smo Kranj razglasili za Prešernovo me-
sto. Kakšno dediščino nam je zapustil 
Prešeren? Kako dobro skrbimo zanjo v 
Kranju? 
Prešernovo življenje zaznamujejo trije 
glavni kraji – Vrba, Ljubljana in Kranj. V 
Kranju je pesnik živel zadnja leta svojega 
življenja, prostori, kjer je bival in opravljal 
odvetniško delo, pa so preurejeni v 
Prešernov spominski muzej. Bistveno 
je seveda tudi, da je tu umrl in da je tu 
pokopan. Kranj je skrb za dediščino in 
negovanje spomina na pesnika prevzel 
kot del svoje identitete, to pa počne v 
kar najširšem smislu, tako turističnem 
kot kulturnem. Na slovenski kulturni 
praznik je pravo kulturno srce Slovenije, 
kamor se ljudje pridejo poklonit pesniku. 
Prešernov smenj je široko zastavljena 
turistična prireditev, večer prej mu pevski 
zbor društva upokojencev že več desetletij 
pod oknom muzeja poje podoknico, na 
njegovem grobu dijaki kranjske gimnazije 
nadaljujejo tradicijo Trenutkov tišine za 
Prešerna, ki jo je že leta 1982 začel Franc 
Drolc, poleg vrsto drugih dogodkov pa v 
Gorenjskem muzeju pred 8. februarjem 
vsako leto pripravimo novo razstavo, ki je 
tematsko ali idejno povezana s Francetom 
Prešernom.
Neposredna dediščina Franceta Prešerna 
pa so njegove pesmi, najvišja slovenska 
umetnost njegovega časa. Ideja, ki nas 
vodi, je torej, da predstavljamo tisto 
najboljše v umetnosti današnjega časa. 
Simbolen pomen ima brez dvoma 
trenutek, ko so mu na isti dan, 26. aprila 
1846, ko je dobil pismo z odobreno šesto 
prošnjo za advokaturo v Kranju, odobrili 
tudi tisk Poezij. 

Kje je bilo v pesnikovem času središče 
kulturnega utripa v Kranju? S kom se je 
družil?

Ko se je pesnik preselil v Kranj, so tu ravno 
odprli Kazino v Petrčkovi hiši. To so bili 
družabni prostori, saloni, kjer so se izvajali 
koncerti, v njih so glasno brali časopisje in 
imeli knjižnico. Kasneje so jih zamenjale 
čitalnice. Družili so se tudi v Khislsteinu, 
Prešeren je gotovo obiskoval tudi Vestove v 
Šentpetrskem gradu pri Stražišču, sicer pa 
bolj po gostilnah, npr. pri Jelenu ali Stari 
pošti. Za Prešerna je bila takrat nerodna 
situacija. Prišel je v provinco, pogrešal je 
intelektualne sogovornike, kot sta bila 
Smole in Čop. Družil se je s trgovcema 
Karlom Florianom in Viljemom Killerjem, 
krčmarjem Francem Mayrjem in Jakobom 
Jalnom, tu sta bila še Valentin in Konrad 
Pleiweiss, oče in brat Janeza Bleiweisa. 
S kaplanom Kajetanom Hubertom, ki je 
bil tudi pesniška duša, sta se povezala in 
Hubert je želel ustanoviti časopis Apostol 
Kranjski. K sodelovanju je povabil tudi 
Prešerna, ki naj bi urejal slovstveni list 
Iskra. Vprašanje je, ali bi morda to oživilo 
iskro pri Prešernu, ali bi zaradi tega živel. 
Žal časopis kot vrsta drugih ni šel skozi 
cenzuro. Zelo spreten politik je bil takrat 
očitno le Bleiweis, saj so cenzuro vedno 
znova preživele le njegove Novice. Nesreča 
je bila tudi to, da je ta kaplan le nekaj 
mesecev pred pesnikovo smrtjo odšel iz 
Kranja. Gotovo bi bila zgodba z njegovo 
pesniško zapuščino bolj jasna, če bi ostal. 

Nam zaupate še kakšno zanimivo 
zgodbo iz pesnikovega življenja, 
povezano s Kranjem?
Po marčni revoluciji so ustanovili narodno 
stražo, katere član je bil tudi Prešeren. Od 
tu izhaja ena od zanimivih zgodb iz Kranja. 
Na nočni straži po mestu sta Viktor Vest in 
Franc Potočnik Prešernu zapela podoknico 
Luna sije, ki jo je prva uglasbila Viktorjeva 
sestra Marija Vest. Prešerna naj bi to zelo 
ganilo, žal pa se je ta melodija izgubila.
Tudi v zvonu cerkve na Sv. Joštu so vlite 
Prešernove besede. Samassa, glavni 
ljubljanski livar, je Prešernu omenil, da 
dela zvonove za cerkev na Sv. Joštu in da 
je za ta namen odkupil topove iz odločilne 
bitke za Grško samostojnost izpod Turške 
nadvlade, ki so jih potegnili iz morja pri 
Navarinu. Prešeren mu je še isti dan na 
listek napisal naslednje verze:

Moj bron je najden bil v dnu mórja,  
ko Turčije kraljestvo 

v Héladi končal je Navarin.

Ga kupi romar, ga Samassa v zvon prelije,
glasim zdaj božjo čast 

iz svet’ga Jošta lin.

Kako mladi danes gledajo na Franceta 
Prešerna? 
Večinoma se jim zdi zahteven. Sicer pa zelo 
dobro vedo, da je bil pesnik nedosegljive 
ljubezni, najstniki pa to gotovo dobro ra-
zumejo :) 
Prešeren velja za največjega slovenskega 
pesnika in Slovenci ga dobro poznamo. 
Kako zanimiv pa je Prešeren za tujce? Kako 
pogosto obiščejo pesnikovo hišo v Kranju?
Tisti, ki ga že poznajo in so navdušeni že 
od prej, z obiskom razširijo občutje, pove-
zano z njim. Tisti, ki pa ga ne poznajo, pri 
nas dobijo vedenje, kako pomemben je za 
slovenski narod. Prav vse pa navduši Zdra-
vljica – naša himna, ki jih prevedena v več 
svetovnih jezikov nagovarja s stene atrija 
muzejske trgovine. Nad njenimi verzi so 
popolnoma očarani. 

V Prešernovem gledališču uprizarjajo 
predstavo Dr. Prešeren. Ste si jo 
ogledali?
Predstavo sem si ogledal z velikim zani-
manjem. Prešernovo gledališče Kranj je vr-
hunska ustanova in še ena več, ki se trudi 
v Kranju dostojno predstavljati dediščino 
Franceta Prešerna in ga slaviti skozi dram-
sko umetnost. Poleg zelo dobre igre in za-
nimivih karakterjev mi je bilo všeč, da se 

je avtorica odločila izraziti občutja ključnih 
žensk v Prešernovem življenju. Prešeren je 
pesnik duše, kaj pa se je dogajalo v dušah 
Julije, Ane, Ernestine in Katre, ki je bila 
vseskozi njegova gospodinja? Kaj je njej 
ostalo od Prešernove dediščine? To je zani-
miva socialno intimna zgodba 19. stoletja! 

Lani smo obeleževali 170. obletnico 
pesnikove smrti, letos bomo obeležili 
220. obletnico rojstva in v ta namen 
v Prešernovi hiši pripravljate novo 
stalno razstavo. Kaj nam pripravljate?
Razstava bo zasnovana tako, da bodo ljudje 
spoznali pesnikovo življenje in delo skozi 
različne zvrsti umetnosti, tudi s podporo 
sodobnih tehnologij. Ne gre za popolno 
prenovo, ampak nadgradnjo, dopolnitev.  
Odprli jo bomo predvidoma 3. decembra 
2020, na pesnikov rojstni dan.

Kaj pa pripravljate za kulturni 
praznik?
V Galeriji Prešernove hiše bomo predsta-
vili ilustratorko mlajše generacije Mašo P. 
Žmitek, ki je za podobe izumrlih sesalcev 
prejela univerzitetno Prešernovo nagrado. 
V muzejski trgovini si boste lahko kakšen 
spominek na orjaške prednike in tudi pe-
snika kupili za domov. Ob 10.30 uri bo 
predavanje dr. Marijana Dovića o Bleiwe-
isu in Prešernu. V Galeriji Prešernovih na-
grajencev bo odprtje fotografske razstave 
Toneta Stojka »portreti Prešernovih nagra-
jencev 2020«, ter branje poezije nagrajen-
ca Jureta Jakoba. Vabljeni tudi na številna 
javna vodstva, ki bodo potekala v prosto-
rih Gorenjskega muzeja.

Gašper Peternel
Gorenjski muzej 

Suzana P. Kovačič

Kranj – V Bolnišnici za gine-
kologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj so imeli lani 
1490 porodov, predlani 
1358. Zadnji dan leta, 31. de-
cembra, so imeli čez dan 
šest porodov, kot zadnji se je 
malo pred osmo zvečer rodil 
deček, ki je tehtal 4190 gra-
mov. Na prvega novorojenca 
v letu 2020 so morali kar 
malo počakati, prvi se je ro-
dil 1. januarja ob 12.33 deček 
Filip Markovič. Njegova ma-
mica Eva Fireder je poveda-
la, da se je Filipu mudilo na 
svet že pred rokom (ta je bil 
postavljen na 13. januar) in 
da se je družina, doma iz 
Škofje Loke, razveselila naj-
lepšega novoletnega darila. 
Filip je ob rojstvu tehtal 
3580 gramov in bil dolg 50 
centimetrov, ime zanj pa je 
družinica izbrala skupaj. 
Očka je bil navzoč pri poro-
du, Filipa pa je doma že ča-
kal tudi starejši bratec Liam, 
ki bo februarja dopolnil dve 
leti. Eva in Filip sta si sobo 
na porodniškem oddelku 
BGP Kranj delila z mamico 
Andrejo Martinjak z Golni-
ka in njenim Tilnom, ki je 
prijokal na svet nekaj dni 
pred predvidenim rokom, 1. 
januarja ob 15.10. Tudi ma-
mica Andreja je žarela od 
sreče ob pogledu na svojega 
prvorojenca, ki je ob porodu 
tehtal 4100 gramov.

Lani se je v BGP Kranj rodi-
lo več dečkov kot deklic, pr-
vič se je lani tudi zgodilo, da 
so se v istem obdobju biva-
nja štirikrat rodili dvojčki. V 
celem letu se je pri njih rodi-
lo 19 parov dvojčkov, 47 
vseh rojenih pa je bilo s pre-
zgodnjim porodom (pred 37 
tednom nosečnosti). Da se 
za porod v BGP Kranj odloči 
vse več žensk, je ekipa sode-
lavcev dnevne izmene na 
drugi dan novega leta pripi-
sala dobremu delu in lani 

obnovljenemu porodnemu 
bloku. Diplomirani babici 
Anka Berlec in Mateja Rom-
šak sta poudarili, da je velika 
prednost tudi ta, da obno-
vljeni prostori zagotavljajo 
več intime, da se družina 
lahko v prvih urah po poro-
du še bolj poveže. "Vzdušje 
v kolektivu babic pa je odlič-
no vse leto, ne samo čez pra-
znike," sta še povedali.
V novo leto vstopimo tudi z 
željami, v kranjski bolnišni-
ci si med drugim želijo 

čimprejšnje obnove poro-
dniškega oddelka, da bodo 
lahko zagotovili še boljše 
pogoje bivanja tudi v dneh 
po porodu in da bodo lahko 
izpolnili vse pogostejšo že-
ljo po sobivanju obeh star-
šev.
Prva Gorenjka in tudi prva 
deklica v Sloveniji pa je letos 
prišla na svet v jeseniški bol-
nišnici. Prvega januarja na-
tanko ob drugi uri zjutraj se 
je rodila dobra dva kilogra-
ma težka Sofia Markič.

Filip prvi v Kranju
Prvi letošnji novorojenec v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj je deček Filip Markovič. 
Rodil se je 1. januarja ob 12.33, na svet se mu je mudilo že pred rokom ...

Mamica Eva Fireder s Filipom, prvim letošnjim novorojencem v BGP Kranj. Obiskali smo 
ju drugega januarja zjutraj, od leve so še pediatrinja Andreja Cerkvenik Škafar in 
specialista ginekologije in porodništva Marjeta Podlipnik in Branislav Reljić. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Prešernov smenj je 
zagotovo ena najbolj prepo-
znavnih kranjskih priredi-
tev, tudi letos pa se bodo na 
praznično soboto, 8. febru-
arja, kranjske ulice odele v 
podobo 19. stoletja. Na njih 
se bodo predstavili številni 
rokodelski mojstri domače 
in umetnostne obrti, zado-
neli bodo pevski zbori, reci-
tirale se bodo Prešernove 
pesmi, zavrtele se bodo fol-
klorne skupine, zaigrali 
bodo lajnarji, po mestu pa 
se bodo sprehajali meščani v 
značilnih meščanskih opra-
vah. 
Slavnostno odprtje priredi-
tve bo ob 11. uri pred Prešer-
novim gledališčem, obisko-
valci, ki vsako leto ob kultur-
nem prazniku napolnijo 
Kranj, se bodo lahko zape-

ljali s kočijo, otroci pa bodo 
lahko jahali pravega ponija. 
Pred Kranjsko hišo se bo 
moč pridružiti vodenemu 
ogledu Kranja, pa tudi ogle-
du Rovov pod starim Kra-
njem. Od 10. do 18. ure bo 
potekala Kranska kuhna. V 
različnih prostorih po sredi-
šču mesta pripravljajo števil-
ne kulturne dogodke, iz me-
sta pa se bo moč podati v 
Mestno knjižnico Kranj k 
tiskarni Jožefa Blaznika ter 
na vodenja po razstavah v 
Gorenjski muzej, v Prešer-
novo hišo, v kranjske galeri-
je, v Layerjevo hišo in grad 
Khislstein.
Tudi letos bo kulturni pra-
znik spremljala prestižna 
prireditev, Shod muz na 
kranjskem Parnasi oziroma 
srečanje s Prešernovimi na-
grajenci in nagrajenci Pre-
šernovega sklada. 

Za praznik na 
Prešernov smenj
Tudi letos bodo ulice Kranja na kulturni praznik 
zaživele v podobah 19. stoletja, številni pa bodo 
obujali spomin na našega največjega pesnika dr. 
Franceta Prešerna.

Ob Prešernovem smenju je čas tudi za romantiko  
19. stoletja. / Foto: Primož Pičulin

OBČINSKE NOVICE
Najtežje je biti poštar  
v Bitnjah
Krajevna skupnost Bitnje je 
ena tistih, kjer ni uličnega 
sistema. Zato je prav mogo-
če, da sta sosednji hiši po 
hišnih številkah močno na-
razen.

Stran 4

MLADI
Z razstavo začeli 
praznovanje
Strokovna tehniška gimnazija 
Šolskega centra Kranj letos 
praznuje dvajseto obletnico 
ustanovitve. V sklopu dogod-
kov ob jubileju odprli fotograf-
sko razstavo.

Stran 17

ŠPORT
Navdušili so z Levjim 
kraljem
V prazničnem decembru so 
kotalkarji Drsalno kotalkar-
skega kluba Triglav Kranj 
premierno predstavili zgod-
bo z naslovom Levji kralj.

Stran 20

KULTURA
Stavimo na vsebino
Kranj je konec leta oddal 
kandidaturo za evropsko 
prestolnico kulture 2025. 

Stran 22

Najraje se 
družijo ob 
športu
Velik del dejavnosti Društva 
upokojencev Kranj je povezan s 
športom, februarja pa bodo že 
tridesetič razglasili športnika leta.

Stran 23

Najstarejši 
obrtnik
Kranjski obrtnik Ludvik Kavčič je 
ob jubileju Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije dobil 
priznanje kot najstarejši obrtnik.

Stran 6
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Občinske novice

Kranjske novice, petek, 31. januarja 2020

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

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Maša Likosar, Mateja Rant,  
Vilma Stanovnik, Simon Šubic

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 1/let nik VI so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 9, ki je iz šel 31. januarja 2020. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Utrip Kranja. Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče. 
Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 
04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % 
popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, 
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Miran Šubic

Kranj – Po upokojitvi prejš-
nje direktorice je kranjski 
dom upokojencev dobil 
novo vodstvo. Nadja Gantar 
je nekoč kot deklica iz bliž-
nje stolpnice prihajala k 
mami, zaposleni v kuhinji 
doma – danes je direktorica 
ustanove z več kot 160 zapo-
slenimi in več kot 200 sta-
novalci. Ima izkušnje za 
tako delo, pred tem je vodila 
varstveno-delovni center v 
Ljubljani, po izobrazbi je 
sociologinja.
»Najprej moram poudariti 
prispevek moje predhodnice 
Zvonke Hočevar. Dom je 
namreč v solidni kondiciji, 
tudi finančno urejen in po 
posodobitvah v zadnjem 
obdobju tudi z ustreznimi 
prostori. Toda nalog je še 
veliko in tega se tudi zave-
dam. Prav zdaj na primer 
dokončujemo dogovor z 
dvema sindikatoma o tem, 
kako bomo v prihodnje delo-
vali skupaj.«

Največji izzivi so dejansko 
povezani z zaposlenimi.
»Nikdar ne bežim od težav, 
a skušam nanje reagirati str-
pno in se čim več pogovarja-
ti. Pogovor lahko prinese 
dogovor, kajne? Res pa je, 
da – kot številne podobne 
ustanove – doživljamo pre-
cej problemov pri vsakdanu, 
ker preprosto manjka ljudi. 
Zaposlili bi jih lahko dvaj-
set, a večkrat nismo konku-
renčni tudi s plačami, ki so v 
naši dejavnosti od nekdaj 
precej nizke. Res pa je, da 
denar ni vse in je treba ob 

tem skrbeti za motivacijo, za 
dobro vzdušje, in tudi to 
jemljem kot svojo nalogo in 
izziv.«

Kaj je poglavitni cilj za vas 
kot novo direktorico?
»Ustvariti celoto, ki deluje v 
korist naših stanovalcev, 
imeti dobre odnose z zapos-
lenimi in seveda nadaljevati 
tudi posodobitve. Tu moram 
ponovno poudariti velike 
korake naprej, ki jih je stori-
la bivša direktorica, in zato 
je dom danes res lep, ure-
jen. Naša prednost je, da 
delujemo v urbanem okol-
ju.«

Obenem pa Kranj kot druga 
okolja pesti prostorska stis-
ka pri oskrbi starejših.
»Nobenega dvoma ni, da 
potrebujemo nov dom za 
starejše. Glede na to, da sem 
prepričana, da je starost lah-
ko lepa, se moramo potrudi-
ti in zgraditi ustanovo, ki bo 
sodobna in bo delovala v 
korist ljudi, ki naj bi to sta-
rost preživeli čim bolj vse-
binsko bogato, aktivno po 
svojih možnostih. Domovi 
kot hiralnice pač ne smejo 
biti nikdar cilj. Probleme 
starajoče se populacije je 
treba sprejeti drugače in 
zato mislim, da bi bil nov 
kranjski dom lahko odgovor 
na te izzive. V tem trenutku 
bi na primer dom s 150 pos-
teljami napolnili s starostni-
ki iz kranjske občine dobe-
sedno takoj.«

Ali smo do zdaj kot družba 
znali slediti dejanskemu sta-
nju pri starejših?

»Zagotovo ne ali pa vsaj ne v 
celoti. Manjka tako domov 
za starejše, manjka drugih 
oblik oskrbe in pomoči, a se 
tega vse bolj zavedamo. 
Dejansko pa to ni dovolj in 
treba je najti rešitve, tako 
finančne kot druge. V 
našem domu smo soočeni s 
številnimi kadrovskimi pot-
rebami, nekaj naših sode-
lavk odhaja v pokoj, potre-
bujemo različne profile 
kadrov. To pa je zdaj tudi 
problem, ker je potreb veli-
ko, zanimanja pa včasih 
(pre)malo. Po 35 letih tako 
odhaja sodelavka, ki jo vsi 
poznamo kot sestro Jasmi-
no, ki mi je pred kratkim 
rekla, da denar nikdar ni bil 
motiv za delo, da je bolj od 
tega pomembno človekovo 
zadovoljstvo, da pomaga. 
Lepa misel, a treba je tudi 
preživeti in zato se vsi splo-
šni problemi tudi v našem 
kranjskem domu pojavijo v 
vseh pojavnih oblikah. Toli-

ko bolj pomembno je komu-
niciranje med nami,« pravi 
Nadja Gantar, tudi mati 
dveh otrok. Otroštvo je pre-
živela na Planini, v neposre-
dni bližini doma, zdaj je 
prebivalka Trboj v sosednji 
občini.
»Vedno sem živela s svojim 
okoljem, Kranj je bil in bo 
moje mesto. Računam, da 
bo še napredoval in da bo 
tudi posluh za skrb za sta-
rejše. Starosti se ne moremo 
izogniti, lahko pa jo skupaj 
naredimo za lepo obdobje 
svojega življenja. Upam, da 
bom k temu skupaj s svoji-
mi sodelavkami in sodelavci 
prispevala tudi sama,« je 
sklenila sogovornica. Zdi se, 
da s svojim odnosom in nas-
topom piše tudi novo pogla-
vje zgodovine doma, ki naj 
bi v nekaj letih dobil na Zla-
tem polju »dvojčka« oziro-
ma novo pridobitev, ki jo 
naše mesto še kako potrebu-
je.

Kranj potrebuje  
še en dom za starejše
Nova direktorica Doma upokojencev Kranj je Kranjčanka Nadja Gantar. Ima veliko izkušenj ter dovolj 
energije in znanja za uspešno vodenje doma, obenem pa je trdno prepričana, da potrebujemo čim 
prej še en, sodoben dom za starejše.

Nadja Gantar vodi Dom upokojencev v Kranju.

Marija Ahačič Premrl 

Kranj – Sredi januarja 2020 
je v prostorih Mestne upra-
ve Kranj potekala delavnica 
evropskega projekta City-
Circle z naslovom Razvoj 
krožnega gospodarstva. 
Direktor mestne uprave 
Bor Rozman je v uvodu 
poudaril, da je prehod iz 
linearnega v krožno gospo-
darstvo nuja, in ne izbira, 
zato je čas za spremembo. 
Poudaril je prizadevanja 
mestne občine in povabil 
vse udeležence k odgovor-
nemu in trajnostnemu rav-
nanju z naravnimi viri za 
boljšo kakovost bivanja 
vseh nas. Nina Taylor z 
E-zavoda, ki je poleg Mest-

ne občine Kranj slovenski 
partner pri projektu City-
Circle, je predstavila osnov-
ni koncept krožnega gospo-
darstva. Igor Kos z Inštituta 
Wcycle pa je opisal primere 
dobrih praks, s katerimi se 
že ukvarjajo v Mariboru in 
drugje po Evropi.

Ohranjanje okolja in 
izkoristek prostora
Projektna skupina iz Urada 
za okolje in prostor pri Mes-
tni upravi Kranj je na delav-
nici predstavila projekt City-
Circle s poudarkom na ciljih 
in aktivnostih, ki se bodo v 
Kranju izvajale v prihodnjih 
treh letih. Pri projektu sode-
lujejo tudi partnerji iz Slova-
ške, Hrvaške, Italije, Avstri-

je in Nemčije. Skupina je v 
konceptu krožnega gospo-
darstva poleg ohranjanja 
okolja in boljše izkoriščeno-
sti prostora prepoznala 
potencial, s katerim bi lahko 
povečali konkurenčnost 
poslovnih lokacij in način za 
učinkovito ravnanje z degra-
diranimi območji, ki jih je v 
Kranju kar nekaj. Ker je obe-
nem v porastu potreba po 
novih zazidljivih zemljiščih, 
so bila zemljišča oz. prostor 
prepoznani kot omejen 
naravni vir. 

Prvi koraki za krožno 
gospodarstvo
Predstavniki Mestne uprave 
Kranj so v ospredje postavili 
naslednje cilje projekta: 

vzpostavitev podpornega 
informacijskega okolja, obli-
kovanje ekipe snovalcev, 
sestavljene iz različnih pred-
stavnikov lokalnega okolja, 
ki bo dolgoročnejše delovala 
pri razvoju krožnega gospo-
darstva v Kranju, ter ozaveš-
čanje in vključenost javnos-
ti. Udeleženci so delavnico 
zaključili z mislijo, da se 
vsaka pot začne s prvim 
korakom in zavedanjem, da 
z vsakim, še tako majhnim 
korakom naprej dosegamo 
nekaj večjega in boljšega.
Mestna občina Kranj je svo-
jo aktivno vlogo pri prehodu 
v krožno gospodarstvo potr-
dila tudi s podpisom Mani-
festa krožnega gospodars-
tva.

O razvoju krožnega gospodarstva

Zbral: Igor Kalabić 

Vprašanje: Savska cesta
Zanima me, ali je v kratkem v 
planu sanacija mostu v Kran-
ju na Savski cesti (most čez 
reko Kokro med Savsko cesto 
18 in 22). Glede na to, da je 
trenutno ves tovorni promet 
preusmerjen na to cesto, ker 
je Delavski most v fazi obno-
ve, se je cesta na tem odseku 
zelo obrabila oz. so vidne poš-
kodbe cestišča. Ob pogledu na 
most od strani se dejansko 
vidi, kako zelo je poškodovan, 
ne samo na vozišču samem, 
pač pa tudi spodaj. Glede na 
to, da kocke, ki so položene na 
mostu, ob vožnji vozil preko 
njih povzročajo neznosen 
hrup, me zanima, ali imate v 
planu njihovo odstranitev, 
tako kot ste to storili na cesti 
za Policijsko upravo Kranj. 
Hrup v tem delu mesta je 
dejansko 24 ur na dan zelo 
obremenjujoč, veliko tovornih 
vozil prevozi most tudi ponoči 
in v zgodnjih jutranjih urah, 
večina ne vozi po omejitvah, 
tako da bi bilo nujno treba 
izvesti določene ukrepe: ali v 
smislu meritve hitrosti ali pa 
namestiti "ležeče policaje".
Drug problem, ki se pojavlja, 
pa je nepreglednost ceste pri 
vključevanju iz garažne hiše 
bloka na naslovu Savska cesta 
18 (a, b in c). Gre za skupno 
garažno hišo za vse tri sklope 
stanovanjskega bloka. Zelo 
bi pomagalo, če bi bilo na 
nasprotni strani ceste name-
ščeno cestno ogledalo, saj je 
pri vključevanju na levo stran 
pri izvozu iz garaže včasih 
samo vprašanje časa, kdaj bo 
prišlo do prometne nesreče, 
ker nam pogled zastira hiša 
levo ob cesti in je treba zape-
ljati na prehod za pešce, da je 
preglednost v tolikšni meri, 
da se da varno zapeljati na 
glavno cesto. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Na podlagi preteklih pobud 
smo na Savski cesti z nepreki-
njeno sredinsko črto prepove-

dali prehitevanje, postavili pri-
kazovalnik hitrosti in poudari-
li vidnost dveh prehodov za 
pešce. V letu 2019 je bilo na 
Savski cesti zabeleženih le 71 
kršitev prekoračitev hitrosti, 
od tega le ena prekoračitev od 
30 km/h do 50 km/h in le pet 
prekoračitev od 20 km/h do 
30 km/h čez predpisano ome-
jitev. Menimo, da razlogov za 
prenehanje opravljanja meri-
tev na tem delu Savske ceste 
še ni, problematika pa glede 
hitrosti in prometne varnosti 
ni tako pereča, da bi bili potre-
bni dodatni ukrepi. Na lokalni 
zbirni cesti z obstoječimi pro-
metnimi obremenitvami 
dodatno omejevanje hitrosti 
ni primerno, umeščanje grbin 
pa s tehničnimi specifikacija-
mi ni dovoljeno. Stanje glede 
hrupa se bo z odprtjem Delav-
skega mostu letošnje poletje 
nedvomno izboljšalo, jaške v 
lasti (oz. v upravljanju) MO 
Kranj pa bomo pregledali in 
po potrebi ustrezno uredili že 
pred tem časom. Granitnih 
kock pred rekonstrukcijo mos-
tu žal ni možno zamenjati z 
drugačnim voziščem. Promet-
no ogledalo na obravnavani 
lokaciji po naši presoji ni pot-
rebno, če pa ga zaradi priklju-
čevanja iz nekategoriziranega 
skupinskega priključka potre-
bujete, lahko mestna občina 
na podlagi vloge izda soglasje 
za namestitev. 

