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FEBRUAR 2018

 V RITMU KULTURE
Letošnje leto je v znamenju kulture in tudi naše mesto utripa 
v kulturnem ritmu. Na slovenski kulturni praznik 8. februar-
ja že tradicionalno pripravljamo Prešernov smenj, ki odene 
mesto v podobo 19. stoletja. Vrata na široko odprejo vsi kultur-
ni hrami v mestu, ki nam ponujajo bogat kulturni program. Z 
nami so delili svoje zgodbe in verjemite, povedali so veliko več, 
kot smo mi lahko napisali. Zato jih obiščite tudi druge dni v 
letu in zagotavljamo vam, da boste nad njihovim predanim de-
lom očarani. Vrtiljak izobraževanj, ustvarjalnih delavnic, kon-
certov, razstav in drugih prireditev vas bo prevzel in vračali se 
boste duhovno bogatejši, modrejši in dobre volje.

Muze umetnosti s Parnasa, kot imenujejo Prešernove nagra-
jence in nagrajence Prešernovega sklada, bodo v Kranju ostale 
celo leto. Dela nagrajencev, ki so dobili najvišja državna prizna-
nja s področja kulture in umetnosti, lahko občudujete v Galeriji 
Prešernovih nagrajencev.

Februar nam prinaša tudi Prešerni karneval. Na pustno sobo-
to 10. februarja se bodo po ulicah starega Kranja sprehodile pu-
stne maske in zadišalo bo po krofih. Otroško pustno rajanje bo 
potekalo na Glavnem trgu od 11. ure dalje. Tradicionalni med-
narodni pustni povorki skozi staro mestno jedro se bo pridru-
žila tudi otroška pustna povorka, na kateri se bodo predstavili 
otroci iz kranjskih vrtcev in šol. Pridite, da skupaj preženemo 
zimo, ob 14. uri.

Otroci pa se prav gotovo veselijo šolskih počitnic konec fe-
bruarja. Napolnite si svoje ‘baterije’ in jih izkoristite za izlet v 
naravo ali obisk bližnjih smučarskih središč, npr. Krvavca, ki v 
teh dneh ponuja odlično smuko. Vzpon na Jošt ali Šmarjetno 
goro bo prav tako zabaven, saj vas na vrhu čakajo same dobrote, 
predvsem pa veliko sončnih žarkov in zadovoljnih nasmehov.

PREŠERNOV SMENJ
8. februar

PREŠERNI KARNEVAL
10. februar
Otroško pustovanje ob 11.uri na Glavnem trgu
Pustna povorka ob 14. uri 

Časopis Mestne občine Kranj, januar 2018, številka 1

Kranjske novice so redna priloga časopisa Gorenjski glas Časopis izhaja mesečno www.kranj.siOdgovorna urednica: Marija Volčjak www.gorenjskiglas.si
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Kranj – Minule dni, ko so pri
jetno greli sicer še zimski 
sončni žarki, je bil Kranj živa
hen, kot že dolgo ne. Na drsa
lišču na Slovenskem trgu so 
številni uživali v zavojih po 
ledu, straši z otroki pa tudi 
babice in dedki pa so hiteli v 
središče starega Kranja, kjer 
je bilo prvič postavljeno najve
čje otroško igrišče v mestu. 
"S Krančkom v mestu je pro
jekt, ki je nastal v želji, da 
kranjsko mestno središče 
spremenimo v pravo otroško 
igrišče. Gre pravzaprav za 
največje otroško igrišče na 
prostem na Gorenjskem," 
pravijo na kranjski občini.
Obiskovalcem mestnega je
dra bodo tudi v naslednjih 
tednih ob torkih izmenično 
na voljo številne družabne 
igre, kot so XXXL človek ne 
jezi, XXXL domine, XXXL 
štiri v vrsto, mini Planica, 
mini nogomet, mega igrišče 
in še kaj. Program bo na vo
ljo med 16. in 19. uro, glede 
na obiskanost pa bodo v po
letnem času ure obratovanja 
podaljšali. Za otroke bo ure
jeno tudi varstvo, da bodo 
starši v miru lahko opravili 

vse nakupe v mestnem sre
dišču ali pa si privoščili kavo 
v bližnjih kavarnah. 
"S projektom S Krančkom v 
mestu mestna uprava in Za
vod za turizem in kulturo 
Kranj nadaljujeta z atraktiv
no ponudbo in privablja
njem obiskovalcev v stari 
Kranj. Otrokom in mladost
nikom bodo na voljo števil
ne družabne igre v nekoliko 

