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Tudi športniki
radi pomagajo

V Glasbeni šoli Kranj so letos
načrtovali praznovanje 111-letnice
šole. Praznovanje je sicer odnesla
epidemija, kranjska glasbena
mladež pa nas bo v teh dneh na
spletu vendarle razveseljevala – s
kolednicami.

Odbojkarji Triglava so se
spomnili zdravstvenega
osebja Klinike Golnik,
košarkarice Triglava pa bodo
denar namenile pomoči
potrebnim otrokom.

Stran 11

Stran 12
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Pomagajmo
družinam v stiski

Praznična čarobnost
Stari Kranj je tudi letos praznično osvetljen in
vabi na prijeten sprehod.
Vilma Stanovnik
Kranj – Ker letošnji decem
ber ni takšen kot sicer, so na
Mestni občini Kranj v sode
lovanju z Zavodom za turi
zem in kulturo Kranj dali še
večji poudarek okrasitvi in
osvetlitvi mesta. Praznične
luči so zasvetile ob občin
skem prazniku in bodo me
sto krasile do 13. januarja.
Na vhod v staro mesto z
Gregorčičeve ulice so izobe
sili tudi občinsko zastavo.
Rdeča nit okrasitve so tudi
letos verzi največjega slo
venskega pesnika Franceta
Prešerna. Novoletni smreki
krasita trg pred Prešerno

Letošnji december je še bolj kot kdaj koli prej čas, da prikličemo nasmeh na obraz sočloveka v stiski.
Akcija V Kranju dobro v srcu mislimo poteka še do vključno četrtka, 24. decembra.
Vilma Stanovnik
Kranj – Kar 28 družin, ki ne
vidijo izhoda; 28 družin, ki
ne vidijo luči na koncu tune
la; 28 družin, ki zaspijo s
solzami v očeh in upajo, da
bo prišel dan, ko se bodo
lahko spet brezskrbno na
smejali. Omenjene družine
in posamezniki velikokrat
nimajo zadosti denarja niti
za hrano. Večina se jih bori
za preživetje. Poleg osnov
nih potrebščin, ki so mno
gim od nas samoumevne,
iščejo rešitev, kako otroku
zagotoviti zajtrk, ustrezno
oblačilo in topel dom. Mrzla
zima zanje predstavlja še
dodaten izziv. Saj največkrat
niso težava le hrana in polo
žnice, temveč tudi zagotovi
tev kurjave in toplih oblačil.
Tudi zato v Kranju že drugo
leto na pobudo župana Mes
tne občine Kranj Matjaža
Rakovca poteka humanitar
ni projekt V Kranju dobro v
srcu mislimo. Medtem ko so
lani zbirali za osem družin
in nekaj posameznikov v sti
ski ter zbrali okoli 11 tisoč
evrov, je letos število družin,
ki so del te akcije, poskočilo
kar na 28. Kot pravi župan
Matjaž Rakovec, so letos sti
ske še večje kot lani. "Zgod

vim gledališčem in Glavni
trg, kjer je tudi pravljični
gozdiček za otroke. Čez sta
ro mestno jedro se vijejo le
sene skulpture cvetličarske
ga mojstra Matjaža Beguša,
njegove so tudi lesene jasli
ce v kanjonu Kokre. Vrt gra
du Khislstein je okrašen in
osvetljen na temo literarne
ga prvenca Nežke Kukec Ži
valski žur, ki ga je ilustrirala
Špela Bedene, oblikovala pa
Kaja Kramar. Grajski vrt
krasijo tudi lesene jasli
ce Mira Rismonda. Različne
dogodke je moč spremljati
na spletnih kanalih Visit
Kranj in Mestne občine
Kranj.

V lanski prvi akciji V Kranju dobro v srcu mislimo je bilo zbranih okoli enajst tisoč evrov,
letos pa je stisk in potreb še bistveno več. / Foto: Primož Pičulin

Pomagate lahko z nakazilom prispevka na TRR
Društva prijateljev mladine Kranj SI56 6100
0000 5487 540, odprt pri Delavski hranilnici,
d. d., Ljubljana, s sklicem 500-21112020. Ali pa
na številko 1919 pošljete sporočilo KRANJ5 in
tako prispevate pet evrov.
be, ki jih slišim od ljudi, ki se
soočajo s težkim socialnim
bremenom, so težke in bole
če. Nekatere družine in posa
mezniki so se znašli v res
zelo zahtevni situaciji. Veliko
bolj kot v preteklih letih. In

takšni nas zdaj na tej točki
potrebujejo bolj kot kdajkoli
prej. Vse, ki lahko pomagate,
vabim, da pristopite k akciji.
Hvala, ker vam ni vseeno.
Skupaj zmoremo več!" pravi
župan Matjaž Rakovec.

Predsednica Društva prijate
ljev mladine Kranj Jana Ko
vač opaža, da sedaj, ko otro
ci niso v šoli in so še bolj
vpeti v težave staršev, še bolj
čutijo to pomanjkanje v dru
žini. Mnogi otroci se ne želi
jo oglasiti na video konfe
renci zato, da sošolci ne bi
videli, kako imajo pri njih
doma. "Zato resnično pozi
vam dobre ljudi za posluh in
pomoč, da takim otrokom
ne ugasnejo iskrice v očeh,"
pravi Kovačeva.

Biti zdrav, solidaren, odgovoren, spoštljiv.
Najti svetle trenutke v mraku, pravo smer na brezpotju,
toplino sočloveka na skoraj prazni ulici,

5. stran

svobodo duha kljub postavljenim mejam in si
dovoliti vsakokrat znova upati, verjeti.
Prenesimo ta spoznanja in modrost v naslednjih 365 dni.

PRIREDITVE
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ŠPORT

Veseli novega pločnika

Na ogled zvonika

KLG je zgodba

V Krajevni skupnosti Britof je
domačine poleg kanalizacije
jeseni razveselil še nov ploč
nik, praznično podobno vasi
pa dopolnjuje smreka.

Mogočen zvonik cerkve sv.
Kancijana in tovarišev bo v
novem letu prvič odprt tudi
za obiskovalce.

Pri Layerjevi založbi je izšel
zbornik z naslovom Zgodba
o KLG.

Anamarija Lampič je
najboljša športnica

Stran 4

Stran 8

Stran 10

Članica Tekaškega smučar
skega kluba Triglav Kranj
Anamarija Lampič je najbolj
ša slovenska športnica letoš
njega leta.

Stran 13

Začrtajmo si nove cilje in se jih lotimo odločno.
Naj leto prinese svežino in spodbudo.

Želimo vam tople božične praznike
ter zdravo in uspešno 2021!

www.kranj.si

OBČINSKE NOVICE

Matjaž Rakovec
Župan Mestne občine Kranj
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Tudi v sedanjih težkih razmerah se v Kranjskih
vrtcih trudijo po najboljših močeh.
Vilma Stanovnik
Kranj – Vrtci so zaradi ukrepov za zamejitev bolezni
covid-19 zaprti že od 26.
oktobra, v kranjski občini pa
je dežurno varstvo otrok
organizirano v dveh enotah
Kranjskih vrtcev, in sicer v
Najdihojci in Mojci. Do varstva so upravičeni vsi otroci,
katerih oba starša morata
biti nujno prisotna na delovnem mestu in to izkažeta s
potrdilom delodajalca o
upravičenosti do nujnega
varstva.
V prvem tednu dežurstva je
vrtec obiskovalo okoli
sedemdeset otrok, nato pa
se je število prisotnih otrok
iz tedna v teden povečevalo
za približno deset otrok.
Trenutno je v varstvu okoli
160 otrok iz Kranjskih vrtcev in vrtcev pri vseh osnovnih šolah, odprti pa sta tako
enoti Najdihojca kot Mojca.
Glede na pretekle izkušnje
delo načrtujejo racionalno
in skrbno, vsi podsistemi v
zavodu delujejo v skladu s
smernicami in priporočili
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno
zdravje.
Velika skrb je namenjena
otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne
oddelke. Nudijo jim fiziote-

rapevtsko in logopedsko
obravnavo.
Kranjski vrtci vse starše tudi
redno informirajo na spletni
strani in s sporočili na portalu Web vrtec. Prav tako so
jim vsak delovni dan na razpolago za pojasnila dežurne
pomočnice ravnateljice v
Najdihojci.
Nekateri vrtci oziroma vzgojiteljice tudi v času zaprtja
vrtcev ohranjajo stik s starši
oziroma z otroki na različne
načine: občasno jim napišejo
kratka in spodbudna sporočila, pošiljajo izzive za risanje,
gibanje, razvoj grafomotorike, uganke, pravljice, pesmice in podobno. Tako na primer v Vrtcu Orehek otrokom
pošiljajo posnetke pravljic, ki
jih ob ilustracijah iz knjig
prebira pomočnica ravnatelja
za vrtec. Razveselili so jih
tudi z videoposnetkom, podloženim s pesmijo »Mi pa
gremo radi v vrtec«, v katerem se zvrstijo fotografije
druženja in aktivnosti vseh
oddelkov in skupin Vrtca
Orehek in Vrtca Mavčiče,
skupaj s spodbudnimi pozdravi in fotografijami njihovih vzgojiteljic, kako preživljajo to korona obdobje.
"Upamo in želimo si, da bi
se razmere kmalu umirile in
bi lahko na stežaj odprli vrata
vseh naših 15 vrtcev," pravijo
v upravi Kranjskih vrtcev.

Javni razpisi na področju družbenih dejavnosti
Kranj – Še dobra dva tedna so odprti javni razpisi Mestne
občine Kranj za področje družbenih dejavnosti, ki sofinancirajo programe društev in klubov ter drugih nevladnih organizacij za leto 2021. Za mladinske dejavnosti, programe veteranskih organizacij, upokojenskih in kulturnih društev, drugih kulturnih projektov, programe nevladnih organizacij na
področju socialnega varstva in izvajalce letnega programa
športa Mestna občina Kranj v letu 2021 prek letnih javnih
razpisov namenja dobrih 1,2 milijona evrov. Vloge sprejemajo do 8. januarja, dodatne informacije pa so objavljene na
spletni strani Mestne občine Kranj v zavihku Javni razpisi.

Hitro so se morali
prilagoditi razmeram
Potem ko se je na začetku novembra upokojila Nada Bogataj Kržan, je vodenje Urada za družbene
dejavnosti na Mestni občini Kranj prevzela Tanja Hrovat. Tako ona kot drugi v uradu so se morali
hitro prilagoditi novim razmeram, ki jih prinaša epidemija.
Vilma Stanovnik
Z delom na kranjski občini
imate že kar nekaj izkušenj,
nazadnje ste bili vodja Sektorja za projekte, od novembra naprej ste vodja Urada
za družbene dejavnosti. Na
katere opravljene projekte
ste najbolj ponosni in katere
izkušnje vam pri novem
delu najbolj koristijo?
Res je, na Mestni občini
Kranj sem že kar od prvega
delovnega dne dalje, saj sem
svojo pot začela s pripravništvom ravno na Uradu za
družbene dejavnosti. Zadnjih osem let sem delala v
Sektorju za projekte, kjer
smo z ekipo pridnih, sposobnih in delovnih ljudi zaključili kar nekaj za Kranj
pomembnih projektov, tudi
investicije s področja okoljske infrastrukture. Med drugim so bile to gradnja vodovoda Bašelj–Kranj, gradnja
Centralne čistilne naprave
in kanalizacije ter obnova
drugih komunalnih vodov
na območju Kranja, Kokrice, Bitenj, Šutne, Žabnice,
Britofa, Predoselj in Mlake.
Zaključili smo obnovo
Osnovne šole Simona Jenka, Podružniče šole Center
pri Prešernovem gaju, zgradili smo kar nekaj kilometrov kolesarskih poti, izvedli
okoli 15 energetskih sanacij
objektov v javni lasti in še bi
lahko naštevala. Dosedanje
izkušnje bom s pridom uporabila predvsem pri načrtovanju investicij s področij, ki
jih urad pokriva, saj doslej
vsebinsko ta urad ni sodeloval pri naboru investicij. To
pa je vsekakor nujno.

Foto: Primož Pičulin

Vzgojiteljice so
povezane z malčki

Tanja Hrovat je vodja Urada za družbene dejavnosti.
Urad za družbene dejavnosti ima kar veliko zelo
pomembnih nalog. Čemu
ste se najprej posvetili?
Najprej se moram seznaniti
z nalogami, ki jih mora
urad izvrševati na posameznih področjih. To so šport,
kultura, zdravstvo, izobraževanje, vrtci, sociala, mladina … V nadaljevanju bodo,
kjer je to seveda mogoče,
sledile vsebinske nadgradnje, kar pomeni digitalizacija posameznih procesov,
iskanje možnih virov sofinanciranja projektov s področja družbenih dejavnosti
in podobno. Izziv bo tudi
čimprejšnje aktiviranje nekdanje trgovske šole, ki smo
jo brezplačno prejeli s strani države, snovanje novih
strateških projektov, kot so

nov dom upokojencev na
Zlatem polju, dnevno varstvo za starejše na Planini,
umestitev nove večnamenske športne dvorane, prizadevanje za splošno regijsko
bolnišnico na Gorenjskem
in nadaljnji razvoj projekta
Severna vrata.
Šolstvo, kultura, šport … Vse
to so dejavnosti, ki so se v
trenutnih razmerah epidemije znašle pred zahtevnimi
izzivi. Kako jih rešujete v
kranjski občini?
Letošnja epidemija oziroma
njen drugi val se je dejansko
zgodil tik pred mojim prevzemom vodenja urada,
zato smo se morali hitro prilagoditi novim razmeram.
Nismo sicer pričakovali, da
bodo razmere trajale tako

dolgo. Pri tem imam v mislih predvsem šolanje na
daljavo. Veliko sodelujemo
z ravnatelji vseh šol z željo,
da so vsem otrokom v Kranju tudi v času šolanja na
daljavo dani enaki pogoji –
tako glede ustrezne računalniške opreme kot tudi glede
podajanja snovi oziroma
izvajanja šolskih aktivnosti.
Povezali smo se tudi za
zavodi s področja kulture,
kot so Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica in Zavod Carnica, ki so izkazali veliko
podporo pri snovanju kulturnih dni, da se otrokom
poleg klasičnega dela na
daljavo ponudijo tudi drugačne, interaktivne vsebine.
Takoj po prejemu zelene
luči oziroma okrožnice pristojnega ministrstva smo
aktivirali razvojni oddelek
vrtca, da smo otrokom s
posebnimi potrebami omogočili delo s specialnimi
pedagogi, logopedi …, da bi
bili v času zaprtja vrtcev čim
manj prikrajšani za terapije,
ki jih nujno potrebujejo.
Kako preživljate čas epidemije?
Žal nam je epidemija res
postavila življenje na glavo
in tako kot večina zaposlenih s šoloobveznimi otroki
težko usklajujemo vse obveznosti. Situaciji smo se sicer
prilagodili in se trudimo, da
si dnevno poleg službenih
in šolskih obveznosti vzamemo tudi čas za šport in
sprehode, manjkata nam pa
predvsem druženje in utrip
veselega decembra, ki ga,
kot kaže, letos žal ne bo.
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Mestna občina Kranj se lahko pohvali s svežo izdajo Kranjskega zbornika.
Kranj – Zbornik, ki letos
praznuje šestdeset let, je v
sodelovanju z uredniškim
odborom soustvarilo 32 piscev. Likovni motiv na ščitnem ovitku je prispeval akademski slikar in grafik Zmago Puhar.
"Kranjski zbornik je svoje
poslanstvo skozi šestdeset
let opravil z odliko. Spremenila sta se država in družbeni red, zbornik pa se je ohranil in služi namenu, to je
zapisu zgodovine z izvorom
v lokalnem okolju, ki sicer
ne bi bila zabeležena nikjer
in bi utonila v pozabo. Ta

dragoceni dokument časa,
verodostojni zgodovinski
vir, bo svojo strokovno-poljudno tradicijo nadaljeval
tudi v prihodnje," je dejal
župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec ob izidu
zbornika.
Tokratni zbornik ponuja več
kot tristo strani zanimivega
branja, prvič je na voljo tudi
v elektronski obliki. Poiščite
ga lahko v Digitalni knjižnici Slovenije.
"Zaradi kakovostnih strokovnih člankov si je pridobil
ugled prestižne publikacije,
zato k sodelovanju ni težko

pritegniti uglednih avtorjev.
Tako je zdaj pred nami že
12. knjiga, ki bralcu na novo
osvetljuje in dopolnjujejo
podobo mesta v daljni in
bližnji preteklosti," je o
Kranjskem zborniku zapisal
predsednik uredniškega
odbora Miha Mohor.
"Ena glavnih odlik Kranjskega zbornika je njegova
pestrost. Živimo v času, ki je
prelomen v več pogledih. Še
donedavna je bila naša največja skrb okolje, zato je
nedvomno zelo zanimiv članek, posvečen tej temi, saj
poudarja kakovost naravne-

ga prostora, v katerem živimo. Seveda pa so v Kranjskem zborniku že praviloma
v središču pozornosti ljudje.
Pa naj so se v Kranju rodili
in živeli, ga obiskovali ali
zanj ustvarjali," pa o Kranjskem zborniku meni urednica mag. Barbara Ravnik.
Založnik in izdajatelj zbornika je Mestna občina Kranj,
kjer ga je mogoče tudi kupiti
(sprejemna pisana, e-pošta:
mok@kranj.si), ob ponovnem odprtju bo prav tako v
ponudbi Kranjske hiše na
Zavodu za turizem in kulturo Kranj.
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Marsikaj je novega

Srečno 2021!