Vprašanje: Parkiranje na 
Gosposvetski 
Spoštovani, zanima me, 
kdaj (in na kakšen način) se 
bo začelo izdajanje dovolil-
nic za stanovalce na Gospo-
svetski ulici, kjer so se parki-
rišča na zadnji seji prekate-
gorizirala, saj še nismo bili 
o ničemer obveščeni. 

Odgovor Mestne uprave 
Kranj: 
Spomladi, pred načrtovano 
spremembo, je predviden ses-
tanek s krajevno skupnostjo o 
bolj točnem terminu uveljav-
ljanja omejevanja parkiranja 
na omenjenem območju. 

Rubrika KrPovej
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V okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec 
in OŠ Simon Jenko PŠ Center« je bil v prvih dneh novega 
leta že izveden del fasade pri vhodu v vzhodni krak objekta. 
Prav tako je v večini objekta vgrajeno že stavbno pohištvo 
(okna). Dela so v zahodnem krilu objekta, v katerem tudi v 
času gradbenih del poteka izvedba učnega procesa, poveči-
ni zaključena. V vzhodnem delu objekta, na severnem sto-
pnišču, poteka izvedba armiranobetonskih del, v pritličju so 
položeni že grobi razvodi talnih inštalacij (talno ogrevanje), 
izvajajo pa se tudi suhomontažna in fasaderska dela ter gro-
bi razvodi v okviru strojnih in elektroinstalacijskih del. Grad-
bena dela dobro napredujejo, predvsem potekajo po načrtih 
in skladno s terminskim planom. Vrednost celotnega pro-
jekta je nekaj manj kot 6 milijonov evrov, pri čemer bo Me-
stna občina Kranj iz proračuna prispevala 1,7 milijona evrov, 
ostalo pa so sredstva EU in Republike Slovenije. Zaključek 
del je predviden poleti 2020. 

Obnova PŠ Center napreduje po načrtih

Starši otrok iz Vrtca Čebelica zdaj lažje pripeljejo svoje otro-
ke v vrtec na Planini (na fotografiji), ker so na voljo dodatna 
parkirna mesta. Vseh jih je zdaj 18, devet je novih. Zasadili 
so tudi pet dreves, območje pa bo dodatno urejeno spomla-
di. Še več novih parkirnih mest pa je pri Zdravstvenem 
domu Kranj, kjer je na voljo 80 parkirnih mest. Ker so na 
tem območju predvideni objekti, je parkirišče začasno in 
makadamsko. Tudi ob vznožju Šmarjetne gore je zdaj ob-
stoječe parkirišče dobilo 12 novih parkirnih mest, skupaj jih 
je 24.

Parkiranje je lažje

Inventura

MO Kranj je z ustreznim od-
lokom odpravila začasno 
parkiranje na dostavnih me-
stih v mestnem središču, 
obenem pa so dovolilnice 
zdaj veljavne 24, in ne več 
12 mesecev. Do pol ure le-
tno se bodo v mesto lahko z 
vozili pripeljali lastniki inva-
lidskih dovolilnic, na pose-
bej določenih mestnih za 
električna vozila pa ni več 
plačevanja parkirnine. Par-
kirnine ni več treba plačevati 
niti mopedistom, motori-
stom in lastnikom električ-
nih skirojev.

Spremembe  
pri parkiranju  
v mestnem jedru

Eno od zelo aktivnih društev 
v kranjski občini je tudi čr-
nogorsko društvo Morača, 
ki po tradiciji vsako leto pri-
pravi svoje srečanje. Tokrat 
so povabili goste iz Zagre-
ba, v imenu MO Kranj pa jih 
je pozdravil in izrazil zado-
voljstvo z delovanjem dru-
štva podžupan Robert No-
grašek. Velja poudariti pri-
spevek društva h kulturni 
raznolikosti in medsebojne-
mu razumevanju. Že 25 let 
pa v njem deluje neumorni 
Čedo Đukanović, dolgoletni 
predsednik društva.

Črnogorci v Kranju 
zelo ustvarjalni

Miran Šubic

Kranj – Pobuda župana Ma-
tjaža Rakovca je sprožila 
odlične odzive pri tistih, ki 
vodijo kranjsko občino, in 
tako sta kuhala oba podžu-
pana in še kdo od znanih. 

Pomoč družinam in 
posameznikom
Pomoči bodo tako veseli v 
družini, kjer ovdovela mati 
skrbi za štiri otroke, trije so 
dijaki, en osnovnošolec. Prav 
tako bodo slehernega evra 

veseli v družini s hčerkama 
dvojčicama, ki sta lani ostali 
brez očeta, ki je nenadoma 
umrl. V petčlanski družini 
pa je oče invalid, prihodki 
nizki in zato bo dobrodelna 
pomoč tudi dragocena, ker 
imajo še stanovanjsko sti-
sko. To velja tudi za druži-
no, ki jo bremeni velik kre-
dit in je s tem zaradi hipote-
ke možna tudi izvršba oziro-
ma izselitev. Naš someščan 
ne more plačati okoli 250 
evrov obveznosti zaradi hude 
stiske, ko so že položnice na-

ravnost nepremagljivo bre-
me tudi zaradi njegove bole-
zni. Mlada invalidka bo s 
temi sredstvi lažje naredila 
vozniški izpit, mati samo-
hranilka z avtističnim otro-
kom pa je nezaposljiva in 
zato neprestano v finanč-
nem primežu. Pomanjkanje 
denarja je breme tudi za dve 
starejši meščanki, ki sta od-
visni od pomoči humanitar-
nih organizacij za osnovno 
preživetje.
Ljudi v stiski je žal v našem 
okolju preveč, dobrodelna 

akcija je bila obliž na to 
rano. Ampak: odziv je bil 
tak, da ne bomo odnehali in 
skozi vse leto in seveda tudi 
v prihodnjem veselem de-
cembru storili še veliko do-
brih del za tiste, ki težko 
nosijo breme vsakdana. Ker 
smo z akcijo želeli pokazati 
tudi transparentnost, smo 
sredstva po dogovoru name-
nili Društvu prijateljev mla-
dine Kranj, ki bo poskrbelo 
za razdelitev, ki smo jo opi-
sali zgoraj. Dobro je narediti 
nekaj dobrega za sočloveka!

Dobra dela in odprta srca za pomoči potrebne
Prav je, da predstavimo, komu se je decembrska akcija dobrodelnosti spremenila v konkretno pomoč. Skozi ves mesec so se odzivali tudi posamezniki  
in na koncu je vsota zbranega denarja znašala 11.093 evrov. Hvala vsem, ki ste sodelovali!

Letos so že v začetku leta 
podelili diplome na Višji 
strokovni šoli Šolskega cen-
tra Kranj. Kar 78 diplo-
mantk in diplomantov je 
prejelo diplome, ki sta jih 
izročila ravnateljica Lidija 
Grmek in direktor ŠC Kranj 
Jože Drinovec. Posebno 
priznanje za svoj prispevek 
pri razvoju centra je prejel 
predavatelj Robert Šifrer, 
osem diplomantov je preje-
lo posebne pohvale in šest 
tudi nagrade za dosežke v 
času študija. Vodja urada 
za družbene dejavnosti 
Nada Bogataj Kržan je v 
imenu MOK vsem zaželela 
novih uspehov.

Veliko število 
diplomantov

  Ko sem pred leti prvič slišal 
besedno zvezo »pametno me-
sto« oz. »pametna skupnost«, 
sem si malodane predstavljal 
življenje v slogu scen iz znan-
stvenofantastičnih filmov. 
Spraševal sem se, ali bomo 
različne generacije občanov 
zmogle in znale slediti sodob-
nim tehnološkim in digital-
nim trendom, ki se razvijajo 
skorajda s svetlobno hitrostjo?
Seveda mi tedaj raziskovalna 
žilica ni dala miru, zato sem 
začel raziskovati, kaj je pame-
tna skupnost. Osnovni namen 
je  kombinacija rešitev, ki iz-
boljšujejo kvaliteto življenja 
vseh njenih prebivalcev, traj-
nostna naravnanost oziroma 
vzdržnost na področju ekologi-
je in energetike. Z uvedbo digi-
talizacije na področje mobil-
nosti, varnosti, izobraževanja, 
delovanja občinske uprave, 
zdravstvenih storitev, komu-
nalnih storitev, civilne zaščite, 
pametnih domov za starejše in 
obveščenosti pa bo naše delo-
vanje in življenje postalo še 
bolj organizirano, s poudar-
kom na prihranku časa, ki ga 
bomo lahko porabili za svoje 
hobije, za družino, prijatelje 
in za bolj zdrav način življe-
nja. Digitalizacija bo tako pri-
nesla poenostavljene rešitve, za 
katere danes čakamo v vrsti ali 
pa moramo zamenjati več lo-
kacij, da pridobimo želen do-
kument oziroma storitev (npr. 
elektronski bolniški list, virtual-
ni obisk ambulante za postavi-
tev manjših diagnoz ...).
Pri pametni skupnosti je bi-
stveno,  da gre za skupnost, v 
kateri z roko v roki delujeta 
mestna oblast in njeni prebi-
valci. Zato me zelo veseli, da 
je Mestni svet Mestne občine 
Kranj pred časom na svoji seji 
sprejel Odlok o organizaciji in 
delovnem področju Mestne 
uprave Mestne občine Kranj, v 
katerem je opredeljen tudi sek-
tor za razvoj in pametno sku-
pnost, ki je nova organizacij-
ska enota v strukturi mestne 
uprave, ki bo skrbela za razvoj 

Kranja na tem področju. Da 
je bil odlok sprejet, zame ni 
bilo presenečenje. Presenetljivo 
pa je bilo, kako so mestni sve-
tniki in svetnice z besedami 
odobravanja ter podajanja do-
datnih idej poudarili svoje za-
vedanje o nujnosti digitaliza-
cije na različnih področjih v 
Mestni občini Kranj.
Pravzaprav se nam v Kranju 
digitalizacija že dogaja, a gre 
postopno in je zato včasih niti 
ne zaznamo. Tako so na pri-
mer nekatera parkirišča že 
delno digitalizirana. Njihovo 
dostopnost in uporabnost s po-
močjo digitalizacije pa bomo 
še nadgradili in prilagodili 
tudi uporabi s pomočjo pame-
tnih telefonov. Naredili smo že 
odločne korake h graditvi pa-
metne skupnosti, organizirali 
smo forum na to temo, izvedli 
izobraževanja za ciljne skupi-
ne, mestni svet je sprejel Odlok 

o e-mobilnosti in o e-energetiki 
s poudarkom o energetski ob-
novi stavb ter obvladovanju 
porabe energije v teh stavbah. 
Kako pomembno je to podro-
čje, pa so dokazali svetnice in 
svetniki, ki so potrdili ustano-
vitev sektorja za razvoj in pa-
metno skupnost v okviru ob-
činske uprave.
Pametna skupnost predstavlja 
tudi skupno podatkovno in ko-
munikacijsko platformo 
(iKranj), kjer bo občan vsak 
trenutek obveščen o ključnih 
podatkih, ki jih bomo merili 
na območju Mestne občine 
Kranj.
Tako vsem generacijam naših 
občanov gradimo prijazne in 
uporabne rešitve za boljše po-
čutje in višjo kvaliteto življe-
nja, ki si jo v Kranju zasluži-
mo. Se vidimo!

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Kranj: pametna 
skupnost

Pri pametni skupnosti je bistveno, da gre za 
skupnost, v kateri z roko v roki delujeta mestna 
oblast in njeni prebivalci.
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Vpis otrok v prvi razred kranjskih osnovnih šol za šolsko leto 2020/2021
Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo po veljavni zakonodaji v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem 
letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let (letnik 2014).

Otroka se vpiše v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. Vpis na posamezni šoli bo potekal, kot je 
navedeno v tabeli:

OŠ Franceta 
Prešerna

OŠ Jakoba 
Aljaža

OŠ Matije 
Čopa

OŠ Orehek OŠ Predoslje
OŠ Simona 

Jenka
OŠ Staneta 

Žagarja
OŠ Stražišče

Tel: 20 10 348 Tel: 28 01 526 Tel: 20 13 666 Tel: 20 19 511 Tel: 28 10 415 Tel: 25 59 699 Tel: 28 02 817 Tel: 27 00 324

30. 1. 2020

9.00-18.00

31. 1. 2020    

 9.00-18.00

 1. 2. 2020

8.00-12.00

na matični 
šoli

10. 2. 2020
 8.00-18.00

11. 2. 2020 
8.00-18.00

4. 2. 2020 
7.00-9.00

14.00-18.00

5. 2. 2020
7.00-9.00h

14.00-18.00

Matična šola: 
10. 2. 2020  

in 11. 2. 2020
8.00-18.00

PŠ Mavčiče: 
10. 2. 2020
12.00-17.00 

12. 2. 2020
 8.00-18.00

13. 2. 2020
 8.00-16.00

10. 2. 2020
8.00-18.00

11. 2. 2020
8.00-14.00

11. 2. 2020
11.00-18.00

12. 2. 2020
 11.00-18.00 

 za vse na 
matični šoli

Vpis na OŠ Helene Puhar (Kidričeva 51, Kranj) bo potekal individualno, v dogovoru s starši glede na postopek o usmerjanju 
(kontakt: 04 20 142 90  tajništvo in 04 20 142 99  šolska svetovalna služba).
Šolski okoliš OŠ Helene Puhar: Mestna občina Kranj in občine Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko in Tržič.

Natančnejše informacije o šolskem okolišu za posamezno šolo so dostopne na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si) ali 
portalu SOKOL Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (portal.mss.edus.si/pls/sokol/login) oziroma pri posameznih šolah. 

Starše prosimo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter prinesejo otrokov osebni dokument na vpogled. Razmislite 
tudi o vključitvi otroka v oddelek podaljšanega bivanja. Za dodatne informacije se obrnite na svetovalne službe posamezne 
šole. Telefonske številke so navedene v tabeli.
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11.00-17.00  
po razporedu:

PŠ Trstenik  
4. 2. 2020 

(na PŠ Trstenik);

PŠ Goriče  
5. 2. 2020 

(na PŠ Goriče);

PŠ Center 
6. in 7. 2. 2020 

(na matični šoli);

PŠ Primskovo
10. in 11. 2. 2020 
(na matični šoli); 

matična šola 
12.-13. 2. 2020 

(na matični šoli)

Mestna občina Kranj je 24. januarja 2020 v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 4/20 objavila Javni razpis za dodeli-
tev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020 v 
skupni višini 153.400 evrov. Javni razpis obsega ukrepe na 
področju pridelave kmetijskih proizvodov, na področju pre-
delave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in goz-
darstva ter za ostale namene. Razpisna dokumentacija je 
vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine 
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v času uradnih ur ter na 
spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ 
(rubrika Javni razpisi, naročila). Informacije v zvezi z javnim 
razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe, soba št. 195, 
Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. št. 04/2373 130, kontaktna 
oseba je Barbara Čirič, e-pošta barbara.ciric@kranj.si. Vloge 
s predpisano dokumentacijo morajo biti za naložbe v pri-
marno kmetijsko proizvodnjo, ohranjanje kulturne dedišči-
ne, naložbe v dopolnilne dejavnosti in investicije za varno 
delo v gozdu oddane najkasneje do 10. 4. 2020, za vse pre-
ostale ukrepe pa najkasneje do 11. 9. 2020.

Javni razpis na področju kmetijstva 

S tretjimi spremembami in dopolnitvami Odloka o izvedbe-
nem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (objava v 
Uradnem listu RS 13. decembra 2019) se ni spremenila 
namenska raba prostora, pač pa so bile usklajene določbe 
tekstualnega dela (prostorski izvedbeni pogoji) odloka, ki 
izhajajo iz utemeljenih pobud pravnih in fizičnih oseb. 
Omogočale bodo posamezne načrtovane ureditve in odpra-
vile nekaj manjših pomanjkljivosti, ki so se izkazale pri upo-
rabi skozi prakso. Določbe odloka, predvsem posamezne 
izraze, pa je bilo treba uskladiti tudi z določbami novega 
Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona, ki sta 
začela veljati 1. junija 2018. Odlok je začel veljati konec 
decembra 2019. Četrte spremembe in dopolnitve občinske-
ga prostorskega načrta MOK, ki bodo vključevale tudi spre-
membe namenske rabe, to pomeni obravnavo tistih pobud, 
ki predlagajo spremembo npr. kmetijskega zemljišča v stav-
bno, so še v postopku priprave.

Spremembe in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta 

Miran Šubic

Zgornje Bitnje – In zakaj, 
konec koncev, ljudje v vaseh 
med Stražiščem in Žabnico 
nimajo urejenega uličnega 
sistema? Zakaj niso tako kot 
– na primer – v Besnici in še 
kje ugriznili v kislo jabolko 
in svojo krajevno skupnost 
uredili, kot je to potrebno? 
Zakaj se – kljub modernim 
navigacijskim pripomoč-
kom – obiskovalci še vedno 
lovijo od hiše do hiše in se 
čudijo, da je na eni hiši šte-
vilka 240a, na sosednji pa 
48?! Odgovor je preprost ali 
pa tudi zapleten: vse se zač-
ne in konča pri denarju!

Razlog so stroški
Treba je namreč vedeti, da 
danes sprememba hišne šte-
vilke in za povrh še dodana 
nova ulica ali naselje pomeni 
spremembo osebnih doku-
mentov in s tem povezane 
stroške. Seveda pa ni nobene 
možnosti, da bi te stroške kril 
občinski ali katerikoli prora-
čun, ker to ne bi bilo enakop-
ravno z vsemi drugimi krajev-
nimi skupnostmi, ki tak sis-
tem imajo. Jasno je, da gre za 
začaran krog, ki ga eden od 
poštarjev v teh naseljih opiše 
na moč preprosto: potreboval 
je nekaj mesecev, da je sploh 
dojel, kje je kdo, in še zdaj se 

tudi njemu dogaja, da ga na 
cesti ustavi kak obiskovalec, 
dostavna služba, serviser z 
vprašanjem, ki se ponavlja: 
»Kje pa stanuje …?« To so 
dnevne in praktične posledice 
razvoja krajevne skupnosti in 
tudi vasi, kjer je vse več novo-
gradenj in se s tem seveda 
zmeda samo povečuje. 
Dokler so bile Bitnje pač 
samo vaško naselje, teh težav 
ni bilo v tako kruti obliki. 
Pozidava z večinoma zasebni-
mi hišami pa prinaša nove in 
nove hišne številke, ki so po 
zakonodaji pač obvezne – a 
njihova razporeditev je pogo-
jena s časom nastanka nove-
ga objekta.

Zamisel krajana kot 
rešitev
Da pa bi bila v Bitnjah lahko 
volk sit in tudi koza cela, je 
krajevno skupnost skušal 
prepričati krajan Stanislav 
Jesenovec, ki živi v Zgornjih 
Bitnjah, kjer je po naši krat-
ki anketi med krajani in 
drugimi položaj celo najte-
žji, uganke za vse, ki koga 
iščejo, pa dnevne in zaplete-
ne: »Naš sokrajan nam je 
predstavil po mojem mnen-
ju zanimivo, praktično in v 
tem trenutku in glede na vse 
okoliščine edino izvedljivo 
ureditev. Dogovorno bi 
namreč naše vasi razdelili 

na več četrti, ki bi jih označi-
li z rimskimi številkami. 
Zanje bi naredili načrte z 
objekti, ki se v posamezni 
četrti nahajajo, in poskrbeli 
bi za informativne table, na 
katerih bi bil zemljevid 
posamezne četrti. Zadevo 
smo obravnavali na seji sve-
ta krajevne skupnosti ter 
dobili različne ocene in 
mnenja o tem, ali je predlog 
izvedljiv in kako. Predvsem 
je treba prisluhniti tudi oce-
ni, da je naše naselje kot 
celota res razvejano in bi 
lahko z drobljenjem še pove-
čali zmedo. Vendar pa niti 
približno zamisli našega 
sokrajana Staneta Jesenovca 
v KS Bitnje nismo zavrgli in 
bomo skušali priti do čim 
bolj jasne slike, kako bi bilo 

to videti v praksi,« pravi 
Tomaž Ogris, predsednik 
sveta krajevne skupnosti in 
tudi mestni svetnik. 
Dodati je treba, da so v raz-
pravi znova poudarili tudi 
pomoč občine (ocena stroš-
kov je okoli 50.000 evrov) 
pri plačilu stroškov za nove 
dokumente, če bi se prepro-
sto lotili preštevilčenja. In še 
nekaj: z istim problemom se 
v Bitnjah ukvarjajo že deset 
let in do zdaj niso našli reši-
tve, ki bi bila tako finančno 
ustrezna kot sicer sprejemlji-
va za večino. Odnehali pa ne 
bodo, ker se dnevnih težav 
zavedajo vsi, in zato ni čud-
no, da nam je ena od krajank 
Bitenj rekla, da ona pomiluje 
poštarje, ker je to v Bitnjah 
najtežji poklic na svetu.

698 hiš
Zgornje, Srednje in Spodnje 
Bitnje so naselja v KS Bit-
nje, ki imajo skupaj kar 698 
hiš oziroma objektov. Pred-
vsem Zgornje Bitnje s 447 
hišnimi številkami ter seve-
da razpršenimi objekti na 
res raznovrstnih lokacijah 
so najbolj trd oreh za vsako-
gar, ki kogarkoli v tem nase-
lju išče. Mestna občina 
Kranj ima 49 naselij in pet 
naselij ima vpeljan ulični 
sistem – Zgornja in Spodnja 
Besnica, Kokrica, Mlaka ter 

Kranj kot mesto samo. Jas-
no je, da se bo problem poja-
vil še kje zaradi novogra-
denj, a tudi malo večja nase-
lja so lažje obvladljiva, če so 
strnjena oziroma je pozida-
va potekala nadzorovano. 
Žal pa marsikje človek dobi 
vtis, da temu ni tako, in tre-
ba se je zahvaliti vsaj nap-
redku tehnologije in digitali-
zaciji družbe, ki prispevata k 
temu, da pametni telefoni 
skoraj vsem nam tudi na 
tem področju lahko olajšajo 
vsakdan. Prav tako pa je res, 
da k ureditvi uličnega siste-
ma in nasploh preštevilčen-
ju nikogar nič ne zavezuje 
– razen dnevnih tegob tistih, 
ki so žrtve zmede. Ta je plod 
desetletij novih in novih 

objektov in hiš, katerih šte-
vilke na pročeljih dobesedno 
ne pomagajo nikomur nič. 
Edini sistem, ki zdaj velja, je 
– da ni sistema! V naseljih 
KS Bitnje živi okoli 2000 
prebivalcev, krajevna skup-
nost pa meri dobrih 1100 
hektarov. 

Zgled pri odvozih 
komunale
Razveseljivo pa je, da ima-
mo tudi v Kranju primer, 
kako je mogoče »zmedo 
hišnih številk« napraviti 
pregledno in v korist občank 
in občanov. Komunala Kranj 
je poskrbela za učinkovite 
odgovore o tem, kdaj vam 
bodo odpeljali smeti. Če 
namreč vnesete v iskalnik 
svoj naslov, je odgovor takoj 
na ekranu. Obenem pa, vsaj 
za Bitnje, ta prikaz pokaže 
ves nered pri hišnih števil-
kah, a tudi jasen »sprehod« 
po naseljih, ker so objekti 
opremljeni z večjimi hišnimi 
številkami. Tako bi poenosta-
vljeno lahko rekli, da s pomo-
čjo spletne strani našega jav-
nega podjetja ne najdete le 
poti do praznih smetnjakov, 
temveč tudi do sosedov ozi-
roma sokrajanov. Morda pa 
bi prav ta učinkovit sistem, 
ki že deluje, lahko nadgradi-
li tako, da bi bilo izgubljenih 
v Bitnjah čim manj.

Najtežje je biti poštar v Bitnjah
Krajevna skupnost Bitnje je ena tistih, kjer ni uličnega sistema. Zato je prav mogoče, da sta sosednji hiši po hišnih številkah močno narazen, kar je 
seveda za vse, ko koga iščejo v Zgornjih, Srednjih in Spodnjih Bitnjah, izredno zapleteno. Ko pride nov poštar, traja mesece, da osvoji svoj rajon.

Prikaz Bitenj na ekranu 
telefona, če vnesete naslov 
na spletni strani Komunale 
Kranj

Tomaž Ogris
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Miran Šubic

Nabito polna dvorana in ude-
leženci, ki so s ploskanjem 
nagrajevali tiste, ki so jim s 
svojimi usmeritvami, zaključ-
ki dobro pripravljen forum 
oblikovali v nekaj zelo živah-
nega. "Najbolj me pri vsem 
skupaj preseneča, da smo do-
bili ob skrbno pripravljenem 
gradivu toliko novih napot-
kov," je dejal župan Matjaž 
Rakovec. Okroglo mizo je vo-
dil podžupan Janez Černe, 
potek dogajanja je usmerjal 
direktor mestne uprave Bor 
Rozman. Skupaj s sodelavci 
je vrh kranjske občine kot 
prvi med večjimi občinami v 
Sloveniji pripravil posvet, ki 
bo zagotovo dragocen napo-
tek za delo vnaprej.
Zanimivo je bilo slišati Kra-
njčana, varuha človekovih 
pravic Petra Svetino, o tem, 
kako je s pravicami ljudi na 
varovanih oddelkih. Simon 
Strgar je nekoč vodil oddelek 
pomoči na domu v Kranju, 
zdaj je direktor šišenskega 
doma upokojencev in iskriv 
poznavalec tovrstnih proble-
mov: "Ne moremo govoriti 
samo o potrebah ljudi, mora-
mo poznati njihove želje. 
Ena je zelo pogosta: ljudje se 
želimo postarati v domačem 
okolju." Res samosvoj po-
gled na to, kje in kako naj 
živijo starejši, je podal tudi 
Domen Zupančič s Fakultete 
za arhitekturo, direktorica 
kranjskega doma upokojen-
cev je poudarila odpiranje 
doma navzven k uporabni-
kom: "Pomislite: imamo 
tako imenovana začasna lež-
išča, ki so dobesedno preza-
sedena za leto vnaprej," je 

nanizala enega od drobcev iz 
vsakdana kranjskega doma.
Manja Vovk z Mestne občine 
Kranj je postregla s številnimi 
podatki (del jih lahko prebere-
te tudi na tej strani) o tem, kaj 
se dejansko okoli nas dogaja 
in kakšno je dejansko stanje 
pri skrbi za starejše. Nasploh 
pa bi lahko strnili poglede in 
ocene strokovnjakov v trditev, 
ki je bila morda do zdaj pre-
malo poudarjena: za starejše 
je treba najprej poskrbeti v nji-
hovem okolju, vzpostaviti sis-
tem pomoči, pri čemer sode-
lujeta zdravstvo in sociala sku-
paj, ne ločeno. Osebni pristop 
je – kot je poudarila Štefanija 
Zlobec iz društva Spominčica 
– posebej pomemben pri lju-
deh z demenco, ki jih je vse 
več in se jim da pomagati tudi 
doma. Trditev iz razprave, da 
je najlažje zgraditi dom, je v 
času potreb po posteljah v do-
movih morda izzvenela izzi-
valno, a je še kako na mestu: 

skrb za starejše mora biti v 
znaku medgeneracijskega so-
delovanja, pri čemer pomoč 
potrebujejo tudi svojci, zlasti 
pri dementnih starostnikih. 
"Zavedajmo se, da bo več tre-
ba vlagati v ljudi, ne le v zido-
ve. Pomanjkanje slabo plača-
nega kadra je v našem domu 
zelo pereč problem, a je to de-
jansko splošna težava," je deja-
la Diana Gaber, vodja zdra-
vstvene nege v kranjskem 
domu z desetletji izkušenj.
Razprava ob okrogli mizi je 
prinesla zanimive poglede so-
delujočih. "Ne pozabimo na 
vlogo društev upokojencev, ki 
lahko pomagajo pri skrbi za 
svoje člane in druge. Mnogi 
to že počnemo," je dejal Mar-
jan Miklavčič, predsednik 
Društva upokojencev Kranj. 
Zora Žitnik Martinc je pou-
darila delovanje prostovolj-
cev, ki po nekaj ur skrbijo za 
posameznega starostnika: 
"Imamo 30 uporabnikov in le 

24 družabnikov, ki jim lahko 
za nekaj ur delajo družbo. Po-
zivamo prostovoljce, da se 
nam pridružijo!" Marjan Lon-
čarič pa je poudaril, da so pro-
blemi starejših širši, številni, 
večplastni in taka mora biti 
tudi skrb zanje v našem me-
stu: "Imamo na primer 438 
večstanovanjskih stavb, v ka-
terih živijo tudi starejši, in 
zanje je že dostop v tretje nad-
stropje enkrat dnevno težka 
naloga." Boris Horvat je do-
dal, da več kot polovica starej-
ših od 65 let slabo sliši, kar je 
velikokrat razlog za izključi-
tev iz družbe. Razprave na 
posvetu so bile prevedene v 
znakovni jezik.
Razveseljiv je torej odziv na 
posvetu, ki naj bi Kranju 
dolgoročno prinesel položaj 
starejšim prijaznega mesta: 
problemov se zavedamo, re-
šitve so tudi znane, dejanja 
za izboljšanje stanja pa 
ključna.