večji izvedbi. V sklopu pro
jekta bo mestna uprava na
daljevala tudi z odlično spre
jetim projektom Mestna 
uprava na terenu, kjer 
uslužbenci obiskovalcem 
nudijo vse informacije o de
lovanju mestne uprave, nje
nih storitvah in projektih," 
pojasnjujejo organizatorji in 
dodajajo, da se bodo v okvi
ru projekta na stojnicah lah

ko predstavile tudi različne 
organizacije, društva, klubi 
in podjetja, ki delujejo na 
področju mladine, kulture 
in športa. Iz mestne uprave 
jih zato vabijo, da se za sode
lovanje pri projektu prijavijo 
po elektronski poti na na
slov igor.kalabic@kranj.si. 
Sodelujejo lahko tudi pri 
pripravi delavnic ali otroških 
in mladinskih programov.   

V središču mesta je 
največje igrišče
Minuli torek je škrat Kranček na Glavni trg prvič povabil na veliko zabavo za otroke in mladostnike. 
Največje otroško igrišče, opremljeno s številnimi družabnimi igrami, bo odslej odprto vsak torek 
popoldne, edina ovira za zabavo pa bo morebitno slabo vreme.

Torek je dan za popoldansko igro in sprostitev s Krančkom na Glavnem trgu.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Nova kolesar
ska pot v skupni dolžini pri
bližno 70 kilometrov bo po
vezovala naselja v Selški in 
Poljanski dolini s Škofjo 
Loko in s sosednjima obči
nama Kranj in Medvode, na
vezovala pa se bo na daljin
sko kolesarsko povezavo, ki 
so jo leta 2016 odprli na re
laciji Rateče–Ljubljana (ta 
pa se navezuje na mednaro
dno povezavo Salzburg–
Gradež). Dogovor so z 
minis trom Gašperšičem 
podpisali župani Miha Ješe 
(Škofja Loka), Janez Žakelj 
(Žiri), Milan Čadež (Gore
nja vas  Poljane), Anton Lu
znar (Železniki), Nejc Smo
le (Medvode) in Boštjan Tri
lar (Kranj) ter direktor Regi
onalne razvojne agencije 

Gorenjske Rok Šimenc. Do
govor obeta, da bo to obmo
čje, že sicer močno prepre
deno s kolesarskimi potmi, 
v prihodnjih letih še bolj 
povezano, zagotovljena bo 
večja prometna varnost ko
lesarjev, pričakujejo razvoj 
kolesarskega turizma, spod
bujanje trajnostne mobilno
sti in športnorekreativnih 
dogodkov, izboljšanje kvali
tete življenja lokalnega pre
bivalstva ter spodbujanje 
zdravega načina življenja. 
Kolesarjenje namreč postaja 
vse bolj priljubljena rekrea
cija, po besedah gostitelja, 
župana Mihe Ješeta, pa 
manjka zlasti kolesarskih 
poti za turizem in transver
zalnih povezav, ki sedaj po
tekajo po prometno nevar
nih poteh.
 

Dogovor o kolesarskih 
povezavah
Župani šestih občin, ki ležijo v širšem porečju 
Sore, so na Loškem gradu na začetku januarja z 
ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem 
podpisali dogovor o načrtovanju in povezovanju 
kolesarskih in drugih poti na tem območju. 

Kranjski župan Boštjan Trilar pri podpisu dogovora o 
kolesarskih povezavah / Foto: Tina Dokl
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Jure Aleš 
rad zmaguje
Kranjčan Jure Aleš je na 
tekmah svetovnega 
pokala v telemark 
smučanju kar štirikrat 
zapored stal na odru za 
zmagovalce. 
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Planina  
bo soseska po 
meri ljudi
Skupina za prenovo soseske 
Planina je v sodelovanju z 
domačini pripravila več 
idejnih projektov oživitve 
največje soseske v Kranju. 
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OBČINSKE NOVICE

Novi razpis za 
sofinanciranje 
poslovnih prostorov
V začetku prihodnjega mese
ca se obeta novi razpis za 
sofinanciranje najemnin po
slovnih prostorov v starem 
Kranju za letošnje in nasled
nje leto.
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AKTUALNO

Prvi novorojenček se je 
rodil v Kranju
Na prvi dan novega leta so 
imeli v kranjski porodnišnici 
pet novorojenčkov. Prvi, 
Lov renc, je bil tudi prvi otrok, 
ki se je letos rodil na Gorenj
skem; sledila mu je deklica 
Laura.
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ZANIMIVOSTI

Likovna umetnost 
srednješolcem
Gimnazija Franceta Prešer
na je bogatejša za stalno izo
braževalno razstavo likovnih 
del magistra likovnih ume
tnosti Klavdija Tutte. 
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ŠPORT