Po prvi polovici mandata župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec ugotavlja, da je marsikaj od
načrtovanega opravljeno, veliko pa je tudi izzivov. Trenutno najdražji projekt v občini, gradnja
komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v aglomeracijah Britof-Predoslje in Mlaka pri
Kranju, oziroma na kratko Gorki 2, se zaključuje.
Vilma Stanovnik
Kranj – "V prvi polovici mandata smo naredili veliko.
Ostajamo ambiciozni in zagnani tudi naprej. Volje, idej
in projektov nam zlepa ne
bo zmanjkalo. Vizijo in načrte imamo pa tudi neomajno
voljo, prežeto z gorenjsko

Evropska sredstva so pomemben del projekta Gorki
2, saj je celotna operacija
ocenjena na 16,5 milijonov
evrov. Prispevek Republike
Slovenije je slab milijon,
prispevek EU (Kohezijski
skladi) pa dobrih 5,6 milijona evrov. Razliko do polne
vrednosti projekta, ki bo

infrastrukturo. Konec koncev pa se nepremičninam
na tistem delu, kjer je urejena kanalizacija, zviša vrednost," je ob pregledu del
prejšnji teden poudaril župan Matjaž Rakovec in dodal: "V naseljih Britof, Predoslje, Orehovlje in Mlaka
bomo skupno 2.664 prebi-

Kljub epidemiji je v okviru projekta Gorki 2 zaključenih večina del.
trmo. Vse to so pomembne
sestavine za uspeh," pravi
župan Matjaž Rakovec, ki je
zadovoljen s številnimi novostmi glede ureditve cest,
parkirišč in kolesarskih povezav pa tudi s celovito prenovo OŠ Simona Jenka – PŠ
Center, ki je bila vredna kar
šest milijonov evrov. Občina
je letos vložila več kot dva
milijona evrov za nove reflektorje na stadionu in novo
atletsko stezo. To so le nekatere pomembne investicije,
številne pa so se tudi že začele ali jih načrtujejo.
Župan Rakovec je zadovoljen tudi s pridobivanjem
evropskih sredstev. Mestna
občina Kranj namreč s tega
naslova v finančni perspektivi 2014–2020 črpa 25 milijonov evrov nepovratnih
sredstev, večino prav v tem
mandatu.

znana ob zaključku vseh izvedenih del, bo krila Mestna občina Kranj z lastnimi sredstvi.
Cilji projekta so, da se čim
več objektov priključi na
enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo
Kranj, in doseže kar najvišjo opremljenost območij z
odvajanjem in čiščenjem
odpadnih voda. "S projekti,
kakršen je Gorki 2, vzpostavljamo pogoje za čisto in
zdravo okolje in gradimo
temelje za ohranjanje okolja na učinkovit in trajnosten način. To pomeni
manj onesnaženih vodotokov in zato čistejšo vodo
tudi iz pipe. Pomembno je
tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti, to pa zagotavlja višjo kakovost bivanja
in še bolj urejeno cestno

valcem zagotovili izboljšano čiščenje odpadne vode.
Pridobili bodo več kot 17
kilometrov kanalizacijskega
omrežja, pet črpališč odpadne vode, več kot 15 kilometrov obnovljenega vodovoda, 13,5 kilometra obnovljene in dograjene meteorne
kanalizacije ter 5,8 kilometra javne razsvetljave. Na
nevarnem odseku v Britofu
je že zgrajen 250 metrov
dolg povezovalni pločnik
med odcepom za Oljarico
in pekarno Mišmaš. Zdaj je
na tem odseku zagotovljena
trajna in ustrezna prometna varnost."
"Doslej smo že zgradili 12,3
kilometra fekalne kanalizacije, 10,6 kilometra vodovoda in 8,3 kilometra meteorne kanalizacije za aglomeracijo Britof-Predosje ter
4,5 kilometra fekalne kana-

lizacije, 4,6 kilometra vodovoda in 2,5 kilometra meteorne kanalizacije za Mlako.
Skratka, zaključenih je približno 95 odstotkov vseh
del," je povedal vodja okoljevarstva v podjetju Riko,
d. o. o., Andrej Ivanc in dodal, da so se vzporedno z
gradbenimi deli projekta
izvajala tudi druga potrebna izvedbena dela.
"Potek del med epidemijo
zaradi preprečevanja širjenja covida-19 ni sledil sprejetemu časovnemu načrtu,
zato je bilo treba za oba
sklopa podaljšati trajanje
gradbenih del do 31. maja
prihodnje leto. V prvem trimesečju naslednjega leta
bo poskrbljeno za ustrezno
prevoznost na makadamskih odsekih cest oziroma
ulic, v pomladnih mesecih
vse do zaključka del do konca maja pa bo izvajalec asfaltiral vse nedokončane
ulice tudi s finim asfaltom.
V zimskih mesecih namreč
za taka dela niso primerni
vremenski pogoji. Veseli
smo, da smo projekt v razmerah, ki jih je pogojevala
tudi epidemija, uspešno izvedli, medtem ko nam bo
podaljšanje roka omogočilo, da bomo vsa dela tudi
uspešno zaključili," je še
pojasnil Ivanc.
"Vsem krajanom in krajankam Britofa, Predoselj,
Orehovelj in Mlake se zahvaljujem za vso potrpežljivost in razumevanje. Tudi
za iznajdljivost pri premagovanju nevšečnosti, ki jih
tako velik gradbeni poseg
prinaša s seboj. Žal bo še
nekaj časa trajalo, vendar v
tem obdobju ne bo tako težko, saj so večja, 'umazana'
dela večinoma in k sreči že
zaključena. Ko bo vsega konec pa bomo, verjamem,
prav vsi zadovoljni," je dodal župan Matjaž Rakovec.

Spodbujajo rabo ekoloških vozil
Vilma Stanovnik
Kranj – Mestna občina Kranj
spodbuja rabo ekoloških vozil in posledično vzpostavitev prometne infrastrukture
za vozila na alternativna goriva, celostno pa teži k
zmanjšanju okoljske obremenitve za izboljšanje
zdravja in splošno ohranitev
okolja.
"S projektom električna mobilnost smo aktivno pristopili k uresničevanju zmanjšanja onesnaževanja zraka,
povečanju rabe energije iz
obnovljivih virov energije,

razvoju javne infrastrukture
za električno mobilnost, razvoju infrastrukture za proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov z dolgoročnim ciljem lokalne samooskrbe z električno energijo, promociji električne
mobilnosti ter uresničevanju ciljev in ukrepov iz sprejetega lokalnega energetskega koncepta in s tem izpolnjevanju obvez držav članic
Evropske unije," pravijo na
kranjski občini in poudarjajo, da so v preteklosti posamezne občine že izvajale
aktivnosti na področju elek-

trične mobilnosti, a ne tako
kot kranjska občina. Projekt
je inovativen, saj ne gre za
zamenjavo in upravljanje
voznega parka, ampak za zagotavljanje javne mreže električnih polnilnic, nad katerimi bo občina imela nadzor
(lastnina občine, določitev
cene polnjenja), proizvedena električna energija v
sončnih elektrarnah pa bo
najmanj enaka količini, ki jo
bodo letno porabila nova
električna vozila.
Projekt vključuje optimizacijo voznega parka in vzpostavitev pogojev za nadgra-

dnjo v sistem souporabe
službenih vozil. Plačevanje
polnjenja bo možno z občinsko kartico in vsemi drugimi plačilnimi sredstvi.
"Glede na to, da se pripravlja ločen projekt postavitve
električnih polnilnic za avtobuse, ki bodo omogočale
hitro polnjenje tudi osebnih vozil, bomo v Kranju v
naslednjih letih imeli vzpostavljeno dobro električno
polnilno infrastrukturo.
Ocenjujemo, da bodo potrebe na tem področju v naslednjih letih naraščale," še
dodajajo na občini.

V svojih 56 letih življenja
sem počel že vse mogoče.
Včasih se pošalim, da živim,
kot bi imel devet življenj.
Recimo: šest let sem bil gostilničar. V najemu sem
med drugim imel bar na Savskem otoku, v katerem
smo prirejali odlične zabave. Kmetoval sem na farmah
na Sorškem polju, v Prašah
ter Cerkljah, gojil sem kitajsko zelje, ki sem ga prodajal
na kranjski tržnici, ter vzrejal bike. Delal sem tudi ponoči, v pekarni; raznašal časopise v starem Kranju ter
na Zlatem polju, v Savi sem
delal v proizvodnji elastike,
kidal sem sneg pred kranjskimi vrtci, inštruiral matematiko in še kaj, demonstriral na fakulteti, bil sem finančni in davčni svetovalec.

Ko boste tole brali, bo morda že povsem jasno, kaj
nam prinaša zadnji teden v
letu. Ali se bomo lahko po
mestu vsaj sprehodili in si
od daleč pomahali ter zaželeli vse najlepše ali ne. Za
letos si lahko obljubimo
vsaj, da bomo med prazniki
skupaj v mislih. Najbolj moderni se boste s pomočjo sodobne tehnologije med seboj verjetno povezali in si
privoščili kakšno virtualno
skupinsko praznovanje.
Pozabiti ne smemo na družine in posameznike, ki so
se letos znašli v stiski. Zanje
zbiramo sredstva v dobrodelni akciji V Kranju dobro
v srcu mislimo. Iskrena hvala vam, ki ste se že, in vsem,
ki se še boste odzvali. Hvala,
ker pomagate odprtih src.

Pomembno pa je, da v tem času ne pozabimo
na sorodnika, prijatelja, soseda ali znanca, za
katerega vemo, da je primoran ostati sam čez
praznike in morda nima možnosti povezave v
svet s pomočjo sodobne tehnologije. Zakaj mu
ne bi podarili telefonskega pogovora, da mu na
lice nariše nasmeh, ali mu po pošti poslali
voščilnice?
Več let sem bil na čelu največje zavarovalnice v Sloveniji in regiji. Vse življenje se
posvečam tudi športu. Nekoč kot tekmovalec, zdaj
funkcionar. Najljubši del
športnega sveta pa mi predstavlja navijaško mesto pod
balvanskimi stenami, od koder stiskam pesti za hčer
plezalko.
Danes imam čast, da sem
župan prečudovite mestne
občine. Občine, ki pa bo na
žalost, tako kot druge slovenske, ob koncu leta ostala
brez skupnega velikega praznovanja na mestnih ulicah
in trgih. Močno si želim, da
bi vas nagovoril v središču
mesta nekaj minut pred polnočjo, da bi skupaj odštevali
sekunde do polnoči, da vam
bi v živo lahko zaželel vse
lepo. Da bi začutil vaše veselje in srečo v živo, ko bi si
voščili in na ulici zaplesali
ob zvokih tradicionalnih novoletnih melodij. To žal ne
bo mogoče. Zato upam, da
nam bo lepo na drugačen
način.

Zaradi športa, posla in ljubezni do potovanj sem videl že
dober del sveta in spoznal
marsikaj, kar bi bilo v našem
okolju nepredstavljivo in nerazumljivo. Ko se ozrem nazaj, si kljub vsemu, kar sem
počel in videl, česa takega,
čemur smo letos priča že
skoraj devet mesecev, nikoli
ne bi mogel predstavljati.
Prav tako ne, da bomo imeli
leta 2020 manj čaroben december. Mesec, ki bi moral
biti čas za veselje, druženje
in vse lepo. Zato verjamem,
da imamo najmanj eno skupno željo: da se epidemija
konča. Zadajmo si novoletno zaobljubo, da bomo naredili vse, da ji bomo čim
prej kos. To pomeni dosledno spoštovanje preventivnih ukrepov. Zato, da bo življenje čim prej spet takšno,
kot si ga želimo.
Želim vam vesel in miren
božič, leto 2021 pa naj bo
predvsem zdravo in srečno!
Se vidimo!
Matjaž Rakovec,
vaš župan
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Kotiček KrPovej
Vprašanje: Cesta na
pokopališče v Bitnjah

Odgovor Mestne uprave
Kranj:

V zadnjem času skupaj z
mamo skoraj vsak dan obiskujeva pokopališče v Bitnjah. Pogosto so na cesti, ki
pelje od glavne ceste proti
pokopališču, pešci, v lepšem
vremenu tudi kolesarji. Ni
urejenega pločnika, ni kolesarske steze, cesta je ozka.
Ker je sredi polj, je namenjena tudi kmečkim opravilom. Blato, srečanja s traktorji s prikolicami … Pokopališče v Bitnjah pokriva
široko okolico že približno
štiri desetletja in je eno večjih v občini Kranj. Kot tako
bi si zaslužilo urejeno in
varno dovozno pot za vse
udeležence v prometu.
Zanima me, zakaj to do
sedaj ni bilo urejeno in ali
imate v občini plan, da se to
v bližnji prihodnosti uredi?

V zgibanki, ki so jo v letu
2018 prejela vsa gospodinjstva v kranjski občini, je na
relaciji Golnik–Goriče–
Tenetiše gradnja javne
kanalizacije predvidena v
letih 2025–2030. Končna
odločitev o gradnji javne
kanalizacije v aglomeracijah pod 500 PE, kamor
sodi aglomeracija Tenetiše,
bo lahko sprejeta po pripravi ekonomske analize
možnosti opremljanja z
javno kanalizacijo. Sredstva za izdelavo omenjene
analize so predvidena v
rebalansu proračuna za
leto 2021.

Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Javna pot, ki jo omenjate, je
namenjena različnim udeležencem v prometu, tudi traktorjem, saj je to javna povezava do poti, ki vodijo do
njiv na Sorškem polju. Zaradi omejenih finančnih sredstev, manjšega števila pešcev in dejstva, da občina ni
lastnica zemljišč ob navedeni poti, doslej ni prišlo do
izgradnje pločnika in tudi
začetek gradnje ni predviden v načrtih za prihodnji
dve leti.

Vprašanje: Kanalizacija
Tenetiše
Zanima me, kdaj je v načrtu
(če sploh) izgradnja kanalizacije v Tenetišah?

Vprašanje: Oljni zbiralniki
Kdaj bo občina postavila oljne zbiralnike na ekoloških
otokih po vzoru Občine
Kočevje, ki to že pripravlja?

Odgovor Mestne uprave
Kranj:
Komunala Kranj bo postopoma prehajala na postavitev uličnih zbiralnikov
odpadnega rastlinskega
jedilnega olja. V začetni
fazi bodo v Mestni občini
Kranj postavili tri ulične
zbiralnike, skupaj pa jih bo
v občinah, kjer izvajajo GJS
zbiranja komunalnih
odpadkov, sedem. Prvi (in
za zdaj edini v MOK) zbiralnik odpadnega rastlinskega
jedilnega olja je postavljen
na Mlaki. Komunala Kranj
bo spremljala rezultate
predvsem z vidika pravilnega odlaganja in se na podlagi analiz nato odločila za
nadaljnje postavitve.

Veseli novega pločnika
V Krajevni skupnosti Britof je domačine poleg kanalizacije jeseni razveselil še nov pločnik, praznično
podobno vasi pa dopolnjuje smreka, ki je zrasla na Krvavcu.
Vilma Stanovnik
Britof – "Letošnjo jesen nas
je poleg kanalizacije razveselil še pločnik med Mišmašem in Johanco. To je
velika pridobitev za vas, saj
vemo, da gradnja pločnika
ni enostavna stvar. Ekipa
Projektne pisarne iz Mestne občine Kranj je vložila
veliko napora v ta projekt,
za kar smo jim izredno hvaležni," pravi predsednica
Krajevne skupnosti Britof
Martina Prusnik in dodaja,
da pločnik krajani redno
uporabljajo. "Vsem, ki vas
moti povozni robnik, sporočamo, da bodo v prihodnosti gradili nove objekte, ki
bodo imeli izvoz na glavno

cesto in zato smo na to mislili že vnaprej. Želimo si,
kasneje ne bi bilo nepotrebnih posegov v novo cestišče. Vse krajane pa prosimo,
da za lastno varnost v večernih urah uporabljajo odsevni trak ali kresničko, kjerkoli že hodijo," še dodaja
Prusnikova.

Praznična smreka
s Krvavca
"Smreko nam je daroval
Matjaž Smolej. Vse pa se je
začelo, ko smo se s člani
PGD Britof pogovarjali, kje
bomo dobili smreko za postavitev pri domu. Ker je letos
krajan Tomi Cegnar ustanovil zaprto skupino na Facebooku, smo poskusili z iska-

Praznična smreka pred gasilskim domom v Britofu

Med Mišmašem in Johanco je nov pločnik. / Foto: Gorazd Kavčič

njem smreke na socialnem
omrežju. Odziv je bil takojšen. Smreko nam je ponudil
gospod Matjaž Smolej. Ko
smo šli na ogled smreke,
sem ga vprašala, kako je
smreka našla pot v Britof.
Zgodba se nam je zdela zelo
zanimiva.
Kot uigrana ekipa so se
gasilci s pomočjo tovornega
vozila s hidravličnim dviga-

lom odpravili po smreko. Ta
je po 33 letih dobila nov
nadomestni dom pred gasilskim domom. Letos smo
tradicionalno druženje
odpovedali, vseeno pa vabimo krajane, naj se ustavijo
pri smreki in naredijo kakšno fotografijo za spomin.
Vsem želimo mirne in vesele praznike," pravi Martina
Prusnik.