Tudi starejšim v Kranju 
zagotoviti prihodnost
Forum o Kranju kot mestu prihodnosti tudi za starejše je privabil v dvorano kranjske knjižnice več kot 
sto gostov in obiskovalcev. Predstavniki mestne občine, strokovnjaki, upokojenci in vsi tisti, ki jih 
problemi staranja zanimajo, so imeli kaj slišati.

Forum o Kranju kot mestu prihodnosti tudi za starejše je privabil veliko gostov in obiskovalcev.

Da boste o problemih starejših vedeli več

•  V Sloveniji je bila lani skoraj petina prebivalstva (19,8 %) 
starejših od 65 let. Še leta 2015 je bil ta delež v 
prebivalstvu ES 17,9 %, kar nakazuje trend, ki naj bi leta 
2057 dosegel stopnjo skoraj 31 % starejših od 65 let. 
Obenem naj bi po letu 2025 počasi začelo padati število 
prebivalcev, med katerimi bo delež starejših od 80 let v 
petdesetih letih dosegel že 13 %.

•  Leta 1991 je znašal delež starejših od 65 let v Mestni 
občini Kranj 9,3 %, lani pa že 19,2 %, kar pomeni 
10-odstotno povečanje pri populaciji 56.000 prebivalcev. 
Po vseh izračunih in ocenah državnih ustanov se bo 
delež starejših še povečeval.

•  Kranjska občina doplačuje oskrbne stroške v splošnih in 
posebnih zavodih za 149 občank in občanov, v domovih za 
starejše od tega za 92, še 56 v socialnih zavodih; mesečno 
znesek za vsa doplačila znaša okoli 92.000 evrov.

•  Zelo se je razvila tudi služba pomoči na domu, ki pomeni 
eno novejših, a že uveljavljenih oblik pomoči starejšim: 
sedem oskrbovalk je delalo leta 2000 ob začetku te 
pomoči, leta 2019 pa že 31, opravijo pa okoli 35.000 ur 
pri oskrbovancih. Kljub temu bi za doseganje ciljev iz 
resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 
morali skrbeti že za 377 občanov, a mesečno v lanskem 
letu v naši občini povprečno skrbimo za 178 uporabnikov.

•  Pri oskrbi so pomembni deleži nevladnih organizacij. 
Omeniti velja e-oskrbo kot novo obliko pomoči, pomagajo 

tudi družinski pomočniki. Pomemben je tudi program 
javnih del, v katerega pa smo lahko v Kranju v lanskem 
letu zaradi izbranih le 23 programov vključili samo 34 
brezposelnih oseb, v zadnjih štirih letih pa skupaj 367 
brezposelnih.

•  Dom upokojencev je bil ustanovljen leta 1973, danes ima 
214 ležišč in vključuje še 20 uporabnikov v dnevnem 
varstvu.

•  Razvoz hrane iz domske kuhinje je pomembna 
dejavnost, ki letno presega 50.000 obrokov.

•  Demenca je vse bolj razširjena med starostniki in 
varovana oddelka v kranjskem domu lahko vključita 43 
varovancev.

•  Lani je bilo v evidenci čakajočih za sprejem v dom več kot 
tisoč starejših, za takojšnji sprejem pa čaka več kot 130 
starejših. V gorenjski regiji to pomeni kar okoli 4000 
čakajočih na sprejem v dom upokojencev.

•  Mestna občina Kranj ima v lasti predvideno zemljišče za 
gradnjo novega doma na Zlatem polju.

•  Načrtovana je oskrba 170 starejših, deset za začasno in 
deset za dnevno varstvo.

•  Zagotovili naj bi tudi varstvo oziroma bivalno skupnost 
za do 24 invalidov.

•  Kranjska občina je izdelala podroben akcijski načrt 
spopadanja s problemi varstva in skrbi za starejše. V 
štirih proračunskih letih naj bi nadgradili tudi 
financiranje s sedanjih 2,2 milijona na 2,6 milijona evrov 
iz mestnega proračuna.

Alenka Štrukelj

Kranj – Konec lanskega leta 
je šest slovenskih mest pra-
vočasno oddalo kandidaturo 
za naziv evropska prestolnica 
kulture (EPK) leta 2025. Med 
mesti, ki se potegujejo za na-
ziv, je tudi Kranj, ki na razpi-
su kandidira skupaj z gorenj-
sko regijo. Delovna skupina 
nadaljuje svoje delo.
Kar kandidaturo Kranja z 
Gorenjsko dela posebno, je 
pristop »od spodaj navzgor«, 
saj ključni del kandidature 
predstavljajo programi, ki so 
ali jih še bodo posredno ali 
neposredno identificirale in 
predlagale skupnosti. Veza-
na je na celostni trajnostni 
razvoj, ki bo dolgoročno po-
zitivno vplival na življenje 

skupnosti, ter na gospodar-
stvo mesta in regije. Gonilno 
silo predstavlja povezovanje 
različnih akterjev v regiji, ki 
bo skupaj z novimi modeli 
kulturnega upravljanja, po-
večevanjem vloge kulture v 
javnih politikah, odpiranjem 
prostorov soustvarjanja, razi-
skovanjem novih virov za 
kulturno produkcijo ter sve-
žimi mednarodnimi partner-
stvi omogočilo krepitev kul-
turnega sektorja in tako pri-
vabilo nove moči v gorenjska 

mesta in na podeželje. Kan-
didatura se vsebinsko močno 
usmerja v dialog med kultu-
ro, naravo, turizmom in eko-
logijo. Pri tem ključno vlogo 
igra zavedanje o pomenu 
Save za oblikovanje naših na-

ravnih, družbenih, industrij-
skih in kulturnih prostorov.

Strateška partnerstva
Delovna skupina za kandida-
turo Kranja za naziv EPK 
2025 po oddaji prijavne knji-
ge nadaljuje svoje delo. Sku-
pina nadaljuje vzpostavljanje 
strateških partnerstev z me-
sti, ki so in še bodo nosila na-
ziv evropske prestolnice kul-
ture do leta 2025. Tako bo del 
skupine konec meseca sode-
loval na partnerskem sestan-
ku evropskega projekta O-Ci-
ty v Novem Sadu, ki bo naziv 
EPK nosil prihodnje leto. Po-
leg tega skupina nadaljuje 
vzpostavljanje stikov in sode-
lovanje z domačimi in tujimi 
organizacijami, ki bodo kot 
partnerji sodelovali pri pro-

gramih in projektih, ki bodo 
zaživeli že v letih do naziva.

Zagovor pred strokovnim 
svetom
Pospešeno potekajo tudi pri-
prave na zagovor pred strokov-
nim svetom. Sestavljen je iz 
dvanajstih neodvisnih stro-
kovnjakov s področja kulture, 
kulturnega razvoja mest ali 
organizacije dogodka EPK ozi-
roma podobnih mednarodnih 
kulturnih dogodkov. Imenuje-
jo jih evropske institucije in 

organi, dva pa bo imenovalo 
ministrstvo za kulturo. Stro-
kovni svet bo z vsemi mesti 
kandidati razgovor opravil 
predvidoma v začetku marca, 
ko bo tudi razglasil, katera me-
sta so prišla v drugi krog.

Povezovanje  
in trajnostni razvoj 
To sta osrednji temi kandidature Kranja  
za EPK 2025.

Kranjska delovna skupina EPK s prijavno knjigo

Gonilno silo predstavlja povezovanje različnih 
akterjev v regiji, ki bo skupaj z novimi modeli 
kulturnega upravljanja, povečevanjem vloge 
kulture v javnih politikah, odpiranjem prostorov 
soustvarjanja, raziskovanjem novih virov za 
kulturno produkcijo ter svežimi mednarodnimi 
partnerstvi omogočilo krepitev kulturnega 
sektorja in tako privabilo nove moči v gorenjska 
mesta in na podeželje.
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OOZ Kranj je z Ljudsko univerzo Kranj partner v projektu Erasmus + - EM2. 6. in 7. 
februarja 2020 gostimo partnerje iz Italije, Madžarske in Latvije. Sestanek bo teme-
ljil na dosedanjih dosežkih, izkušnjah, sodelovanju z deležniki, pripravi na izobra-
ževalni sporazum, kakšen je javni interes in kakšne težave so se pojavile do sedaj. 
Pregledali bomo rezultate in zagotovila za naprej. Pogovarjali se bomo o vplivu 
projekta na deležnike. 

Povabili smo jih tudi na Prešernov smenj, ki je 8. februarja. Nekateri bodo podaljšali 
bivanje in se pridružili praznovanju našega Kulturnega dne.

***

OOZ Kranj v okviru projekta Connect SME Plus (Interreg Slovenija - Avstrija) v četr-
tek, 13. 2. 2020, ob 10. uri organizira Zaključno konferenco projekta in čezmejni 
poslovni dogodek. Osrednje teme dogodka bodo predstavitev dosežkov projekta 
s primeri dobrih praks vključenih podjetnikov, predstavitev najnovejših trendov 
na področju odličnosti, Okrogla miza z naslovom Izzivi globalnega podjetništva, 
ki se je bodo poleg g. Franca Vesela, državnega sekretarja za malo gospodarstvo 
na MGRT in g. Sandija Gorečana, Obrtnika leta 2019, udeležili tudi drugi uspešni 
slovenski in avstrijski podjetniki. V okviru programa bodo organizirana tudi B2B 
srečanja podjetnikov z obeh strani meje. 

Prireditev bo potekala v prostorih OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj. 
Vljudno vabljeni.

***

Dragi obrtniki in podjetniki, spomladi bomo podelili jubilejna priznanja za delo-
vanje v obrti OOZ Kranj. Imamo kar nekaj podatkov, a nam jih veliko še manjka.  
Prosim, javite nam ali opozorite sorodnike, prijatelje na ta dogodek. Točen termin  
vam zaupamo v naslednjem mesecu. 
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Simon Šubic

Kranj – V javnem podjetju 
Komunala Kranj so ta mesec 
v uporabo predali novi vozili 
za odvoz odpadkov, ki sta 
nadomestili 17 in 18 let stara 
predhodnika. Novi kotalni 
prekucnik za tovor odpadkov 
z ekoloških otokov je podjet-
je stal 170 tisoč evrov (brez 
DDV), malo smetarsko vozi-
lo, ki je namenjeno pobiran-
ju smeti od vrat do vrat po 
ozkih mestnih ulicah, pa 180 
tisoč evrov (brez DDV). Vozi-
li sta dobavili podjetji Benus-
si in Justcom, obe imata pod-
vozje Iveco, za njuni predela-
vi pa so poskrbeli v podjetjih 
Bijol in Stummer. 
"Novi, tehnološko sodobni 
vozili sta v prvi vrsti pridobitev 
za naše zaposlene, ki ju bodo 
upravljali, torej za voznike in 
komunalne delavce, ki jim 
bosta omogočili boljše delovne 

pogoje in tudi hitrejši delovni 
proces. Na drugi strani pa 
upam, da se bosta pridobitvi 
odražali tudi pri naših upora-
bnikih, občanih, da bodo bolj 
zadovoljni, saj gre za manj 
hrupni vozili, poleg tega tudi 
ne bo prihajalo do stresanja 
smeti, kar se pri starejših vozi-
lih zaradi dotrajanosti lahko 
dogaja," je ob prevzemu novih 
smetarskih vozil povedal dire-
ktor javnega podjetja Komu-
nala Matjaž Berčon. 
Malo smetarsko vozilo bo 
prednostno vozilo po kranj-
skih mestnih ulicah, saj je 
zaradi krajše medosne razda-
lje okretnejše. "Posledično 
ima tudi manjši zalogovnik 
smeti, zato je njegovo delova-
nje nekoliko drugačno kot pri 
velikih smetarskih tovornja-
kih, s katerimi naložene sme-
ti odpeljejo direktno na depo-
nijo, z malim smetarskim 
vozilom pa se odpadki odpel-

jejo najprej na dvorišče 
Komunale Kranj, kjer se pre-
ložijo na večja vozila in odpe-
ljejo k zbiralcem različnih 
frakcij odpadkov. Novi pre-
kucni samonakladač pa je 
nekoliko zmogljivejše vozilo 
in je primerno za vožnjo na 

daljše razdalje," je še pojasnil 
Berčon. 
V Komunali Kranj je tudi 
preostali vozni park precej 
dotrajan, zato po Berčonovih 
besedah v bližnji prihodnosti 
načrtujejo še dodatne inves-
ticije. 

Po smeti z novima 
voziloma
V Komunali Kranj so z nakupom prekucnega samonakladača za odvoz odpadkov z ekoloških otokov 
in malega smetarskega vozila posodobili že precej dotrajan vozni park. 

Novo malo smetarsko vozilo je prilagojeno pobiranju 
odpadkov po ozkih ulicah. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je 
minilo 16 let od smrti pisate-
lja, dramatika, esejista in 
politika Rudija Šeliga. "Rudi 
Šeligo je imel izjemno veliko 
vlogo v času slovenske osa-
mosvojitve in v času demo-
kratizacije, saj je bil takrat 
predsednik Društva sloven-
skih pisateljev. Kasneje je bil 
tudi poslanec v osamosvojit-
veni skupščini in nekaj let 
kasneje tudi minister za kul-
turo. Še pred osamosvojitvijo 
je v okviru Društva sloven-
skih pisateljev ter nekaterih 
kulturnih revij sooblikoval 
temelje slovenske osamosvo-

jitve. Prav tako je sodeloval 
pri pisanju slovenske ustave, 
oziroma kot se je takrat reklo 
– "pisateljske" ustave. Meni 
je žal, da ni bila ustava spre-
jeta v obliki, kot smo jo pisali 
takrat. Marsikatera rešitev v 
njej je bila boljša, med dru-
gim je predvidevala večinski 
volilni sistem in uveljavljanje 
odgovornosti za izvoljene 
funkcionarje," je ob njego-
vem kipu v Prešernovem gle-
dališču povedal predsednik 
MO SDS Kranj Branko 
Grims in dodal, da je vloga 
Rudija Šeliga kot pisatelja, 
pesnika in esejista izjemna 
in je zaznamovala slovensko 
kulturo za vse čase.

Rudi Šeligo ni pozabljen

Rudija Šeliga so se s polaganjem venca spomnili člani SDS 
Kranj Joško Koporec, Saša Kristan, Branko Grims, Iztok 
Jenko in Darko Jarc. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije (OZS), ki 
letos praznuje petdeseto 
obletnico ustanovitve, je lani 
decembra za obrtnika leta 
2019 razglasila slikopleskar-
ja Aleksandra Gorečana iz 
Šenčurja, med nagrajenci 
pa je bil tudi kranjski orod-
jar Ludvik Kavčič, ki je pre-
jel priznanje za najstarejše-
ga obrtnika leta. 
Ludvik Kavčič je star 82 let, 
leta 1967 pa je ustanovil 
družinsko podjetje, ki se 
sedaj imenuje Precisium in 
ima sedež v Kranju. Specia-
lizirano je za izdelavo visoko 
natančnih kovinskih izdel-
kov z najmanjšim razpo-
nom tolerance. "Večinoma 
delamo za avtomobilsko 
industrijo, kjer so vedno 
večje serije. Ko odlitke obde-
lajo na stroju, jih je treba 
pomeriti. Da vsakega kosa 
ni treba pomeriti, mi naredi-
mo merilno napravo in na 
njej lahko merijo različne 
mere," pravi Ludvik Kavčič, 
ki je vodenje podjetja že 
pred leti prepustil hčerki 
Tanji, ki je diplomirana 
inženirka strojništva, sem 
pa je še vedno lastnik in pro-
kurist. Prav tako pomaga pri 
reševanju določenih proble-
mov pa tudi pri nekaterih 
delih, kot so posebna meri-
la, kjer so pomembne tisoč-
inke milimetra. 

Upokojil se je sicer že leta 
1995, še vedno pa je aktiven 
tudi v kranjski obrtno-podjet-
niški zbornici, kjer je predse-
dnik. "Vesel sem, da so me 
izbrali za priznanje, ki sem 
ga dobil kot najstarejši obrt-
nik v Sloveniji. Vprašanje je, 
ali sem najstarejši v Sloveni-
ji, sem pa res še vedno akti-
ven," pravi Ludvik Kavčič, ki 
sicer ni navdušen nad odno-
som države glede obrtnikov. 
"Obrtniki smo bili večino 
časa zapostavljeni, država 

našega dela ni cenila. Podo-
bno je sedaj. V malem gos-
podarstvu je veliko zaposle-
nih in veliko se naredi, a 
imam občutek, da to ni cen-
jeno, kot bi bilo treba. Obrt-
nik sem bil še v sistemu, ko 
nismo bili zaželeni, žal tudi 
sedaj ni veliko bolje. Če spo-
mnim samo na obrtniški 
sklad, v katerega smo plače-
vali za pokojnino, ki so nam 
ga krepko znižali. Marsikdaj 
bi obrtnike lahko bolj podpi-
rali," pravi Ludvik Kavčič.

Najstarejši obrtnik
Kranjski obrtnik Ludvik Kavčič je ob jubileju Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije dobil priznanje kot najstarejši obrtnik.

Ludvik Kavčič s priznanjem za najstarejšega obrtnika
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Ljudska univerza Kranj - medgeneracijski center  
Cesta talcev 7, 4000 Kranj

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE  

V KRANJU

Zaradi lažje organizacije in omejitev števila  
udeležencev se je na aktivnosti potrebno prijaviti  

vsaj en dan prej na telefon 04 280 48 25 ali na  
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

	Vsak ponedeljek, 9.00 - 11.00
  Slovenija, moja nova država. Za vse priseljence nad 16 let, 

ki se želijo čim hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski 
prostor.

	Vsak ponedeljek, 10.15 - 11.15
 Orientalski plesi

	Vsak ponedeljek, 15.30 - 16.30
  Metoda Feldenkrais - učenje skozi gib. Metoda Feldenkrais 

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

	3. 2. 2020 ob 17. uri in 17. 2. 2020 ob 10. uri
  Vesele urice – FRANCOŠČINA. Vabljeni na sproščene  

konverzacijske urice francoskega jezika.

	3. 2. 2020, zbor pred Prešernovim spomenikom ob 17. uri
  Vodeni ogled: Ogled zaodrja Prešernovega gledališča.  

Seznanili se boste z zgodovinskim opisom nastanka in namena 
gledališke dejavnosti, si ogledali skrite kotičke gledališke 
stavbe in morda srečali katerega od gledaliških ustvarjalcev. 
Z vami bo izkušen turistični vodnik.

	3. 2. 2020 ob 18. uri
  Vaje zadihaj. Skupinska vadba, kjer odpravljate plitko  

dihanje in se naučite sproščanja posledic stresa.

	3. 2. 2020 in 17. 2. 2020, 18.00 - 19.30
  Izkustveni ples za ženski razcvet. Udeleženke boste stopile 

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

	4. 2. 2020 in 18. 2. 2020, 9.00 - 10.30
  Movement Medicine. Gibalna delavnica ob glasbi, ki poveže 

telo in duha.

	4. 2. 2020 ob 10. uri
  Vesele urice – ANGLEŠČINA. Vabljeni na sproščene  

konverzacijske urice angleškega jezika.

	Vsak torek, 16.00 - 17.00
  Jezikam slovensko. Delavnice komunikacije v slovenščini za 

otroke priseljencev od 5. do 10. leta starosti. 

	Vsak torek, 17.00 - 18.00
  Razumem, znam slovensko. Delavnice komunikacije v  

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

	Vsak torek, 18.00 - 20.00
  Ročna dela. Vabljeni na izpopolnjevanje v pletenju in drugih 

ročnih delih.

	5. 2. 2020, 9.30 - 11.30
  Preizkusimo se s čopičem. Vabljeni na ustvarjanje drobnih  

likovnih umetnosti.

 	5. 2. 2020 in 19. 2. 2020 ob 10. uri
  Vesele urice – RUŠČINA. Vabljeni na sproščene konverzacijske 

urice ruskega jezika.

	Vsako sredo, 15.00 - 16.00
  Plesne delavnice za ženske 55+. Vsakih 8 srečanj oblikujemo 

novo, zaprto skupino za ženske, ki si želijo razgibati telo in 
poživiti duha. Prijavite se lahko v novo skupino, ki se prične 
18.3.2020. Število mest je omejeno.

	Vsako sredo, 15.00 - 18.00
 Šah. Vabljeni k igranju šaha v prijetni družbi.

	5. 2. 2020, 17.00 - 19.00
  Vrtenje v krogu in kako izstopiti iz njega - 4. del. Se na  

kakšnem področju v življenju vrtite v krogu? Vrtenje v krogu 
je doživljanje enih in istih situacij, pogosto v odnosih z drugimi 
ljudmi ali s samim seboj. Na tokratnem predavanju bomo  
posebno pozornost namenili odpuščanju in osvobajanju iz 
nezdravih povezav z bližnjimi. Predavanje vključuje vodeno 
meditacijo na temo osvobajanja karmičnih vezi.

	5. 2. 2020, 19.15 - 21.15
  Skupinski pogovori in svetovanja. Predavanju Vrtenje  

v krogu sledijo skupinski pogovori, kjer udeleženci lahko 
spregovorijo o svoji situaciji, izrazijo občutja in želje. Skupina 
nudi vsakemu udeležencu možnost slišati in o slišanem  
pridobiti povratno informacijo (do 13 drugih mnenj).  
Na skupinski pogovor se je potrebno predhodno prijaviti.

	6. 2. 2020 ob 9. uri 
  Medkulturna kulinarična delavnica. Vabljeni na kulinarično 

delavnico mednarodnih jedi. Tokrat bomo pripravili sladico 
RAVANI.

 	6. 2. 2020, 20. 2. 2020 in 27. 2. 2020, 9.30 - 11.00
  Jata - skupina za zdravo in aktivno preživljanje prostega 

časa. Vabljeni na zdravo in aktivno preživljanje prostega  
časa z gibalnimi in kulturnimi delavnicami ter s pogovori o 
aktualnih temah.

	Vsak četrtek, 10.00 - 12.30
  Medkulturno v Kranju – delavnice za razvoj temeljnih  

kompetenc 

	6. 2. 2020 ob 17. uri in 20. 2. ob 10.30 uri
  Vesele urice – ITALIJANŠČINA. Vabljeni na sproščene  

konverzacijske urice italijanskega jezika.

	6. 2. 2020 in 20. 2. 2020, 18.00 - 20.00
  Maketarske delavnice. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v 
podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega 
predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj.

	Vsak četrtek, 18.30 - 19.45
  OM Chanting. Petje zvoka OM v krogu razporejene skupine 

ljudi ustvari močno energetsko valovanje in pozitivno vpliva 
na vas in okolico.

	Vsak petek, 17.00 - 19.30
 Družabni večer - Tarok. Vabljeni k druženje ob igri taroka.

	Vsak petek ob 18. uri
  Magic – družabna igra s kartami. Vabljeni k igranju  

družabnih iger.

	10. 2. 2020, 17.30 - 19.30
  Ustvarjalna delavnica: Valentinovo srce. Izdelajte darilo  

za svojega Valentina.

	10. 2. 2020, 18.00 - 19.30
  iVitalis vadba. iVitalis vadba je nezahtevna in primerna za 

vsakogar, ki si želi več energije, sprostitve, ohranjanje zdravja.

	15. 1. 2020, 9.30 - 10.30
  Vaje zadihaj za vse osebe, ki so se srečale z boleznijo 

raka. Sproščanje z dihalnimi vajami, namenjeno ciljni  
skupini.   

	11. 2. 2020 ob 10.30 in 25. 2. 2020 ob 17.00
  Vesele urice – NEMŠČINA. Vabljeni na sproščene konverzacijske 

urice nemškega jezika.

	11. 2. 2020 ob 10.30 in 25. 2. 2020 ob 17.00
  Tečaj mednarodnega jezika ESPERANTO. Vabljeni na  

pogovor v mednarodnem planskem pomožnem jeziku - 
esperánto.

	11. 2. 2020 in 25. 2. 2020 ob 18.00
 Meditacija za vsakogar. Vabljeni na vodeno meditacijo.

	12. 2. 2020 ob 10. uri in 26. 6. 2020 ob 17.uri
  Vesele urice – ŠPANŠČINA. Vabljeni na sproščene  

konverzacijske urice španskega jezika.

	12. 2. 2020, 11.00 - 13.00
  Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija.  

Nudimo vam pomoč pri reševanju težav z uporabo  
računalnikov, telefonov. Naprave prinesite s seboj.

	12. 2. 2020, 17.00 - 18.00
  Video projekcija potopisa. Potopisno predavanje z video 

projekcijo in pogovorom.

	12. 2. 2020, 18.00 - 19.30
  Moje fantastično leto in njeno nadaljevanje ali življenje 

je lepo. “Življenje in učenje ne tvorita samo rimo“. Prisluhnite 
retrospektivi enega najlepših let v predavateljevem življenju.

	14. 2. 2020 in 28. 2. 2020, 17.30 - 19.30
  Ljudsko petje. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

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

	Od 17. 2. 2020 do 21. 2. 2020  med 8. in 16. uro

  POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE. Za otroke od 6. do 
12. leta so vsak dan na voljo dopoldanske in popoldanske  
aktivnosti, z možnostjo plačljivega kosila. Število mest je 
omejeno – obvezne predhodne prijave sprejemamo od 3. 2. 
2020 do zasedbe mest izključno na e-naslov  
mck-prijava@luniverza.si, vsak delavni dan od 12. do 15. ure.