Odbojkarjem izzivov 
ne manjka
Odbojkarji kranjskega Trigla
va so v tej sezoni nastopali 
kar na treh različnih tekmo
vanjih, kljub poškodbam pa 
so z dosedanjimi rezultati 
lahko zadovoljni. 

stran 22
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Samo Lesjak, 
Mateja Rant, Vilma Stanovnik,  
Danica Zavrl Žlebir

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 1/let nik IV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 8, ki je iz šel 26. januarja 2018. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko sre-
dišče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 36.M
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Kranj – Številni so se prav 
zaradi te razstave pripeljali 
tudi iz drugih mest. Zakaj 
in v čem je posebna, smo 
pred zaključkom razstave 
govorili s kranjskim fotogra-
fom Andražem Muljavcem, 
ki ne skriva, da je tokrat 
prvič uporabil tehniko priz-
nanega newyorškega foto-
grafa Martina Schoellerja, ki 
je zaslovel s svojimi bližnji-
mi portreti, na katerih raz-
galja znane in neznane 
posameznike. 
»Izziv narediti nekaj podo-
bnega in v center slike pos-
taviti oči posameznika, uje-
te točno v pravem trenutku, 
je nastal, ko sem dobil izho-
dišča za fotografiranje por-
tretov na belem ozadju. 
Prav belo ozadje, t. i. 'head-
shot', je tisto, kar razgalja 
in ne skrije pomanjkljivos-
ti, kot to omogočajo temna 
ozadja, s katerimi se lahko 
igram v kombinaciji s sen-
cami. Pri belem ozadju ni 
igre senc in kotov, zato sem 
se, da bi se izognil klasič-
nim volilnim oglasom, 
odločil poigrati s tehniko. 
Kljub temu da te posebnos-
ti v tehniki prepoznajo le 
tisti, ki se s fotografijo pro-
fesionalno ukvarjajo, ostali 
vseh predpriprav in potreb-
nega dela za tako fotografi-
jo niti ne opazijo. Morda je 
tako tudi prav. Ene je nam-
reč razstava spodbudila, da 
so se pogovarjali, kaj je na 
fotografijah tako posebne-
ga, spet druge je pustila rav-
nodušne, tretji so iz drugih 
krajev prišli pogledat, kaj je 

tokrat zakuhal Muljavec.« 
In četudi je imel za vsakega 
portretiranca izjemno ome-
jen čas, je dokazal, da se 
lahko s skrbno predpripra-
vo provizoričnega studia in 
le s serijo petih do šestih 
fotografij na posameznika, 
s polno koncentracijo foto-
grafa in njegovim izostre-
nim občutkom za detajle že 
v teh nekaj fotografijah uja-
me pravi trenutek. Trenu-
tek, znotraj katerega obsta-
ja čisto prava mešanica pra-
ve svetlobe, da se v posa-
meznikovih očeh nariše t. i. 
mačji pogled z dvema verti-
kalnima osvetljenima sen-

cama in da se tako ušesa 
kot tudi vrat portretiranca 
skrijejo v meglici. 
Tudi sicer je Andraž tisti 
fotograf, ki se skozi fotogra-
fijo nenehno igra in išče 
nove izraze. Marsikdo ne 
ve, da pred prvo popito kavo 
ne funkcionira, in četudi je 
njegova najljubša besedna 
zveza »pustiti pr' gm'h'«, je 
»pr' gm'h'« zadnje, kar bi 
mu pripisali. Bolj kot »pr' 
gm'h'« je v pogonu. Je tudi 
nagrajeni avtor 360-stopinj-
skega virtualnega sprehoda 
po Kranju in že pripravlja 
novo verzijo te vizualizaci-
je, ki nas zagotovo tudi 

tokrat ne bo pustila ravno-
dušne. Pogledati na Kranj 
skozi njegov fotografski 
objektiv bo morda spodbu-
da še za koga, da bo na 
Kranj, ki ga opisuje kot 
»mesto prve izbire«, gledal 
drugače, predvsem pa v 
njem našel vse, kar išče. Na 
vprašanje, zakaj ravno 
Kranj, Andraž zaključi: 
»Majhen je in ima vse. 
Morda tudi zato, ker kamor-
koli pogledaš, imaš kaj 
videti, čisto na vse strani je 
lep razgled. Vse je blizu. Na 
dosegu. No, tudi Piran, kjer 
bi živel, če ne bi že izbral 
Kranja.« 

Zanimiva razstava
Marsikdo se ob obisku mestnega jedra ustavi pri knjižnici in si ogleda ulično razstavo letošnjih 
občinskih nagrajencev, ki jih je fotografiral Andraž Muljavec.