Povečane potrebe po
dostopu do interneta
Kranj – Iz Agencije za
komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije
(AKOS) so sporočili, da so
se v času epidemije povečale
potrebe končnih uporabnikov po širokopasovnem dostopu do interneta in nemotenem delovanju storitev
zaradi dela in šolanja od
doma. Agencija je tako v
okviru svojih možnosti in
pristojnosti na tem področju
pripravila povzetek orodij in
institutov za pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki
storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oziroma ponudnik storitve in uporabnik ne moreta dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne
kakovosti oziroma zagotavljanja storitve nasploh.
Podatki o infrastrukturi
elektronskih komunikacij
so v Sloveniji prosto dostopni, vendar je teh podatkov
toliko, da je za obdelavo potrebnega precej znanja in
potrpljenja. Omenjeno olajša Geoportal AKOS, ki je

dostopen na spletni strani
agencije in je enostaven za
uporabo ter omogoča enostaven vpogled v podatke
elektronskih komunikacij in
druge infrastrukture.
Slovenska zakonodaja za
primer, če končni uporabnik ne more dobiti širokopasovnega dostopa od ponudnikov storitev na komercialni osnovi, to zahteva kot
univerzalno storitev. Univerzalna storitev je mišljena
kot varnostna mreža za vse
državljane držav članic
Evropske unije. Trenutno je
vsako gospodinjstvo v okviru zagotavljanja univerzalne
storitve na lokaciji stalnega
prebivališča upravičeno do
dostopa do interneta s prenosno hitrostjo 4 Mbit/s k
uporabniku in 512 kbit/s od
uporabnika. V primeru, da
je uporabnik ne more pridobiti od ponudnikov storitev
na komercialni osnovi, je
podjetje, ki mora to storitev
zagotavljati kot izvajalec
univerzalne storitve, Telekom Slovenije, na katerega
uporabniki lahko obrnejo.
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Pomagajmo družinam v stiski
Humanitarni projekt na pobudo župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca že drugo leto vodita Zavod za turizem in kulturo Kranj in Društvo
prijateljev mladine Kranj. Zgodbe izbranih družin, ki so se znašle v stiski, so težke, letošnja epidemija je težave marsikje še okrepila. Zato zdaj potrebujejo
pomoč bolj kot kdajkoli prej.
Vilma Stanovnik
Kranj – Strahovi staršev in
otrok so veliki. Zaspati s
strahom, kaj bo prinesel jutrišnji dan, in zaspati s skrbjo, kako boš nahranil otroka, ni enostavno. Teža bremena je velika tako za starše
kot za otroke. Pa vendar bi
morali imeti vsi otroci brez-

stiska družin njihovih otrok
še izrazitejša.
"Trenutne razmere kažejo
na to, da ne gre več za to, da
so družine, ki se težko prebijejo skozi mesec, gre za to,
da težko preživijo dan. Da
nekdo nima za hrano, je doslej zvenelo kot nekaj neverjetnega. Ko pa se zgodi, da
imaš na drugi strani učenca,

Ana Sitar, socialna delavka na OŠ Helene
Puhar: »Trenutne razmere kažejo na to, da ne
gre več za to, da so družine, ki se težko prebijejo
skozi mesec, gre za to, da težko preživijo dan.
Da nekdo nima za hrano, je doslej zvenelo kot
nekaj neverjetnega. Ko pa se zgodi, da imaš na
drugi strani učenca, ki mu želiš nuditi učno
pomoč, in ob tem izveš, da ob enih popoldan
niti zajtrka še ni jedel (pa ne zato, ker bi tako
dolgo spal, temveč ker res zmanjka denarja za
hrano), potem se zaveš, kako hudo je v resnici.«

Izbrane družine, ki so jih predlagali OŠ Simona
Jenka, OŠ Matije Čopa, OŠ Helene Puhar, OŠ
Predoslje, OŠ Orehek, OŠ Stražišče, Društvo
upokojencev Kranj ter CSD Gorenjska, enota
Kranj, so tiste najbolj ogrožene.
skrbno otroštvo. V kako
hudi stiski je posamezna
družina in kako huda je teža
pomanjkanja, si težko predstavljamo, če tega ne doživimo. Ko vidiš, da težke zgodbe niso več nekaj, kar slišiš
od daleč, temveč nekaj, kar
je v tvoji bližini, v tvojem
mestu, naselju ali vasi, potem veš, da je čas, da se
združimo in pomagamo.
Kot opažajo sogovorniki, je
letošnja situacija stisko posameznih družin še okrepila. Mnogi starši so ostali
brez službe oziroma rednih
prihodkov, kar jih je še dodatno pahnilo v brezno revščine. Novih služb ni. Večina podjetij krči kadre in niža
stroške. Posledice so že očitne in se že kažejo pri veliko
družinah.

Na OŠ Helene Puhar
stiska še večja
V nekaj izbranih družinah
se poleg pomanjkanja
osnovnih sredstev spopadajo s stisko otrok, ki trpijo za
lažjo ali težjo motnjo v duševnem razvoju, kar zahteva
še dodaten angažma staršev.
To opazijo zlasti na osnovni
šoli, kjer se šolajo otroci s
posebnimi potrebami, saj

Dobrodelna akcija za družine v stiski

ki mu želiš nuditi učno pomoč, in ob tem izveš, da ob
enih popoldan niti zajtrka še
ni jedel (pa ne zato, ker bi
tako dolgo spal, temveč ker
res zmanjka denarja za hrano), potem se zaveš, kako
hudo je v resnici," pravi Ana
Sitar, socialna delavka na
Osnovni šoli Helene Puhar.

Pretresljive zgodbe
Zgodbe družin, ki ne vidijo
izhoda in ki hodijo po trnovi
poti, so pretresljive, boleče
in ganljive. So prehude, da
bi jih sploh lahko kdorkoli
doživljal. So preveč boleče,
da bi jih sploh lahko občutil
katerikoli otrok. Zgodbe, ki
nemalokrat prikličejo solze
na naš obraz, niso enostavne, zato pomagajmo sosedu,
krajanu ali prijatelju, ki nas
še kako potrebuje.

Predstavljamo štiri
zgodbe različnih družin:
Prva zgodba: "Z 10 in 12 let
starima otrokoma živimo v
materinskem domu. Pred
tem smo živeli v varni hiši.
Dolga leta smo živeli v psihičnem ustrahovanju in manipuliranju. Ni nam bilo
lahko. Živeli smo v strahu.
Dolgo si zaradi groženj ni-

POŠLJI SMS KRANJ5 NA 1919
Ali po svojih zmožnostih prispevaj
na TRR Društva prijateljev mladine Kranj
SI56 6100 0000 5487 540
odprt pri Delavski hranilnici

Ana Sitar, socialna delavka na Osnovni šoli Helene Puhar
sem upala na glas spregovoriti in poiskati pomoči. Za
vse sem skrbela sama in na
koncu nismo imeli niti za
kruh. V materinskem domu
smo lahko le do konca tega
šolskega leta, potem pa ne
vem, kam bomo šli. Zaradi
vsega, kar smo preživeli,
sem zbolela tudi za depresijo. Vendar pa sta upanje
moja sončka. Zaradi njiju se
trudim in vztrajam. Želim
si, da bi tudi mi trije enkrat
imeli varen in topel dom."
Druga zgodba: "Sem babica
treh mladoletnih vnukov, ki
so ostali v moji oskrbi. Z nekaj več kot petsto evri pokojnine se trudim vsem trem
priskrbeti osnovne stvari,
saj se starša ne vključujeta v
preživljanje otrok. Iz dneva
v dan se trudim, da bi jim

S humanitarno akcijo želijo družinam vsaj malce polepšati praznike. / Foto: Pixabay

zagotovila čim lepše otroštvo, vendar pa mi velikokrat zmanjka denarja za
osnovne stvari. Nimam od
kod vzeti. Otroci rastejo.
Usta so lačna. Velikokrat se
jaz odrečem toplemu obroku, da imajo oni trije dovolj.
Vse bi dala zanje. So skromni in sploh ne vem, kako
naj jim omogočim vse, kar
potrebujejo."
Tretja zgodba: "Smo štiričlanska družina z dvema šoloobveznima otrokoma.
Mlajši otrok, za katerega
skrbim, ima težjo motnjo v
duševnem razvoju. Pri vsakodnevnih opravilih potrebuje stalno vodenje in nadzor. To v praksi pomeni 24urni nadzor in ukvarjanje z
otrokom. Epidemija nam je
žal še dodatno zagrenila življenje. Korona je naredila
svoje. Mož je spomladi ostal
brez službe, zato se že nekaj
mesecev preživljamo z nadomestilom, ki ga preje-

mam. Ne morem vam povedati, kako je pri nas videti
dan. Vsak dan je borba za
preživetje. Borba za hrano.
Borba za osnovne potrebščine. Velikokrat zaspim s solzami v očeh in obupano premišljujem, kaj naj naredim.
Preživljamo res težke čase
in ne zmoremo več."
Četrta zgodba: "Sem mama
samohranilka z dvema šoloobveznima otrokoma. Hči
obiskuje prvi razred, sin šestega. Sem zaposlena, vendar sem sedaj že štiri mesece doma na čakanju, kar mi
prinese le osemdeset odstotkov plače. Dobim toliko, da
komaj pokrijem stroške za
stanovanje, saj plačujem najemnino in tudi za vse drugo sem sama. Dvajset odstotkov manj se mogoče nekomu ne zdi veliko. No, za
nas tri je to ogromno! Pri
stoodstotni plači mi velikokrat na računu ostane zgolj
dva evra. Ampak, si pravim,

»Z 10 in 12 let starima otrokoma živimo v
materinskem domu. Pred tem smo živeli v varni
hiši. Dolga leta smo živeli v psihičnem
ustrahovanju in manipuliranju. Ni nam bilo
lahko. Živeli smo v strahu. Dolgo si zaradi
groženj nisem upala na glas spregovoriti in
poiskati pomoči. Za vse sem skrbela sama in na
koncu nismo imeli niti za kruh. V materinskem
domu smo lahko le do konca tega šolskega leta,
potem pa ne vem, kam bomo šli. Zaradi vsega,
kar smo preživeli, sem zbolela tudi za depresijo.
Vendar pa sta upanje moja sončka. Zaradi njiju
se trudim in vztrajam. Želim si, da bi tudi mi
trije enkrat imeli varen in topel dom.«

otroka sta zdrava in imata
vse, kar potrebujeta. Vendar
vem, da rasteta in potrebujeta vedno več. Žal sem ostala
po ločitvi na cesti z otrokoma in sem se morala znajti,
kakor se najbolje znam. Ne
vem, kaj bom naredila. Vsak
dan znova me je strah jutrišnjega dne. Kako ga bomo
preživeli? Kaj bom dala otrokoma jesti?!"

Nakazilo prispevka ali
sporočilo
Organizatorja humanitarne
akcije Zavod za turizem in
kulturo Kranj ter Društvo
prijateljev mladine Kranj si
želita z zbranim denarjem
vsaj malo polepšati praznike
otrokom in njihovim staršem. Jim dati vsaj malo upanja in jim narisati nasmeh
na obraz. Naj vsaj za en dan
pozabijo na svojo stisko in
se tudi oni veselijo praznikov in obdarovanj v krogu
družine. Pa čeprav v skromnem domu.
Sokrajanom lahko pomagate z nakazilom prispevka na
TRR Društva prijateljev
mladine Kranj SI56 6100
0000 5487 540, odprt pri
Delavski hranilnici, d. d.,
Ljubljana, s sklicem 50021112020. Ali pa na številko
1919 pošljete sporočilo
KRANJ5 in tako prispevate
pet evrov. V tem primeru
lahko prispevajo le uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T2. Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani
www.visitkranj.si.
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Digitalizacija je postala nuja
Epidemija je pospešila digitalno in zeleno preobrazbo gospodarskega ter družbenega življenja, celotna družba pa mora izkoristiti in nadgraditi dobre
prakse ter se pripraviti na nove epidemije in druge zahtevne izzive prihodnosti.
Vilma Stanovnik
Kranj – Ob zaključku letošnjega leta so BSC Kranj –
Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Kovačnica in
Mestna občina Kranj pripravili virtualni posvet, na katerem so izbrani sogovorniki
spregovorili o novih priložnostih za inovativnost,
odpornost in trajnostno preobrazbo. Dejstvo je, da je
epidemija prizadela skoraj
vsako gospodarsko panogo
in javni sektor ter družbo
postavila pred številne izzive. O vsem tem so z različnih družbenih vidikov razpravljali župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec,
dr. Žiga Zaplotnik s Fakultete za matematiko in fiziko
Univerze v Ljubljani ter
član ekipe projekta Covid-19
Sledilnik, dr. Janez Bešter s
Fakultete za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, vodja
projekta Digitalna univerza,
ter podjetnika Blaž Branc iz
Baltazar Consulting in

Matej Kalan iz Agencije
Forward.
»V drugem valu epidemije
je Gorenjska dolgo veljala za
najbolj okuženo statistično
regijo s koronavirusom glede na 14-dnevno incidenco
na sto tisoč prebivalcev. V
zadnjem mesecu pa se je
stanje močno izboljšalo,
zdaj sodi med tiste z ugodnejšo epidemiološko sliko v
državi. Od začetka smo se
zavedali, kako pomembno
vlogo igra občina v nastali
situaciji. Izkazala se je Civilna zaščita, ki je vseskozi v
navezi z odgovornimi v
zdravstvu in gasilci. Usklajeno izvajajo ukrepe in odloke, ki jih sprejema vlada.
Pomembno vlogo v zahtevnih razmerah so v obeh
valih epidemije odigrali tudi
prostovoljci,« je poudaril
župan Matjaž Rakovec in
omenil tudi zagotavljanje
zaščitne opreme javnim
zavodom, vzpostavitev rdečih con, zagotavljanje opreme za sive cone, redno obve-

Številni dogodki in sestanki po novem potekajo virtualno, tak pa je bil tudi posvet o
epidemiji covida-19.
ščanje občank in občanov o
zaščitnih ukrepih, družbeni
odgovornosti, spremembah
v vsakodnevnem življenju in
podobno.
Žiga Zaplotnik je spregovoril o podatkih glede razvoja
epidemije, poudaril je nujnost njihove transparentnosti in ažurnosti pa tudi vidik

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

odgovornosti vsakega posameznika za razvoj epidemije. Prav tako je spregovoril o
pomenu priprave na krizno
situacijo, v kateri se je znašel ves svet.
O izobraževanju in predvsem njegovi digitalizaciji je
govoril Janez Bešter in
predstavil, kako se je s tem

vprašanjem letos spopadla
Univerza v Ljubljani. Podjetnika Blaž Branc in Matej
Kalan sta spregovorila o
novi podjetniški realnosti,
predvsem na področju storitev in turizma, ki jih je
epidemija močno prizadela.
Poudarila sta velik pomen
digitalizacije kot nujnega

procesa razvoja gospodarstva, pri čemer so v prednosti podjetja in panoge, ki so
ta proces začele še pred
izbruhom epidemije.
Strokovnjaki so opozorili
tudi na pozitivno plat zahtevnega leta, ki ga je zaznamovala pandemija. Ta je po
njihovih besedah pospešila
digitalno in zeleno transformacijo gospodarskega in
dr užb eneg a živ ljen ja.
Smernice, ki so prej živele
zgolj v strategijah in programskih dokumentih, so
postale realnost. Prav tako
je epidemija covida-19 razgrnila možnosti in pozitivne učinke dela od doma, ki
so ga prej v slovenskem
prostoru uporabljala redka
podjetja.
Zbrani na virtualnem posvetu so se poslovili z mislijo,
da mora celotna družba
izkoristiti in nadgraditi dobre prakse, naučene v letošnjem letu, ter se pripraviti
na nove epidemije in druge
zahtevne izzive prihodnosti.

Branju prijazna občina
Mestna občina Kranj še naprej ostaja branju prijazna občina.

PROJEKT »V MOZAIKU JE POMEMBEN VSAK KAMENČEK«
OOZ Kranj je decembra 2020 uspešno pridobila projekt »V MOZAIKU
JE POMEMBEN VSAK KAMENČEK«. Projekt se bo izvajal v letu 2021 in
sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje
zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« in 8.3.1. specifičnega cilja
»Podaljšanje in izboljšanje starejših, vključenih v ukrepe«.
Gre za pilotni projekt razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih
mest, ki bo na ravni države služil tudi kot primer dobre prakse.

Želimo vam vesele božične praznike
v krogu vaših najbližjih
in srečno ter uspešno v letu 2021.
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!

Kranj – Združenje splošnih
knjižnic, Skupnost občin
Slovenije in Ministrstvo za
kulturo so Mestni občini
Kranj podaljšali naziv branju prijazna občina za tri leta.
"V svoji prijavi ste izkazali
nadaljevanje ustvarjalnega
in spodbudnega odnosa do
knjige in branja ter zavedanje, kako pomembna je vloga lokalne skupnosti pri
spodbujanju bralne kulture
in bralne pismenosti," so
zapisali v obrazložitvi.
Naziv branju prijazna občina, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne
pismenosti in kulture, je na
novo prejelo osem občin.
Od leta 2017 si je skupaj
naziv zagotovilo 46 občin.
Ta je veljaven tri leta, po tem
obdobju pa prejemnica
naziva strokovni komisiji
ponovno predstavi rezultate
na tem področju. Letos so
nazive za naslednja tri leta
podaljšali 13 občinam. Med
njimi je tudi Mestna občina
Kranj (MOK).
"V občini se trudimo čim
bolj poglabljati bralno kulturo med občankami in občani v sodelovanju z organizacijami in društvi, ki izvajajo
projekte s področja branja,
za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Knjiga je okno v
svet. Listina, s katero se
občina ponaša, je lepa potrditev našega poslanstva, ki
ga izpolnjujemo v odnosu

Slavnostnega dogodka ob podelitvi nazivov letos zaradi
epidemije ni bilo. Prejemnice naziva so listine prejele po
pošti.
do besede, knjige in kulture," je povedal župan Matjaž
Rakovec.
Občine so pomemben dejavnik pri spodbujanju branja.
V času epidemije, omejenih
stikov in gibanja ravno branje ter dostop do knjig in
spletnih gradiv omogočata

kakovostno preživljanje časa
ter izobraževalne procese na
daljavo. Knjižnice, kulturne
in druge institucije v posameznih lokalnih skupnostih
so se v tem času izkazale še
za posebno pomembne, so
zapisali v sporočilu za javnost podeljevalci listine.
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V Prešernovem svetu
Letošnji Ta veseli dan kulture je bil v Gorenjskem muzeju zelo poseben. Kljub zaprtju muzejskih prostorov zaradi epidemije je za stenami prvega
nadstropja Prešernove hiše v Kranju več mesecev nastajala nova stalna razstava o Francetu Prešernu.
Gašper Peternelj,
Gorenjski muzej
Kranj – Uradno odprtje 3. decembra, točno na 220. obletnico pesnikovega rojstva,
smo pripravili na spletu in
prav za to priložnost posneli
otvoritveni video (www.gorenjski-muzej.si).
Poteze nove stalne razstave
so bile zarisane že pred letom, ko smo ob koncu novembra 2019 odprli novo
razstavo v prenovljeni Prešernovi rojstni hiši v Vrbi.
Izhodišča za razmišljanje o
pesniku pa so bila popolnoma drugačna. V Vrbi je preživel osem let otroštva, v
Kranju pa dočakal svojevrstno romantično usodo.
Obtežen z neuresničenimi
hrepenenji je končno doživel karierni uspeh in na
šesto prošnjo dobil svojo advokaturo. V Kranj se je preselil s sestro Katro in Smoletovim sinom Andrejem
Rudolfom. Za bivanje in
delo je od trgovca Mayerja
najel celo prvo nadstropje
hiše na današnji Prešernovi
7. Prav v tem obdobju leta
1846 je v cenzuro in tisk oddajal zbirko Poezije, svoje
življenjsko pesniško delo,
še danes ideal slovenskega
pesništva. Ko je 8. februarja
1849 umrl in so ga dva dni
kasneje pokopali na kranjskem pokopališču, je Kranj
postal Prešernovo mesto.
Za čaščenje kulta osebnosti
je mesto spominjanja izjemnega pomena. Po drugi
svetovni vojni so celo načrtovali, da bi pesnikovo truplo izkopali in ga prenesli v
Vrbo, vendar so naposled