	18. 2. 2020, 16.00 - 19.30
  Družabni ples. Družabni ples za pare in posameznike.  

Vabljeni vsi, ne glede na nivo plesnega znanja.

	19. 2. 2020, 18.00 - 20.00
  Vpogledi v skrivno naravo človeka, 5. del. V ciklusu  

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

	20. 2. 2020 ob 17. uri
  Življenje z osebo z demenco – individualno svetovanje. 

Mesečna srečanja so namenjena medsebojni podpori,  
deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov pri preprečevanju  
izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco.

	20. 2. 2020, 17.00 - 20.30
 Šahovski turnir

	21. 2. 2020, 18.00 - 19.30
  Družabni večer - Tombola. Vabljeni na zabave, smeha in  

veselja poln dogodek, z lepimi in uporabnimi nagradami.

	24. 2. 2020, 17.30 - 19.30
  Ustvarjalna delavnica: Sovica iz blaga. Izdelava sovice  

iz blaga s tehniko ročnega šivanja.

	24. 2. 2020, 18.00 - 19.30
  Joga nidra. Vaja, ki prinaša popoln sistem sproščanja in  

pomaga nevtralizirati učinke stresa. Prinesite podlogo za  
ležanje ter odejo.

	26. 2. 2020 ob 10. uri
  Osteoporoza in kako jo preprečiti z zdravo prehrano.  

Vabljeni na zanimivo predavanje o preventivi.

	27. 2. 2020, 9.30 - 10.30
  Umovadba in druženje. Vabljeni na izvajanje vaj za krepitev 

spomina v prijetni družbi.

 

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

 

Vilma Stanovnik

Kranj – Pri kranjskem Good-
yearu so v minulem letu na-
daljevali izvajanje kampanje 
Goodyear Boljša prihodnost. 
Skoraj sto zaposlenih, ki so se 
povezali s številnimi organi-
zacijami, je na Gorenjskem 
izvedlo trinajst prostovoljskih 

akcij. Tako so pogozdovali ob-
močja ob Blejskem jezeru, 
uredili recikliranje odpadkov 
na Gori sv. Miklavž in poma-
gali pri sonaravnem urejanju 
kanjona Kokre. Poleg tega so 
v krajinskem parku Udin bor-
št uredili pohodniško pot Pod 
Krivo jelko in zgradili leseni 
hiški za prostoživeče mačke v 

Kranju. Z namestitvijo zašči-
tne ograje na taborniškem 
prostoru medvoškega Roda 
dveh rek, postavitvijo vrtnih 
lop, ureditvijo zunanjih 
igrišč v vrtcih na Trsteniku 
in v Stražišču ter izvedbo de-
lavnice varne mobilnosti v 
vrtcu Lom pod Storžičem so 
se usmerili na področje var-

nosti. Pred košarkarskim 
igriščem OŠ Matije Valjavca 
v Preddvoru so postavili 
klančino za gibalno ovirane 
športnike, v Stražišču nove 
klopi, organizirali so košar-
karski turnir za kranjske 
osnovnošolce, lokostrelske-
mu klubu pa so izdelali 
nove tarče. 

Prostovoljci za boljšo prihodnost Stražišče – Drugi petek v mesecu, 14. februarja, je čas za 
priljubljeno Stražiško tržnico. Med 17. in 19. uro bo potekala 
lokalna eko in konvencionalna tržnica. Ob 17. uri pripravlja-
jo tekmovanje v pletenju, na katerem bo Mija Murovec z 
Jezerskega predstavila pridelavo in predelavo volne. Ob 18. 
uri bo v prostorih Krajevne skupnosti Stražišče sledilo pre-
davanje oziroma delavnica o kozolcih. "Namen predavanja 
je prikazati, kako v drugih krajih skrbijo za obnovo kozol-
cev," pravi predsednik Krajevne skupnosti Stražišče Jure 
Šprajc in dodaja, da bosta program vodila Borut Juvanec in 
Bernarda Jesenko Filipič. Prijave že sprejemajo na 04 581 34 
16 ali nina.kobal@ragor.si. Koncert skupine Gašper s prija-
telji bo 13. marca.

Petkova tržnica in predavanje o kozolcih
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Krajevne skupnosti

Kranjske novice, petek, 31. januarja 2020

   Eva
Černe

     Vlado Kreslin

Medijski pokrovitelji: 

dobrodelni
koncert

pomagajmo skupaj

Športna dvorana 
TRATA 

Škofja Loka 
sobota, 1. februar 2020,

ob 19. uri

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Nakup vstopnic / vstopnina 15 € :
ŠKOFJA LOKA:  Sokolski dom in 
TIC Turizem Škofja Loka /Mestni trg 42 in Kidričeva c. 1/
KRANJ: Gorenjski Glas
Eventim: prodajna mesta

ob spremljavi 
Policijskega

orkestra

B
R

E
ZP

LA
Č

N
A 

O
B

JA
VA

LI
O

N
S 

KL
U

B 
ŠK

O
FJ

A
 L

O
KA

, P
O

LJ
A

N
SK

A
 C

ES
TA

 7
, G

O
RE

N
JA

 V
A

S

Maša Likosar

Jamnik – V petek, 10. janu-
arja, ko smo letos prvič lah-
ko opazovali polno luno, je 
potekal drugi Nočni pohod 
na Jamnik. Organiziral ga je 
Zavod za turizem in kulturo 
Kranj (ZTKK) v sodelovanju 
s Planinskim društvom 
Kranj in Krajevno skupnos-
tjo Podblica. 
Ko se je spustil mrak, se je z 
izhodiščne točke pri gostilni 
Na Razpokah v Nemiljah v 
spremstvu vodnikov in gor-
skega reševalca podalo okoli 
petsto udeležencev. Med nji-
mi je bila tudi skupina 120 
otrok iz Mladinskega odseka 

Planinskega društva Kranj. 
Gozdno pot, ki je bila lani 
markirana, urejena in očiš-
čena in je po pričevanju 
pohodnikov nezahtevna, so 
udeleženci premagali v slabi 
uri. 
Na cilju pri cerkvi sv. Primo-
ža in Felicijana sta jih sta jih 
pričakali pogostitev ter glas-
bena dobrodošlica Ajde 
Šolar in Neže Lombar. 
Kot je pojasnila Karmen 
Zupan, idejna vodja pohoda 
iz ZTKK, vzpon na razgled-
no točko gorenjskega balko-
na ob polni luni kaže zamet-
ke tradicije, saj se ga udele-
žuje vedno več ljudi iz razli-
čnih koncev Slovenije.

Drugič na Jamnik 

Nočni pohod na Jamnik ob polni luni v ZTKK še letos 
nameravajo formirati kot turistični produkt. / Foto: Primož Pičulin 

Vilma Stanovnik

Struževo – Ob izteku minu-
lega leta so v gostišču Pr' 
Matjaž v Struževem pripra-
vili božično-novoletno sreča-
nje z druženjem starejših 
krajanov. Za začetek so se z 
igrico o Sneguljčici, prilago-
jeno struževskemu utripu, 
predstavili mladi domačini, 

ki so razvedrili in nasmejali 
za poln prostor udeležencev 
srečanja.
Prav tako kot mladi si je gla-
sen aplavz zbranih zaslužil 
Jože Mrgole, ki je prejel lis-
tino častnega krajana Stru-
ževega. Naziv častnega kra-
jana si je pred leti zaslužil 
tudi sedaj že pokojni Igor 
Slavec, pobudo za podelitev 
naziva Jožetu Mrgoletu pa je 
dalo več kot sto krajanov in 
krajank, saj je Jože Mrgole v 
Stražišču s svojo aktivnostjo 
postavil temelje povezovan-
ja domačinov in celotno kra-
jevno skupnost spodbudil k 
večji aktivnosti. Organiziral 
je različne prireditve, uredi-
tev vaškega jedra, zasluga 
njegove družine pa je tudi, 
da imajo v Struževem po 
novem na domu krajevne 
skupnosti defibrilator.
"Zame je to priznanje za 
minulo delo, pa tudi spod-
buda za naprej. Rad sem 
aktiven in si prizadevam za 
napredek našega kraja," je 
povedal Jože Mrgole, listino 
častnega krajana pa mu je 

izročil predsednik Krajevne 
skupnosti Struževo Tomaž 
Sajovic, ki je povedal, da v 
svetu krajevne skupnosti 
zelo radi delajo. 
"V letu 2019 smo organizi-
rali in izpeljali kar triindvaj-
set prostovoljnih dogodkov 
v vrednosti več kot trideset 
tisoč evrov. Občina pokrije 
približno tretjino stroškov, 
ostalo pa prostovoljci in 

sponzorji. To so: Domačija 
Pr‘ Matjaž, Exoterm, Kamen 
Jerič Jožef, Korotan, BOTE-
AM, Megales, Picerija 
Gorenc in še nekateri. Tre-
nutno si prizadevamo za 
gradnjo pločnika in izvoza. 
Oba projekta sta v načrtu 
občine in upam, da bosta 
čim prej zgrajena,« je v 
nagovoru zbranim poudaril 
Tomaž Sajovic.

Imajo častnega krajana
Ob zaključku minulega leta so v Struževem pripravili druženje domačinov, na prireditvi pa je listino 
častnega krajana prejel Jože Mrgole.

Jože Mrgole je prejel naziv 
častnega krajana 
Struževega.

Mladi in njihovi mentorji so navdušili z igrico Sneguljčica.

“Italijanski design, nemška natančnost, 
francoski šarm, vse to je v mojem avtu.”

Peter Pograjc, Škofja Loka

“Italijanski design, nemška natančnost, 
francoski šarm, vse to je v mojem avtu.”

Peter Pograjc, Škofja Loka



Kranj, februar 2020

UTRIP KRANJA
kulturni

www.visitkranj.si

Sledite nam na 
@visitkranj

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

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

instagram
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KRANJ – PREŠERNOVO MESTO
Z mesecem februarjem se v Kranju začne sezona kulturnih dogodkov. Na slovenski kulturni praznik 8. februarja že tradicionalno pripravljamo Prešernov 
smenj, ki odene mesto v podobo 19. stoletja. Vrata na široko odprejo vsi kulturni hrami v mestu, ki nam tudi med letom ponujajo bogat kulturni program. 
Pogovarjali smo se s kustosom iz Gorenjskega muzeja Gašperjem Peternelom, ki skrbi za program v Prešernovi hiši v Kranju.

Kljub temu da je pesnik v Kranju preži-
vel le zadnji dve leti svojega življenja, 
smo Kranj razglasili za Prešernovo me-
sto. Kakšno dediščino nam je zapustil 
Prešeren? Kako dobro skrbimo zanjo v 
Kranju? 
Prešernovo življenje zaznamujejo trije 
glavni kraji – Vrba, Ljubljana in Kranj. V 
Kranju je pesnik živel zadnja leta svojega 
življenja, prostori, kjer je bival in opravljal 
odvetniško delo, pa so preurejeni v 
Prešernov spominski muzej. Bistveno 
je seveda tudi, da je tu umrl in da je tu 
pokopan. Kranj je skrb za dediščino in 
negovanje spomina na pesnika prevzel 
kot del svoje identitete, to pa počne v 
kar najširšem smislu, tako turističnem 
kot kulturnem. Na slovenski kulturni 
praznik je pravo kulturno srce Slovenije, 
kamor se ljudje pridejo poklonit pesniku. 
Prešernov smenj je široko zastavljena 
turistična prireditev, večer prej mu pevski 
zbor društva upokojencev že več desetletij 
pod oknom muzeja poje podoknico, na 
njegovem grobu dijaki kranjske gimnazije 
nadaljujejo tradicijo Trenutkov tišine za 
Prešerna, ki jo je že leta 1982 začel Franc 
Drolc, poleg vrsto drugih dogodkov pa v 
Gorenjskem muzeju pred 8. februarjem 
vsako leto pripravimo novo razstavo, ki je 
tematsko ali idejno povezana s Francetom 
Prešernom.
Neposredna dediščina Franceta Prešerna 
pa so njegove pesmi, najvišja slovenska 
umetnost njegovega časa. Ideja, ki nas 
vodi, je torej, da predstavljamo tisto 
najboljše v umetnosti današnjega časa. 
Simbolen pomen ima brez dvoma 
trenutek, ko so mu na isti dan, 26. aprila 
1846, ko je dobil pismo z odobreno šesto 
prošnjo za advokaturo v Kranju, odobrili 
tudi tisk Poezij. 

Kje je bilo v pesnikovem času središče 
kulturnega utripa v Kranju? S kom se je 
družil?

Ko se je pesnik preselil v Kranj, so tu ravno 
odprli Kazino v Petrčkovi hiši. To so bili 
družabni prostori, saloni, kjer so se izvajali 
koncerti, v njih so glasno brali časopisje in 
imeli knjižnico. Kasneje so jih zamenjale 
čitalnice. Družili so se tudi v Khislsteinu, 
Prešeren je gotovo obiskoval tudi Vestove v 
Šentpetrskem gradu pri Stražišču, sicer pa 
bolj po gostilnah, npr. pri Jelenu ali Stari 
pošti. Za Prešerna je bila takrat nerodna 
situacija. Prišel je v provinco, pogrešal je 
intelektualne sogovornike, kot sta bila 
Smole in Čop. Družil se je s trgovcema 
Karlom Florianom in Viljemom Killerjem, 
krčmarjem Francem Mayrjem in Jakobom 
Jalnom, tu sta bila še Valentin in Konrad 
Pleiweiss, oče in brat Janeza Bleiweisa. 
S kaplanom Kajetanom Hubertom, ki je 
bil tudi pesniška duša, sta se povezala in 
Hubert je želel ustanoviti časopis Apostol 
Kranjski. K sodelovanju je povabil tudi 
Prešerna, ki naj bi urejal slovstveni list 
Iskra. Vprašanje je, ali bi morda to oživilo 
iskro pri Prešernu, ali bi zaradi tega živel. 
Žal časopis kot vrsta drugih ni šel skozi 
cenzuro. Zelo spreten politik je bil takrat 
očitno le Bleiweis, saj so cenzuro vedno 
znova preživele le njegove Novice. Nesreča 
je bila tudi to, da je ta kaplan le nekaj 
mesecev pred pesnikovo smrtjo odšel iz 
Kranja. Gotovo bi bila zgodba z njegovo 
pesniško zapuščino bolj jasna, če bi ostal. 

Nam zaupate še kakšno zanimivo 
zgodbo iz pesnikovega življenja, 
povezano s Kranjem?
Po marčni revoluciji so ustanovili narodno 
stražo, katere član je bil tudi Prešeren. Od 
tu izhaja ena od zanimivih zgodb iz Kranja. 
Na nočni straži po mestu sta Viktor Vest in 
Franc Potočnik Prešernu zapela podoknico 
Luna sije, ki jo je prva uglasbila Viktorjeva 
sestra Marija Vest. Prešerna naj bi to zelo 
ganilo, žal pa se je ta melodija izgubila.
Tudi v zvonu cerkve na Sv. Joštu so vlite 
Prešernove besede. Samassa, glavni 
ljubljanski livar, je Prešernu omenil, da 
dela zvonove za cerkev na Sv. Joštu in da 
je za ta namen odkupil topove iz odločilne 
bitke za Grško samostojnost izpod Turške 
nadvlade, ki so jih potegnili iz morja pri 
Navarinu. Prešeren mu je še isti dan na 
listek napisal naslednje verze:

Moj bron je najden bil v dnu mórja,  
ko Turčije kraljestvo 

v Héladi končal je Navarin.

Ga kupi romar, ga Samassa v zvon prelije,
glasim zdaj božjo čast 

iz svet’ga Jošta lin.

Kako mladi danes gledajo na Franceta 
Prešerna? 
Večinoma se jim zdi zahteven. Sicer pa zelo 
dobro vedo, da je bil pesnik nedosegljive 
ljubezni, najstniki pa to gotovo dobro ra-
zumejo :) 
Prešeren velja za največjega slovenskega 
pesnika in Slovenci ga dobro poznamo. 
Kako zanimiv pa je Prešeren za tujce? Kako 
pogosto obiščejo pesnikovo hišo v Kranju?
Tisti, ki ga že poznajo in so navdušeni že 
od prej, z obiskom razširijo občutje, pove-
zano z njim. Tisti, ki pa ga ne poznajo, pri 
nas dobijo vedenje, kako pomemben je za 
slovenski narod. Prav vse pa navduši Zdra-
vljica – naša himna, ki jih prevedena v več 
svetovnih jezikov nagovarja s stene atrija 
muzejske trgovine. Nad njenimi verzi so 
popolnoma očarani. 

V Prešernovem gledališču uprizarjajo 
predstavo Dr. Prešeren. Ste si jo 
ogledali?
Predstavo sem si ogledal z velikim zani-
manjem. Prešernovo gledališče Kranj je vr-
hunska ustanova in še ena več, ki se trudi 
v Kranju dostojno predstavljati dediščino 
Franceta Prešerna in ga slaviti skozi dram-
sko umetnost. Poleg zelo dobre igre in za-
nimivih karakterjev mi je bilo všeč, da se 

je avtorica odločila izraziti občutja ključnih 
žensk v Prešernovem življenju. Prešeren je 
pesnik duše, kaj pa se je dogajalo v dušah 
Julije, Ane, Ernestine in Katre, ki je bila 
vseskozi njegova gospodinja? Kaj je njej 
ostalo od Prešernove dediščine? To je zani-
miva socialno intimna zgodba 19. stoletja! 

Lani smo obeleževali 170. obletnico 
pesnikove smrti, letos bomo obeležili 
220. obletnico rojstva in v ta namen 
v Prešernovi hiši pripravljate novo 
stalno razstavo. Kaj nam pripravljate?
Razstava bo zasnovana tako, da bodo ljudje 
spoznali pesnikovo življenje in delo skozi 
različne zvrsti umetnosti, tudi s podporo 
sodobnih tehnologij. Ne gre za popolno 
prenovo, ampak nadgradnjo, dopolnitev.  
Odprli jo bomo predvidoma 3. decembra 
2020, na pesnikov rojstni dan.

Kaj pa pripravljate za kulturni 
praznik?
V Galeriji Prešernove hiše bomo predsta-
vili ilustratorko mlajše generacije Mašo P. 
Žmitek, ki je za podobe izumrlih sesalcev 
prejela univerzitetno Prešernovo nagrado. 
V muzejski trgovini si boste lahko kakšen 
spominek na orjaške prednike in tudi pe-
snika kupili za domov. Ob 10.30 uri bo 
predavanje dr. Marijana Dovića o Bleiwe-
isu in Prešernu. V Galeriji Prešernovih na-
grajencev bo odprtje fotografske razstave 
Toneta Stojka »portreti Prešernovih nagra-
jencev 2020«, ter branje poezije nagrajen-
ca Jureta Jakoba. Vabljeni tudi na številna 
javna vodstva, ki bodo potekala v prosto-
rih Gorenjskega muzeja.

Gašper Peternel
Gorenjski muzej 
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KAM V MESECU FEBRUARJU?
Med 6. in 9. februarjem bodo v Kranju na 
109-metrski skakalnici potekala tekmovanja v 
smučarskih skokih in nordijski kombinaciji, kjer se 
bodo pomerili najboljši mladinci v Srednji Evropi, ki 
hkrati veljajo za najboljše na svetu.

18:00 Razstava ilustracij avtorice Maje P.   
	 Žmitek, Prešernova hiša
19:00 Sledi poeta
 Fakulteta za organizacijske vede
19:30 Predstava: Dr. Prešeren
 Prešernovo gledališče
20:00 Koncert:	Andrej	Šifrer	nad	strehami			
 Kranja, Panorama Stara pošta

Prisluhnite Andreju in doživite njegove uspešnice v 
intimnem, klubskem vzdušju nad strehami Kranja.

PETEK, 7. februar 2020
17:30 Trenutek	tišine, Prešernov gaj
17:30 Predstava:	Čarodej	Toni	in	najbolj		 	
	 čarobna	palica,	Magični	teater	
 Jaba Daba Du, OKC Krice Krace
17:30 Predvečer	kulturnega	praznika	ob		 	
	 spomeniku	Simona	Jenka, Podreča
18:00 Razstava:	Janez	Dolinšek,	Daleč	od		 	
 blizu, Layerjeva hiša
18:00 Podoknice, Prešernova hiša
18:30 Razstava: Prešeren in otroci
 OKC Krice Krace
18:30 Za	125	gramov	poezije,	recital		 	
 poezije, OKC Krice Krace
19:00 Razstava:	Radharani	Pernarčič,		 	
	 Izumije	in	pra-skice	castra	fik	arke
 Layerjeva hiša
21:00  Koncert:	Joške	v'n, KluBar gastropub
21:00 Koncert:	Raggastation,	Bob	Marley		 	
	 Bday	Party, Trainstation SubArt

SOBOTA,	8.	februar	2020
10:00 Prešernov	smenj	-	program	v	prilogi
 Ulice starega mestnega jedra

PONEDELJEK, 10. februar 2020
16:30 Delavnica:	Pomoč	uporabnikom		 	
	 računalniških	programov
 Mestna knjižnica Kranj 
17:00	 Akrojoga	za	otroke	-	predstavitev
 Stolp Pungert

TOREK, 11. februar 2020
10:00 Delavnica: Foto MasterClass
 Layerjeva hiša
Dva fotografska mojstra (Hasselblad Master in 
Canonov ambasador) prihajata v Kranj, da z vami 
delita vse skrivnosti fotografije.

16:00 Delavnica: Krasilnica
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Predavanje:	Odplaknimo	sezonske		 	
	 bolezni	dol	z	naših	rok
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 12. februar 2020
19:00 Novinarjev	kalejdoskop:	dr.	Sonja		 	
	 Merljak	Zdovc, Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK,	13.	februar	2020
18:00 Predstavitev	kataloga:	Po	sili	vojak	II
 Ullrichova hiša
19:00 Predavanje:	Pomisleki,	Gregor	Čušin
 Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 14. februar 2020
17:30 Predstava:	Lev	in	miška,	Lutkovno		 	
	 gledališče	Tri	in	skupina	Bobek
 OKC Krice Krace
20:00 Predstava:	Večja	od	vseh
 Stolp Škrlovec
21:00 Koncert:	Hard	Unity,	Valentine	day’s		 	
	 massacre, Trainstation SubArt

SOBOTA,	15.	februar	2020
10:00 Sobotna	matineja:	Bobek	in	barčica,			
	 Lutkovno	gledališče	Ljubljana
 Prešernovo gledališče
Bobek in barčica je klasična pravljica Anje Štefan 
o dečku Bobku, ki živi ob jezeru. Po vodi spušča 
svoje barčice in sanjari, da je kapitan ...

20:00 Večja	od	vseh
 Stolp Škrlovec
20:00 Začimbe	jazza, Trainstation SubArt
21:00  Koncert:	Rok	Ferengja	in	Rok'n'Band   
 KluBar gastropub

PONEDELJEK, 17. februar 2020
7:00 Juhuu,	zimske	počitnice	so	tu
 Akademija gibanja in veščin
8:00 Počitnice	s	škratom	Krančkom	(vsak		
 dan do 21. 2. 2020), Stolp Pungert

16:00 Delavnica:	E-točka
 Mestna knjižnica Kranj

TOREK,	18.	februar	2020
16:00 Delavnica: Krasilnica
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Predstava:	Zakaj	teče	pes	za	zajcem
 Mestna knjižnica Kranj
19:00 Predavanje:	Ruševine	spomina
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 19. februar 2020
12:30 Kulturna	čajanka:	Napisani	svet
 Mestna knjižnica Kranj
19:00 #Zobotrebec!	Tista,	ki	piše,	poje,		 	
	 praska	in	piha
 Mestna knjižnica Kranj

Svetlana Makarovič je pri osemdesetih dobila svojo 
prvo biografijo Luciferka, ki jo je spisala z novinar-
jem Matejem Šurcem. In kakšno življenje je to ... 
Ustvarjalno, presenetljivo, zanimivo, zabavno, dra-
matično, ganljivo ..., z eno besedo: polno.
19:00 Razstava:	Turbo	galerija,	3	platna		 	
	 #5	Mark	Breznik	Avatar
 Trainstation SubArt
20:00 Večja	od	vseh, Stolp Škrlovec

ČETRTEK,	20.	februar	2020
18:00 Predstavitev	knjižice	podlistkov		 	
	 Nekoč	in	danes, Ullrichova hiša
19:00 Koncert:	Naše	pesmi,	naše	misli
 Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 21. februar 2020
17:00 Odpravljanje	strahu	pred	eksotičnimi		
	 živalmi, Mestna knjižnica Kranj
17:30 Mednarodni	dan	turističnih	vodnikov:		
	 Klasičen	ogled	Kranja, Kranjska hiša
17:30 Predstava: Pust veselih ust,   
	 Kaličopkovo	gledališče
 OKC Krice Krace
20:00 Večja	od	vseh, Stolp Škrlovec

SOBOTA,	22.	februar	2020
10:00 Sobotna	matineja:	Coprnica	Dragica,		
	 Lutkovno	gledališče	Maribor
 Prešernovo gledališče
11:00 Prešerni	karneval
 Ulice starega mestnega jedra
20:00 Večja	od	vseh, Stolp Škrlovec
21:00 Koncert:	Mitja	Šinkovec	in	101ka		 	
 band, KluBar gastropub
22:00 Fršlus:	Pustovanje	z	Dj-i
 Trainstation SubArt

SOBOTA,	1.	februar	2020
10:00 Delavnica:	Prehrana	in	aktivnost		 	
	 med	nosečnostjo	in	po	porodu
 Mestna knjižnica Kranj
10:00 Sobotna	matineja:	Krtek	Zlatko	ali		 	
	 Kakec,	ki	je	padel	z	neba,	Lutkovno		 	
	 gledališče	Fru	Fru
 Prešernovo gledališče
11:00 Brezplačno	vodenje:	Kanjon	reke		 	
	 Kokre, Kranjska hiša
17:00 Hopla	2020,	Območna	plesna	revija
 Prešernovo gledališče
21:00  Koncert:	Adi	Smolar, KluBar

NEDELJA, 2. februar 2020
18:00 Duokomedija	-	Razočarana		 	
	 gospodinja	pri	seksologu
 Dom krajanov Primskovo

PONEDELJEK,	3.	februar	2020
17:00	 Akrojoga	za	otroke	-	predstavitev
 Stolp Pungert
12:30 Predstava: Dr. Prešeren
 Prešernovo gledališče
20:00 Filmsko	gledališče:	Zgodbe	iz		 	
	 kostanjevih	gozdov
 Prešernovo gledališče
Na Festivalu slovenskega filma rekordno nagra- 
jena slovensko-italijanska pripoved Zgodbe iz 
kostanjevih gozdov.