Razstava občinskih nagrajencev se z ulic Kranja poslavlja. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
bo 5. februarja 2018 na svoji 
spletni strani objavila javni 
razpis za sofinanciranje naje-
mnin poslovnih prostorov v 
starem Kranju v letih 2018 in 
2019. Za sofinanciranje pri-
de v poštev obdobje od dneva 
začetka opravljanja poslovne 
dejavnosti oziroma ko se pos-
lovni prostor odpre za potro-
šnike in uporabnike storitev, 
pa do 31. decembra 2019, in 
sicer do 50 odstotkov upravi-
čenih stroškov. Kot upravi-
čen strošek se šteje neto naje-
mnina, brez vključenih davč-
nih dajatev. Pri tem občina 
sofinancira največ do štiri 
evre na kvadratni meter na 

mesec in skupno največ do 
šest tisoč evrov za posamezni 
poslovni prostor. 
Kot pojasnjujejo na kranjski 
občini, je za vsako leto pose-
bej za ta namen predvideno 
nekaj več kot 32.500 evrov.

Na javni razpis se bodo lah-
ko prijavili samostojni pod-
jetniki posamezniki in 
mikro, mala in srednje veli-
ka podjetja, ki so organizira-
na kot gospodarske družbe, 

ter zavodi, ki bodo na podla-
gi sklenjene najemne pogo-
dbe izvajali dejavnost v pos-
lovnih prostorih na ožjem 
območju starega Kranja. Na 
dan objave razpisa mora biti 
poslovni prostor, namenjen 

gospodarski dejavnosti, pra-
zen in že sklenjena najemna 
pogodba ali pa bo sklenjena 
v letošnjem letu.
Prednost do sofinanciranja 
bodo imeli ponudniki s pod-

ročja maloprodaje. Prejem-
niki subvencije se bodo 
zavezali, da bodo po konča-
nem obdobju prejemanja 
subvencije (po 31. decembru 
2019) v poslovnem prostoru 
izvajali dejavnost vsaj še 12 
mesecev.
Podrobnejše informacije 
bodo navedene v razpisni 
dokumentaciji, ki bo od 
dneva objave javnega razpi-
sa dosegljiva na spletni stra-
ni Mestne občine Kranj 
www.kranj.si (javni razpisi, 
naročila) ali pa jo v tem roku 
zainteresirani dvignejo na 
naslovu Mestna občina 
Kranj – sprejemna pisarna, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj. 
Razpis bo odprt do 7. maja 
2018.

Novi razpis za sofinanciranje 
poslovnih prostorov
V začetku prihodnjega meseca se obeta novi razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v 
starem Kranju za letošnje in naslednje leto.

Od leta 2015 do konca leta 2017 je Mestna 
občina Kranj za subvencioniranje najemnin 
poslovnih prostorov v Kranju porabila 90.800 
evrov. Odprtih je bilo 22 novih lokalov, z 
dejavnostjo pa so prenehali štirje lokali.

Stražišče – Krajani Stražišča so zadovoljni z napredkom pri 
gradnji telovadnice. Iz kranjske mestne uprave potrjujejo, 
da ni zastojev ter da dela potekajo po terminskem planu. Po 
pripravljalnih delih so v izdelavi že tudi temelji (na sliki), 
prav tako so izvedeni izkopi za geosonde. Prostor športnih 
uspehov, dobre volje in nasmejanih obrazov bo tako prve 
vadeče sprejel v prvi polovici šolskega leta 2018/2019. 

Temelji nove telovadnice v Stražišču

Kranj – Mestna občina Kranj 
skupaj turškim pobratenim 
mestom Büyükçekmece 
Carigrad vabi na turnir pob-
ratenih mest v šahu. Medna-
rodni turnir bo v Carigradu 
potekal od 23. do 24. febru-
arja 2018. Prijavijo se lahko 
mladostniki, ki se aktivno 
ali rekreativno ukvarjajo s 
šahom ter imajo stalno ali 
začasno prebivališče na 
območju mestne občine 
Kranj. Stroške nastanitve v 
času mednarodnega turnirja 
krije pobrateno mesto v Tur-
čiji, medtem ko stroške pre-
voza iz Kranja do Carigrada 
za mladostnika oziroma 
udeleženca turnirja krije 
Mestna občina Kranj. Prija-
ve z osebnimi podatki (ime, 
priimek, naslov, osnovna 