V Prešernovi hiši je nova stalna razstava o Francetu Prešernu. / Foto: Ariana Furlan Prijon
idejo opustili, kranjsko pokopališče pa leta 1952 preuredili v Prešernov gaj.
Da je Kranj ostal Prešernovo
mesto, je zaslužen predvsem Črtomir Zorec, navdušen prešernoslovec, ki je že
pred vojno začel zbirati obsežno dokumentacijo in
predmete, povezane s pesnikom, ter jih 8. februarja
1964 predstavil na prvi stalni razstavi v Prešernovem
spominskem muzeju, v prav
tistih prostorih, kjer je pesnik živel.
Kljub odkupu Prešernove
hiše v Vrbi leta 1939 je prostor, ki je celostno predstavljal pesnikovo podobo,
ostal v Kranju. Zadnjo stalno razstavo je leta 2001 pripravila zdaj že pokojna kustosinja Beba Jenčič, ki je v
muzeju nasledila prav Zor-

ca. Jenčičeva je v Kranju začela predstavljati tudi umetnike Prešernove nagrajence, s čimer je nakazala pomemben poudarek razvoja
kranjske kulture. Leta 2000
je sicer stekla celovita prenova Prešernove hiše, tako da
smo ob tokratni priložnosti
od stavbne prenove obnovili
le pode in okna, osvežili pa
smo tudi stenske poslikave.
Nova razstava o Francetu
Prešernu pripoveduje na nekoliko drugačen način. Bistvena ideja je bila večplastno povezati poezijo s pesnikovim življenjem in njegovim doživljanjem družbe
ter prikazati, kako aktualen
je pesnik še danes. Razstava
ne razkriva Prešerna skozi
kronološko pripoved, ampak poudarja najpomembnejša poglavja življenja in

poezije. Ta nam pesnika približajo na eni strani kot pesnika intime in ljubezni,
začetnika slovenske romantike, ključne literarne osebnosti sredine tridesetih let
19. stoletja ter na drugi kot
največjega pesnika slovenskega jezika, s katerim je dr.
Janez Bleiweis (urednik časopisa Novice, kasneje imenovan za očeta naroda) desetletje kasneje dokazoval
umetniško zmožnost slovenskega jezika, ko se je zavest o narodni identiteti skozi slovenščino širila v vse
pore družbe širšega slovenskega ozemlja. Omenjenim
vsebinskim poudarkom
smo namenili Katrino in
Andrejevo sobo. V obeh sobah so prikazani najzanimivejši predmeti in dokumenti, ki jih hranimo v Gorenj-

skem muzeju (izvod Poezij,
Kranjske čbelice, Ilirskega
lista ...). Arhitekturna oblikovalka Ariana Furlan Prijon je
zanje v Katrini sobi zasnovala kolonado petih vitrin –
stebrov s preklado, da tudi
oblikovno namigujejo na pesnikovo vez z antiko. Iluzija
se ponovi tudi v Andrejevi
sobi. Prešeren se je namreč
tako v pesniških oblikah kot
vsebini pogosto navezoval
na antiko in antično mitologijo. Idejo pesnika lavreata
smo simbolno izpostavili v
obliki okroglega stebra, v katerega je položen originalni
izvod Poezij, odprtih na strani, kjer je Magistrale. S Sonetnim vencem je Prešeren
stopil na sam vrh evropske
ljubezenske poezije.
Poleg likovnih del iz zbirke
Gorenjskega muzeja je razstavo likovno in dramaturško obogatil vsestranski
umetnik Andrej Štular. Simbolni jezik njegovih risb večplastno naslavlja lik Prešerna in poglablja doživljanje
izpostavljenih pesmi: Zdravljica, Krst pri Savici, Pevcu,
Sonetje ... Razstava namreč
obiskovalca venomer znova
usmerja k branju, razumevanju in premišljevanju Prešernove poezije.
Da so vsi vizualni elementi
smiselno povezani v harmonično prepleteno celoto, je
zaslužen grafični oblikovalec Dušan Grobovšek.
Prešernova spalnica in pisarna ostajata opremljeni z
izvirnim pohištvom. Omara, predalnik z mrtvaškim
prtom, miza s stoli, postelja,
pisalna miza in omara za sodne spise ponujajo vtis ži-

vljenjskega in poklicnega
miljeja, v katerem je pesnik
bival zadnji leti. Spalnico
popestrita spalna srajca in
spodnje hlače, ki jih je prav
za razstavo po zgodovinskih
virih oblikovala kostumografinja in Prešernova nagrajenka Bjanka Adžić Ursulov.
Spremembo je doživel tudi
predprostor pisarne, kjer sta
delovala pisarja Andrej Rudolf in Primož Soklič. Na
eni strani je umetnica Maruša Štibelj v kolaž ujela pomembne elemente pesnikovega kulta, na drugi pa so
predstavljeni največji slovenski pesniki – Prešernovi
nagrajenci. Ti kot Prešernovi nasledniki opominjajo, da
bistvo slavljenja največjega
pesnika ni v vseh kultnih
zgodbah, ampak predvsem v
poeziji, ki jo je ustvaril. Ravno zato je tudi uvod v razstavo v nekdanji kuhinji – multimedijska projekcija pesnikove podobe – opomin, da si
je vsaka zgodovinska doba
ustvarila svojo predstavo o
Prešernu.
Da bi z novo razstavo nakazali smer, kako želimo v prihodnje v Prešernovi hiši aktivno prispevati h kulturni
podobi Prešernovega mesta,
smo stalno razstavo občasno
razširili še v galerijske prostore v pritličje. Predstavili
smo pesmi Prešernovih nagrajencev, ki jim družbo delajo likovne podobe prav
tako nagrajenih umetnikov,
ki smo si jih za to priložnost
izposodili iz Galerije Prešernovih nagrajencev. Po epidemiji srčno vabljeni na
obisk!

in si želite vsaj malo lepega
in dobrega. Vsem, ki ste obiskali Kranj, se najlepše zahvaljujem. Zahvaljujem se
tudi vsem ponudnikom, ki
se na takšen ali drugačen
način še vedno trudite oziroma borite za obstanek. Naj

bo novo leto za vse nas nova
priložnost …
Skupaj z ekipo Zavoda za
turizem in kulturo Kranj
vam želim srečno in zdravo
novo leto in naj vaša srca
ostanejo odprta za vse, kar
nam prihaja lepega naproti!

Naj vaša srca ostanejo odprta
Klemen Malovrh
Kranj – Ko sem prevzel vodenje Zavoda za turizem in
kulturo Kranj, sem si za
glavni cilj zadal Kranj postaviti ob bok vsem večjim turističnim destinacijam v Sloveniji, kjer se turisti na svoji
poti z veseljem ustavijo in
kjer tudi domačini s turizmom radi živijo. A kmalu
po prevzemu vodenja je prišel še drugi val epidemije, ki
je krizo v turističnem gospodarstvu še poglobil. A odlična ekipa na področju turizma se ne da! Pridno razvijamo nove, atraktivne produkte in iščemo nove poti za še
uspešnejše sodelovanje s
ponudniki. Prav tako nam je
s prireditveno ekipo zavoda
uspelo izpeljati odlično obiskano Prešerno poletje v
Kranju in napeli smo vse
sile, da je mesto v decembru

Klemen Malovrh / Foto: Primož Pičulin

čim bolj praznično. Zato
sem na to obdobje začel gledati pozitivno, ne le kot težavno, ampak kot obdobje
novih priložnosti. Skupaj z
Mestno občino Kranj smo
se že lotili pisanja nove strategije za turizem. V turizmu
bomo postavili temelje za
prihodnja leta, ki bodo uspešno reševali krizo po epidemiji in bodo tudi sledili novim svetovnim turističnim
smernicam, ki prihajajo zaradi njenih posledic. Pri
snovanju strategije računam
tudi na vašo pomoč, saj si
želim dokument, s katerim
se strinjamo vsi.
Vesel sem, ko vidim, koliko
ljudi je obiskalo praznično
okrašeno mesto. Dalo mi je
misliti, da tudi vi kljub maskam, ki jih morate nositi,
in kljub razdalji, ki jo morate držati drug do drugega, v
sebi nosite pozitivne misli
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Prireditve
Dogodkovnik
Januar

Na ogled zvonika

Uganka meseca, Spletni dogodek – Mestna knjižnica Kranj

Mogočen zvonik cerkve sv. Kancijana in tovarišev bo v novem letu prvič odprt tudi za obiskovalce.

Pravljična sredica, Spletni dogodek – Mestna knjižnica Kranj

Urša Erjavc

Pravljičarja Bojana lahko srečate tudi na spletni strani modripes.si,
kjer bo vaše otroke razveselil s pravljicami. Prisluhnite mu in pozorno
opazujte. Mogoče se bo prikazal celo Modri pes.

Kranj – Obnova notranjosti
več kot šestdeset metrov
visokega zvonika se je začela
letos, obiskovalci pa se bodo
že prihodnje leto lahko po
strmem stopnišču povzpeli
nad obnovljene zvonove in
stopili na razgledno ploščad,
ki z višine štirideset metrov
nudi veličasten razgled nad
mestom. Iz zvonika seže
oko tudi na Triglav, Stol ter
Grintavec, na glavne vršace
slovenskih gorovij.
Cerkev sv. Kancijana in
tovarišev predstavlja najbolj
prepoznavno zgradbo v
mestni veduti. Gre za enega
najpomembnejših spomenikov gotskega stavbarstva na
Slovenskem, ki je bil pozneje za vzor zgrajenim cerkvam v Radovljici, Škofji
Loki in Cerknici. Gradnja
cerkve, ki stoji na mestu starejše iz šestega stoletja, je
potekala v nemirnem 15.
stoletju.
Cerkev so skozi stoletja popravljali in dopolnjevali, današnjo obliko pa je dobila v 18.
in 19. stoletju. Velika arhitekturna mojstrovina Kranja
se je v zadnjih letih temeljito
obnavljala. Zadnji obsežnejši
statični posegi, ki so ustavili
razpiranje sten, so bili med
letoma 1998 in 2000. Istoča-

Sreda, 6. januar
Predavanje – Na zdravje: Ali še znamo pravilno očistiti zobe,
ob 18.00, Spletni dogodek – Mestna knjižnica Kranj
Večina med nami se spomni rednih obiskov zobozdravnika v osnovni
šoli. Se spomnite tudi rožnatih tabletk, ki so določale, ali boš dobil
zajčka ali črva? Zobozdravstvena vzgoja in preventiva se v šoli izvajata še danes, vendar na nekoliko drugačen način in z drugačnimi pripomočki.

Četrtek, 7. januar
Jezik v Švici in priprava na mednarodne izpite v nemščini (obvezna
predhodna prijava), ob 19.30, Švicarska šola

Petek, 8. januar
Stražiška tržnica, ob 17.00, Baragov trg

Sobota, 9. januar
Sobotni sejem, ob 8.00, Glavni trg

Sreda, 13. januar
Literarno ozadje: Miha Šalehar, ob 18.00, Spletni dogodek – Mestna
knjižnica Kranj

Foto: Jošt Gantar

Na otroškem portalu Modri pes lahko vsak mesec rešujete novo uganko. Reševanje je namenjeno otrokom do 10. leta starosti. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli nagrado.

Cerkev sv. Kancijana in tovarišev je najbolj prepoznavna zgradba v mestni veduti.
sno je bilo obnovljeno ostrešje in zamenjana kritina na
cerkvi in zvoniku. V letih
2004 do 2010 pa so bila izvedena še obsežna restavratorska dela v cerkveni ladji in
njeni opremi.
Lahko se pohvalimo, da je to
edina cerkev v Sloveniji, ki se

ponaša s petimi zvonovi v
vrsti ter jeklenim zvonom, ki
služi kot zvon navček. Gotovo ste že slišali, da zvonovi
drugače zvenijo, saj so v vseh
nameščeni mehko kovani
kemblji primernih tež, kar
omogoča mehkejše udarce.
Z obnovo kulturnega spome-

nika in odprtjem zvonika bo
mesto bogatejše za nadvse
zanimivo turistično atrakcijo, ki bo zagotovo navdušila
tako domače kot tuje obiskovalce. Ob tem gre zahvala
tudi sedanjemu župniku dr.
Andreju Nagliču, ki bo omogočil odprtje zvonika.

Nasvet za izlet: Posestvo Brdo
Zeleni biser obiskovalce navdušuje s prostranimi gozdovi, travniki, jezeri, aristokratskim pridihom
bogate zgodovine in še čim.
Eva Pirnat

Sobota, 16. januar
Sobotni sejem, ob 8.00, Glavni trg

Četrtek, 21. januar
Kviz znanja, ob 19.00, Spletni dogodek – Mestna knjižnica Kranj
Štiričlanske ekipe bodo odgovarjale na vprašanja z osmih področij:
zgodovina, geografija, znanost, šport in igre, življenjski slog, mediji,
kultura in zabava. Tekmuje največ trideset štiričlanskih ekip. Zberi
ekipo in preizkusi svoje znanje!

Sobota, 23. januar
Sobotni sejem, ob 8.00, Glavni trg
V sobotnih dopoldanskih urah bo potekala tržnica z raznolikimi ponudniki domačih proizvodov.

Sobota, 30. januar
Sobotni sejem, ob 8.00, Glavni trg

jahali prijaznega lipicanca.
Ljubiteljem kolesarjenja
podarite bon S kolesom po
brdskih jezerih. Doživetje
vključuje dvourno kolesarjenje z vodnikom ob jezerih v
parku in lovišču za dve osebi,
brdski cekar z Okusi Brda in
lokalnimi dobrotami.
Prav nekaj posebnega pa je
zagotovo Noč v brdski divjini. Gostje tako lahko prvič
prespijo sredi brdskega

gozda v brunarici pri petem
jezeru, ki prej ni bila na
voljo za nočitve in stoji na
ločenem delu posestva.
Doživetje za dve osebi
vključuje nočitev v edinstveni koči, domačo večerjo,
prigrizek, steklenico vina in
zajtrk iz domačih in lokalnih dobrot.
Ostala doživetja in rezervacije najdete na spletni strani
Brda pri Kranju.

Foto: arhiv JGZ Brdo

Ko razmišlja, piše, debatira z radijskim poslušalstvom ali nasploh s
publiko, je samosvoj. Je Mihi, ki ima svoje mnenje, ki zna zbezati tudi
mnenja drugih, pa tudi če gre za banalno vsakdanje zadeve. Pravzaprav zanj ni nič banalnega; je le radovednost, novinarsko-voditeljska
žilica, skozi katero vedno in povsod utripa. Zato je poseben in samosvoj. Miha Šalehar. Tokrat na drugi strani mikrofona. Sprašuje in z
njim polemizira Darja Groznik.

Brdo – Posestvo Brdo je od
središča Kranja oddaljeno le
nekaj minut vožnje. Deli se
na dva dela: grajski Park
Brdo in gozdnato Lovišče
Brdo, kjer je na skoraj 430
hektarih urejen naravni
rezervat za živali. Ne preseneča dejstvo, da je celotno
posestvo zaščiteno kot kulturni spomenik državnega
pomena. Zaradi bogate flore
in favne, ki ga uvrščata med
ekološko pomembna območja, pa spada tudi pod varovano območje Natura 2000.
Park Brdo je za obiskovalce
odprt vse dni v letu, ko na
posestvu ni protokolarnih
dogodkov. Vstopite v oazo
miru in se sprehodite med
drevoredi in jezerci. Ustavite se pri lipicancih, čebelnjaku, oranžeriji ali dragoceni
kiparski zbirki. V nekdanji
grajski pristavi je Kavarna
Zois, ki vam svoje dobrote
ponudi za s seboj.
Z doživetji Parka Brdo pa od
zdaj naprej lahko razvajate
tudi svoje najdražje! Izbirate
lahko med osmimi darilnimi boni, ki so lično zaviti v
slastno čokolado. Podarite

jim letno vstopnico za Park
Brdo, s katero bodo vaši najdražji lahko izkusili lepote
parka v vseh letnih časih.
Kulinarično doživetje Piknik košarica bo vaše najdražje razvajalo z brdsko kulinariko in lokalnimi dobrotami, ki jim piko na i doda še
prelep ambient parka.
Otroci bodo še posebej veseli
Doživetja z lipicancem, kjer
bodo spoznali, krtačili in

Ne glede na letni čas je obisk Posestva Brdo odločitev, ki je ne boste obžalovali.
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Zanimivosti

Sladko razvajanje kranjskih mojstric
Januar navadno ni najbolj "sladek" mesec, saj se na seznamu novoletnih zaobljub velikokrat znajdejo takšne in drugačne odpovedi sladkim pregreham.
Eva Pirnat
Kranj – Mislim, da se vsi
strinjamo, da je za nami posebno leto, polno izzivov.
Zakaj torej novega leta ne bi
začeli drugače? Brez odpo-

izdelavo jedilnih figuric pridobivala v Londonu, saj v
Sloveniji takšno izobraževanje ni bilo mogoče. Njene
neverjetne kreacije so opazile številne slovenske revije,
oddaje in tudi znani obrazi.

Zakaj torej novega leta ne bi začeli drugače?
Brez odpovedovanja in omejevanja. Novo leto
zajemimo z veliko žlico in se prepustimo malim
užitkom, tudi sladkim. V Kranju in njegovi
okolici najdemo ogromno "sladkih" kotičkov in
izurjenih rok, ki pripravljajo nebeške sladice.
vedovanja in omejevanja.
Novo leto zajemimo z veliko
žlico in se prepustimo malim užitkom, tudi sladkim.
V Kranju in njegovi okolici
najdemo ogromno "sladkih"
kotičkov in izurjenih rok, ki
pripravljajo nebeške sladice.
Danes vam predstavljamo
tri, vsak ima svojo zgodbo in
odlično ponudbo.
Sweet art by Špela je luč sveta ugledala leta 2012. Špela
Peternelj je svoje znanje za
zahtevno oblikovanje tort in

Torte in sladice izdelane po
naročilu. Izbirate lahko med
različnimi okusi tort, cupcakesov, cakepopsov, cakepopsiclov, mini pit, makronov
in donutsov. Poleg bogate
ponudbe sladic Špela svoje
obširno znanje danes predaja naprej tudi v obliki delavnic.
Nataša Mohar je že kot
majhna deklica uživala v
peki, vendar je na vprašanje,
kaj bo, ko bo velika, vedno
odgovorila, da bo ambasa-

dorka. Leto po gimnaziji se
je odpravila v ZDA na izpopolnjevanje angleškega jezika. Ker pa gre usoda svojo
pot in nas vedno pripelje
točno tja, kjer moramo biti,
je Nataša v New Yorku poleg
šolanja delala v slaščičarni
in obiskovala šolo za izdelovanje tortnih dekoracij, kar
je ponovno vzbudilo ljubezen do peke. Otroške sanje
so se ji uresničile z odprtjem Kraljevega mignona.
Veliko truda in trdega dela
je bilo potrebnega, vendar
imajo Natašine sladice danes ogromno oboževalcev!
Sladkim dobrotam piko na i
dodaja Natašin mož Zaid M.
T. Mustafa. Uveljavljeni in
priznani kuharski mojster je
z Bližnjega vzhoda prinesel
svežo energijo ter znanje in
izkušnje iz hotelov visoke
kategorije. V Kraljevem mignonu lahko naročite torte
za posebne priložnosti ali pa
se v njihovi kavarni posladkate z dnevnim izborom tort
in drugih sladkih dobrot.
Hana Kotar ustvarja pod
blagovno znamko Mama

V Kranju in njegovi okolici najdemo ogromno "sladkih" kotičkov in izurjenih rok, ki
pripravljajo nebeške sladice.
Paula. Hana je že od otroštva rada ustvarjala in si izmišljala recepte za nove sladice. Mama Paula je bila tista, ki je Hano naučila,
kako se speče potica, zavitek in druge dobrote. Prav

zaradi nje je Hana dobila
veselje do ustvarjanja v kuhinji. Zato se je tudi odločila, da svojo blagovno znamko poimenuje po mami
Pauli. Hana iz naravnih sestavin ustvarja unikatne in

ročno izdelane čokoladne
izdelke. V spletni trgovini
so na voljo mlečne in temne
čokolade, choco ami, suhe
fige s čokolado, bombonjere, lizike ter personalizirane čokolade.