TOREK, 4. februar 2020
7:00 Terenska	krvodajalska	akcija	-	Kranj	-		
	 Primskovo, Dom krajanov Primskovo
10:00 Predstava: Dr. Prešeren
 Prešernovo gledališče
19:00 Predavanje:	Kako	izkoristiti	svoje		 	
	 skrite	talente
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 5. februar 2020
12:30 Kulturna	čajanka:	Trubadurska		 	
 ljubezen, Mestna knjižnica Kranj
18:00 Razstava:	Kako	smo	praznovali		 	
	 kulturni	dan, Kranjska hiša
18:00 Predstava: Strahovi
 Prešernovo gledališče
19:00 Literarno ozvezdje: dr. Sašo Dolenc
 Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK,	6.	februar	2020
18:00 Alpski	pokal	v	smučarskih	skokih	in		 	
	 nordijski	kombinaciji, Smučarski
 skakalni center Gorenja Sava

PONEDELJEK, 24. februar 2020
20:00 Večja	od	vseh, Stolp Škrlovec

TOREK, 25. februar 2020
16.30	 Pust,	pust,	krivih	ust	-	pustno	rajanje 
 Pred Stolpom Pungert
17:00 Šahovske	simultanke	z	mojstri	in		 	
	 prvaki, Mestna knjižnica Kranj
20:00 Večja	od	vseh, Stolp Škrlovec

SREDA,	26.	februar	2020
19:00 Predavanje:	Znanost	na	cesti	-	Naše			
	 prihodnosti	na	planetu,	ki	ne	raste
 Mestna knjižnica Kranj

Naš planet je fizično omejen, zato človeške 
aktivnosti z nenehno gospodarsko rastjo v 
zadnjih desetletjih ustvarjajo vse več okoljskih 
problemov.
19:30 Predstava: Rajzefiber
 Prešernovo gledališče

ČETRTEK,	27.	februar	2020
19:00 Kviz znanja, Mestna knjižnica Kranj
19:30 Predstava:	Oče
 Prešernovo gledališče

PETEK,	28.	februar	2020
17:30 Predstava:	Račka	Olivija	gre	v	svet,		 	
	 Gledališče	Zapik, OKC Krice Krace
19:30 Predstava: Dr. Prešeren
 Prešernovo gledališče

SOBOTA,	29.	februar	2020
10:00 Sobotna	matineja:	Čarodej	Toni	in		 	
	 knjiga	čarobnih	skrivnosti,	Magični		 	
 teater Jaba Daba Du
 Prešernovo gledališče

Čarodej Toni ima novo, zelo veliko knjigo. Knjigo 
čarobnih skrivnosti! V njej so navodila za izvaja-
nje čarovnij. Z njimi bo lahko zabaval svoje pri-
jatelje. In ker so gledalci Tonijevi prijatelji, bo s 
čarovnijami zabaval tudi njih.
10:00 Otroška	delavnica	z	Muzejčico
 Grad Khislstein
21:00  Koncert:	Riblja	Čorba 
 KluBar gastropub
21:00 Koncert: Matter
 Trainstation SubArt

VSAK PONEDELJEK
16:30	 Stolpova	igralnica,	Stolp Pungert
16:45	 Tri	ptičice	malčki, Stolp Pungert

VSAK TOREK
16:30 Varstvo	ob	ognju (razen 25. 2.) Stolp Pungert
17:00 Redno	vodenje	po	rovih	pod	starim	Kranjem
 Kranjska hiša
18:00 Igra	go, Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SREDO
9:00 Razgibajmo	možgane	s	Scrabblom
 Mestna knjižnica Kranj
16:30	 Stolpova	igralnica,	Stolp Pungert
17:00 Pustolovska	šola,	Stolp Pungert
17:30 Pravljična	sredica, Mestna knjižnica Kranj
17:15 Tri	ptičice	sredinčki, Stolp Pungert
17:30 Pravljica	na	obisku, Krajevna knjižnica Stražišče

VSAK	ČETRTEK
16:30 Stolpova	igralnica, Stolp Pungert
16:45 Tri	ptičice	pripravnica, Stolp Pungert
17:00 Čarobni	prsti, Mestna knjižnica Kranj

VSAK PETEK
16:30	 Stolpova	igralnica,	Stolp Pungert
17:00 Vodenje	po	rovih	pod	starim	Kranjem, Kranjska hiša
17:00 Tehnološka	izba,	Stolp Pungert

VSAKO	SOBOTO
8:00 Sobotni	sejem, Glavni trg
10:00 Vodenje	po	rovih	pod	starim	Kranjem, Kranjska hiša
10:00 Ustvarjalna	delavnica	z	Muzejčico, Grad Khislstein
10:00	 Stolpova	igralnica (razen 8. 2.), Stolp Pungert
11:00 Eko	pod	zeleno	smreko, OKC Krice Krace
17:00 Pravljične	pripovedovalnice (razen 8. 2.)
 Stolp Pungert

VSAKO NEDELJO
10:00 Vodenje	po	rovih	pod	starim	Kranjem, Kranjska hiša

Ali radi berete Utrip Kranja? Kateri prispevki so 
vam všeč in kateri ne? Delite z nami svoje mnenje in 
prispevajte k izboljšavam!

Ali redno prebirate Utrip Kranja?  da         ne         včasih

Katere	rubrike	so	vam	najbolj	zanimive? Intervjuji         Dogodki v Kranju          Ne zamudite
    Novosti iz sveta turizma          Instagram utrinki
    Drugo:

Kaj	bi	želeli	prebirati	v	Utripu	Kranja?	 kulturne vsebine          turistične vsebine          zabavne vsebine
    vsebine za otroke          drugo:

Kje	oz.	kako	dobite	svoj	izvod	Utripa	Kranja? po pošti          v trgovinah          v lokalih in kulturnih ustanovah mestnega jedra
    v Kranjski hiši          ne dobim

Kako	bi	ocenili	Utrip	Kranja?	   1          2          3          4          5  (1 - slabo, 5 - odlično)

Demografski	podatki:                Spol:          M           Ž      letnica rojstva:   

Anketo lahko oddate na več načinov: po pošti na naslov Zavod za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj,  
po elektronski pošti na info@visitkranj.si, osebno v Info točki Kranjske hiše, ali elektronsko na www.visitkranj.si.
Zahvaljujemo	se	vam	za	vaše	odgovore!



Novize na svitlobo dne ob kulturnem porazniku, leta gospodovega 2020.                                         V Kranju, dne 8. svečana 2020

»Spoštovane Kranjčanke, dragi Kranjčani, cenjeni obiskovalci,
ob slovenskem kulturnem prazniku že vrsto let vabimo v Kranj – Prešernovo mesto, v osrčje 
slovenske kulture. V mislih se ustavimo pri našem največjem pesniku, se veselimo dosežkov 
nagrajencev v kulturi in pogovora z njimi, kar posebej obogati praznični program. Narod, 
ki v svojih izstopajočih posameznikih prepozna dragoceni potencial in razvojni naboj, je 
bogat narod. Vabljeni 8. februarja na Prešernov smenj, da z nami doživite kulturni utrip in si 
vzamete dan za kulturo.« 

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj

Spoštovani,
na slovenski kulturni praznik v Kranju že 18. leto zapored pripravljamo prireditev Prešernov 
smenj, v čast našemu največjemu pesniku. Zaradi kulturne dediščine, ki jo je pesnik zapustil 
mestu, bogate kulturne vsebine celotnega mesta ter prireditve, ki je vsako leto dobro obi-
skana, lahko rečem, da Kranj dostojno nosi ime Prešernovo mesto. Vabim vas, da 8. februarja 
obiščete Prešernov smenj v starem Kranju, da skupaj s številnimi umetniki, igralci in obrtniki 
ustvarimo nepozaben dogodek.

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

Prešernov smenj, ki odene Kranj v podobo 19. stoletja in obudi spomin na na-
šega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, je ena najbolj prepoznavnih 
slovenskih prireditev ob kulturnem prazniku, 8. februarja. Častno pokrovitelj-
stvo nad dogodkom je prevzel predsednik države RS Borut Pahor.

 
Vabimo vas na slavnostno odprtje ob 11. uri pred Prešernovo gledališče. Na ulicah 
Kranja se bodo predstavili številni rokodelski mojstri domače in umetnostne obr-
ti, zadoneli bodo pevski zbori, recitiralo se bo Prešernove pesmi, zavrtele se bodo 
folklorne skupine, zaigrali bodo lajnarji in po mestu se bodo sprehajali meščani v 
značilnih meščanskih opravah. Po mestu se boste lahko zapeljali s kočijo, otroci pa 
bodo lahko jahali konjičke. V mestnih hišah se bodo odvijali številni kulturni dogodki, 
zato iz mestnega vrveža vstopite še v Mestno knjižnico k tiskarni Jožefa Blaznika in 
na improvizirano predstavo Bitka pesnikov, na številna javna vodenja po razstavah 
v Gorenjski muzej, v Prešernovo hišo, V Puharjevo hišo, v Jenkovo sobo, na barvit 
kulturni dan v Layerjevo hišo.

Na slovenski kulturni praznik v Kranju že tradicionalno gostimo Prešernove na-
grajence in nagrajence Prešernovega sklada. Srečanje se imenuje Shod muz na 
kranjskem Parnasi. Nagrade, ki nosijo ime našega največjega pesnika, so sloven-
skim umetnikom vrhovno priznanje. Nagrajenci bodo predstavljeni na ulični galeri-
ji pred Mestno knjižnico Kranj, v Galeriji Prešernovih nagrajencev in v Prešernovem 
gledališču.

Vabimo vas v mesto Kranj, ki bo na Prešernov praznik 
pravo kulturno srce Slovenije.

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

Vstopite v čas izumitelja Janeza Puharja 
in odkrijte skrivnostni svet fotografije, iluzij 
in ugank! Prvi slovenski fotograf, izumitelj 
fotografije na steklo in avtor prvega pra-
vega fotografskega »selfija« je dobil svo-
jo spominsko hišo v kulturni četrti Kranja, 
na Tomšičevi ulici 13.

Slovenski oktet je prvič zapel leta 1951 v 
Slovenski filharmoniji in vse od tedaj velja 
za najbolj reprezentativen slovenski mo-
ški vokalni komorni ansambel. Prisluhnite 
mojstrom vokalne glasbe, ki znajo ob-
činstvu pričarati pravo glasbeno iluzijo. 
Glavni trg ob 16. uri.

Srečanje z aktualnimi Prešernovimi na-
grajenci ob 17. uri v Galeriji Prešernovih na-
grajencev in ob 18. uri v Prešernovem gle-
dališču. Dogodek zadnji dve leti, poleg 
razstave portretov nagrajencev fotografa 
Toneta Stojka in pogovora z njimi v Pre-
šernovem gledališču, gosti tudi izbrane 
nagrajene pesnike, letos Jureta Jakoba. 

Pred Prešernovim spomenikom bodo na 
pročelju Prešernovega gledališča pred-
vajani posnetki predstave Dr. Prešeren, 
avtorice in režiserke Nede R. Bric. Pred-
stavo Dr. Prešeren, na odru PGK, si lahko 
ogledate 3. 2. ob 12.30 in 6. 3. ob 19.30.

PREDVAJANI POSNETKI 
PREDSTAVE DR. PREŠEREN

SHOD MUZ NA 
KRANJSKEM PARNASI

KONCERT: 
SLOVENSKI OKTET

KABINET IZUMITELJA 
PUHARJA

SPOMINSKI 
FOTO KOTIČEK 
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Prešernov –menj



Prešernov –menj

Gimnazija Franceta Prešerna, Gimnazi-
ja Kranj, Klub Liberius Cerklje, Kostanar-
ji, KPZ Mysterium, MePZ Dobrava Naklo, 
MePZ Lipnica Kamna Gorica, MePZ Petra 
Liparja, MePZ Svoboda Stražišče, MePZ 
Vrelec, MOPZ Maj, Ljudske pevke iz Trboj

Okrepčajte in razvajajte se s kulinarič-
nimi dobrotami Kranske kuhne; štruklji, 
pite, polentačinke, francoske bagete s 
stopljenim sirom, hot dog s kranjsko klo-
baso, carski praženec, golaž s krompirje-
vo espumo, domači kruh, sladki Prešer-
nov cilinder, kranjska klobasa v teranu s 
kremno polento, ocvrta jabolka v testu, 
rogljički, makroni, domače istrske fritule, 
čokoladni kolači, tiramisu in drugo.

Predstavitev življenja in del Simona Jenka. 
Branje in recitiranje Jenkovih pesmi in pe-
smi njegovih sodobnikov.

Vstopite v čas izumitelja Janeza Puharja 
in odkrijte skrivnostni svet fotografije, iluzij 
in ugank! Prvi slovenski fotograf, izumitelj 
fotografije na steklo in avtor prvega pra-
vega fotografskega »selfija« Janez Puhar 
je dobil svojo spominsko hišo v kulturni če-
trti Kranja.

PRED PREŠERNOVIM 
GLEDALIŠČEM KRANJ 

MANUFAKTURA MOJSTER JANEZ

10.00 - 18.00
SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE 
OBRTI

11.00 - 15.00
VOŽNJA S KOČIJO

11.30, 12.30, 13.30 in 14.30
OZNANILO MESTNEGA GLASNIKA 
V SPREMSTVU KRANJSKE GARDE

11.30 - 13.00
VODENI OGLEDI 
PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA

11.00 - 15.30
NASTOPI FOLKLORNIH SKUPIN

10.00 - 18.00 
KRANSKA KUHNA

11.40, 12.20, 13.00, 13.30, 14.40
PREDVAJANI POSNETKI 
PREDSTAVE DR. PREŠEREN

12.00
POLAGANJE VENCA K SPOME-
NIKU NA GROBU DR. FRANCETA 
PREŠERNA

PREŠERNOVO 
GLEDALIŠČE KRANJ

GLAVNI TRG 
OB VODNJAKU

11.00
SLAVNOSTNA OTVORITEV 
PRIREDITVE

11.15 - 15.40  
NASTOPI PEVSKIH ZBOROV 
IN RECITACIJE

Ob slovenskem kulturnem prazniku bo 
Prešernovo gledališče Kranj ponovno od-
prlo svoja vrata. Vabimo vas v zaodrje 
in druge skrite kotičke gledališča, kjer se 
ustvarjajo predstave. Od angažiranosti 
obiskovalcev pa bo odvisno, ali jim bodo 
vodiči razkrili tudi kakšno anekdoto, ki je 
obiskovalcem gledališča običajno skrita.

AFS Ozara, KD Lonca, FS DU Naklo, FS Is-
kraemeco, FS Lesce, FS Sava, KF KUD Mali 
Vrh, FS Preddvor, FS Šenčur, FS Vodice, 
Bodeče neže, FS Cerklje, Kranjski furmani

Slovenski oktet je prvič zapel leta 1951 v 
Slovenski filharmoniji in vse od tedaj velja
za najbolj reprezentativen slovenski moški 
vokalni komorni ansambel. Osnovno po-
slanstvo okteta je ohranjanje in plemeni-
tenje slovenske vokalne glasbe. Krožna vožnja s kočijo od Mestne knjižnice 

Kranj do Prešernovega gaja. Vozovnice so 
na voljo na informacijski stojnici pred Me-
stno knjižnico Kranj.

15.00 - 15.30
PROMENADNI KONCERT 
PIHALNEGA ORKESTRA MOK

GLAVNI TRG
16.00

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

16.00
KONCERT SLOVENSKI OKTET  

11.00 - 17.00
FESTIVAL LAJNARJEV   

STARO MESTNO JEDRO

JENKOVA SOBA 

PRED PREŠERNOVIM 
SPOMINSKIM MUZEJEM

KABINET IZUMITELJA 
PUHARJA

PREŠERNOV GAJ

PRI CERKI SV. KANCIJANA

KONCERT 
SLOVENSKI OKTET

PRED MESTNO 
KNJIŽNICO KRANJ

KRANJSKA HIŠA

11.00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 
VODEN OGLED KRANJA PO PREŠERNOVI 
POTI (ZBOR PRED KRANJSKO HIŠO)

10.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30 
VODEN OGLED ROVOV POD STARIM 
KRANJEM (ZBOR PRED KRANJSKO HIŠO)

KABINET IZUMITELJA PUHARJA



10.00 
VODENJE PO RAZSTAVI PRELEPA GO-
RENJSKA; grad Khislstein, vodi mag. Mo-
nika Rogelj

10.00 - 16.00 
OTROŠKA DELAVNICA: Izdelajmo si svojo 
uro

10.30
LITERARNO PREDAVANJE BLEIWEIS IN 
PREŠERNOV KULT; gost dr. Marijan Dović s 
SAZU 

11.00
VODENJE PO RAZSTAVI PEŠČENI PREHOD; 
Mestna hiša, Domen Dimovski

GORENJSKI MUZEJ- JAVNA 
VODSTVA

GALERIJA PREŠERNOVIH
NAGRJENCEV KRANJ

PREŠERNOVO 
GLEDALIŠČE KRANJ

17.00

18.00

Prešernov –menj

SHOD MUZ NA 
KRANJSKEM PARNASI

SPOMINSKI FOTO KOTIČEK
Fotografirajte se v stilu 19. stoletja

10.00 - 11.00
GLASBENA SKUPINA DLAN

13.00
PREDAVANJE DDR. IGORJA GRDINE: PRE-
ŠEREN IN KRŠČANSTVO

18.45–19.30
KOMORNI ZBOR GALLUS, KONCERT

Vabljeni, da obiščete trgovine in gostinske 
lokale, ki bodo za vas odprti s prešerno po-
nudbo. Več o ponudbi na www.visitikranj.si.

11.00 - 15.00
JAHANJE KONJIČKOV

CERKEV SV. KANCIJANA 
IN TOVARIŠEV

ODPRTE TRGOVINE

LAYERJEVA HIŠA

PUNGERT

GALERIJA PREŠERNOVIH 
NAGRAJENCEV ZA LIKOVNO 

UMETNOST KRANJ 

KAVARNA 
KHISLSTEIN 12.56

11.00 - 16.00

9.00 - 11.00
KRANČKOV ZAJTRK
Slovenski tradicionalni zajtrk v stolpu 

10.00 - 18.00
TA PREŠERNI DAN
Igriv program za otroke, mame in očke

11.00 - 13.00
KOLAŽ SESTAVLJANKA PREŠEREN 
V KRANJU
Ustvarjalna igra za otroke, mame in očke

13.00 - 13.30
BEETHOVEN NA OBISKU
Koncert za violino in flavto

OTROŠKI STOLP PUNGERT

10.00 - 16.00
PREŠERNI KRIŽEMKRAŽ, DELAVNICA
S pomočjo reševanja prav posebno pre-
šerne križanke spoznajte skrite kotičke 
naše knjižnice, poiščite slovenske knjižne 
junake in z njimi najmodrejšega člana Me-
stne knjižnice Kranj.

10.00 - 16.00 
TISKARNA JOŽEFA BLAZNIKA
Mojster Blaznik, njegov pomočnik in kali-
grafinja bodo v kostumih iz 19. stoletja na 
opremi za demonstracijo tiska prikazali za-
četke »črne« umetnosti. Mojstrsko ročno ti-
skarstvo na repliki stare tiskarske delavnice 
je izviren prikaz veščine, ki vključuje vse roč-
ne tehnološke postopke. V tisku se bodo 
lahko preizkusili tudi obiskovalci.

10.00 - 14.00
PREŠERNA USTVARJALNICA ZA OTROKE

10.30 in 11.00 
PREŠERNA PRAVLJICA

12.00
BITKA PESNIKOV, IMPROVIZIRANA PRED-
STAVA KUD KIKS
Šov, v katerem si bodo nasproti stali im-
provizatorji, oboroženi s sladkimi rimami, 
domišljenimi primerami, alternativnimi ali-
teracijami in ekstravagantnimi metaforami. 
Zmagovalec poetičnih bojev bo prejel na-
ziv POET LETA! Nastopali bodo: Sašo Stare, 
Rok Bohinc, Matjaž Peklaj, Tim Kern, Eva 
Kern Nanut, Urban Kavčič, Kristjan Kolar in 
Hana Bujanovič Kokot. 

13.00, 14.00, 15.00
Branje poezije in predstavitev pesniške 
zbirke Tišina v motni poletni noči nagra-
jenca Prešernovega sklada Jureta Jako-
ba. Ob tem bo razstava risb iz novo izdane 
pesniške zbirke Anje Jerčič Jakob.

17.00
ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE TO-
NETA STOJKA PORTRETI PREŠERNOVIH 
NAGRAJENCEV 2020
Razstave ne smemo razumeti zgolj kot eno 
od oblik dokumentacije oziroma vizualne-
ga zapisa, ampak kot pričevanje o najbolj-
šem in najboljših, kar premore naša država 
vsako leto na kulturnem področju.

MESTNA KNJIŽNICA 
KRANJ

ČAS ZA ROMANTIKO 19. STOLETJA
Ob 15 letnici Prešernovega smenja 
lahko tudi vi postanete del mode 
19. stoletja z nakupom cilindra iz 
kartona na stojnici pred Kranjsko 
hišo na Glavnem trgu 2.

12.00
KRAJŠI KONCERT CITRARSKE SKUPINE 
NOTICE; Mestna hiša

13.00
VODENJE PO RAZSTAVI PO SILI VOJAK II, 
prisilno mobilizirani Gorenjci v nemško voj-
sko; grad Khislstein, vodi dr. Jože Dežman

13.00
JAVNO VODSTVO IZ BABIČINE SKRINJE – 
LJUDSKA UMETNOST NA GORENJSKEM; 
Mestna hiša, vodi mag. Tatjana Dolžan 
Eržen

14.00
VODENJE PO RAZSTAVI V BLESKU KOVIN-
SKE OPRAVE; grad Khislstein, vodi dr. Vero-
nika Pflaum

15.00
VODENJE PO RAZSTAVI LOJZE DOLINAR; 
Mestna hiša, vodi ddr. Damir Globočnik

16.00 
VODENJE PO RAZSTAVI DR. FRANCE PRE-
ŠEREN – ŽIVLJENJE IN DELO; Prešernova 
hiša, vodi Gašper Peternel

18.00 
SHOD MUZ NA KRANJSKEM PARNASI

PREŠERNOVO 
GLEDALIŠČE KRANJ

Srečanje z aktualnimi Prešernovimi na-
grajenci na tradicionalnem pogovoru s 
Patricijo Maličev. (Vabljeni na druženje z 
nagrajenci, ki so dobili najvišja državna 
priznanja s področja kulture in umetnosti)
kar je oklepaju odvisno, ali imaš prostor.

10.00: DOROTEJA DOLINŠEK: S SON-
CEM SINHRONO (PRVA FAZA) - odprtje 
razstave Galerija Stolpa Škrlovec

10.00 - 12.00: URBANI SPREHOD 
PO KULTURNI ČETRTI KRANJA IN VODEN 
OGLED LAYERJEVE HIŠE
Začetek v Galeriji Stolpa Škrlovec

10.30: RADHARANI PERNARČIČ: IZU-
MIJE IN PRA-SKICE CASTRA FIK ARKE, 
VODEN OGLED RAZSTAVE
Galerija Layerjeve hiše

11.00: GAL GROBOVŠEK: KONEC OTRO-
ŠTVA, ODPRTJE RAZSTAVE
Mergentalerjeva ulična galerija Layerjeve 
hiše in TAM-TAMa

11.30: JANEZ DOLINŠEK: DALEČ OD 
BLIZU, VODEN OGLED RAZSTAVE 
Kavarna Layerjeve hiše

12.00: ZADNJA VAJA, PREMIERNA 
PREDSTAVITEV ZBORNIKA NARAVOVAR-
STVENE POEZIJE 
Terasa Layerjeve hiše

13.30: ZADNJA VAJA, ODPRTJE RAZSTAVE
Galerija Mahlerca

14.00: TERRAFOLK VIOLIN DUO: BOJAN 
CVETREŽNIK IN BARJA DRNOVŠEK
Stolp Škrlovec
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Zaradi prireditve Prešernov smenj bodo 8. februarja, od 9.00 do 18.00 ure, popolnoma zaprte ceste in ulice v starem Kranju, od 6.00 do 18.00 ure pa cesta med Delavskim do-
mom in Mestno knjižnico Kranj ter del Gregorčičeve ulice in ceste Slovenski trg. Organizator naproša obiskovalce, da upoštevajo navodila rediteljev in parkirajo svoja vozila na 
javnih parkiriščih pri Čebelici, Likozarjeva, Zlata Riba in parkirišče Stara Sava. 

Obiskovalci se z vstopom na prireditveni prostor strinjajo, da bodo za promocijske potrebe dogodka video snemani ali fotografirani; audiovizualni materiali pa bodo brez av-
torizacije in nadomestil uporabljeni za javne objave. Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa in odpovedi programa v primeru slabega vremena. 

Za obiskovalce prireditve smo zagotovili dodatna parkirišča Pri trgovini Živex, Planetu Tuš in Qulandiji. Iz omenjenih parkirišč bo vozil brezplačni avtobus na krožni poti do 
starega Kranja na postajališču pri Čebelici med 9.00 in 18.00 uro.

OBVESTILA 
ZA OBISKOVALCE

Spominski foto 
kotiček

 

MEDIJSKI PARTNERJI:

PRIREDITEV OMOGOČA: ORGANIZATOR PRIREDITVE: SOORGANIZATORJI PRIREDITVE: 

BUS

BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZ

Avtobusna postajališča za parkirišča Krožna avtobusna pot



7Kranj, februar 2020

Shod muz na 
kranjskem Parnasi
Dogodek je posvečen prejemnikom in prejemnicam 
najvišjih priznanj Republike Slovenije za dosežke na 
področju umetnosti in kulture. Letošnja prejemnika 
Prešernove nagrade sta koreograf in plesalec Milko	
Šparembelk ter fotograf Stojan Kerbler. Nagrado 
Prešernovega sklada pa so prejeli: prevajalka Suzana 
Koncut, skladatelj in akordeonist Luka	 Juhar, igralka 
Nina Ivanišin, režiser Rok	 Biček, oblikovalec Nejc Prah 
in kostumograf Alan Hranitelj. Dogodek že tradicionalno 
poteka v dveh kranjskih hramih kulture. V Galeriji	
Prešernovih	 nagrajencev bo na Prešernov dan ob 13., 
14. in 15. uri potekalo branje poezije ter predstavitev 
pesniške zbirke Tišina	 v	motni	 poletni	 noči nagrajenca 
Prešernovega sklada Jureta	 Jakoba. Ob 17. uri pa se 
bo odprla fotografska razstava Toneta	 Stojka Portreti 
Prešernovih nagrajencev 2020. V Prešernovem 
gledališču se bo ob 18. uri odvil osrednji dogodek, 
pogovor	z	nagrajenci, ki ga bo vodila Patricija	Maličev. 

8.	2.	2020	ob	13.,	14.,	15.	in	17.	uri,	Galerija	
Prešernovih	nagrajencev,	ter	ob	18.	uri,	Prešernovo	
gledališče	Kranj

NE ZAMUDITE!

  
Organizatorji si pridružujejo pravico do 

spremembe programa. Organizatorje prosimo, 
da informacije o marčevskih dogodkih oddate 

do 15. februarja na www.visitkranj.com ali pa se 
obrnite na koordinatorko kulturnih dogodkov pri 

Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

Stalne razstave, stalne dogodke in 
dnevna otroška dogajanja spremljajte na

 PROGRAM	ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

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

Prešernov smenj
Kranjske ulice in trgi se bodo v spomin na našega 
največjega pesnika dr. Franceta Prešerna ponovno odele 
v podobo 19. stoletja. Osmega	februarja si boste v starem 
mestnem jedru lahko ogledali delo in izdelke rokodelskih 
mojstrov, prisluhnili pevskim zborom, recitacijam in 
nastopu Slovenskega	okteta,	Pihalnega	orkestra	Mestne	
občine	 Kranj, glasbeni skupini Dlan in Terrafolk	 Violin	
Duo, si ogledali nastope folklornih skupin, po ulicah se 
boste lahko popeljali s kočijo, se okrepčali na Kranski	
kuhni	in še marsikaj. Pester program pa se ne bo odvijal 
le na mestnih ulicah, ampak tudi v vseh kulturnih hramih 
v mestu. Ena od letošnjih novosti je zagotovo odprtje 
Kabineta	 izumitelja	Janeza	Puharja, kjer boste vstopili v 
čas izumitelja in odkrili skrivnostni svet fotografije. Spomin 
na Prešernov smenj pa lahko ovekovečite v	 foto	kotičku	
v	 Kavarni	 Khislstein	 12.56,	 kjer se lahko preoblečete 
v gospodo iz 19. stoletja. Slavnostno	 odprtje	 dogodka	
bo	 potekalo	 ob	 11.	 uri	 pred	 Prešernovim	 gledališčem.	
Letošnja novost bodo tudi predvajani	izseki	iz	predstave	
DR. Prešeren v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj, ki 
jih je vredno pogledati. Vabljeni v Kranj, ki bo na Prešernov 
praznik pravo kulturno srce Slovenije.