OGLASNO SPOROČILO / GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA, KIDRIČEVA 65, KRANJ

Razvijanje kompetence podjetnosti pri dijakih
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se dijaki izobražujejo v programih: gimnazija, ekonomska gimnazija in športni oddelek ekonomske gimnazije.
Pandemija je v naša življenja pri
nesla mnoge spremembe. Spo
znali smo, da bomo morali biti v
prihodnosti še mnogo bolj fle
ksibilni, kot smo bili do sedaj, za
kar je treba imeti veliko znanja,
predvsem splošne razgledano
sti. O poklicih prihodnosti je v
današnjih hitro se spreminjajo
čih in negotovih časih težko go
voriti, a z gimnazijsko izobrazbo
so mladim v življenju na voljo
poti, ki vodijo v katerikoli poklic.
Pri dijakih je treba tudi v času
izobraževanja na daljavo razvija
ti njihova močna področja. Mla
dostnike življenje z osiromašeni
mi socialnimi stiki bolj prizade
ne kot odrasle, zato je pomemb
no, da jim učitelji pomagamo in
jih motiviramo. Skupaj moramo
tudi na daljavo razvijati kompetence prihodnosti in mehke
veščine, ko so: timsko delo, re
ševanje konfliktov, prilagodlji
vost, ustvarjalno in kritično raz
mišljanje, etična presoja, poga
jalske spretnosti, komunikacija,
delo z ljudmi, čustvena inteli
genca …, ki so nepogrešljive v
današnjem svetu in bodo odlo
čilne, ko bodo današnji dijaki is
kali službo. Predvsem je treba
mlade spodbujati k odkrivanju
priložnosti okrog sebe in jim vli
vati samozavest, da tudi sami
lahko ustvarijo kaj novega.
Na GFP namenjamo velik pou
darek razvijanju kompetence
podjetnosti, in to ne samo na
ekonomski gimnaziji, ampak
tudi gimnaziji. V programu eko
nomska gimnazija je možnosti

so vodili pogovor, so imeli na za
ključni prireditvi dogodka mo
žnost srečati predsednika drža
ve gospoda Boruta Pahorja v
predsedniški palači v Ljubljani.
Tematika in izbrani gost za janu
arsko srečanje pa se usmerjata
na vpliv in možnost razvoja mla
dih v Evropski uniji.
Šolski in obšolski projekti, ki jih
dijaki Gimnazije Franceta Pre
šerna v času šolanja srečujejo, so
v teh časih izvedeni na virtualen
način. Onemogočeni so jim ne

Dijaki pripravljajo poslovne modele, arhiv GFP
za razvoj te kompetence veliko
pri pouku podjetništva, zato ta
pouk poteka tudi »izven učilni
ce« in vanj vnašamo konkretne
probleme in izzive podjetnikov.
Pri tem sodelujemo s SPIRITOM,
Fakulteto za organizacijske
vede, Mestno občino Kranj, Ko
vačnico, Obrtno zbornico in
mnogimi podjetji.
Pri podjetniških projektih radi
sodelujejo tudi dijaki splošne
gimnazije, pogosto tudi osnov
nošolci. Prednosti enega ali dru
gega programa – gimnazije in
ekonomske gimnazije – so na
Gimnaziji Franceta Prešerna na
voljo vsem dijakom, ker imamo
oba programa. Za ekonomsko
gimnazijo je značilno, da ima v
predmetniku ekonomijo, podje
tništvo in poslovno informatiko,
predmete, ki dajejo v sodob
nem svetu nepogrešljiva znanja
in spretnosti, v programu ni fizi
ke, pa tudi biologije in kemije je
manj. Gimnazijski program s
svojo širino in splošnostjo spod

buja ustvarjalnost, znanja, spo
sobnosti in druge osebnostne
lastnosti, potrebne za uspeh v
poklicu in življenju. Programa se
v marsičem prepletata in oba
zaključita s splošno maturo.
Na GFP smo tako že na začetku
šolskega leta v sodelovanju s
SPIRIT Slovenija organizirali de
lavnice Mladim se dogaja 2020,
na katerih smo s podjetniško
miselnostjo želeli opolnomočiti
tudi gimnazijce. Dijaki so se nau
čili razvijati poslovne ideje in
modele vse od začetka priprave
prototipa in »pichanja« idej do
predstavitve in javnega nasto
panja. Ekonomski gimnazijci pa
so svoje znanje nadgrajevali in
poslovne ideje iskali v Kovačnici,
Podjetniškem inkubatorju Kranj.
Ravno tako smo s pomočjo
agencije Spirit Slovenija in pro
jekta Mladim se dogaja v sep
tembru organizirali Startup vikend, kjer so učenci in dijaki
skupaj aktivno iskali poslovne
ideje. Pri projektu smo sodelova

li z učenci Osnovne šole France
ta Prešerna, Osnovne šole Matije
Čopa in Osnovne šole Predoslje.
Vertikalno povezovanje udele
žencev v vzgoji in izobraževanju
prinaša tako za učence, dijake
kot tudi študente veliko dodano
vrednost, zato na GFP radi sode
lujemo s podjetniškimi krožki na
osnovnih šolah in tudi s fakulte
tami. S Fakulteto za organizacij
ske vede sodelujemo že mnogo
let v projektu Case study, kjer
izbrani podjetnik dijakom pred
stavi konkreten problem svoje
ga podjetja, dijaki pa pripravijo
rešitve problema in jih čim bolj
prepričljivo predstavijo podje
tniku. Tudi v januarju 2021 bodo
naši dijaki sodelovali pri virtual
nem Case studyu. V projektu
NEFIKS pa dijaki debatirajo na
izbrano aktualno tematiko z
znanim gostom. V letu 2020
smo o temi »Prihodnost je pred
domačimi vrati« debatirali s
kranjskim županom gospodom
Matjažem Rakovcem. Dijaki, ki

posredni stiki z gospodarstveni
ki in podjetniki, a se zelo trudijo,
da znanje podjetnosti nadgraju
jejo s čim kakovostnejšimi po
djetniškimi idejami, ki jih razvija
jo s poslovnimi načrti, ki jih
pripravljajo doma. Želimo si, da
bi njihove predstavitve že lahko
spremljali v šoli in da dijakom ne
bo treba svojih prodornih idej
predstavljati na daljavo, saj
mnogi prav s svojo osebno
energijo svoji poslovni ideji dajo
pravo vrednost.
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Glasbene čestitke KLG je zgodba
V Glasbeni šoli Kranj so letos z več dogodki, velikim koncertom in novimi
skladbami načrtovali praznovanje 111-letnice šole. Praznovanje je sicer
odnesla epidemija, kranjska glasbena mladež pa nas bo v teh dneh na
spletu vendarle razveseljevala – s kolednicami.

Pri Layerjevi založbi je izšel zbornik z naslovom Zgodba o KLG.
Devetindvajset sopotnikov te za popularizacijo raznovrstne glasbe v Kranju
in tudi širše pomembne združbe mladih ljudi je vanj zapisalo svoje
spomine na čas pred štirideset in več leti.

Tokrat Tuba božički za spomin, naslednje leto pa zopet v živo / Foto: GŠ Kranj

Kranj – Zadnja leta je v prostorih Glasbene šole Kranj
in na drugih priložnostnih
koncertnih prizoriščih, od
zunanjih odrov, stolpa Škrlovec, kulturnih oziroma
krajevnih domov v Stražišču
in na Primskovem do velike
dvorane na Brdu, od konca
novembra in ves december
vselej kar vršalo od dobre
glasbe. Različni orkestri,
komorni sestavi, Tuba božički, mladi pevci …, praznične dni so imela tudi naša
ušesa. Učenke in učenci
glasbene šole pa tudi njihovih učitelji so želeli pokazati, kaj so počeli jeseni. Letos
so še posebno slavnostno
načrtovali dogodek ob
111-letnici šole. In od načrtov ni ostala le črta, nasprotno: spomine na decembrsko
glasbeno dogajanje prejšnjih let nam ponujajo v virtualni obliki na spletu.
"Zagotovo si nihče ni predstavljal, da bosta letošnje
leto in predvsem december

tako drugačna od preteklih.
Delo z učenci poteka na daljavo, druženja so prepovedana, lučke v mestih so sicer
prižgane, a vrvež, ki smo ga
bili vajeni ob decembrskih
večerih, ni enako radosten.
Na naši glasbeni šoli ni koncertov, ki bi potekali v dvoranah s prekipevajočo in
ustvarjalno mladežjo na
odru … A močno verjamemo, da tudi vse to enkrat
spet bo!" je ob aktualni situaciji v obžalovanje in hkrati
spodbudo povedala ravnateljica Glasbene šole Kranj
Petra Mohorčič.
Da bi lažje prebrodili te
nenavadne dni, vse ljubitelje
glasbe želijo spomniti na
koncerte učenk in učencev,
ki so zazveneli v preteklih
letih. Med 15. in 24. decembrom bodo tako vsak dan ob
16. uri z vami delili pozitivno sporočilo: Glasba nas od
nekdaj razveseljuje in povezuje – naj bo tako tudi v teh
dneh! Nastope bodo objavljali na spletni strani Glasbene šole Kranj, na njihovem

profilu na Facebooku in
kanalu na Youtubu. Za prvi
teden predvajanj so izbrali
koncert Koledovanje z GŠ
Kranj, ki so ga z učenci vseh
orkestrov, pevskega zbora,
petja in glasbene pripravnice izvedli decembra pred
dvema letoma v dvorani
Kongresnega centra na
Brdu. Vsak orkester si je
izbral eno kolednico, ki jo je
nato prav za to priložnost
priredil eden od slovenskih
skladateljev. S petjem so
učenci kolednico najprej
izvedli v originalu, nato je
vsak izmed orkestrov krstno
predstavil njeno priredbo.
Kot so še sporočili iz glasbene šole, bo 23. december
prav poseben dan, saj bodo
predstavili še ''vroče'' izdelke svojih učencev in družin,
ki za vse nas pridno snemajo glasbena voščila. Na predbožični večer pa bodo predvajali še Sveto noč z lanskega božično-novoletnega
koncerta GŠ Kranj, sicer
zadnjega množičnega koncerta pred pandemijo.

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK, GLAVNI TRG 2, KAMNIK

Igor Kavčič

Kranj – Franc Kuzma, sicer
priznani izdelovalec vrhunskih gramofonov, maja 1975
pa med ustanovnimi člani
Kluba ljubiteljev glasbe ali
skrajšano KLG, je v svojih
spominih na KLG med drugim zapisal: "Na prvem koncertu skupine Buldožer v
Delavskem domu v Kranju
smo del zaslužka sporazumno z bendom dali za nakup
piva in kokte in vsak obiskovalec je pri vstopu na koncert dobil pijačo. Mislim, da
je bilo to na božični večer."
Najbrž bi v gornjih besedah
že našli del odgovora na
uvodno vprašanje, kaj je bil
KLG, ki ga je v pogovoru z
živim prenosom po spletu
(kakopak zaradi aktualne
epidemije) konec novembra
v Stolpu Škrlovec novinar
Jan Grilc, ki je v svoji magistrski nalogi na FDV obravnaval prav kranjsko alternativno kulturo, torej tudi
delovanje KLG, zastavil Gojku Bremcu, gonilni sili in
souredniku zbornika Zgodba o KLG. Klub je bil združba mladih navdušencev za
glasbo in avdio tehniko, ki je
organizirala koncerte,
tematske večere, predavanja, oglede koncertov znanih
glasbenikov, obiske festivalov in turnej v tujini, sedem
let pa je v njegovem okrilju
izhajalo tudi glasilo.
Sredi sedemdesetih let je bila
v industrijskem Kranju kar
živahna glasbena scena. Nastopale so skupine, glasba se
je vrtela na plesih na Kokrici,
Primskovem, ob sobotah v
Delavskem domu, kjer je
prevladoval rok. Nekatere
izmed mladih je glasba zanimala tudi globljem smislu,
ne zgolj kot zabava. Prav taki
so se zbrali in ustanovili
KLG. Jan vpraša, ali so se
imeli za hipije, alternativce,
pankerje ali so bili "pridni
fantje in punce"? "Vse našteto," odvrne Gojko: "Govorili
so, da so v zaklonišču med
Globusom in Staro pošto,
kjer smo imeli prostore,
sama mamila, a je bilo daleč
od tega. Največ je bilo gimnazijcev pa tudi iz ostalih šol,
večina bodočih študentov. Za
različne glasbene zvrsti smo
imeli različne sekcije. Poslušali so vse razen narodno-zabavne glasbe.
Ni šlo za klub, v katerem bi z
dejavnostjo služili, pomembno jim je bilo uživati ob
glasbi in priti skozi s "pozitivno nulo". Menda so bili edini organizator v državi, ki je
ob organizaciji koncertov po
odbitju vseh stroškov osemdeset odstotkov zaslužka od
vstopnic namenil izvajalcu,
dvajset pa sebi. "Marko Brecelj in Jani Kovačič sta tako

Foto: Maša Pirc (Layerjeva hiša)

Igor Kavčič

"Pazljivo s to knjigo, v njej je zapisana zgodovina KLG."
(Sourednik zbornika Zgodba o KLG Gojko Bremec v
pogovoru z novinarjem Vala 202 Janom Grilcem)
zaslužila več, kot bi jima mi
lahko plačali," pove Bremec;
in kako so se s pisanjem
pisem po pošti dogovarjali za
nastop reške skupine Paraf.
V klubskih prostorih so imeli
tudi hi-fi opremo in plošče,
za katere so lepo skrbeli.
Velike zgodbe so bile nakupi
teh v tujini.
Skrbno so pripravljali tudi
glasilo, namenjeno glasbi in
mladinski kulturi, če so
začeli s 150 izvodi, so jih
kasneje, ko se je stvar prijela, prodali tudi po šeststo.
Klub je izzvenel sredi osemdesetih let. Nekateri člani
kluba se še vedno občasno
srečujejo, prav vsi so ostali
zvesti zaljubljenci v glasbo.
Gojko Bremec je pri pripravi zbornika s sourednikom
Borisom Bogatajem k sodelovanju povabil nekdanje
vidne akterje kluba, ki so
zapisali svoje spomine.
Med njimi so Franc Kuzma,
Simon Uršič, Marko Jenšterle, Mika Ravnihar, Peter
Smodila, Marko in Samo
Košnik, Aljoša in Matjaž
Grilc, Dino Gojo, Roman
Pavlin, Rado Pretnar, Zoran
Smiljanić, Andrej Štular pa
tudi Andrej Šifrer, Igor Vidmar, Borut Činč, Jani Kovačič, Peter Lovšin, Tomaž
Domicelj, o aktualnem času

o alternativi razmišlja Darči
Kruševac.
V knjigi ne manjka dokumentarnega slikovnega gradiva, fotografij in reprodukcij
plakatov, tu so Smiljanićevi
stripi in zapisi drugih medijev o delovanju KLG ter tudi
o obeleževanju 40-letnice
KLG in dve leti kasneje razstave v Mestni knjižnici
Kranj. Dogodka sta bila dobro obiskana, kar govori samo
po sebi, ali kot v uvodniku
ugotavlja kranjski župan
Matjaž Rakovec, da številni
Kranjčani, ki so danes že v
(poznih) srednjih letih, ne
bodo pozabili, kakšen privilegij je bilo imeti v mestu neko
trdnjavo, kjer je bilo mogoče
slišati aktualno, staro, novo,
avantgardno, še neslišano
glasbo ter se o njej tudi konkretno pogovarjati z bolj
izkušenimi in glasbeno bolj
podkovanimi posamezniki.
"Zbornik korenito zaznamuje glasbeno-kulturno
dejavnost mladih tistega
časa v Kranju in ga širše ter
za vedno ovrednoti kot gibanje, ki ima izjemen vpliv
tudi na kasnejši razvoj glasbene kulture v Sloveniji," je
na zadnje platnice zapisal
Boris Bogataj. Ob branju
Zgodbe o KLG mu lahko le
prikimamo.