8.	2.	2020	od	10.	ure	dalje,	staro	mestno	jedro 

Ne zamudite novega 

videa, ki prihaja  

20. februarja!

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

Vodenje po Kranju s 
škratom Krančkom

Prešerni karneval 
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, 22. februarja, se bodo po ulicah starega 
Kranja tradicionalno sprehodile	pustne	maske	in	zadišalo	
bo	 po	 krofih. Otroško	 pustno	 rajanje	 se	 bo	 pričelo	 ob	
11. uri na Glavnem trgu, ob 14. uri pa bo izpred Mestne 
knjižnice	 do	 Prešernovega	 gledališča	 krenila	 pustna	
povorka	z	etnografskimi	skupinami	in	Slovenije	in	tujine.	
Tudi letos bodo povorko začeli najmlajši iz Kranjskih vrtcev 
in osnovnih šol. Po povorki bo na Glavnem trgu pustna 
diskoteka.

22.	2.	2020	od	11.	ure	dalje,	staro	mestno	jedro

Koncertni 
napovednik
Komu lahko prisluhnete v februarju? V Panorami Stara 
pošta bo nastopil domačin, legenda slovenske glasbe, 
mojster besede in pesnik po duši Andrej Šifrer (6. 2.). Že 
45. leto zapored se na večer pred kulturnim praznikom 
prepevajo podoknice (7. 2.), ki se začnejo pred Prešernovo 
hišo. Trainstation SubArt ostaja zvest raznolikim žanrom: 
Raggastation: Bob	 Marley	 Bday	 Party (7. 2.), Cheap 
house	(NL) (8. 2.), Hard	Unity:	Valentine	day's	massacre	
(14. 2.), Začimbe	jazza (15. 2.), Fršlus:	Pustovanje	z	DJ-i	
(22. 2.) in Matter (29. 2.). Prav tako pa bo pestro tudi 
v Klubar gastropubu, kjer bodo nastopili: Adi	 Smolar (1. 
2.), Joške	v'n	(7. 2.), Gal	 in	Severa	Gjurin	(8. 2.), Rok	
Ferengja	in	Rok'n'Band	(15. 2.), Mitja	Šinkovec	in	101ka	
band (22. 2.) in Riblja	Čorba (29. 2.). Pevsko-literarni	
večer	z	naslovom	Naše	pesmi,	naše	misli	(20. 2.), kjer 
se bodo prepletale ljudske pesmi različnih slovenskih 
pokrajin ter literarna dela, bodo izvedle pevke pevske 
skupine Bodeče neže v dvorani Mestne knjižnice. 

Napovednik 
razstav 
V Prešernovi hiši se bo predstavila večkrat nagrajena 
ilustratorka Maša	P.	Žmitek (6. 2.). Umetnica je za ma-
gistrsko nalogo z naslovom Megafavna kenozoika, razred: 
sesalci, v letu 2018 prejela univerzitetno Prešernovo 
nagrado. V galeriji Kranjske hiše bo na ogled razstava 
Kako smo praznovali kulturni dan (5. 2.), v Galeriji	Pre-
šernovih	 nagrajencev bo na ogled fotografska razstava 
Toneta	Stojka Portreti	Prešernovih	nagrajencev (8. 2.). V 
Kricah Kracah pripravljajo razstavo z naslovom Prešeren 
in otroci (7. 2.), ki so jo pripravili v sodelovanju z Vrtcem	
Kekec. V galeriji Layerjeve	hiše si bo možno ogledati raz-
stavo Radharani	 Pernarčič:	 Izumije	 in	 pra-skice	 castra	
fik	 arke (7. 2.), ki je rezultat dolgoletnega avtoričinega 
spajanja različnih medijev. V kavarni pa bo na ogled fo-
tografska razstava Daleč	od	blizu (7. 2.) fotografa Janeza 
Dolinška. V	Stolpu	Škrlovec si bo možno ogledati razstavo 
Doroteje	Dolinšek:	S	soncem	sinhrono	[Prva	faza]/Sun	
Synchronous	[Phase	One] (8. 2.) Z razstavo kolažev, ki jih 
je poimenoval Konec otroštva (8. 2.), se bo v Mergentaler-
jevi ulični galeriji predstavil Gal	Grobovšek. V Trainstation 
SubArtu se bo v sklopu Turbo	 galerije tokrat predstavil 
Mark	Breznik (19. 2.).

Radovedni škrat Kranček je velik raziskovalec in vedoželjnež, ki 
med nami domuje že več kot dva tisoč let. Ni več se ne skriva 
pred očmi ljudi, saj pravi, da smo mu všeč. Najraje pa ima 
radovedne otroke, s katerimi se poda na potep. Na zabavnem 
in poučnem sprehodu po Kranju otrokom zaupa najbolj zanimive 
kranjske zgodbe, skupaj pa odkrivajo zanimivosti tega šest tisoč 
let starega mesta. Informacije in rezervacije: info@visitkranj.com. 

Prešernovi nagrajenci leta 2019

Ob slovenskem kulturnem prazniku
Sledi poeta - Občinska akademija ob slovenskem kulturnem prazniku bo potekala v četrtek, 6. 2. 2020, ob 19.00, 
v knjižnici Fakultete za organizacijske vede v Kranju. Kulturni spored bodo z izvedbami del slovenskih skladateljev 
prispevali odlični učenci Glasbene šole Kranj, o Prešernovem življenju in delu pa bodo razmišljanje podali dijaki 
Gimnazije Kranj.

Trenutek	tišine	- Spominska slovesnost, ki na predvečer praznika že iz čitalniških časov poteka v Prešernovem 
gaju, bo v petek, 7. 2. 2020, ob 17:30. Več kot trideset let je na svojstven način odstiral najgloblja občutja in ozadja 
dela velikega pesnika prešernoslovec prof. Franc Drolc. Po njegovi smrti so ta izziv sprejeli dijaki Gimnazije Kranj z 
mentorico prof. Tino Lušino Basaj. Na slovesnosti predstavniki Mestne občine Kranj in Gorenjskega muzeja položijo 
venec	na	grob	Franceta	Prešerna,	pevski zbor s pesnikovim imenom pa se pokloni s pesmijo.

Podoknice	- iz Prešernovega gaja se zbrana množica premakne v mestno jedro, kjer ob 18. uri pred Prešernovo 
hišo zazvenijo že 45. Podoknice v izvedbi Mešanega pevskega zbora Petra Liparja pri DU Kranj, za tem pa še pri 
Prešernovem spomeniku pred Prešernovim gledališčem zapoje Obrtniški pevski zbor Kranj.

6.	2.	2020	ob	19.00,	Knjižnica	Fakultete	za	organizacijske	vede	Kranj

7.	2.	2020	ob	17:30,	Prešernov	gaj,	Prešernova	hiša,	trg	pred	Prešernovim	gledališčem

ZIMSKE POČITNICE, 17. - 21. februar 2020
Vse kaže, da letošnje zimske počitnice ne bodo ravno zimske. Še vseeno pa so počitnice! Zato smo za vas in vaše otroke zbrali nekaj predlogov,  
kako izkoristiti ves prosti čas. 

Motovilke	 iz	 Stolpa	 Pungert bodo v času zimskih 
počitnic za vaše otroke pripravile prijetno celodnevno 
varstvo z različnimi delavnicami in zanimivimi izleti. 
Otroci si bodo vsak dan sami pripravili kosilo, in če bo 
zares dišalo, jih bo obiskal tudi	škrat	Kranček. Varstvo 
je primerno za otroke od 4. do 12. leta starosti. Njegova 
cena znaša 75 evrov (za 5 dni). Prijave in dodatne in-
formacije: info@pungert.si. Akademija	gibanja	in	veščin	
za	otroke	in	mladostnike pripravlja aktivne zimske poči-
tnice, ki združujejo počitniško	varstvo,	dopoldanski	ter	
popoldanski	 športni	 program. Udeležba je brezplačna, 
vendar so obvezne prijave na info@andogymkranj.si. 
V	Mestni	 knjižnici se lahko otroci udeležijo delavnice 

Čarobni	 prsti (17. in 20. 2.), kjer pod mentorstvom 
Špele Košir iz povsem običajnih materialov ustvarjajo 
neobičajne izdelke. Delavnica je primerna za otroke od 
4. leta dalje. V knjižnici se bo odvila tudi predstava Zakaj	
teče	pes	za	zajcem (18. 2.), ki govori o naravi odnosa 
med psom in zajcem, med dresiranim “človekovim naj-
boljšim prijateljem” in divjo živaljo. Poleg psa in zajca, 
likov iz pripovedke, se je v predstavo vpletla tudi muca s 
svojim stilom življenja. V sredo lahko v sklopu Pravljične	
sredice (19. 2.) prisluhnete Bojanu	Pretnarju in njegovi 
pravljici. Prav tako bo v sredo na sporedu pravljica tudi 
v	 Krajevni	 knjižnici	 Stražišče. V Kricah Kracah se z 
glasbeno-animacijsko predstavo Pust veselih ust (21. 

2.) pripravljajo na odganjanje zime. V predstavi otroci 
spremljajo Mojco, ki je že izbrala pustni kostum in Ka-
ličopka, ki še razmišlja, v kaj bi se našemil. Še dobro, 
da zna Mojca zapeti veliko pesmic, ob katerih Kaličopko 
končno dobi idejo. Pustna zabava se lahko začne!

Proste dni pa ne pozabite izkoristite tudi za aktivni oddih 
v naravi. Osvojite kakšen hrib, pojdite na sprehod v gozd, 
preverite trdnost ledu na bližnjem bajerju ter obiščite 
mestno drsališče	 na	 Slovenskem	 trgu. Drsališče bo 
obratovalo do konca februarja, pon.-pet. od 15.00 do 
21.00, vikendi in prazniki od 9.00 do 21.00.
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Kranjska hiša - Turistično 
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Zaradi prireditve Prešernov smenj bodo 8. februarja, od 9.00 do 18.00 ure, popolnoma zaprte ceste in ulice v starem Kranju, od 6.00 do 18.00 ure pa cesta med Delavskim do-
mom in Mestno knjižnico Kranj ter del Gregorčičeve ulice in ceste Slovenski trg. Organizator naproša obiskovalce, da upoštevajo navodila rediteljev in parkirajo svoja vozila na 
javnih parkiriščih pri Čebelici, Likozarjeva, Zlata Riba in parkirišče Stara Sava. 

Obiskovalci se z vstopom na prireditveni prostor strinjajo, da bodo za promocijske potrebe dogodka video snemani ali fotografirani; audiovizualni materiali pa bodo brez av-
torizacije in nadomestil uporabljeni za javne objave. Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa in odpovedi programa v primeru slabega vremena. 

Za obiskovalce prireditve smo zagotovili dodatna parkirišča Pri trgovini Živex, Planetu Tuš in Qulandiji. Iz omenjenih parkirišč bo vozil brezplačni avtobus na krožni poti do 
starega Kranja na postajališču pri Čebelici med 9.00 in 18.00 uro.

OBVESTILA 
ZA OBISKOVALCE

Spominski foto 
kotiček
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Ana Frank – zgodba za sedanjostKabinet izumitelja Puharja
Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve 
holokavsta, ki ga obeležujemo 27. januarja, 
so na Osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju 
odprli potujočo razstavo Muzeja novejše 
zgodovine Ana Frank – zgodba za sedanjost. 
Razstava je do sedaj obiskala že 26 šol v 
petih državah, sodelovalo pa je pa več kot sto 
učencev in dijakov.
Posebnost razstave je, da jo vodijo učenci, 
stari toliko, kot je bila Ana Frank, ko je 
doživljala vojno.  Projekt se ne navezuje 
zgolj na Anino zgodbo, temveč tudi na še 
danes aktualne teme, kot so diskriminacija, 
človekove pravice …

Razstava bo na šoli gostovala en mesec, za 
vodenje po razstavi se je treba predhodno 
dogovoriti pri Poloni Sodnik (polona.sodnik@
osszkr.si). Vabljeni!

Prvi slovenski fotograf, izumitelj fotografije na steklo in avtor prvega pravega fo-
tografskega »selfija«, Janez Puhar, je dobil svojo spominsko hišo v kulturni četrti 
Kranja. Hiša na Tomšičevi ulici 13, od 8. februarja naprej, vabi obiskovalce vseh 
generacij k spoznavanju skrivnosti in življenja zanimivega izumitelja.

V hiši je muzejska soba, ki opisuje Puharjevo 
življenje in postopek fotografiranja na steklo, 
soba gibljivih slik in iluzij, fotografski atelje 
19. stoletja, kjer se lahko oblečete v nošo 
tistega časa in domov odnesete fotografski 
portret svoje družine na steklu.

Obiskovalce »Puhar« razveseljuje z dvema do-
življajskima igrama. “Lov za izgubljeno foto-
grafijo” je nov interaktivni način odkrivanja 
skritih kotičkov mesta in “Puharjev skrivni 
laboratorij” ki vas skozi uganke in šifre odpe-
lje v Puharjevo skrivnost - odkrivanja barvne 
fotografije.

www.visitkranj.com

Dan
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FEBRUAR

SOBOTA

11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / Maistrov trg - Prešernovo gledališče

21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

PRIJAVITE SE! Pustne skupine z najmanj 5 člani in otroci posamezniki v spremstvu 
staršev ali kot skupine najkasneje do 20. 2. 2020.

Hiša je magnet za oči, zato njen obisk ne sme 
miniti brez obveznega portretiranja z vašim 
mobilnim telefonom. Prinesite svoj »selfie 
stick« in se pripravite na brezčasno poziranje! 
#puhar, #firstselfie

Povabilo k oddaji ponudb za uporabo  
Jenkove sobe

Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) 
je oktobra 2019 odprl Jenkovo sobo ter tako 
uredil nov prostor v središču starega mestne-
ga jedra, ki omogoča izvajanje različnih dejav-
nosti s področja kulture in umetnosti. 
Jenkova soba se nahaja na naslovu Pot na ko-
lodvor 2, prostor pa sestavljajo soba, priročna 
kuhinja ter stranišče in meri 25 kvadratnih 
metrov. Dejavnosti, ki so primerne za izvaja-
nje v tem prostoru, so literarni večeri, pogo-
vori, pisanje, delavnice ipd. 
ZTKK vabi vse, ki bi za izvajanje svoje dejav-
nosti v letu 2020 želeli uporabiti Jenkovo 
sobo, da do 15. februarja 2020 oddajo svojo 
ponudbo. 
Ponudbo lahko oddajo prijavitelji, ki imajo 
sedež v Mestni občini Kranj (MOK) in svojo 
dejavnost izvajajo na območju MOK. Prijavi-
telj mora v svoji ponudbi opredeliti, kakšno 
dejavnost bi v Jenkovi sobi želel opravljati ter 
časovno obdobje (npr. od marca do junija) in 
kolikokrat tedensko ter kdaj (dan, ura od … 
do) bi dejavnost izvajal. Jenkova soba se bo 

v uporabo dala za določen čas pod pogoji, ki 
bodo dogovorjeni po opravljenem izboru pri-
spelih ponudb.
Ponudbo prijavitelji oddajo po e-pošti 
na naslov kristina.sever@visitkranj.si z 
oznako »Ponudba za uporabo Jenkove 
sobe« (pod »zadeva« v e-pošti).

Mednarodni dan turističnih vodnikov
(21. februar) 
V petek, 21. februarja, ob 17.30 organiziramo 
brezplačno vodenje po Kranju v okviru med-
narodnega dne turističnih vodnikov. Skupaj z 
vodnikom se boste odpravili na raziskovanje 
mesta s 6000-letno zgodovino. Za udeležbo na 
brezplačnem vodenju je potrebna predhodna 
rezervacija (info@visitkranj.si), saj je število 
oseb v skupini omejeno na 25. 
Zbirno mesto: Kranjska hiša

Igri sta namenjeni otrokom od 10 leta naprej, 
družinam in tudi starejšim, željnim popestri-
tvi prostega časa. Tako Puhar poskrbi za roj-
stnodnevne zabave, team buildinge, zmenke, 
dekliščine, skatka za vse, ki bi radi druženju 
in zabavi dodali tudi pustolovski pridih.

Destinacija Kranj se javnosti 
predstavlja na sejmu Alpe Adria
Med 29. 1. in 1. 2. Zavod za turizem in Kul-
turo Kranj predstavlja destinacijo Kranj na 
sejmu Natour Alpe-Adria. Glavne promocij-
ske teme so turistična ponudba mesta in pri-
hajajoči dogodek Prešernov smenj. Z nami bo 
Marko Arvaj, ki bo obiskovalce naše stojnice, 
poslovne partnerje in novinarje gostil z naj-
značilnejšim lokalnim kulinaričnim tande-
mom: kranjsko klobaso in kranjskim pivom. 
Prešernov smenj pa bosta predstavila lika 
France Prešeren in Julija.

Destinacija Kranj se tokrat predstavlja v okvi-
ru Združenja zgodovinskih mest na stojni-
cah Slovenske turistične organizacije. Veseli 
bomo vašega obiska!
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Dijaki in profesorji Gimnazije 
Franceta Prešerna zavzeto in 
vztrajno navijamo za svoje 
sošolce in prijatelje, za seda-
nje in nekdanje dijake, ki so 
odlični športniki. Tudi v četr-
tek, 23. decembra, smo se 
odpravili navijat na tekmo 
svetovnega pokala na Po-
kljuko za naše biatlonce. 
Upali smo, da bomo lahko 
navijali tudi za našega lan-
skoletnega zlatega maturan-
ta, Alexa Cisarja, dvakratne-
ga mladinskega svetovnega 
prvaka v biatlonu. Tokrat 

Alex ni tekmoval,  ker se pri-
pravlja na mladinsko svetov-
no prvenstvo. Kljub temu se 
nam je uspel za nekaj trenut-
kov pridružiti pod navijaško 
tribuno, za kar smo mu bili 
zelo hvaležni. 
Nad tekmo smo bili navdu-
šeni, glasno smo navijali za 
vse naše tekmovalce, vzkli-
kali ob vsakem zadetem 
strelu in se veselili dobre 
uvrstitve Jakova Faka. Bia-
tlon je zelo zanimiv šport za 
gledalce, uživali pa smo tudi 
v prelepi naravi in zabavnem 

spremljevalnem programu. 
Vsako leto za svoje sošolce 
in nekdanje dijake GFP hodi-
mo navijat tudi na tekme 
smučarjev skakalcev v Plani-
co, bili pa smo tudi že v Bi-
schofshofenu na novoletni 
turneji. Športnike spodbuja-
mo tudi na druge načine. Za-
vzeto smo glasovali ob kon-
cu leta 2019 za naše mlade 
upe, za naše dijake, ki so bili 
nominirani v projektu »Mladi 
upi« Zavarovalnice Triglav. 
Od 20 slovenskih dijakov so 
bili predlagani kar trije dijaki 

Gimnazije Franceta Prešer-
na: Jernej Mišič, Peter Krajnc 
in Naj Mekinc. Jernej in Naj 
sta na koncu izbora prejela 
finančna sredstva, s katerimi 
bosta lažje nadaljevala svojo 
uspešno glasbeno in špor-
tno pot in tudi razbremenila 
starše.
V projekt »Mladi upi« so dija-
ki GFP izbrani skoraj vsako 
leto. Mladi upi so bili biatlo-
nec Alex Cisar, smučar Šte-
fan Hadalin, telemark smu-
čar Rok Šmejic, kolesar Nik 
Čemažar … Tokrat smo še 
prav posebej ponosni, saj so 
bili v preteklem letu nomini-
rani kar trije naši dijaki, dva 
športnika in glasbenik. 
Jernej Mišič je pri svojih ro-
snih 16 letih izredno per-
spektiven harfist, ki se vzpo-
redno šola. Je dijak drugega 
letnika ekonomske gimnazi-

je in redni študent Državne-
ga konservatorija  za glasbo 
Jacopo Tomadini v Vidmu v 
Italiji. Naj Mekinc je mladin-
ski in članski državni prvak v 
deskanju na snegu. Verjame, 
da se mu bo s trdim delom 
uspelo uvrstiti na olimpijske 
igre 2022 v Pekingu. Peter 
Krajnc pa od svojega deve-
tega leta kraljuje na sloven-
ski sabljaški sceni, je kadet-
ski državni prvak. Pri svojih 
16 letih ima že jasno določe-
ne cilje, kaj želi doseči v ži-
vljenju, in njegov končni cilj 
so olimpijske igre. 
GFP-jevci bomo tudi v priho-
dnosti z entuziazmom navi-
jali za naše dijake, kar oni 
dobro vedo. Zato se radi vra-
čajo na svojo gimnazijo in 
bogato znanje in izkušnje 
predajajo mlajšim generaci-
jam, svojim naslednikom. 

Dijaki GFP so navdušeni in zvesti navijači

Mateja Rant

Kranj – Na razstavi so skozi 
raznolikost dela želeli prika-
zati utrip gimnazije, ki je po 
besedah ravnateljice Lidije 
Goljat Prelogar v dvajsetih 
letih delovanja vzgojila, izo-
brazila in v svet poslala šte-
vilne posameznike, ki so 
danes uspešni inženirji, pi-
loti, znanstveniki, podjetni-
ki, inovatorji, učitelji, glas-
beniki ... "Fotografije prika-
zujejo predvsem mladost in 
energijo, ki se pretaka po 
žilah naše gimnazije in nam 
daje zagon, energijo in opti-
mizem že vseh dobrih dvaj-
set let delovanja," je razloži-
la Lidija Goljat Prelogar. 
Prav zato so razstavo poime-
novali Song o mladosti po 
istoimenski pesmi Ervina 
Fritza.
"Njegova pesem namreč na 
zanimiv način opisuje mla-
dost, duh mladosti in vse ti-
sto, kar sodi zraven," je poja-
snila Lidija Goljat Prelogar. 

In vse to velja tudi za njiho-
vo gimnazijo, ki sicer ni več 
najstnica, je pa še polna 
mladostniške energije. "Pri 
dvajsetih letih je človek 
mlad, še malce naiven; po-
čutiš se, kot da si na vrhu 
sveta, ni omejitev, poln si 
upov in želja in verjameš, da 
je najlepše še pred tabo," je 
poudarila Lidije Goljat Pre-

logar. Z ravnateljico se je 
strinjal tudi direktor Šolske-
ga centra Kranj Jože Dreno-
vec, ki je ob tem poudaril, da 
čeprav je njihova gimnazija 
res še mlada, pa ni več naj-
stnica in počasi dozoreva. 
"A verjamem, da je pred njo 
še dolgo in pestro življenje." 
Ponosni so tudi na pot, ki so 
jo že prehodili. "Z dosežki 

naših dijakov nam je uspelo 
dokazati, da gre za odlično 
gimnazijo, ki predstavlja do-
bra popotnico tako za študij 
na naravoslovno-tehniških 
kot družboslovnih fakulte-
tah." Imajo pa še veliko 
energije in želje tudi za 
ustvarjanje v prihodnje, je 
še dodal Drenovec.
"Rojstvo" nove gimnazije v 
Kranju sega v leto 1998, ko 
so v časniku Delo objavili 
novico, da bodo v priho-
dnjem šolskem letu na Sre-
dnji elektro in strojni šoli v 
Kranju začeli izvajati pouk 
na tehniški gimnaziji. V šol-
skem letu 1998/1999 se je 
tako začel izvajati program 
tehniške gimnazije v treh 
oddelkih. V začetku januarja 
2000 pa je vlada sprejela 
sklep, da se v okviru takra-
tne Srednje elektro in stroj-
ne šole Kranj oblikuje Stro-
kovna gimnazija kot samo-
stojna enota. S šolskim le-
tom 2000/2001 je tako 
Strokovna gimnazija dobila 

svoj učiteljski zbor, svet 
staršev in dijaško skupnost. 
Vse to pa je sprožilo različne 
interpretacije, kateri datum 
je torej pravi za praznovanje 
okroglega jubileja, je razlo-
žila Lidija Goljat Prelogar. 
"Zato smo sprejeli odločitev, 
da se dvajsetletnica Strokov-
ne gimnazije zaznamuje v 

simboličnem letu 2020." 
Pri pripravi razstave, ki po-
meni uvod v praznovanje, 
so pomagali tako dijaki kot 
profesorji, glavna gonilna 
sila pa je bil s svojim zna-
njem in dolgoletnimi izku-
šnjami profesor Marko Ar-
než, je ob tem še poudarila 
Lidija Goljat Prelogar.

Z razstavo začeli praznovanje
Strokovna tehniška gimnazija Šolskega centra Kranj letos praznuje dvajseto obletnico ustanovitve. V sklopu dogodkov ob jubileju so sredi januarja odprli 
fotografsko razstavo z naslovom Song o mladosti.

Ob odprtju razstave je zbrane nagovorila ravnateljica 
Strokovne tehniške gimnazije Lidija Goljat Prelogar.

Skozi fotografije na razstavi so želeli prikazati predvsem 
mladost in energijo, ki se pretaka po žilah njihove 
gimnazije. / Foto: Gorazd Kavčič
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Maša Likosar

Kranj – V prostorih Gimna-
zije Franceta Prešerna je 
Klub študentov Kranj letos 
že dvajsetič pripravil infor-
mativni dogodek Študenti 
dijakom. Dijaki so tako 

dobili informacije iz prve 
roke – podali so jih študen-
tje iz 33 različnih fakultet 
ljubljanske, mariborske in 
primorske univerze. Letos 
so se prvič predstavile tudi 
Teološka fakulteta, Fakulte-
ta za zdravstvo Angele Boš-

kin in Akademija za glasbo. 
Študentje so predstavili raz-
lične programe, prednosti 
in slabosti, spregovorili o 
samih predmetih, urnikih, 
obštudijskih dejavnostih, 
študentskem življenju ter 
tudi o možnostih zaposlitve, 

ki se odprejo z določeno izo-
brazbo. "Dijaki naj ob vpisu 
ne razmišljajo zgolj o fakul-
teti, temveč tudi o poklicu, 
ki bi ga želeli opravljati celo 
življenje," je dijakom sveto-
vala organizatorka Eva Flaj-
nik. Obiskovalci so na 

dogodku lahko pridobili 
tudi informacije o študiju v 
tujini, izmenjavah v okviru 
programa Erasmus+ in biva-
nju v študentskih domovih. 
Na stojnicah so imeli mož-
nost opravili teste karierne 
usmeritve, spoznati višje- in 

visokošolske zavode ter štu-
dentski servis. "Odločitev za 
študij je težka. Če se boš 
opremil z informacijami iz 
prve roke in vprašal, kar te 
zanima, ti bo zagotovo lažje," 
je poudarila ekipa Študenti 
dijakom 2020. 

Informacije iz prve roke

Mateja Rant

Kranj – V okviru dogodka, ki 
so ga poimenovali Kos 
kremšnite za vsakogar, so za 
obiskovalce pripravili različ-
ne delavnice in dejavnosti, 
ki oblikujejo vsakdan na 
Gimnaziji Kranj v okviru 
pouka ali prostega časa. Na 
ta način, so pojasnili v gim-
naziji, so želeli tudi širši jav-
nosti pokazati, kaj danes 
pomeni biti gimnazijec. 
Veliko zanimanja pa je bilo 
tudi za vodene oglede pre-
novljenih prostorov šole, ki 
letos praznuje 210-letnico 
obstoja pa tudi desetletnico 
mednarodne mature.

"Klasiko, kar predstavlja 
gimnazija v tem prostoru, 
smo želeli predstaviti na 
aktualen način, kot smo tudi 
šolsko stavbo v zadnjih letih 
nekoliko 'pomladili'," je raz-
ložila profesorica nemščine 
Barbara Triler, ki je bila sku-
paj s socialno pedagoginjo 
Evo Gašperlin koordinatori-

ca dogodka. In zato so tudi 
kremnim rezinam, ki so jih 
sproti pripravljali, nadeli 
"modernejšo" obliko in jih 
postregli v lončku. "V dveh 
dneh smo pripravili kar 450 
'kremšnit'," je bila Barbara 
Triler ponosna na svoje dija-

kinje, ki so se tega lotile pod 
njenim mentorstvom. Na 
svoj račun pa niso prišli le 
ljubitelji kremnih rezin, saj 
so oblikovali raznoliko ponu-
dbo delavnic in dejavnosti za 
vse okuse. Skupaj je bilo 
mogoče sodelovati kar na 14 
delavnicah, od jezikovne in 
računalniške sobe pobega do 
kemijskih delavnic in delav-
nic kitajske kulture. Obisko-
valci so lahko spoznali tudi 
program Mepi in se podali v 
lov na skriti zaklad ali uživali 
v literarnem večeru. "Med 
obiskovalci je bilo zelo veliko 
nekdanjih dijakov, ki so si z 
zanimanjem ogledali preno-
vljene prostore šole in ob 

tem podoživljali trenutke, ki 
so jih sami doživeli v tej stav-
bi," je razložila Barbara Tri-
ler in dodala, da je veliko 
zanimanje seveda vladalo 
predvsem za njihovo "dnev-
no sobo" na preurejenem 
podstrešju, kjer so lahko obi-
skovalci v foto kotičku dobili 
svojo portretno fotografijo.

Ravnatelj Aljoša Brlogar je 
bil zadovoljen z odzivom ter 
da jim je s pomočjo dijakov 
in profesorjev dogodek uspe-
lo izpeljati tako, kot so si ga 
zamislili. "Zato se bomo tudi 
v prihodnje trudili, da šolo še 
bolj odpremo navzven." 

»Kremšnita« za vse
Na Gimnaziji Kranj so minuli petek in soboto 
odprli vrata obiskovalcem vseh generacij in jim 
prikazali, s čim se njihovi dijaki ukvarjajo tako 
med poukom kot tudi po njem.

Na Gimnaziji Kranj so minuli petek in soboto vrata odprli 
obiskovalcem vseh generacij in vsakemu ponudili 
"kremšnito". / Foto: Gorazd Kavčič

V dveh dneh so našteli okrog dvesto 
obiskovalcev. Med njimi je bilo veliko nekdanjih 
dijakov, ki so si z zanimanjem ogledali 
prenovljene prostore šole in ob tem podoživljali 
trenutke, ki so jih sami doživeli v tej stavbi.
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Mateja Rant

Kranj – Ob mednarodnem 
dnevu spomina na žrtve ho-
lokavsta so v OŠ Orehek 
Kranj gostili razstavo Sloven-
ci v nemških koncentracij-
skih taboriščih. Učenci so jo 
pod mentorstvom učiteljice 
zgodovine Irene Hočevar 
pripravili v sodelovanju z 
Muzejem novejše zgodovine 
Slovenije. Na devetih pano-
jih so predstavili fotografije, 
dela, predmete in dokumen-
te nekdanjih taboriščnikov v 
nemških in italijanskih tabo-
riščih. Avtorica razstave je 
muzejska svetnica Monika 
Kokalj Kočevar, pri postavitvi 
razstave v šoli in izobraževa-

nju učencev pa je sodelovala 
tudi kustosinja pedagoginja 
Nataša Robežnik.
"V šoli vsako leto zaznamu-
jemo 27. januar, dan spomi-
na na žrtve holokavsta," je 
razložila Irena Hočevar in 
dodala, da so tokrat izbrali 
razstavo, ker so jo povezali z 
interesno dejavnostjo vodni-
kov po starem Kranju, tako da 
so učencem ponudili še dru-
gačno izkušnjo vodenja. Ob 
odprtju razstave je v. d. ravna-
teljice OŠ Orehek Katja Kr-
žan poudarila, da se moramo 
s težkim srcem spominjati in 
opominjati na tragedijo holo-
kavsta ter tako preprečiti iz-
gubo zavedanja o grozotah 
druge svetovne vojne.

Spomin in opomin

V Osnovni šoli Orehek Kranj so gostili razstavo Slovenci  
v nemških koncentracijskih taboriščih. / Foto: Gorazd Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Lani maja je poteka-
lo že 14. Likovno srečanje 
Jasna, ustvarjalci pa so nav-
dih iskali v stavbni dediščini 
in naravni krajini Bohinja. 
Ime je srečanje dobilo po 
prvi lokaciji, ko so štirje av-
torji prvič skupaj ustvarjali 
ob Jasni v Kranjski Gori. 
Odtlej se je ekipa likovnikov 
številčno širila, vsako leto pa 
so slikarji, grafiki, fotografi 
ustvarjali v drugem sloven-
skem kraju.
Tradicija je tudi vsakoletna 
predstavitev na srečanju na-
stalih likovnih del v avli Gi-
mnazije Kranj, kamor jih 
povabi profesorica umetno-
stne zgodovine in likovne 
vzgoje Mojca Kranjc Zevnik. 
Kot poudarja, ob predsta-
vljenih delih dijaki spozna-
vajo različne pristope k eno-
tni temi. Vsak z enim delom 
se predstavlja kar 17 avtor-
jev, razstavo pa je v nekaj 
besedah povzela umetno-
stna zgodovinarka Katarina 

Vidic: "Gre za neformalno 
druženje tako profesional-
nih kot ljubiteljskih likovni-
kov, ki se pustijo inspirirati 
kraju, kjer ustvarjajo. Na tej 
razstavi lahko vidimo, da so 

posamezniki zelo različno 
doživljali prostor Bohinja, 
zato so tu na ogled tako ab-
straktna dela kot tista, ki po-
dajajo realistični odtis 
krajine."Kulturni program 

ob odprtju razstave so pri-
pravili Sara Smajič (vodite-
ljica), recitatorja Vito Grilc 
in Larisa Jakopič ter glasbe-
nika Maja Rozman (kitara) 
in Sara Žnidar (violina).

Iz Bohinja na gimnazijo
Likovniki, združeni v Likovno srečanje Jasna, so lansko poletje ustvarjali v Bohinju. S svojimi deli  
se predstavljajo v vhodni avli Gimnazije Kranj.

Likovniki Jasne s profesorico Mojco Kranjc Zevnik in pomočnikom ravnatelja Francijem 
Rozmanom ter dijaki, ki so pripravili kratek kulturni program. / Foto: Igor Kavčič
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Maša Likosar

Kranj – Tekmovanje, ki ga 
organizira Plavalni klub 
(PK) Triglav Kranj, je name-
njeno promociji športnih 
dogodkov za otroke in mla-
dostnike, hkrati pa je pove-
zano s slovenskim kultur-
nim praznikom in spomi-
nom na pesnika Franceta 
Prešerna. Od leta 2018 je 
posvečeno Boštjanu Pavliču, 
ki je bil idejni vodja plaval-
nega spektakla, kot ga poz-
namo danes. 
Tudi tokrat so podelili Boš-
tjanovo štipendijo v višini 
šeststo evrov. Prejela sta jo 
Sergeja Hribar in Filip Kus-

tec. Izročila jima jo je vdova 
po Boštjanu Pavliču Marija 
Pavlič. »Štipendija mi 
pomeni velik uspeh in je 
spodbuda za nadaljnje 
delo,« je dejala Sergeja, Filip 
pa je dodal: »Je tudi motiva-
cija za doseganje vedno bolj-
ših plavalnih rezultatov. 
Unovčil jo bom za nadgrad-
njo plavalne opreme.« 
Letos so v okviru tekmovan-
ja z zbiranjem sredstev 
pomagali tudi Aljoši Habja-
nu, ki je štiri leta treniral v 
PK Triglav Kranj in bil eden 
od plavalcev v skupini tre-
nerja Luke Berdajsa. Aljoša, 
ki si je minulo poletje pri 
skoku s koprskega pomola 

poškodoval vratni del hrbte-
nice in postal tetraplegik, se 
dogodka ni udeležil. Še ved-
no je na rehabilitaciji v Uni-
verzitetnem rehabilitacij-
skem inštitutu Soča, od 
koder pa se je javil z videom. 
Zahvalil se je za vso podpo-
ro, ki mu daje dodatno moti-
vacijo. Do tistega trenutka 
so zbrali 26.500 evrov, ki sta 
jih simbolično prevzela 
Aljoševa mama Anita in oče 
Tomaž. »Presenečena sva 
nad podporo ljudi, ki je bis-
tvena, saj dokazuje, da v 
nesreči nisi sam,« sta dejala 
starša.
S lavnostnega  odpr t ja 
popoldanskega finala so se 

udeležili minister za izob-
raževanje, znanost in šport 
Jernej Pikalo, Bor Roz-
man, direktor mestne 
uprave Mestne občine 
Kranj, in predsednik Pla-
valne zveze Slovenije Boro 
Štrumbelj. Nastopile so 
sinhrone plavalke, baleri-
ne, Bojan Bešter v vlogi 
Franceta Prešerna in 
Delajda Didi Solin v vlogi 
Julije. Pripravili so tudi 
ekshibicijsko tekmovanje v 
mešani štafeti štirikrat pet-
deset metrov prosto, kjer 
so se pomerile ekipe star-
šev s svojimi mladimi pla-
valci ter predstavniki Mest-
ne občine Kranj.

Bili so tudi dobrodelni
Na 22. mednarodnem plavalnem tekmovanju Boštjanov Dr. Fig je nastopilo petsto enajst 
tekmovalcev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Srbije, starih med osem in štirinajst let. 

V kranjskem pokritem olimpijskem bazenu se je pomerilo 
petsto enajst tekmovalcev. / Foto: Tina Dokl 

Prejemnika Boštjanove štipendije Sergeja Hribar in Filip 
Kustec / Foto: Tina Dokl 

Vilma Stanovnik

Kranj – "V Afriški savani 
smo moči združili vsi kotal-
karji kluba, tako tečajniki 
kot tisti, ki že poldrugo leto 
redno in pridno trenirajo v 
klubu," je po predstavi pove-
dala predsednica Drsalno 
kotalkarskega kluba Triglav 
Kranj Ria Jagodic, ki je bila 
pri pripravi vesela pomoči. 
"Skupaj s starši smo že dva 
meseca pred dogodkom 
iskali vse potrebne kostume, 
izdelovali kulise, vadili liče-
nje in frizure, sestavljali 
glasbo in še in še … Najbolj 
od vsega pa smo vadili ele-
mente na kotalkah in sestav-
ljali koreografije," je pojas-
nila Jagodiceva.
Nastopajoči so namreč okoli 
dvesto gledalcem v telovadni-
ci Gimnazije Franceta Pre-
šerna pričarali savansko 
vzdušje preko zahtevnih ele-
mentov kotalkanja, ki so jih 
predstavili tudi trenerji, ki so 
pred časom krojili vrh evrop-
ske in svetovne kotalkarske 
tekmovalne lestvice. Vse sku-
paj je zahtevalo veliko časa in 
energije, vendar se je zelo 

izplačalo, ko so pohvale po 
božično-novoletni reviji pri-
hajale z vseh strani. 
"Koreografijo in glasbo za 
predstavo so v celoti sestavili 
naši trenerji. Njihov delež je 
neprecenljiv – tako na ravni 
učenja vrlin umetnostnega 
kotalkanja kot kondicijske 
priprave, učenja umetnosti 
giba in mnogokrat tudi duše-

vne podpore. Trenerji so na 
reviji poskrbeli tudi, da so se 
kotalkarji lahko predali vzdu-
šju in uživali v izvajanju svo-
jih koreografij. Velika zahva-
la gre našim donatorjem, 
brez katerih dogodek, za 
katerega je bil vstop za gle-
dalce in obiskovalce prost, ne 
bi mogel biti izveden," pravi 
Ria Jagodic in dodaja: "V klu-

bu tudi sedaj ne počivamo. V 
januarju se že pripravljamo 
na prihajajoča tekmovanja in 
na ponovitev Levjega kralja v 
pustnem času. Pri tem vsem 
podjetjem, organizacijam in 
klubom ponujamo enkratno 
doživetje zgodbe Levji kralj 
na kotalkah. Pišite nam in 
prišli bomo tudi v vaš doma-
či kraj."

Navdušili so z Levjim kraljem
V prazničnem decembru so kotalkarji Drsalno kotalkarskega kluba Triglav Kranj premierno predstavili 
zgodbo z naslovom Levji kralj. 

Nastopajoči so gledalcem pričarali savansko vzdušje. / Foto: arhiv kluba

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski nogometni 
klub Triglav ima bogato tra-
dicijo, ki je stara več kot sto-
letje, v klubskem grbu pa je 
zapisana letnica 1920. »Sto 
let organiziranega igranja 
nogometa pomeni različne 
prelomnice," pravi predsed-
nik Nogometnega kluba Tri-
glav Kranj Beno Fekonja in 
dodaja, da stanje v klubu ni 
bilo vedno tako bleščeče, kot 
je v zadnjih letih. "Letos sto 
let praznujemo tako mi kot 
Nogometna zveza Slovenije 
in odločili smo se, da bo zato 
leto za nas še posebno slove-
sno. Poleg devetih pomla-
danskih prvoligaških tekem, 
ko se bomo z vsemi ekipami, 
ki igrajo v prvi ligi, srečali 
tudi na domačem igrišču, je 
za nas največja prelomnica 
dan, ko nam bo zasijala luč, 
saj marca načrtujemo zače-
tek igranja tudi pod reflek-
torji,« je ob nedavnem pono-
voletnem druženju s spon-
zorji kluba povedal Fekonja 
in poudaril, da si želijo, da na 
tekme, ki bodo od pomladi 
lahko potekale tudi zvečer, 
privabijo vsaj tisoč gledalcev.

Prav polne tribune navija-
čev, ki bodo uživali tako v 
času tekem kot ob druženju 
prej in kasneje, so eden od 
ciljev kluba, zato so se pove-
zali z Nogometno hišo zaba-
ve, ki jo vodi njihov nekda-
nji igralec Vedran Smilja-
nić. Tako bodo za navijače, 
od najmlajših do najstarej-
ših, pripravljali različne 
spremljevalne dogodke, od 
nogometnega radarja do 
mini nogometa, nogomet-
nega poligona in druge, ki 
bodo potekali v času druže-
nja ob nogometnem igrišču. 

Luči in še marsikaj

Nogometni klub Triglav Kranj bo poskrbel, da bo 
vsaka tekma prav posebno doživetje.

Predsednik Nogometnega 
kluba Triglav Kranj Beno 
Fekonja / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Kegljaški klub Tri-
glav Kranj je bil organizator 
30. Pokala Kranja v kegljan-
ju. To je eno najstarejših 
tovrstnih tekmovanj v Slove-
niji, v kvalifikacijah pa je 
nastopilo rekordnih 247 
kegljačic in kegljačev, prvič 
pa so tekmovali tudi otroci 
osnovnih šol. 
Med člani je zmagal Igor 
Čosič z Jesenic, ki nastopa 
za KK Proteus iz Postojne. 
Podrl je 645 kegljev. Drugo 
mesto je osvojil domačin 
Boris Benedik, ki nastopa za 
nemški SKC Stafelstein, 
podrl pa je 638 kegljev. Tre-
tji je bil Davor Sobočan, član 
KK Triglav, ki je imel enak 
rezultat, vendar je bil slabši 
pri čiščenju.
Pri dekletih je zmagala naša 
najboljša kegljačica, doma-
činka Brigitte Strelec, ki 
nastopa za nemški SKK 98 
Poig. Podrla je 608 kegljev. 
Druga je bila Majda Verbo-
le, KK Miklavž na Dravskem 

polju, ki je podrla 585 keg-
ljev, tretja pa je bila s 580 
podrtimi keglji članica KK 
Ljubelj Tržič Marija Ahačič 
Premrl.
Pri rekreativkah je zmagala 
Mojca Janžekovič iz Tržiča 
pred Emo Zajc (KK Ljubelj) 
in Justino Nučič iz Kopra. 
Pri rekreativcih je bil najbo-
ljši Boris Stepančič iz Kop-
ra, ki je zmagal pred Bori-
som Mušičem (ŠD Grinto-
vec) in Juretom Albrehtom 
(KK Ljubelj).
Prvič so nastopili otroci, v 
enotni kategoriji deklice in 
dečki. V finalu je bil najbolj-
ši Žan Janžekovič iz Tržiča. 
Drugo mesto je osvojila Bri-
na Puhner iz Črne na Koro-
škem, tretji pa je bil član KK 
Triglav Tadej Uranič.
Pri slepih in slabovidnih je 
zmagal Jože Lampe, drugi je 
bil Marjan Žalar, tretji pa še 
en domačin, Miro Rus. Pri 
dekletih je bila najboljša 
Branka Zorko iz Ljubljane, 
ki je zmagala pred Škofjelo-
čanko Alojzijo Pirc.

Jubilejni kegljaški pokal

V decembru je potekal že 30. Pokal Kranja v 
kegljanju, najboljša pa sta bila Brigitte Strelec in 
Igor Čosič.

Kranj – Kranjčan Jure Aleš je novo sezono svetovnega poka-
la v telemark smučanju začel za odru za zmagovalce. Na 
sprintu v Pralognan a Vanoiseju je zaostal zgolj za Bastie-
nom Dayerjem iz Švice in zasedel odlično drugo mesto. Jure 
Aleš je nato drugo tekmo na istem prizorišču v Franciji kon-
čal na sedmem mestu.

Jure Aleš za začetek drugi
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AVK TRIGLAV K VPISU V VATERPOLO ŠOLO  
VABI TAKO DEKLICE KOT DEČKE
Akademski vaterpolski klub Triglav Kranj ponovno vabi k vpisu vseh mladih nadobudnežev  
v vaterpolsko plavalno šolo. V njej trenira tudi vse več deklic, tako da jih vabimo, da se nam 
prav tako pridružijo in se pod budnim očesom naših vaditeljev naučijo osnov gibanja v vodi.
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Vaterpolo šola je že v polnem razmahu. Trenin-
gi na pokritem kranjskem bazenu potekajo 
vsak torek in četrtek med 16:30 in 17:30. Trenu-
tno v vaterpolo šoli vadi preko 30 otrok. Vadba 
sicer poteka v treh skupinah. Najmlajši se pri 
vaditeljici Sanji učijo čistih osnov plavanja v 
malem bazenu. Poleg njih so v malem bazenu 
še tisti, ki se že učijo tudi prvih tehnik plavanja 
z vaditeljico Ajdo. Najstarejši in najpogumnejši 
pa s trenerjem vaterpola Jako v velikem bazenu 
že spoznavajo tudi kakšno plavalno tehniko, ki 
je pomembna za vaterpolsko igro. 
Poleg tega, da se bo vaš otrok naučil plavati, pa 
ima voda tudi ogromno pozitivnih učinkov na 
njegov razvoj. Več o teh učinkih samih pa si lah-
ko preberete tudi v spodnjih točkah, kjer je vse 
podrobneje pojasnjeno. 

Pozitivne spodbude otroka pri izbiri VATERPOLA:
Voda spodbuja otroke, da se igrajo in dobro po-
čutijo v njej. To je zelo pomembno, saj je igra v 
otroštvu na prvem mestu. Predvsem v mlajših 
letih namreč otroci šport jemljejo in sprejemajo 
najprej kot zabavo. Vaterpolo pa je tisti šport, ki 
združuje oboje – tako vodo, kot tudi igro z 
žogo. Zato je vaterpolo idealna zmes obojega, 
saj dobro počutje v vodi in dodatek žoge k 
temu, tvorita odlično kombinacijo.

Vpliv VATERPOLA na telesni razvoj:
Trening v vodi ima pozitivne učinke na vašega 
malčka. Omogoča namreč pravilen lokomotor-
ni razvoj, voda zmanjša pritisk na kosti in skle-
pe, krepijo pa se razni deli telesa, kot so ramen-
ski obroč, hrbtni in trebušni del, kar pozitivno 
vpliva na držo posameznika in s tem tudi na 
pravilen razvoj hrbtenice. Vzgon vode prepre-

čuje tudi morebitne poškodbe in izboljšuje 
splošno posameznikovo moč, vzdržljivost in iz-
boljša njegovo samopodobo. Trening vaterpola 
namreč kasneje vpliva tudi na izoblikovanje 
telesa in ravno vaterpolisti so med najbolj raz-
vitimi športniki, prav zaradi učinkov vode. 

Vpliv VATERPOLA na boljše zdravje:
Trening v vodi pospešuje delovanje srca in pljuč 
in ju s tem krepi. Poleg tega preprečuje možnost 
astmatičnega obolenja in pomaga osebam, ki to 
obolenje imajo. Vaterpolski trening krepi tudi 
imunski sistem in s tem pozitivno vpliva na aler-
gije oziroma na njihovo preprečevanje. Trening v 
vodi vpliva tudi na kurjenje maščob in posledič-
no omogoča tudi uravnavanje telesne teže. 

Vpliv VATERPOLA na psihično-socialni razvoj:
Trening vaterpola pospešuje koncentracijo in 
motivacijo otrok ter jih nauči sprejemanja obve-
znosti. Skozi trening namreč posameznik prido-
bi delovne navade in sposobnost boljše verbal-
ne in neverbalne komunikacije. Vaterpolo razvi-
ja samozavest, gradi socialne odnose in poma-
ga posamezniku pri reševanju problemov in 
vključevanju v družbo. Skozi samo igro pa vater-
polist pridobi tudi bio-psiho-socialne lastnosti, 
ki so potrebne v vsakdanjem življenju. 

Splošne informacije o treningih:
Treningi potekajo vsak torek in četrtek v malem 
bazenu Pokritega olimpijskega bazena v Kranju 
med 16:30 in 17:30.  Ob prihodu poiščete vadite-
lje Sanjo, Ajdo, Jako ali Krištofa, ali pa se najavite 
na naš elektronski naslov, ki ga najdete spodaj 
na sliki. Za trening vaš otrok potrebuje zgolj ko-
palke in brisačo. Pridruži se nam tudi ti, nauči 
se plavati in skleni nova prijateljstva.

Jože Marinček

Kranj – Finale pokalnega 
tekmovanja so si v tej sezoni 
priborili vaterpolisti AVK 
Triglav in VD Calcit Ka-
mnik. Potekalo je konec de-
cembra v kranjskem baze-
nu, gledalci pa so videli za-
nimivo srečanje, saj sta v fi-
nalu prvič igrala kluba iz 
Kranja in Kamnika. Kamnik 
je bil sicer finalist že v prete-
kli sezoni, a je bil takrat Ko-
per Primorska premočan 
nasprotnik za amatersko 
ekipo Kamnika.
V letošnji sezoni je pri Tri-
glavu trenerja Aleša Komelja 
zamenjal Primož Troppan, 
njegov pomočnik je postal 
Zoran Milenkovič, za Kranj-
čane pa sta ponovno zaigrala 
Benjamin Popovič in Čedo-
mir Todič. Več izkušenj so z 
igranjem v regionalni ligi 
dobili tudi mladi Jan Justin, 
Aljaž Troppan, Andraž Puša-
vec, Jaša Lah in drugi.
V Kamniku je trenerja Elvirja 
Bečiča zamenjal Aleš Komelj, 
iz ekipe Ljubljana Slovan pa 
so se vrnili Gašper Žurbi, Ti-
len Leskovec ter brata Kristjan 
in Sebastjan Novak. 
Zmaga Triglava s 14 : 11 (3 : 1, 
5 : 3, 3 : 3, 3 : 4) je bila zaslu-
žena. Pet zadetkov za Triglav 
je dosegel Jan Justin, tri Aljaž 
Troppan, dva Jaša Lah, po 
enega pa še Benjamin Popo-
vič, Dejan Gostič, Andraž Pu-
šavec in Čedomir Todič. Za 
Calcit Kamnik sta po trikrat 

zadela Martin Stele in Blaž 
Briški, dvakrat je bil uspešen 
Aleksander Cerar, po enkrat 
pa Kristjan Novak, Tilen Le-
skovec in Sebastjan Novak.
»Končno je vaterpolo ponov-
no postal zanimiv za Kranj 
in okolico. Dobra tekma, v 
kateri smo si v začetku prii-
grali prednost štirih zadet-

kov, nato pa smo le še kon-
trolirali rezultat in se nismo 
pustili presenetiti. Vsi iz 
ekipe so bili odlični in so 
tekmo odigrali, kot smo se 
dogovorili. Čestitke vsem, 
tudi nasprotnikom, ki so po-
skrbeli za zanimiv obra-
čun,« je povedal trener AVK 
Triglav Primož Troppan.

Pokalni naslov 
vaterpolistom Triglava
Konec decembra so se kranjski vaterpolisti zasluženo veselili prve lovorike 
v tej sezoni, saj so osvojili naslov slovenskih pokalnih prvakov.

V finalu sta se v Kranju pomerili ekipi AVK Triglav in VD 
Calcit Kamnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Naslova pokalnih prvakov so se veselili vaterpolisti Triglava.

Jože Marinček

Kranj – Kranjskega turnirja 
Snežak so se udeležili štirje 
klubi iz Srbije (Crvena zvez-
da, Valjevo, Zemun in Novi 
Beograd), dva kluba iz Hrva-
ške (Opatija in Sisak) ter čr-
nogorski Cattaro. Na koncu 
je slavila ekipa Cattaro, ki je 
v velikem finalu ugnala Novi 

Beograd z rezultatom 8 : 7.
Mladi vaterpolisti Triglava 
so zadnji dan tekmovanja v 
tekmi za peto mesto s 15 : 9 
premagali Opatijo. AVK Tri-
glav je pod vodstvom trener-
ja Rada Čermelja nastopil v 
postavi: Nejc Osel, Nejc Pe-
ric, Jaka Grabec, Nikola Lu-
kič, Martin Baggia, Nikola 
Rajlič, Ammar Redžemato-

vič, Omar Šmekovič, David 
Laketič, Filip T. Cvijanovič, 
Nace Štromajer, Bor Udo-
vič, Jurij Seljak, Tim Kacič 
in Dario Mlinar. »Turnir je 
bil enkraten in na njem so 
nastopile kvalitetne ekipe. 
Pohvaliti moram organizaci-
jo, naša uvrstitev pa je realna. 
Lahko bi bila tudi boljša, a 
odločali so trenutki na tek-
mah v predtekmovanju. Mi-
slim, da je končni vrstni red 
tak, kakršne so trenutno 
moči te generacije,« je po 
končanem turnirju povedal 
trener mladih vaterpolistov 
AVK Triglav Rado Čermelj.
Trenerji so izbrali tudi naj-
boljšega igralca in vratarja, 
statistika pa je pokazala, da 
je bil z 38 zadetki najboljši 
strelec Lucijan Dujmić iz 
Opatije. Najboljši igralec je 
bil član kranjskega AVK Tri-
glav Nejc Peric. Najboljšega 
vratarja je imel Cattaro, An-
drijo Bjelico.

Snežak za mlade upe
Pri AVK Triglav so pripravil mednarodni vaterpolski božično-novoletni 
turnir Snežak, namenjen pa je bil mladim vaterpolistom.