Zgodbo o KLG je moč naročiti na spletni strani oziroma v
Layerjevi hiši, ko bo to mogoče. / Foto: Maša Pirc
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Med sliko in besedo
Ob novi stalni razstavi o življenju in delu dr. Franceta Prešerna v prvem nadstropju Prešernove hiše
vanjo z ulice vstopimo v galerijo v družbo Prešernovih nagrajencev iz vrst pesnikov in likovnikov.
Igor Kavčič
Kranj – Vsakoletna decembrska razstava v Galeriji
Prešernove hiše je že tradi-

cionalno v znamenju najbolj znanega prebivalca te
hiše. V Gorenjskem muzeju pripravijo bodisi dokumentarno bodisi likovno ali

druge vrste umetniško razstavo, povezano s pesnikom. Tako je tudi tokrat.
Pogled skozi okno nas deloma že popelje med likovna

Med likovniki in pesniki, Prešernovimi nagrajenci / Foto: Igor Kavčič

dela in pesmi, žal pa je
vstop v galerijo javnosti zaradi epidemije še vedno
onemogočen.
Že na novi stalni razstavi so
sobo pomočnikov v Prešernovi odvetniški pisarni,
obeh pisarjev Andreja Rudolfa in Primoža Sokliča,
namenili tudi pesnikom,
Prešernovim nagrajencem,
spodaj v galeriji pa jih tokrat
družijo z likovnimi ustvarjalci. "Ti predstavljajo živo
vez s Prešernom, saj v kulturnem smislu nekako veljajo za njegove naslednike. Da
bi ta del zares poudarili,
smo jim ob odprtju stalne
postavitve namenili tudi občasno razstavo v galeriji v
pritličju," pojasnjuje avtor
koncepta postavitve Gašper
Peternel in dodaja: "Želeli
smo na karseda izčiščen način ujeti idejo pravzaprav
obeh razstav, tako stalne kot
občasne, da je v središču
Prešernove hiše tokrat res

Zanimiva postavitev sega tudi v kletno galerijo. / Foto: Igor Kavčič
poezija. Da obiskovalca obrnemo k poeziji. Brez nepotrebnih dodatkov in pojasnil."
Razstavljena likovna dela vrhunskih umetnikov, lahko
bi rekli slovenskih klasikov
dvajsetega stoletja, je muzeju posodila Galerija Prešernovih nagrajencev, v kateri
je zelo bogata zbirka del prejemnikov te nagrade. V galeriji lahko občudujemo dela
Maksima Gasparija, Rika
Debenjaka, Maksima Sedeja, Lojzeta Spacala, Iveta Šubica, Gabrijela Stupice, Marjana Pogačnika, Bogdana
Borčića, Štefana Planinca,
Staneta Kregarja in drugih.

Motivika del je bodisi povezana s Prešernom bodisi abstraktna.
Med slikami in tudi v prostoru so na panelih predstavljene pesmi, katerih izbor
je tako kot likovna dela pripravil Peternel. Gre za 26
pesnikov, Prešernovih nagrajencev, med njimi so:
Tone Pavček, Matej Bor,
Veno Taufer, Lojze Krakar,
Mile Klopčič, Niko Grafenauer, Edvard Kocbek, Ciril
Zlobec, Miroslav Košuta in
drugi. Za vizualno zelo
učinkovito postavitev je zaslužen slikar Marko Tušek,
ki je galerijo spremenil v
pravi umetniški ambient.

OGLASNO SPOROČILO

Novoletne zaobljube gorenjskega KARIERNEGA PLACA

BSC Poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

OB KONCU LETA SE NAVADNO OZREMO NAZAJ, NAREDIMO INVENTURO PRETEKLEGA LETA IN SE ZAOBLJUBIMO PRIHAJAJOČEMU.
VEČ TELOVADBE, UČENJE FRANCOSKEGA JEZIKA, VEČKRAT POMAGAM DRUGIM, OD ZDAJ NAPREJ ŠPARAM IN JEM SAMO ŠE TEMNO
ČOKOLADO, JE LE NEKAJ KLASIČNIH NOVOLETNIH ZAOBLJUB, KI NAM DAJEJO UPANJE, DA BO V NOVO LETO ZAKORAKALA NAŠA
BOLJŠA RAZLIČICA!
Začnimo z inventuro Kariernega
placa: Leta 2019 je v prostorih Kovačnice (pod okriljem BSC Kranj, Regionalne razvojne agencije Gorenjske) začel delovati Karierni Plac –
Karierni center za mlade, ki mlade
izobražuje, usmerja in jim pomaga na njihovi karierni poti. Projekt,
ki ga sofinancirata Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada, je v
prvi vrsti namenjen osnovnošolcem
in srednješolcem, kar nekaj aktivnosti projekta pa je namenjenih tudi
staršem in strokovnim delavcem.
Do zdaj so v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami na širšem področju Gorenjske izvedli več kot 30
različnih delavnic. Mladi so na temeljih novih pristopov na področju karierne orientacije raziskovali svoje
kompetence, spoznavali osnove
podjetništva, odkrivali svojo kreativnost, pilili svoje računalniške veščine, usvajali veščine projektnega vodenja in se pripravljali na delovanje
v poklicih prihodnosti. Kdo bi si mislil, da v enem dnevu lahko posnameš svojo (prvo) risanko?

Karierko, maskota Kariernega placa,
vir: FB Karierni Plac

Več kot 130 mladim so v projektu
nudili individualno obravnavo. Preko interaktivnih individualnih svetovanj (ena na ena) so jih usmerjali, izobraževali in podpirali pri njihovih
nadaljnjih kariernih odločitvah.
Kot rečeno izvajalci projekta niso
pozabili niti na starše, ki jih prek delavnic opremljajo s sodobnimi znanji
za pomoč in podporo otroku na njegovi karierni poti. V Kariernem placu
se tudi starši igrajo z lego kockami ,

saj so odličen pripomoček pri reševanju starševskih izzivov! Za učitelje
pa so pripravili poseben priročnik s
širokim naborom uporabne metodologije za delo z mladimi.
Letos so posneli tudi kratek video, v
katerem lahko spoznate, kako je nekdanji vrhunski smučarski skakalec in
olimpijec Mitja Mežnar uspešno
usklajeval športne in življenjske odločitve. Kljub zahtevni športni karieri je
uspešno zaključil študij magisterija na
smeri Organizacija in menedžment
kadrovskih in izobraževalnih sistemov. Tako je postal eden izmed redkih skakalcev, ki se lahko pohvali tudi
s tovrstnim dosežkom. Danes njegovo delovno mesto ni več skakalnica,
ampak pisarna v Regionalni razvojni
agenciji Gorenjske (video najdete na
YouTube kanalu: BSC Kranj).
Naj še omenimo t. i. karierne klepete , ki jih skupaj s projektnimi partnerji objavljajo na njihovem portalu
Karierni Plac (www.karierniplac.si).
Kaj je najslabša in kaj najboljša
stvar njihovega poklica, kako je videti njihov delovni dan in kako so
se zanj izobrazili, so povedali:
industrijska oblikovalka, učiteljica

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

orientalskega plesa, kontrolor zračnega prometa, čevljar, fizioterapevt, improvizatorka …
Končajmo na začetku – z zaobljubami ekipe Kariernega placa:
1) Obljubljamo, da se bomo tudi v
letu 2021 trudili zapolniti praznino,
ki je zevala na področju karierne orientacije mladih v preteklosti.
2) S širokim naborom vsebin (delavnic, predavanj, individualnih svetovanj …) bomo še naprej širili karierna obzorja (kot se radi pohecamo)
ta mladim in ta starim .
3) Mlade, ki se pripravljajo na vstop ali
vstopajo na trg dela, bomo seznanjali
s prihajajočimi trendi zaposlovanja.

4) Spodbujali bomo razvijanje kompetenc (organizacijske sposobnosti,
čustvena inteligenca, kritično razmišljanje …) ter prožnost in fleksibilnost pri odločitvah na njihovi poklicno-karierni poti.
5) Vrata (ali okna #windows) Kariernega placa so za vas in vaša
vprašanja odprta od ponedeljka
do petka!
Kakšne pa so vaše novoletne zaobljube? Če ste stari od 6 do 19 let in
vaše zaobljube vključujejo premike
na vaši karierni poti, vam pri seznamu
zagotovo lahko pomagajo zanimive
vsebine in kontakti na spletnem
portalu projekta: www.karierniplac.si.

Delavnica za šolajočo mladino, vir: FB Karierni Plac
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Tudi športniki radi pomagajo
Odbojkarji Triglava so se prejšnji mesec s hvaležnostjo spomnili zdravstvenega osebja Klinike Golnik, košarkarice Triglava pa so se odločile, da namesto
novoletnega obdarovanja denar namenijo pomoči potrebnim otrokom.
Vilma Stanovnik
Kranj – Med športnimi ekipami trenutno še vedno igrajo zgolj članska moštva v najvišjih državnih ligah. Med
njimi so kranjski odbojkarji,
članska ekipa Hiše na kolesih Triglav. Na novembrski
tekmi Sportklub prve odbojkarske lige proti Salonitu
Anhovo so v dvorani na Planini igralci razprostrli transparent z napisom "Tokrat
mi navijamo za vas – junake
s Klinike Golnik" ter kliniki
simbolično podarili tudi
podpisan dres. Trener kranjske vrste Sašo Rop je pove-

dal, da bodo v tekmovalni
sezoni 2021/22 vsi uslužbenci Klinike Golnik prejeli
letne vstopnice za ogled
tekem prve ekipe OK Triglav
Kranj. Igralci tako upajo, da
bodo lahko zdravstvenim
delavcem, ki že mesece
pomagajo pacientom, okuženim s COVID-19, z odbojkarskimi predstavami v prihodnji sezoni povrnili vsaj
delček truda, ki ga trenutno
vlagajo za vse nas.
"Junaki s Klinike Golnik
vsakodnevno žrtvujejo svoj
čas, svojo voljo, svoje znanje
in svojo energijo, da čim
prej pridemo iz te epidemi-

je. Mi kot športniki na najvišji ravni smo privilegirani,
da lahko ta trenutek delamo
tisto, kar imamo najraje – da
tekmujemo. Čutili smo se
dolžne, da to tekmo in simbolični dres namenimo tej
naši gorenjski ustanovi, ki
se vsakodnevno bori s tem
trdovratnim virusom, " je
povedal idejni oče projekta,
trener Sašo Rop.
Sicer pa kranjski odbojkarji
trenutno igrajo odlično.
Prejšnji teden so kar dvakrat
ugnali ekipo Pavite Pomgard in se na lestvici povzpeli na peto mesto. Prejšnjo
nedeljo so nato izgubili pro-

Kranjski odbojkarji so pred tekmo v dvorani na Planini razprostrli transparent z napisom
"Tokrat mi navijamo za vas – junake s Klinike Golnik" ter kliniki simbolično podarili tudi
podpisan dres. / Foto: OK Triglav Kranj
ti ekipi ACH Volley Ljubljana, v soboto so gostili Krko,
tudi zadnjo tekmo drugega
dela sezone pa bodo odigrali
v domači dvorani.
Jutri, 23. decembra, se bodo
pomerili s sosedi iz Kamnika. Tekma se bo začela ob
18. uri.

Dobrodelne košarkarice

Košarkarice Triglava, ki so po desetih zaporednih zmagah prejšnji teden izgubile z ekipo
državnih prvakinj (na sliki), so se odločile, da namesto obdarovanja denar podarijo pomoči
potrebnim. / Foto: Primož Pičulin

Naporen tekmovalni ritem
imajo pred prazniki tudi
kranjske košarkarice. Potem
ko so deset tekem zapored
zmagale in so se povzpele
na prvo mesto prvoligaške
lestvice, so prejšnji konec
tedna po dolgem času z igrišča odšle poražene. V dvorani na Planini so namreč
gostile državne prvakinje iz

Celja, na koncu pa so jim
varovanke domačega trenerja Gašperja Sluge morale
čestitati za zmago. Kljub
temu ostajajo na vrhu tekmovalne lestvice.
"Lahko rečem, da sem s
prvim delom sezone zadovoljen, saj smo pred začetkom računali na eno od
prvih treh mest, za Celjem
in Ježico. S serijo desetih
zaporednih zmag se nam je
uspelo prebiti na vrh in smo
lahko zadovoljni. Vsekakor
smo upravičili pričakovanja," je povedal trener Kranjčank Gašper Sluga, ki je
ponosen tudi na odločitev
ekipe, da pred prazniki
pomaga po svojih močeh.
"V klubu smo se odločili, da

denar, ki smo ga navadno
ob koncu leta namenili za
medsebojno obdarovanje,
tokrat podarimo pomoči
potrebnim otrokom oziroma družinam. Ne vemo še,
ali bo pomoči potrebna katera od naših mladih košarkaric ali pa ga bomo podarili v
sklopu akcije V Kranju dobro v srcu mislimo. Vsekakor
si v prazničnih dneh naša
dekleta pa tudi drugi v klubu želimo pomagati po svojih močeh," je povedal Gašper Sluga in pojasnil, da v
klubu trenutno še vedno
trenirajo zgolj članice, ostale
mlajše ekipe pa so dobile
načrte treningov in trenutno
trenirajo samostojno, s
pomočjo trenerjev.

Podarite naročnino

Novi
Novi Nissan
Nissan Juke
Juke

na Gorenjski glas

Coupé
Coupé crossover
crossover
s tehnologijo ProPILOT
s tehnologijo ProPILOT

Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos
podarite nekaj, česar ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne sili vsak dan, pač
pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu tedna
in torkovo vse do petka.

+ PRIHRANEK DO 3.000 €*
+ PRIHRANEK DO 3.000 €*
+ BON ZA ZIMSKE
+ BON
ZA ZIMSKE
*
PNEVMATIKE
PNEVMATIKE* **
+ 7 LET JAMSTVA
+ 7 LET JAMSTVA**

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic
se ne da najti nikjer drugje!

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN
ODKRIJTE
CELOTNO
PONUDBO
PRI
VAŠEM PRODAJALCU
NISSAN
Ime
prodajalca - naslov
prodajalca in mestoTel: 0123 456 7890,
www.imeprodajalca.si,
Delovni čas xx-yy od ponedeljka
do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Ime prodajalca - naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
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Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem, ki bo na
obisk prihajal tudi v času krize.
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Šport
Anamarija Lampič je
najboljša športnica

VATERPOLISTI TRIGLAVA
NABIRALI EVROPSKE IZKUŠNJE
Vaterpolisti Akademskega vaterpolskega kluba Triglav
Kranj so prvi decembrski konec tedna gostili kvalifikacije
za evropski pokal LEN – LEN Euro Cup. Mlada ekipa je sicer
doživela tri poraze, nabrala pa dragocene izkušnje za
nadaljevanje sezone v domačih bazenih.

Članica Tekaškega smučarskega kluba Triglav Kranj Anamarija Lampič je
po mnenju športnih novinarjev najboljša slovenska športnica leta – leta, ki
se poslavlja. Odlično je začela tudi novo sezono.
Vilma Stanovnik

Anamarija Lampič je najboljša slovenska športnica
letošnjega leta. / Foto: Gorazd Kavčič
tje normalno trenirala. Vse
je šlo po načrtih, nobenih
priprav nisem spustila in
šele sedaj, ko se je začela sezona, vidim, da je drugačna,
kot smo bili vajeni. Ves čas
se moramo testirati in nositi
maske," je povedala vedno
nasmejana Anamarija Lampič in priznala, da je včasih
tudi slabe volje. "Navadno
se to zgodi, če me kdo zbudi
iz popoldanskega počitka in
nisem naspana. Toda, ko
spet 'zalaufam', je spet vse
po starem," je na izzive novinarjev o njenem zaščitnem znaku, nasmehu, povedala članica TSK Triglav.
Sicer pa je v moški konkurenci naslov športnika leta
znova osvojil Primož Roglič,
ki je med drugim ubranil
naslov zmagovalca na dirki
po Španiji in bil drugi na
dirki po Franciji. Letos je v
dvoboju v glasovanju članov
DŠNS dobil 61 glasov in
ugnal prijatelja in tekmeca
Tadeja Pogačarja, ki je zbral
43 glasov.
Moška rokometna reprezentanca Slovenije je bila januarja četrta na evropskem prvenstvu ter je dobila 65 glasov. Več kot dvajset glasov je
prejela le še moška reprezentanca v kanuju.
Za najbolj obetavno mlado
športno osebnost leta je bil
izbran Ptujčan Kristjan Čeh,

ki se je v sezoni, ko ni bilo
največjih atletskih tekmovanj,
na večjih mitingih izstrelil v
svetovni vrh meta diska.
Društvo športnih novinarjev
Slovenije je razglasilo zmagovalce na 53. podelitvi priznanj, ki je potekala v studiu
Televizije Slovenija z neposrednim prenosom in prvič
v zgodovini brez gledalcev.
Med prenosom so se predstavile znane športne osebnosti: Matjaž Kek, Dejan
Zavec, Iztok Čop, Rajmond
Debevec, Petra Majdič,
Alenka Artnik, Boštjan Nachbar, Alenka Dovžan in
Brigita Bukovec.
Prireditev sta vodila športna
novinarja Saša Jerković in
Irena Shyama Hlebš. Za
glasbeno spremljavo je skrbela nekdanja športnica in
manekenka Brina Knauss,
ki utrjuje svoj sloves na največjih elektronskih festivalih, prireditev pa je popestrila tudi Mala terasa s Tilnom
Artačem in Igorjem Bračičem.
Režiser prireditve je bil Mile
Vilar, scenograf pa Ivo Koritnik. Priznanja za najboljše
športnike je izdelala Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je umetnik Luka Tratnik. Olimpijski komite Slovenije je ob tej
priložnosti podelil tudi svoja
najvišja priznanja.

Kranj – Naša izvrstna nogometaša Josip Iličić in Jan
Oblak sta postala slovenska
ambasadorja evropskega nogometnega prvenstva do 21
let, ki ga bosta marca in junija prihodnje leto gostili
Slovenija in Madžarska.
"Če bi bilo možno, bi se takoj vrnil v mlado reprezentanco. Zaradi druženj in

vseh fantov, s katerimi sem
si delil slačilnico," je povedal Kranjčan Josip Iličić, sicer član Atalante.
"To bo eden največjih dogodkov za mlade fante in
tudi za nogomet v Sloveniji. Upam, da bodo tekme
potekale ob prisotnosti gledalcev na stadionih, saj lahko iz lastnih izkušenj povem, da je nogomet pred
gledalci čisto nekaj druge-

ga kot brez njih. Gledalci ti
dajo nekaj več adrenalina
in motivacije. To pride še
bolj do izraza pred tvojimi
navijači in tvojo družino,"
je še dodal Iličić.
Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo
igrala v skupini B skupaj s
petkratnima prvakinjama
Italijo in Španijo, ki je tudi
branilka naslova, ter Češko.

AVK TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

Iličić in Oblak za mlade
Vilma Stanovnik

Vaterpolisti kranjskega Triglava so se v
domačem bazenu merili z moštvi OSC
Budimpešte, Crvene zvezde in Noisyja. V
treh dneh so proti profesionalnim ekipam, ki imajo v svojih vrstah nemalo
osvajalcev kolajn z največjih tekmovanj,
pokazali, da se v Kranju še vedno igra
dober vaterpolo. Kljub trem porazom so
v klubu s tekmovanjem zadovoljni, saj je
organizacija v celoti uspela, tudi v vodi
pa so fantje izkoristili priložnost, da se
merijo z najboljšimi.
Nekaj misli po turnirju je strnil trener
članskega moštva Primož Troppan: »Če
pogledam nazaj na ta turnir, lahko rečem, da sem z njim kot celoto izjemno
zadovoljen. Odlična organizacija, medijska pokritost in neposredni prenosi tekem, kar so pohvalili tudi gostje iz tujine,
dokazujejo, da smo v klubu sposobni
organizirati tudi največja tekmovanja.
Seveda pa vse skupaj ne bi bilo mogoče
brez naših zvestih članov kluba in ostalih
ljubiteljev vaterpola, ki so pomagali pri
organizaciji.«

pomeni, da trenirajo več kot mi, poleg
tega pa tudi igrajo veliko več tekem na
visokem nivoju, s čimer pridejo tudi izkušnje, ki so jih proti nam znali unovčiti.
Na začetku vsake tekme smo vedno držali stik z nasprotnikom, nato pa so naša
utrujenost in napake ter prej omenjene
vrline nasprotnikov pripeljale do končnih rezultatov. V vsakem primeru pa
smo dosegli svoj cilj in upam, da se
bomo v prihodnjih sezonah ponovno
udeleževali tekmovanj v evropskih pokalih.«
Mladi igralci so tako nabirali dragocene
izkušnje, ki jih bodo v nadaljevanju sezone skušali prenesti v domače bazene.
Nekaj besed o turnirju je dodal tudi kapetan moštva, sicer kljub triindvajsetim
letom eden najizkušenejših v kapicah
Triglava, vratar Jure Beton: »Ta turnir je
bil zelo pomemben za napredek naše
mlade ekipe. Naša igra je zato skozi vsako tekmo nihala. To je posledica neizkušenosti in mladosti, a ravno taki turnirji
so priložnost za učenje. Tu se lahko mar-

Kranjski vaterpolisti so po vrsti igrali s
francoskim Noisyjem (9 : 20), beograjsko Crveno zvezdo (7 : 19) in madžarskim OSC-jem (5 : 21). Kljub visokim
razlikam so fantje vse tri tekmovalne
dneve prikazali borbeno predstavo, kar
je v nadaljevanju pojasnil tudi Troppan:
»Kar se tiče naših predstav, smo s prikazanim na turnirju lahko zadovoljni.
Vemo, kako kvalitetne so bile nasprotne
ekipe in njihovi posamezniki. Prav tako
se zavedamo, da so to profesionalci, kar

sikaj naučimo od vrhunskih igralcev. Mislim, da smo se skozi celoten turnir borili
in trudili. Prav s takimi tekmami bomo na
koncu dosegli, da se bo razlika med
nami in nasprotniki manjšala.«
Kranjčani, za ta namen okrepljeni tudi z
nekaterimi igralci Kamnika, so tako sklenili nastope v Evropi za sezono 2020/21.
Do konca decembra bodo odigrali še Pokal Slovenije, nato pa po novem letu, če
bo situacija to dopuščala, začnenjajo
igranje v državnem prvenstvu.

Foto: Tit Košir

Kranj – Smučarska tekačica
Anamarija Lampič, kolesar
Primož Roglič in moška rokometna reprezentanca Slovenije so najboljša posameznika in ekipa leta 2020 po
izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS).
Anamarija Lampič je za prvi
naziv najboljše slovenske
športnice leta nasledila plezalko Janjo Garnbret. V tradicionalnem glasovanju
DŠNS je dobila kar 81 od 115
oddanih glasov.
"Lenzerheide, Val di Fiemme, Dresden, Oberstdorf.
Štiri prizorišča in sanjski
mesec za Anamarijo Lampič. Predvsem zaradi dveh
zmag in dveh drugih mest v
tem obdobju si je zagotovila
skupno tretje mesto v sprinterskem seštevku svetovnega pokala. Ni bilo pomembno, ali je tekma v klasičnem
ali drsalnem koraku. Ni bilo
pomembno, kakšne so razmere. Anamarija Lampič je
bila en mesec celo najboljša
sprinterka na svetu. Osvojila
je tudi sprinterski seštevek
zahtevne novoletne tekaške
turneje. Za njo je najboljša
sezona v karieri, še z nekaj
zelo dobrimi izidi na razdalji. Dovolj razlogov torej za
njen zaščitni znak – prešeren nasmešek," so v obrazložitvi za njen naziv najboljše športnice leta zapisali
pri DŠNS, simpatična 25-letnica iz Valburge pa je povedala: "Kar malce sem bila
presenečena, ko sem izvedla, da sem najboljša športnica. Seveda sem ponosna,
saj je to res lepo priznanje
in potrditev, da dobro delam. Enostavno uživam."
Anamarija Lampič je odlično
začela tudi novo sezono, na
tekmi za svetovni pokal v Davosu v sprintu v prosti tehniki pa je zasedla drugo mesto
in svojo četrto zmago v karieri v tem tekmovanju zgrešila za 28 stotink sekunde.
"Letošnje leto je bilo res posebno, vendar sem v pripravljalnem obdobju čez pole-

www.klub-avktriglav.si
info@klub-avktriglav.si

040 787 204
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Zanimivosti

www.gorenjskiglas.si

V knjigi boste našli
natančne recepte
za pripravo
vseh vrst paštet,
mesnih ocvrtkov
(rillons), aspikov
oz. žolic, konfitov,
mesnih namazov,
vkuhanih
klobasnih
nadevov, ocvirkov
in jedi z mastjo
iz različnih vrst
mesa. Nekatere
mesne izdelke
iz knjige lahko
za določeno
obdobje
shranimo v lične
lončke.

Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si
»Naša dolžnost je, da gremo naprej, kot da meje naših
sposobnosti ne obstajajo.« (Pierre Teilhard de Chardin)

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER
GORENJSKE
V januarju 2021 načrtujemo, da se bodo aktivnosti
VGC Gorenjske izvajale na daljavo.
V primeru izvajanja v prostorih LUK – medgeneracijskega centra
in na lokacijah v drugih občinah vas bomo o tem obvestlili.
Vabimo vas, da se v aktivnosti vključite in izkoristite možnosti,
ki smo jih pripravili za vas.
Na voljo vam bo tudi tehnična pomoč, če jo boste potrebovali.
Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete
svoje ime, priimek, telefonsko številko in e-naslov
na: mck-prijava@luniverza.si
 PONEDELJEK, 11. 1. 2021, 18. 1. 2021, 25. 1. 2021, ob 10. uri

Lunin koledar po
mesecih s setvenimi
podatki vas bo
tudi prihodnje
leto oskrboval z
napotki za izvajanje
različnih aktivnosti
(sajenje in setev,
hujšanje, sekanje
posameznih vrst
lesa in drugo) v
skladu z luno. V
bukvah je tudi
HOROSKOP ZA
LETO 2021.

www.gorenjskiglas.si

bolj na široko, sicer do pravih sprostitev ne more priti. S širokimi
»udihi« omogočimo, da prehaja po krvi dovolj kisikovih delcev
do zadnje celice v telesih vse do možganov. Na popolni »udih«
se navajamo pri vadbah »v VAJI vaj«, ki se izvajajo delno stoje in
deloma sede na stolih. Namenjene so vsem generacijam, so
protistresne in pomlajevalne narave.

ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati lepoto
orientalskega giba, se zraven dodobra razgibati in sprostiti ob
odlični glasbi. Vadba obsega elemente joge in osnovne plesne
tehnike, zato priporočamo uporabo podloge ali blazine za
telovadbo.
 TOREK, 12. 1. 2021, 19. 1. 2021, 26. 1. 2021, ob 10. uri
	
VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Za vas smo pripravili vadbo
izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na naše
telesno in psihično počutje, s katerimi bo vaše telo zadihalo in
se osvobodilo bolečin.
 SREDA, 13. 1. 2021, 20. 1. 2021, 27. 1. 2021, ob 19. uri
KUNDALINI JOGA: Pridružite se vadbi za sprostitev po napornem dnevu. Kundalini joga izboljšuje fizično kondicijo in razpoloženje, uravnovesi žlezni in živčni sistem, uravnoteži telo, um,
dušo in duh. Primerna je za moške in ženske vseh starosti.
Za vadbo potrebujete: podlogo za vadbo, udobna oblačila,
odejo za končno sprostitev in steklenico z vodo.
 TOREK, 12. 1. 2021, ob 18. uri

Število strani: 52 / Mere 23,5 x 32 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

 STVARJALNICA – Mehki snežaki iz nogavic in zimske hišice
U
iz reciklirane embalaže:
Snežake bomo zašili iz belih nogavic, ki jih najdemo doma.
Napolnili jih bomo z umetnim polnilom, filcem, ostanki blaga,
lahko tudi z rižem. Potrebujemo še nekaj črnega filca ali blaga ter
male gumbke, šivanko, sukance in škarje.
Hišice bomo izdelali iz prazne in očiščene tetrapak embalaže od
jogurta. Potrebujete barve (belo, rdečo, črno, zeleno) in čopiče,
rdeč karton ali valovito lepenko, tanjši rdeč ali rumen papir, lahko krep papir, škarje, olfa nož in lepilo. Zaželen je črn alkoholni
flomaster. Pripravite tudi nekaj umetnega polnila ali vate.
Nepogrešljiva je tudi podlaga za ustvarjanje.
 SREDA, 13. 1. 2021, ob 17. uri

224 strani ,15 x 20 cm,
špiralna vezava,

 OLA ZA ŽIVLJENJE – Čiščenje odnosov in osvobajanje od
Š
preteklosti: Po kratkem uvodnem predavanju bomo prepoznali
nekaj procesov, s katerimi lahko očistimo in osvobodimo svoje
odnose z drugimi. Sledila bo meditacija na temo čiščenja karmičnih vezi z bližnjimi. Pripravite si zvezek ali list papirja s podlago
in svinčnik.
 ČETRTEK, 14. 1. 2021, ob 10. uri

Pred vami je najnovejša
kuharica za kremasta
peciva in sladice –
sadna peciva, rulade,
torte in tortice, sladice
brez peke, deserte
v kozarcih in ostale
kremaste užitke.
Njihova jasna in
enostavna priprava
vodi vsakogar do
zagotovljenega
uspeha.

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

10
EUR

 DRAVJE – MOČ JE V NAS: Vabljeni na predavanja, kjer
Z
obravnavamo različne zdravstvene tematike. Tokrat bomo
govorili o mineralih in vitaminih – ali moramo paziti, koliko jih
zaužijemo?
 ČETRTEK, 14. 1. 2021 in 28. 1. 2021, ob 19. uri
	
JOGA NIDRA: Joga Nidra je tehnika v jogijski tradiciji in v prevodu pomeni jogijsko spanje. V zadnjih letih so bile narejene številne znanstvene raziskave, ki potrjujejo fiziološke, psihološke in
terapevtske učinke joga Nidre. V joga Nidri je naša zavest v drugem stanju, ki pa ni spanje in ni sanjanje. Cilj v procesu sproščanja telesa, zaznavanja dihanja, občutkov in vizualizacij ter ponavljanja pozitivne odločitve je ostati buden ter zavestno opazovati
vse procese v našem umu. Z vadbo počasi razvijamo sposobnost
opazovanja podzavesti ter končno tudi širjenja zavesti.
 PETEK, 15. 1. 2021, ob 9.30
ZADIHAJMO VADBE »VAJI«: Notranji nemiri, strahovi, jeza, skrbi
in preplitki vdihi so gradniki stresa, ki grenijo naš vsakdan in
vodijo v bolezenska stanja. Zato danes potrebujemo več pravih,
globinskih sprostitev. Tu je pomembno, da potekajo naši »udihi«

 PONEDELJEK, 18. 1. 2021, ob 17. uri
ASTROLOŠKO PREDAVANJE: Govorili bomo o Merkurju, planetu
komunikacije, ki predstavlja določen odnos do komunikacije,
nam pove, kako drzni smo. Izpostavili bomo tudi Sončni mrk
(14. december), ki nam bo prinesel spremembe.
 SREDA, 20. 1. 2021, ob 10. uri
OSTEOPOROZA IN PREHRANA: Pomanjkanje vitamina D pov
zroča zmanjševanje kostne gostote, kar privede do osteoporoze.
Pogovarjali se bomo, kako lahko to stanje omilimo z izborom
prave prehrane. Vabljeni na predavanje v izvedbi diplomirane
medicinske sestre.
 ČETRTEK, 21. 1. 2021, ob 10. uri
UMOVADBA: Vabljeni na vaje za telo in duha. Pripravite prazne
liste papirja, barvice in prostor za izvedbo telesnih vaj.
Umovadba krepi možganske mišice. Z rednim izvajanje ustreznih
vaj si lahko izboljšamo spomin, pozornost in hitrost procesiranja
informacij ter omilimo usihanje telesnih funkcij.
 ČETRTEK, 21. 1. 2021, ob 18. uri
KLASIČNA JOGA: Razgibajmo telo in umirimo duha. Z lažjimi
vajami za ogrevanje bomo najprej poskrbeli za dobro gibljivost
sklepov, nato pa z manj zahtevnimi jogijskimi položaji še za
prožnost mišic in hrbtenice. Zaključimo z vodeno sprostitvijo
celotnega telesa. Vadba je primerna za vse generacije.
Potrebujete nedrsečo podlogo za vadbo, za pomoč med položaji
lahko tudi manjšo blazinico in po želji odejo, s katero se boste
pokrili med sproščanjem.
 PETEK, 22. 1. 2021, ob 9.30
	
ZADIHAJMO VADBE »VAJI«: Vadbe »v VAJI vaj dihanja« enkrat
mesečno omogoča, da se lahko povežemo nazaj v »pra-udih«
Zemlje same. Ona diha in mi z njo, a žal tega nihče več ne
prepoznava. Vadba sama ima moč razbremenilne narave.
Poleg razgibavanj za »udih«, da dobimo po krvi dovolj »kisikov«,
bomo v drugem delu spoznavali tehniko, da nam bo samim
uspelo ujeti ta »udih«. Prek »udihov« in izdihov se bomo razbremenjevali in se povezovali z našo naravo. Tako si bomo znali
privoščiti krajši odklop od vseh naših misli. Vadbo, kjer se povezujemo na »pra-udih«, izvajamo sede na stolih, saj morata biti
obe stopali trdno na tleh.
 SREDA, 27. 1. 2021, ob 10. uri
	
KULINARIČNA DELAVNICA – ZELENJAVNA PITA ALI KIŠ: Originalno jo Francozi imenujejo quiche. To je enostavno pita iz maslenega testa in zelenjavnega nadeva. Pridružite se nam, da jo pripravimo skupaj. To bo odlično kosilo, le še juhica in zelena solata.
Sestavine za testo: 200 g moke (bela ali pirina), 100 g masla
sobne temperature, 1 jajce
Sestavine za nadev: 3 pori, 1 strok česna, brokoli, 3 jajca, 30 g
parmezana ali drugega sira, sol, poper
 ČETRTEK, 28. 1. 2021, ob 10. uri
ZDRAVJE – MOČ JE V NAS: Vabljeni na predavanja, kjer obravnavamo različne zdravstvene tematike. Tokrat bomo govorili o
prehranskih dodatkih – aditivih (poznanih pod oznako E). Kaj prinašajo v našo prehrano, ali si lahko predstavljamo življenje brez
njih? Kako vlivajo na naše zdravje in kako se jim izogniti?
Dotaknili se bomo tudi čarobnega sveta arom v prehrani.
 ČETRTEK, 28. 1. 2021, ob 18. uri
LETO 2021, MOJE NAJBOLJŠE LETO DOSLEJ: Postavitev vizije,
pregled vrednot ter rahljanje omejujočih prepričanj skupaj z
učinkovito komunikacijo so osnovni elementi za zadovoljno,
zdravo in uspešno življenje, ki ga podpirajo lepi odnosi ter
upravljanje s samim seboj ter svojimi potenciali. Pri uresničevanju lastne vizije, naravnanosti k pozitivnim vrednotam, vsebinam
ter okolju, ki nas podpira, vam bo trenerka nevrolingvističnega
programiranja, osebnostni in karierni coach, kulturna antropologinja ter mentorica študijskih krožkov Branka Urbanija predstavila nekaj koristnih ter uporabnih tehnik ter načinov za ohranjanje
čustvenega ravnovesja ter sledenje ciljev, ki smo si jih zastavili.
 PETEK, 29. 1. 2021, ob 9.30
ZADIHAJMO VADBE »VAJI«: »VAJI vaj« so vadbe dihanja, namenjene učenju popolnejšega »udiha«, ki mora potekati bolj na
široko. Pri skupinski vadbi se v kratkih gibalnih vadbah najprej
dobro nadihamo. V drugem delu se naučimo, kako se »razdihati«
na različne strani neba in nato najti tudi poti nazaj, navznoter do
svojega srca. V tretjem delu skupinske vadbe se »razdihavamo«
na različnih straneh neba, tekoče brez prekinjanja, tako, da ima
vadba trajni učinek globinske razbremenitve znotraj naših teles.
Pri vadbah »VAJI vaj« se lahko stoji ali sedi na stolih. Priporočljivo
bo spiti tudi kakšen kozarec tekočine več.

	Program aktivnosti ni dokončen, zato spremljajte našo
FB-stran
LUK – medgeneracijski center, kjer redno objavljamo
dogodke.
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Zanimivosti

Pomagata čez celo leto

V lekarne hodijo tudi
okuženi

Novembra letos so me kot prostovoljca vpoklicali v Civilno zaščito (CZ) Mestne občine Kranj. Sem del sedemčlanske ekipe, ki
vsak delovni dan razdeljuje tople obroke učencem in srednješolcem, ki imajo sicer v šoli subvencionirano prehrano. Hkrati je
bila zame to priložnost, da sem spoznal Anjino in Mirjanino zgodbo.
David Florjančič
Kranj – Z ekipo smo nekega
dne že zaključili razdeljevanje hrane in začeli čistiti vse
kotičke velikega šotora, v katerem poteka naše delo. V
njem ima vsak prostovoljec
pomembno vlogo pri razdeljevanju hrane: od polnjenja
posodic s hrano do iskanja
naših uporabnikov na seznamu, sodelovanja s kuharji in
še bi lahko naštevali. Kar
precej usklajeni moramo
biti, da pri deljenju ne prihaja do zastojev in čakanja. Poleg tega se pri svojem delu
stalno trudimo strogo upoštevati vse zaščitne ukrepe,
ki veljajo v času epidemije.
Nekaj porcij hrane je tega
dne še ostalo. Sodelavki,
26-letna Anja Murko in
32-letna Mirjana Dedič, sta
se dogovorili, da bosta eno
porcijo nesli družini iz Kranja. Mudilo se nam je, ker
smo delo zaključevali, zato
sem več o tem, zakaj to počneta, izvedel v naslednjih
dneh.