Turnir Snežak je odlična priložnost za dokazovanje mladih 
vaterpolistov. / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Kranj – Krstna uprizoritev 
nam ponuja nekoliko druga-
čen pogled na pesnika dr. 
Franceta Prešerna, saj je 
avtorica predstave Neda R. 
Bric v ozir vzela okoliščine, 
v katerih je naš veliki rojak 
živel. Po slabih dveh urah 
druženja s Prešernom, toli-
ko bolj z v njegovem življe-
nju izstopajočimi ženskami 
in prijatelji ter s tem tudi 
vdihavanjem splošnega 
vzdušja tistega časa, spozna-
mo, da je pravzaprav že nas-
lov predstave najboljši 
namig, da gre preprosto za 
pripoved o pesnikovem živ-
ljenju, njegovem bitju in 
žitju, vrhuncih in padcih, o 
pesniškem nebu in hkrati 
trdnih zemeljskih tleh geni-
alnega človeka v nekem času 
in prostoru.
Avtorica je zgodbo o Prešer-
nu v predstavi razdelila na 
pet delov, najprej pa nas 
postavi pred vprašanje, ali 
ob tisočih in tisočih zapisa-
nih straneh o njem danes 
tudi zares vemo, kdo in kak-
šen je bil človek, ki smo ga 
Slovenci postavili za pesni-
ka vseh pesnikov. Že v uvo-
dni sceni se na odru pojavi-
jo tako rekoč vsi liki, s kate-
rimi se srečamo v predstavi: 
oba Prešerna, mlajši in sta-
rejši, njegova prijatelja 
Andrej Smole in Matija 
Čop ter ženske iz njegovega 
življenja: ob Primicovi Juliji 
še njegova mati Mina, sestri 
Katra in Lenka, mati njego-

vih otrok Ana Jelovšek ter 
njuna hči Ernestina Jelov-
šek. Prav Ernestina Jelovšek 
nam ob svoji sicer idealizi-
rani podobi očeta največ-
krat govori o nekem druga-
čnem Prešernu.  
V naslednjih delih se doga-
janje na odru sicer neopaz-
no seli enkrat za mizo gos-
tilne, kjer se pogovarjajo 
mladi ljubitelji pisane in 
govorjene besede svobodo-
miselni Prešeren, razposaje-
ni Smole in vselej pred obla-
stjo zadržani Matija Čop, 
drugič na domačijo Prešer-
novih v Vrbo, kjer marsikak-
šno skrivnost o bratu publi-

ki razkrijeta njegovi sestri 
Katra in Lenka, in tretjič k 
Jelovškovima materi in hče-
ri, ki od moškega in očeta 
nimata ravno veliko. Del 
predstave seveda pripada 
Primicovi Juliji, za katero 
lahko rečemo, glede na to, 
da za seboj ni pustila niče-
sar zapisanega, da je še naj-
bolj avtoričina. Le kako se je 
počutila sedemnajstletnica, 
ko ji je s pesmijo v časopisu 
dvoril še enkrat starejši 
moški? Zadnji, peti del 
predstave nas popelje v Pre-
šernov Kranj.  
Igra je sicer izrazito ansam-
belska, hkrati pa pri obliko-
vanju posameznih likov 
igralcem ponuja dovolj 
ustvarjalne širine. Kot Katra 
(igra tudi lika Julijine in 
Anine matere) nas navduši 
Darja Reichman, ki še pose-
bej dobro posnema gorenj-
sko narečje, izvrstna sta 
Miha Rodman kot Matija 
Čop in Aljoša Ternovšek kot 
Andrej Smole, ki v odrsko 
vzdušje prinašata tudi nekaj 
mladostniške prešernosti. 
Iskriv in poln entuziazma je 
kot mladi Prešeren Blaž 
Setnikar, nesrečen in 
zamorjen je Peter Musevski 
kot starejši Prešeren. V vlo-
gi Julije je kot gostja prepri-
čljiva Lara Fortuna (v alter-
naciji se menjata z Natašo 
Keser). Žensko ekipo lepo 
dopolnjujeta hči in mati 
Jelovšek, Ernestino igra 
Vesna Slapar, Ano pa Vesna 
Pernarčič, ki jo spremljamo 
tudi v liku pesnikove sestre 

Lenke. Aktualna Prešernova 
nagrajenka Bjanka Adžić 
Ursulov z odlično kostumo-
grafijo nadgrajuje predsta-
vo, scenograf Branko Hoj-
nik pa je dogajanje postavil 
v meščansko stanovanje 19. 
stoletja. Imamo občutek, da 
je soba Prešernove hiše, ki 
se nahaja nekaj sto metrov 
više po ulici, prenesena v 
gledališče. Spoznamo, da je 
bil Prešeren prav tak, kot 
smo mi, iz mesa in krvi, od 
nas ga loči zgolj to, da je bil 
genij. Dr. Prešeren je uvrš-
čen tudi v tekmovalni pro-
gram 50. Tedna slovenske 
drame.

Drugačen Prešeren 
V Prešernovem gledališču igrajo predstavo  
Dr. Prešeren avtorice in režiserke Nede R. Bric. 

V slabih dveh urah s pomočjo njegovih žensk in prijateljev 
spoznamo nekoliko drugačnega Prešerna. / Foto: Nada Žgank

Igor Kavčič

Kranj – Prvi – pred dnevi 
tudi javno obeležen – korak 
Kranja k Evropski prestolni-
ci kulture (EPK) 2025 je bila 
prijavna knjiga, ki jo je pro-
jektna delovna skupina za 
pripravo kandidature konec 
leta oddala na ministrstvo za 
kulturo. 
Izbirni postopek je sicer 
dvostopenjski. Po novembr-
ski prijavi za kandidaturo so 
občine kandidatke, poleg 
Kranja so to še Ljubljana, 
Lendava, Ptuj, Nova Gorica 
in Piran, do konca pretekle-
ga leta torej morale oddati 
knjigo ponudb, tako imeno-
vani bidbook. Predvidoma v 
začetku marca bo na minis-
trstvu potekal sestanek za 
predizbor, na katerem bodo 
mesta kandidati imela mož-
nost še ustno predstaviti 
svojo kandidaturo pred člani 
Strokovnega sveta za izbor 
EPK. Sledila bo objava mest, 
ki se bodo uvrstila v ožji 
izbor.
"V drugem krogu nas čaka 
delo v smislu konkretizacije 
predlogov in vsebin, ki smo 
jih zapisali v aktualno prija-
vo. Sem sodijo tudi konkret-
ni dogovori z ostalimi 
gorenjskimi mesti, ki so 
seveda del naše kandidatu-
re," pojasnjuje Selman 
Čorović, vodja projektne 
skupine Kranj za EPK 2025.

Prijavna knjiga, za katero je 
ilustracije prispeval medna-
rodno uveljavljeni umetnik 
Marko Pogačnik in je tako 
po obliki kot vsebini navdu-
šila prve bralce, je neke vrste 
manifest kranjske kandida-
ture za EPK?
V knjigo smo zapisali, kar se 
nam je zdelo, da je prav, da 
zapišemo. Želeli smo razlo-
žiti svojo idejo in jo podkre-
piti s predstavitvijo izhodišč. 
Ne nazadnje smo imeli teža-
vo zapisano skrčiti na zahte-
vanih 60 strani. 

Kaj je tisto, na kar stavite v 
projektni skupini?
Naša posebnost – lahko bi 
dejal bistvo prijavne knjige 
– je, da je ideja za kandida-
turo nastajala od spodaj nav-
zgor, to je od skupine ljudi, 
ki v zadnjih letih, desetletjih 
aktivno ustvarjamo kranjsko 
in gorenjsko kulturno sce-
no. Poleg tega veliko pozor-
nosti namenjamo vzgajanju 

publike, za katero upamo, 
da bo aktivna tudi leta 2025 
in naprej. Že v fazi priprave 
knjige smo govorili z vsaj 
250 predstavniki zavodov, 
organizacij, društev, skratka 
različnih deležnikov v kultu-
ri. Participacija okolice je 
zelo pomembna, EPK se 
namreč dela predvsem za 
domače prebivalce, in ne le 
za turiste in tujce.
Naša kandidatura je predv-
sem vsebinska. Menimo, da 
je to enkratna priložnost za 
regeneracijo mesta in za 
povezovanje gorenjske regi-
je v neko širšo kulturno 
regijo. Veliko pozornosti 
smo namenili tako imeno-
vani vzpostavitvi novih 
modelov kulturnega uprav-
ljanja, kamor štejemo revita-
lizacijo degradiranih prosto-
rov, prizadevanje k sodelo-
vanju v skupnosti, vzpostav-
ljanje novih partnerstev v 
regiji in seveda mednarodno 
povezovanje. 
Priprava prijavne knjige sov-
pada s kar nekaj strategija-
mi, ki so ključnega pomena 
tako za mesto Kranj kot za 
gorenjsko regijo. Govorimo 
o novelaciji trajnostne urba-
ne strategije in nastajanju 
novega regionalnega razvoj-
nega plana 2021–2027. Tu 
je še lokalni program kultu-
re, nova strategija turizma ... 

Prepletajo se različne vsebi-
ne, podlaga ene je hkrati 
izhodišče za drugo, tretjo ...

Omenili ste revitalizacijo 
degradiranih prostorov. Pre-
dvidevam, da s tem mislite 
tudi na izboljšanje infras-
trukture, namenjene kultu-
ri. Kino Center, najbrž zad-
nja kompletna investicija v 
tej smeri, je z začetka šest-
desetih let prejšnjega stolet-
ja ...
Naša ideja je, da ne gradimo 
novega, ampak revitalizira-
mo staro in ga napolnimo z 
novimi vsebinami. Na ta 
način bi degradirana obmo-
čja ponovno oživili. Kranj 
ima nekaj zanimivih objek-
tov, ki bi bili po prenovi lah-
ko primerni za uresničeva-
nje nove vsebinske zasnove, 
na primer Majdičev mlin, 
Bežkova vila, nekdanji Tek-
stilindus, omenili ste Kino 
Center ... Vse to so strateške 
lokacije in bi bilo škoda, če 
jih ne bi obnovili. Seveda pa 
je problem lastništvo, saj so 
vsi našteti objekti v zasebni 
lasti, zato za zdaj tu še ne 
delamo računa brez krčmar-
ja. 
Drugi vsebinski poudarek 
gre v smeri vzpostavitve traj-
nih kulturnih mrež tako 
med gorenjskimi mesti kot 
institucijami in kulturnim 

sektorjem na Gorenjskem. 
Naslednja točka je podoba, 
kulturni profil namreč ute-
meljujemo na povezovanju 
dediščine in sodobnih kul-
turnih in kreativnih praks. 
Ta vsebinski okvir zajema 
tudi zavedanje pomena reke 
Save v oblikovanju narav-
nih, družbenih, industrij-
skih in kulturnih prostorov. 
Tu je še širina, kamor smo 
zapisali povezovanje Kranja 
z gorenjskimi mesti in pove-
zovanje Gorenjske s širšo 
regijo, Avstrijo, Hrvaško, 
Italijo … S temi sklopi odgo-
varjamo na kup vprašanj, ki 
jih od nas zahteva Evropska 
komisija.

Vsekakor gre za programe, 
ki so v duhu časa tudi, ko 
govorimo o globalni družbi?  
V tej knjigi smo oblikovali 
kulturne programe, ki nago-
varjajo precej kompleksne 
teme, kot so družbena pra-
vičnost, podnebna pravič-
nost, prehranska politika, 
odnosi med generacijami in 
spoli ... Gre za aktualne 
teme, s katerimi se srečuje 
Evropa, pa tudi svet.

Ponudbe šestih kandidatk 
bo ocenjevala dvanajstčlan-
ska strokovna komisija ...
Komisija je sestavljena iz 
desetih članov iz različnih 
držav Evrope ter dveh slo-
venskih članov. Država je 
ustanovila tudi medresorsko 
komisijo, ki je sestavljena iz 
predstavnikov ministrstev 
za kohezijo, gospodarstvo in 
kulturo. Delovna skupina bo 
spremljala projekt EPK 
2025 na ravni države, njena 
temeljna naloga pa je zago-
tavljanje strokovne podpore 
pri pripravi in izvedbi ome-
njenega projekta. 

Kakšne so nadaljnje aktiv-
nosti v tej smeri? 
Ne počivamo. Smo v fazi 
priprave na zagovor pred 
komisijo. Kot velevajo pravi-
la, se bo tega udeležilo naj-
več deset članov projektne 
skupine vključno s predstav-
niki občine. Predelujemo 
možna vprašanja in izpopol-
njujemo odgovore nanje. 
Potem kot rečeno sledi še 
razširitev in konkretizacija 
prijavne knjige. Seveda vse-
skozi v tesnem sodelovanju 
z Mestno občino Kranj in 
tudi z ostalimi gorenjskimi 
občinami.

Stavimo na vsebino
Kranj je konec leta oddal kandidaturo za evropsko prestolnico kulture 2025. Medtem ko se projektna 
delovna skupina pripravlja na zagovor, smo z njenim vodjem Selmanom Čorovićem spregovorili, kaj 
je v prijavni knjigi zapisano.

Selman Čorović – ideja o kandidaturi Kranja za Evropsko 
prestolnico kulture je vzklila v centru urbane kulture v 
Layerjevi hiši v tesnem sodelovanju z lokalnim okoljem in 
občino ter se razširila na celo Gorenjsko. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – Avtor stripov in kantavtor Martin Ramoveš bo 8. 
februarja ob 17.30 v stolpu Pungert, lahko bi rekli "v živo", 
predstavil ilustracije, ki jih je narisal za knjigo Marice Mrak 
z naslovom Bo že kok, še zmeri je blo kok. Gre za humor-
no-ironične upodobitve anekdot, dogodkov in običajev iz 
preteklosti Poljanske doline. Črno-bele risbe v stripovskem 
slogu bodo namreč pospremljene z odlomki besedil iz knji-
ge, ki jih bo prebirala avtorica Marica Mrak.

Razstava ilustracij Martina Ramoveša

Kranj – Zavod za turizem in kulturo Kranj interesente, ki bi 
za izvajanje dejavnosti v letu 2020 želeli uporabiti Jenkovo 
sobo, vabi k oddaji ponudb. Vabljeni ponudniki s sedežem 
v MO Kranj, ki svojo dejavnost izvajajo na območju občine. 
Opredelite, kakšno dejavnost bi želeli opravljati, v katerem 
časovnem terminu, kolikokrat tedensko in kdaj. Ponudbe do 
15. februarja sprejemajo na elektronski naslov kristina.
sever@visitkranj.si – "Ponudba za uporabo Jenkove sobe".

Oddaja ponudb za uporabo Jenkove sobe
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5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
ŽE ZA

NISSAN MICRA ACENTA 
S 74 KW (100KM) BENCINSKIM MOTORJEM

OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev: 
(x1011): 0,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” 
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.

5 LET 
JAMSTVA** 4 ZIMSKE 

PNEVMATIKE***12.990 €*
ŽE ZA

NISSAN MICRA ACENTA 
S 74 KW (100KM) BENCINSKIM MOTORJEM

OKRETNA. INOVATIVNA. URBANA.

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO
Ime prodajalca- naslov prodajalca - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 5,1 – 3,2 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 85 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0272 – 0,0411 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00011 g/km. Št.delcev: 
(x1011): 0,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. *Cena velja za Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. **5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” 
oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Do 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu vozila Nissan MICRA 1.0 100 Acenta in velja z akcijo CashPlan z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 31.3.2020. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slike so simbolne.

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

Vilma Stanovnik

Kranj – "V našem društvu 
neprekinjeno od leta 1990 
pripravljamo akcijo, ki smo 
jo poimenovali Športnik 
leta. Pobudo zanjo je dal ta-
kratni vodja športne rekrea-
cije Zvone Černe, s čimer 
je želel vzpodbuditi in na-
graditi udejstvovanje v 
športu. Prvih pet let so bili 
najboljši nagrajeni s pisni-
mi priznanji, nato pa s ko-
lajnami. Tako bomo letos 

podelili 42 kolajn – dve zla-
ti, devet srebrnih in 31 bro-
nastih. Za uvrstitve namreč 
točkujemo po svojem pra-
vilniku, saj določeno število 
točk prinašajo tako treningi 
kot tekmovanja oziroma 
uvrstitve na njih," poja-
snjuje predsednik Marjan 
Mihelčič, ki je tudi naju-
spešnejši med športniki 
upokojenci, več kot dvesto 
pa se jih udeležuje najra-
zličnejših športnih aktivno-
sti. 
Športna sekcija je tudi med 
najbolj dejavnimi v društvu. 
"Lahko rečem, da je špor-
tno-rekreacijska sekcija naj-
bolj aktivna med vsemi, saj 
v različnih športnih dejav-
nostih sodeluje okoli 75 od-
stotkov naših članov. To pa 
ni čudno, saj nas šport tudi 
pri tej starosti ohranja fizič-
no in umsko aktivne," pravi 
predsednik Mihelčič, ki pri-
znava, da ga prav šport ohra-
nja vitalnega. "Pomembno 
je, da gremo ven, tudi če je 
to zgolj sprehod. V društvu 
ga organiziramo dvakrat te-
densko, vsaj torek in petek, 
in med udeleženci so tudi 
takšni, ki se bližajo devetde-
setemu letu," pojasnjuje Mi-
helčič in dodaja, da v dru-
štvu vsak lahko najde prime-
ren šport zase. 
Tako so aktivne planinsko-
-pohodniška sekcija, kole-
sarska, balinarska in keglja-
ška sekcija, sekcija za pika-
do, prstomet, zimske športe 
in tudi teniška, namiznote-
niška in plavalna sekcija. 
Prav tako se člani od jeseni 

do pomladi družijo pri dvo-
ranski vadbi in pilatesu v 
Mega centru, v toplejših 
dneh pa so aktualni turistič-
ni in kopalni izleti.
V Društvu upokojencev 
Kranj skrbijo tudi za social-
no dejavnost, sodelujejo z 
Območnim združenjem 
Rdečega križa Kranj, Uni-
verzo za tretje življenjsko 
obdobje pa skrbijo za izo-
braževanje. 
Organizirane imajo kultur-
ne dejavnosti, od literarnega 

ustvarjanja do Pevskega 
zbora Petra Liparja in sekci-
je za ročna dela, priložnost 
za druženje pa imajo tudi v 
baru Zdravljica, kjer so po-
nosni na vrt z najlepšim po-
gledom na Šmarjetno goro 
ali Sv. Jošt.
"V društvo si želimo privabi-
ti čim več članov, saj zadnja 
leta beležimo upadanje član-
stva. Dejstvo je namreč, da 
je v Kranju več kot 14 tisoč 
upokojencev, na žalost pa 
jih je v naše društvo včlanje-
nih le okoli dva tisoč. Od 
tega jih je okoli 120 starih 
nad devetdeset let in so 
opravičeni plačevanja člana-
rine. Prav tako jih še kar ne-
kaj redno ne plačuje članari-
ne, ki je 12 evrov letno in je 
glavni vir financiranja dru-
štva," pojasnjuje predsednik 
Mihelčič in vabi kranjske 
upokojence, da se jim pri-
družijo pri različnih dejav-
nostih, ki jih v društvu res 
ne manjka. 
Tako bodo že v februarju or-
ganizirali tri izlete: 6. febru-
arja pohodniškega Mata-
vun–Socerb, 20. februarja 
pohodniškega Ankaran–So-
cerb in 27. februarja planin-
skega Jeterbenk–Grmada. 
Med 21. in 24. februarjem 
bodo odšli na pustovanje v 
hotel Delfin v Izolo, prav 
tako pa pripravljajo različne 
športne dejavnosti. Vabijo 
tudi v delavnice ročnih del, 
ki jih organizirajo vsak torek 
popoldne.
Pevski zbor Petra Liparja se 
bo znova predstavil ob Pre-
šernovem semnju. 

Najraje se družijo 
ob športu
Velik del dejavnosti Društva upokojencev Kranj je 
povezan s športom, februarja pa bodo že 
tridesetič razglasili športnika leta.

Predsednik Društva upokojencev Kranj Marjan Mihelčič 
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Maša Likosar

Kranj – Društvo je opredelje-
no kot srbsko kulturno dru-
štvo, a je na podlagi svojega 
multikulturnega delovanja 
že zdavnaj preseglo okvire 
primarnega delovanja. 
"Osnovni namen ustanovi-
tve našega društva v Kranju 
je bil humanitarne narave. 
V tedanjem vojnem času 
smo zbirali hrano in oblači-
la ter pakete pošiljali soro-
dnikom, prijateljem in 
znancem v rodne kraje," je 
pojasnil Milan Glamočanin, 
podpredsednik društva in 
umetniški vodja folklore, ter 
nadaljeval: "Danes je zgod-
ba popolnoma drugačna. 
Postali smo močna instituci-
ja kulture, s kontinuiranim 
in dobrim delovanjem na 
več področjih." Društvo že 
vrsto let slovi po pripravi iz-
jemnih projektov, med kate-
rimi so najbolj odmevni Ve-
teranski folklorni festival 
Kolo se vije, Otroški folklor-
ni festival Ringaraja, Celove-
černi letni koncert Đurđe-
vanske igre, Dnevi srbske 

kulture v Kranju, Mednaro-
dna folklorna manifestacija 
Razigrana mladost in druge.
V društvu je konstantno ak-
tivnih od dvesto petdeset do 
tristo članov oziroma od 80 
do 120 družin – pri njih se 
članstvo namreč ne šteje po 

posameznikih, temveč dru-
žinah. "Ljudje so v Slovenijo 
prišli iz hribovitih krajev, 
zato ime Brdo," pravi Gla-
močanin. Poleg folklornega 
udejstvovanja so dejavni še 
na glasbenem, pevskem, 
dramskem, športnem in li-
terarnem področju. Pohvali-
jo se lahko s planinsko, ša-
hovsko in nogometno sekci-
jo. "Društvo je z lokalnim 
okoljem zelo povezano. Skr-
bimo za lažje razumevanje 
in sprejemanje srbske kul-
ture in širše. Približali smo 
jo slovenskim prebivalcem 
in poskrbeli za povezovanje 
različnih narodnosti," je de-
jal Glamočanin in še dodal, 
da je bilo društvo leta 2011 
nagrajeno s prostori, ki jim 
jih je v uporabo dala kranj-
ska občina. V času od junija 
do februarja 2015 so prejeli 

tudi sredstva s strani Evrop-
skega socialnega sklada za 
izvedbo projekta Kulturni 
inkubator, kjer je sodelovalo 
več kot dvesto udeležencev 
na 160 delavnicah. 
Milan Glamočanin, ki sku-
paj s predsednikom društva 
Mitarjem Vujinovićem in 
nekdanjim predsednikom 
ter aktualnim predsedni-
kom Zveze srbskih društev 
Slovenije Zlatomirjem Bo-
dirožo že vrsto let poganja 
in spleta delovanje Brda, je 
ob koncu povedal: "Nagra-
da Mestne občine Kranj je 
dokaz, da smo družbeno 
koristni in da so v lokalnem 
okolju prepoznali naš do-
prinos, ki bogati mesto 
Kranj in ime Kranja nosi v 
svet. Stojimo na pravi poti 
in z velikim zagonom 
bomo šli naprej." 

Bogatijo lokalno okolje
Kulturno društvo Brdo Kranj, ki že 25 let deluje na področju ohranjanja kulturne dediščine in je od 
prvega dne registrirano v Kranju, je prejelo nagrado Mestne občine Kranj za leto 2019.

Kulturno društvo Brdo Kranj slovi po atraktivnem folklornem udejstvovanju, ki pritegne 
tudi veliko mladih članov. / Foto: Tina Dokl 

Podpredsednik in predsednik društva Milan Glamočanin in 
Mitar Vujinović / Foto: Tina Dokl 
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Izberite letošnje darilo
 
               Četrt leta  

zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
bo izšlo 105 številk Gorenjskega glasa.  
Cena ene številke je 1,85 evra, celoletna naročnina 
brez popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek  
v višini 48,56 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  boste 
lahko v naših 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!

steklenica

avtomatski  
dežnik

– 25 %

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

www.gorenjskiglas.si

 
 

nakupovalna vreča +  
kava 250 g

univerzalno  
čistilo + mikrokrpa
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e-Golf

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

Vilma Stanovnik

Kranj – Zadnjih 25 let se 
Kranjski furmani za nekaj 
dni spremenijo v kolednike 
ter hodijo od vrat do vrat. 
Tako so obiskali tudi prosto-
re kranjske občine. "Naš 
namen je, da z ropotom in 
čim večjim truščem odžene-
mo vse slabo, kar se je to 
leto v hiši nabralo. To pa 
zato, da bo lahko vanjo pri-
hajalo čim več dobrega," so 
ob pesmih, ki so jih zapeli v 
prostorih občine, povedali 

Kranjski furmani, sicer čla-
ni Akademske folklorne 
skupine Ozara s Primskove-
ga, ki se konec leta spreme-
nijo v kolednike. 
Niso pa bili v prazničnih 
dneh aktivni le koledniki. 
Kar nekaj jih je bilo, ki so 
skok iz starega v novo leto 
preživeli na delovnem mes-
tu. K sreči niso imeli pretira-
nega dela, zato so bili tako 
gasilci kot policisti in na 
kranjski urgenci veseli obis-
ka in voščil občinskih funk-
cionarjev.

Skok iz starega  
v novo leto
Minuli božično-novoletni prazniki so bili za 
marsikoga čas počitka in razvedrila, za nekatere 
pa so bili tudi delovni. 

Kolednike je pozdravil tudi župan Matjaž Rakovec, jim v 
koš položil darila ter z njimi zaigral. / Foto: Primož Pučulin

Kranjski občinski funkcionarji so obiskali tudi novoletno 
delovno ekipo na urgenci. / Foto: arhiv MO Kranj

E-volucija avtomobila se nadaljuje.  
Volkswagen e-Golf.

Vaš e-Golf se zaveda zahtev današnjega časa in izpolnjuje sodobna pričakovanja: zmogljiv in obenem domala 
neslišen elektromotor jemlje dih z osupljivimi pospeški, hkrati pa omogoča energijsko varčen način vožnje. 

Polnjenje e-Golfa poenostavlja inteligenten sistem upravljanja.

Opcijski navigacijski sistem Discover Pro je infotainment sistem za najzahtevnejše kupce. Inovativno upravljanje 
z gestami vam omogoča preprosto pomikanje po glavnem meniju.

23,4-centimetrski TFT-zaslon je občutljiv na dotik in zagotavlja vrhunski prikaz zemljevidov v 
3D-perspektivi. Sistem ima poleg tega USB-vhod, dve reži za SD-kartice in Bluetooth vmesnik.  

V vozilu je skupno vgrajenih osem zvočnikov.

Inteligentni asistenčni sistemi v e-Golfu zvišujejo raven udobja pri vožnji.  
Poleg tega boste z njimi lažje kos kritičnim situacijam. 

ACC meri oddaljenost in hitrost spredaj vozečih vozil. V kolonah in zastojih v kombinaciji z opcijskim menjalnikom 
DSG zavira vozilo do zaustavitve in kmalu zatem tudi avtomatsko znova spelje. Razdaljo do spredaj vozečega 

vozila lahko – v okviru sistemskih omejitev – ohranja do hitrosti 210 km/h.

Včasih se zgodi kaj nepredvidljivega in potrebno je zaviranje v sili. V takšnih situacijah vam lahko pomaga  
serijski sistem za nadzor prometa Front Assist. 

Volkswagen e-Golf je serijsko opremljen s kakovostnimi komfortnimi sedeži, ki so oblečeni v trpežne tekstilne 
prevleke Zoom. To ne bo pogodu le vašemu občutku za estetiko, pač pa tudi vašemu hrbtu.

VW e-Golf sedaj še bolj dostopen – že od 19.990 EUR  
(vključno s popustom in subvencijo Eko sklada)!