Anja: Pomagam celo leto
Anja je več let delala v Kriznem centru za mlade Kresnička v Lescah, pomagala je
tudi pri gasilcih. Zelo aktiv-

na je v skupini na Facebooku, namenjeni pomoči posameznikom v stiski. "Zbirajo
se oblačila in obutev pa tudi
recimo toaletni papir. Redno
kupujem ali odstopam stvari, ki jih nekdo nujno potrebuje in to objavi," razloži. Na
ta način je skupaj s prijateljicami že prej pomagala tudi
družini iz Kranja – v trgovini
so jim kupile čokolino, toaletni papir. Tudi porcija, ki je
ostala pri CZ, je bila namenjena njim. Anja si želi, da
bi čim več ljudi dojelo stiske
ljudi, ki živijo med nami.
"Tudi sama sem pred leti živela v taki situaciji – ko nisem vedela, kam naj grem
živet in kako sploh preživeti," razloži.

Mirjana: Ljudje niso
povezani in to ni dobro
Mirjana je ena tistih, ki z
Anjo sodeluje pri dobrodelnih aktivnostih. "Ljudje ne
komuniciramo dovolj med
seboj. Sosed ne pozna več
svojega soseda," omeni enega izmed razlogov za številne socialne težave ljudi. Ljudi iz revnejših družin premalo spodbujamo, da je
lahko njihova prihodnost
tudi drugačna, pravi. Hrana
in oblačila po njeno niso

Mirjana (levo) in Anja pred šotorom, kjer poteka deljenje hrane
vse, kar potrebujejo, saj bi
se morali zavedati, da so si
sami sebi zmožni spremeniti življenje na bolje. Doda še,
da bi kot družba morali biti
bolj optimistični. Vsem, ki
so se znašli v težavah, pa
predlaga, naj se začnejo pogovarjati z ljudmi, ki jim zaupajo in so optimistični, da
dobijo ideje, kako naprej.

"Naj tudi začnejo brati knjige in se izobraževati s pomočjo različnih spletnih
strani. Seveda je sprva težko, ampak to je edina prava
pot," še meni prostovoljka.
Obdobje epidemije je in še
bo zelo olajšalo pot socialnim težavam v naša življenja. Prostovoljci Civilne zaščite in tudi sicer vsi, ki v teh

časih z malimi ali velikimi
dejanji ljudem pomagamo
po svojih močeh, bomo to
počeli še naprej. V upanju,
da bo to težko obdobje iz
nas vseh potegnilo tisto najboljše, kar je v nas, pa čeprav morda res nikoli več ne
bo vse tako, kot je bilo pred
epidemijo. Da bo po njej še
boljše.

Kranj – Farmacevti ugotavljajo, da so kljub upoštevanju strogih ukrepov vsak
dan izpostavljeni velikim
tveganjem. "Opozarjamo,
da lekarne pogosto obiščejo
posamezniki, ki nam pojasnijo, da so okuženi z novim koronavirusom. Kljub
temu se odločijo, da se
bodo sami oskrbeli z zdravili in drugimi izdelki v lekarni. Ob vse večji obolevnosti
med zaposlenimi in s tem
povezanim pomanjkanjem
kadra je zaskrbljenost farmacevtov zelo velika," opozarja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja
Potočnik Benčič in dodaja,
da se v lekarnah srečujejo z
velikim pomanjkanjem kadra. Še posebno v manjših
krajih, kjer v lekarni dela le
en magister farmacije in
vnos okužbe pomeni, da
lahko ljudje čez noč ostanejo brez zdravil. "Zagotavljanje neprekinjene preskrbe z
zdravili je v dani situaciji izredno pomembno. Poskrbeti želimo za vse uporabnike.
To lahko storimo le, če zaposleni v lekarnah ostanemo zdravi," dodaja Darja
Potočnik Benčič. V lekarnah
varne obiske sicer zagotavljajo tako, da obiskovalci v
prostor vstopajo posamično, ves čas so jim na razpolago razkužilna sredstva,
obiskovalce od lekarniškega
osebja ločijo zaščitne pregrade, vsi tudi dosledno nosijo zaščitne maske. Dejavnosti v lekarnah so organizirane prilagojeno, poleg tega
pa je poskrbljeno tudi za
številne dodatne ukrepe.

Unikatni gimnazijski koledar
Martina Potočnik, Klara Polajnar, Gaja Bumbar, Eva Kozjek Šurc in Helena Potočnik so že drugo leto zapored združile energijo
in ustvarile portrete za koledar Gimnazije Kranj.
Mateja Rant
Kranj – Na Gimnaziji Kranj
so nadaljevali lani začeto
delo, s katerim želijo ustvariti serijo portretov Slovenk
in Slovencev, ki so pomembno zaznamovali prostor in
čas. Novih dvanajst velikih
osebnosti slovenske zgodovine so tudi tokrat predstavili na koledarju, obenem pa
so portreti "velikanov" konec novembra začeli svojo
pot po galerijah. Najprej so
se ustavili v Galeriji Mestne
občine Kranj, kjer bodo na
ogled do konca decembra.
Zaradi omejitvenih ukrepov
proti širjenju okužb z novim
koronavirusom Mestna občina Kranj vse portrete in
utrinke z razstave objavlja
na svojih komunikacijskih
kanalih.
Martina Potočnik, Klara Polajnar, Gaja Bumbar, Eva
Kozjek Šurc in Helena Potočnik so tudi letos v maniri
starih mojstrov narisale
portrete za koledar in potu-

Koledar Gimnazije Kranj za leto 2021 / Foto: arhiv šole

jočo razstavo Gimnazije
Kranj Slovenski velikani
2021. Tokrat so na koledarju Edvard Rusjan, Veronika
Deseniška, Srečko Kosovel,
Ignacij Borštnik, Josipina
Turnograjska, Simon Jenko, Angela Piskernik, Ivan
Vurnik, Miki Muster, Leon
Štukelj, Duša Počkaj in
Herman Potočnik Noordung. Vseh pet portretistk
je priznalo, da je bil pritisk
ob nadaljevanju lanske
zgodbe letos še večji. Župan Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec pa je razstavo in koledar pospremil
z besedami: "Vedno občudujem in pozdravljam ideje
in ustvarjalnost mladih. S
svežim in osebnim pristopom povezujete preteklost s
sedanjostjo, spomnite pa
tudi na Slovenke in Slovence, ki so pustili poseben pečat. Bodisi v literaturi, dramatiki, filmski umetnosti,
znanosti in drugod, njihova
imena so nam znana, dajete jim risano podobo."

Cirles d.o.o.
Tupaliče 21, 4205 Preddvor
Ciril 041 629 415
Klemen 041 422 067
info@cirles.si

trgovina z lesom
ročna in strojna
sečnja
žično in traktorsko
spravilo lesa
prevozi lesa in
gradbene mehanizacije
priprava drv in
biomase
sanacija
in nega gozdov
izkopi in gradnja
gozdnih poti

Želimo vam
lepe božične in
novoletne praznike
ter zdravja in
poslovnih uspehov
v novem letu 2021.
Kolektiv Cirlesa
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kranjske novice
Prostovoljka je že petnajst let

Skrivnostni Božiček

Kranjčanka Stanislava Žargar, ki je pri letu in pol popolnoma
oglušela, je na predlog Združenja gluhoslepih Slovenije
Dlan prejela priznanje naj prostovoljka preteklega leta v starostni skupini trideset in več let. V združenju, kjer je prostovoljka že petnajst let, pomaga pri vseh aktivnostih. Dejavna
je na področju usposabljanja in rehabilitacije gluhoslepih,
kot njihova spremljevalka ter tolmačica na različnih dogodkih, svoje znanje pa kot mentorica uspešno prenašala tudi
na mlajše generacije. Prostovoljno delo ji pomeni veselje in
je obenem tudi del njenega življenjskega poslanstva. "Moja
odgovornost je, da poskušam osebe z gluhoslepoto individualno potolažiti ob težkih situacijah, ko jim družba povzroča krivice, in jim nekatere stvari pojasniti na njim razumljiv
način," je dejala Žargarjeva in še dodala: "Ljudi z gluhoslepoto je treba sprejeti kot enakovredne člane družbe. Ni se
jih treba bati. Treba se jim je približati, se jih dotakniti, jih
poskušati razumeti. Ljudje z gluhoslepoto so prav tako ljudje, ki imajo svoje cilje, želje in sanje kot vsi mi."

V društvu Dekca so se v
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Bratov Smuk odločili, da pripravijo eno največjih množičnih obdarovanj
krajanov Planine 1, 2 in 3.
"Božički ste seveda lahko
tudi ostali Kranjčani in Kranjčanke," pravijo v društvu
in pojasnjujejo, da bo obdarovanje zelo preprosto.
"Vsakemu leži doma nekaj,
česar ne uporablja in bi lahko podaril kot božično darilo. Naj bodo to prerasle
smučarske hlače, prevelika
majica, ki je nikoli ne oblečemo, čevlji, USB-ključek,
spominek, ročna dela, čokolada in podobno. Prosimo
le, da so stvari primerno
ohranjene. Vsak lahko nekaj
ustvari tudi sam, nariše sliko, napiše pesem, kratko
zgodbo, mogoče le kratko
pozitivno misel – in to
pokloni kot darilo," pravijo.
Darila zbirajo pred prostori
KS Bratov Smuk do jutri, 23.
decembra, vsak dan od 17.
do 19. ure. Vse, kar se bo
nabralo, bo na božično noč
postavljeno na otroško igrišče na Planini 2, kjer bo pripravljeno posebno božično
presenečenje. Tako ste v
četrtek od 17. ure naprej
vabljeni na božično okrašeno igrišče Jojo na Planini 2,
kjer bo vsak prevzel svoje
skrivnostno darilo, in če ga
lahko, ga nadomestite s
svojim. Zbirajo tudi predloge za družine, za katere se
vam zdi, da potrebujejo
darila. Tem družinam bodo
23. in 24. decembra na dom
dostavili eno ali več daril.

Stanislava Žargar priznanja ni pričakovala, bila pa ga je
vesela. / Foto: arhiv Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan

Pričarali so praznično vzdušje
Minula dva petka sta potekali praznični eko in konvencionalni tržnici. Najprej so jo pripravili v Stražišču, nato pa še
v Mavčičah. Organizatorji iz obeh krajev so skupaj Društvom Sorško polje poskrbeli, da je bila ponudba res zanimiva, ponudniki pa so svoje izdelke pripravili tudi v obliki daril.
Kupiti je bilo moč novoletne jelke, bogata pa je bila tudi
ponudba domačih živil in izdelkov. V Mavčičah so prižgali
tudi lučke na novoletni jelki pred vrtcem in na tržnem prostoru.

Nov plezalni vodnik

Ob spoštovanju ukrepov je bilo vzdušje praznično tako na
Mavški kot Stražiški tržnici. / Foto: Primož Pičulin

Sedmo leto akcije Za boljši jutri
V kranjskem Centru Korak s celostnim rehabilitacijskim programom osebam po pridobljeni možganski poškodbi pomagajo, da se vrnejo v življenje, ki so ga poznale pred poškodbo. Pri tem jim bo dodaten zagon dala nova naprava za
gibalno terapijo s pomočjo motorja. Njen nakup je v sklopu
tradicionalne novoletne preventivne akcije Za boljši jutri
podprla Zavarovalnica Triglav. "Center Korak izvaja številne
aktivnosti, ki so, tako kot naša novoletna akcija Za boljši
jutri, preventivno naravnane. Zato smo tudi z veseljem podprli njihova prizadevanja za čim bolj celostno rehabilitacijo,
pri čemer jim bo v veliko pomoč tudi nova naprava," je
povedala direktorica Območne enote Kranj Zavarovalnice
Triglav Janka Planinc in dodala, da požrtvovalno delo opravljajo tudi gasilci, ki bodo lahko z njihovo pomočjo svoje
humanitarno poslanstvo lahko še varneje in učinkoviteje
opravljali. Zato pod okriljem akcije pomagajo tudi Gasilski
zvezi Radovljica pri nakupu nove cisterne in zaščitne opreme za gasilce. Sicer pa novoletna preventivna akcija Za boljši jutri pod okriljem največje slovenske zavarovalnice poteka
že sedmo leto zapored. V zadnjih šestih letih je Zavarovalnica Triglav skozi akcijo podprla skoraj 160 preventivnih
projektov po vsej Sloveniji, medtem ko jih bo letos še 23.

Pred kratkim je pri Planinski
založbi Planinske zveze Slovenije (PZS) izšel nov plezalni vodnik Moderne večraztežajne smeri, pri njegovi
pripravi pa sta moči združila Andrej Grmovšek in Kranjčan Viktor Relja. "Z Andrejem sva želela, da se v vodnik zajamejo vse visokogorske moderne, športne smeri, se predstavijo karseda
natančno, pregledno in tudi
všečno. To nama je, si upam
trditi, tudi uspelo. Seveda
brez založbe, njenih urednikov in odličnih sodelavcev
ne bi bilo mogoče," pravi
Viktor Relja in dodaja, da
vodnik zajema 58 sten in 255
smeri. Večina sten in smeri
je slikovno predstavljena,
kjer pa to ni bilo mogoče, so
dodane skice smeri. Za lažjo
orientacijo so v pomoč pregledni zemljevidi. Hkrati je v
vodniku predstavljena tudi
zgodovina nastajanja tovrstnih smeri pa tudi etika in
način njihovega opremljanja. Popestritev predstavljajo
misli pionirjev tovrstnega
plezanja pri nas. Bistveni
elementi vodnika so prevedeni v angleški jezik, kar bo
pripomoglo k poznavanju
naših gora pri tujih plezalcih. "Kot kažejo prvi odzivi,
je vodnik padel na plodna
tla, kar nas vse sodelujoče
pri projektu močno veseli,"
dodaja Relja.

Poklon Janku Majdiču
Letos mineva sto petdeset let od rojstva planinca, gospodarstvenika,
kulturnika in dobrotnika Janka Majdiča.
Vilma Stanovnik
Kranj – Prav na obletnico
rojstva, 2. decembra, so se
kranjski župan Matjaž
Rakovec, častni predsednik
Planinskega društva Kranj
Franc Ekar in sedanji predsednik Primož Černilec v
Prešernovem gaju poklonili
spominu Janka Majdiča.
Rodil se je leta 1870 – očetu
znanemu trgovcu Janezu
Majdiču in materi Ivani
Sturm iz Poljč na Gorenjskem. Da bi nadaljeval hišno trgovsko tradicijo, se je z
vso vnemo vključil v domače
podjetje. Bil je tudi gospodarsko in društveno aktiven.
V Kranju je ustanovil Kreditno društvo, ki je bilo izjemnega pomena za trgovce in
obrtnike. Bil je vpliven član
kranjskega občinskega
odbora in tudi član upravnega sveta Mestne hranilnice.
Veliko energije pa tudi
donacij je namenil Narodni
čitalnici v Kranju, Glasbeni
matici, Meščanski godbi,
Dijaški kuhinji, Gorenjskemu Sokolu in drugim.
Kot je zapisal nekdanji predsednik, sedaj pa častni predsednik PD Kranj Franc Ekar,
si je Janko Majdič posebno
mesto zasluži s prizadevanji
za razvoj in utrjevanje slovenskega planinstva. Za njegovo pripadnost slovenstvu
in slovenskim goram ga je
Slovensko planinsko društvo
odlikovalo kot prvega častne-

Franc Ekar, Matjaž Rakovec in Primož Černilec so se ob
150. obletnici rojstva poklonili spominu na Janka Majdiča.
ga člana. S takim prepričanjem in planinskim navdihom so v Kranju v letu 1899
ustanovili Kranjsko podružnico Slovenskega planinskega društva, prvi načelnik je
postal prav Janko Majdič.
Veliko zaslug ima tudi za
postavitev slovenske koče na
Stolu, žal pa dograditve ni
dočakal, saj je prej umrl.

V kratkem dokumentarnem
filmu njegovo življenje in
delo povzema tudi župan
Matjaž Rakovec: "Janko
Majdič je bil človek, ki si
zagotovo zasluži posebno
mesto v kranjski zgodovini.
V 36 letih življenja je s svojimi dejanji pustil neizbrisen pečat v lokalni skupnosti."

Med seboj so povezani
V prostorih Krajevne skupnosti Struževo imajo svoj božični studio.
Vilma Stanovnik
Struževo – V krajevni skupnosti Struževo so krajani
med seboj zelo povezani.
"Letos smo morali vsa druženja ob zaključku leta odpovedati, zato smo bili veseli predloga staršev in otrok, da ob
zaključku leta pripravijo
sklop lastnih oddaj, in sicer
kot darilo krajankam in krajanom," pravi predsednik
Krajevne skupnosti Struževo
Tomaž Sajovic in pojasnjuje,

da so jim v krajevni skupnosti odstopili prostor za ureditev božičnega studia, ki so ga
s prostovoljnimi prispevki
opremili in okrasili. Ustvarjalna skupina pod vodstvom
Petre Sajovic je posnela skupaj 15 tematskih razvedrilnih
oddaj, šest pravljic in devet
ustvarjalnic. Meta Kraljič je
uredila scensko postavitev,
Kaja Kne je bila zadolžena za
snemanje, montažo posnetkov je naredil Jani Jugovic,
bolj znan kot Cool Fotr.

V Struževem imajo svoj božični studio.

Oddaje so z veliko odrekanja,
priprav, učenja in pod nadzorom staršev zaradi spoštovanja ukrepov pripravile Brina Zupin, Ajda Bohinc, Žana
Golob, Jerca Zalokar Obadič,
Nikolina Benić, Ema Čebulj,
Rebeka Ferenčak, Sophie
Prosen, Ema Golob, Taja
Cuderman, Anamari Rakovec, Hana Štupar in Anja
Misajlovski. "V Struževem si
zelo želimo, da bi v prihodnje lahko podobne oddaje in
tudi naše lokalne novice predvajali v živo, zato zelo podpiramo načrt kranjske občine po vzpostavitvi pametnega mesta," je povedal predsednik Sajovic in pojasnil, da
se je Svet Krajevne skupnosti
Struževo soglasno odločil, da
tudi letos obdarujejo približno šestdeset starejših krajanov in sedemdeset otrok.
Obdarovanje poteka v skladu
z vsemi potrebnimi ukrepi, z
raznosom daril po hišah.
Sredstva so zagotovili s tem,
da si svetniki še naprej ne
boso izplačevali sejnin, nekaj
pa je tudi donatorskih sredstev.