šola, datum rojstva) spreje-
majo do 3. februarja 2018 na 
elektronski naslov internati-
onal@kranj.si, kjer lahko 
vprašate za še več podatkov. 
Dodatne informacije so na 
voljo tudi na spletnem mes-
tu Mestne občine Kranj. 
Mestna občina Kranj tako 
krepi sodelovanje s pobrateni-
mi mesti. Predvsem pa ures-
ničuje svoje cilje, da iz pobra-
tenih mest poveže predvsem 
prebivalce, ki delujejo na 
področju športa, kulture, razi-
skovanja, znanosti in mladi-
ne. Kot sporočajo iz mestne 
uprave, v prihodnjih mesecih 
sledi še več pozivov, zato vabi-
jo, da redno spremljate 
komunikacijske kanale Mest-
ne občine Kranj oziroma 
spletno stran www.Kranj.si.

Več sodelovanja  
s pobratenimi mesti 

Kranj – Mestna občina Kranj bo 5. februarja 2018 na svoji 
spletni strani www.kranj.si objavila javni razpis za sofinancira-
nje projektov oziroma prireditev turističnih društev na obmo-
čju Mestne občine Kranj v letošnjem letu. Predvideni rok za 
oddajo vlog turističnih društev bo 23. februar 2018. Podrob-
nejše informacije bodo navedene v razpisni dokumentaciji.

Razpis za turistična društva
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Vilma Stanovnik

Pri Stanovanjskem skladu 
Republike Slovenije so se 
odločili, da bodo v Kranju 
gradili novo stanovanjsko 
sosesko Ob Savi. Kaj ta pro-
jekt pomeni za občino?
"Stanovanjski sklad Repu-
blike Slovenije se je skupaj z 
Mestno občino Kranj odlo-
čil, da bodo med Mega cen-
trom in nekdanjo tovarno 
Zvezda gradili novo stano-
vanjsko naselje. Razlog za 
takšno odločitev je bil, ker se 
Kranj pospešeno razvija in 
smo ena redkih občin, ki ra-
zvojno raste. To pomeni, da 
se povečujejo tudi potrebe 
po stanovanjih, zlasti po sta-
novanjih za mlade. Izkazalo 
se je namreč, da je v Kranju 
veliko pomanjkanje stano-
vanj, prav tako pa se je izka-
zalo, da je tudi za tiste, ki 
delajo v Ljubljani, Kranj ve-
dno bolj zanimiv, saj je rela-
tivno blizu, hkrati pa so sta-
novanja cenejša in okolje 
prijaznejše. Zato smo se s 
Stanovanjskim skladom Re-
publike Slovenije dogovorili, 
da projekt čim prej izpelje-
mo. Večinski lastnik zemlji-
šča na levem bregu Save, 
kjer bo stala nova soseska, je 
namreč Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, delno 
pa tudi eden od zasebnikov."

Kako daleč so že načrti in 
kdaj se obeta gradnja?
"Seveda smo se že nekaj 
časa pogovarjali o variantnih 
rešitvah soseske, saj je treba 
najprej sprejeti občinski po-
drobni prostorski načrt. 
Tako smo imeli prejšnji te-
den sestanek, na njem pa 
smo sprejeli idejno zasnovo 
enega od ponudnikov. Lah-
ko povem, da bo stanovanj-
sko naselje s športno infra-
strukturo, vrtcem in zeleni-
mi površinami, najemna 
stanovanja pa bodo primer-
na zlasti za mlade in druži-
ne. Če bo vse po načrtih, naj 
bi podrobni prostorski na-
črt, ki ga pripravlja skupina 
Ržišnik Perc, v drugem bra-
nju sprejeli letos junija. Ko 
bo sprejet, bo Stanovanjski 

sklad Republike Slovenije 
začel s projektiranjem za 
gradbeno dovoljenje in iz-
vedbo. Naredili bodo razpis, 
in če bo vse po načrtih, se bo 
gradnja lahko začela v prvi 
polovici drugega leta."

Tudi občina se je ob gradnji 
zavezala poskrbeti za nekaj 
spremljajoče infrastruktu-
re, zlasti za gradnjo novega 
mostu. Kakšne novosti na-
črtujete?
"Na občini nas v drugem 
letu zato, ker je sedanji most 
pri Planiki preozek in preni-
zek, čaka gradnja novega 
mostu. Tako bomo v prora-
čunu za leto 2019 predvideli 
izvedbo primernega mostu, 
ocenjena vrednost pa je oko-
li pol milijona evrov. Most, 
ki bo nadomestil sedanjega, 
bo večji, promet bo potekal 
dvosmerno, poskrbljeno pa 
bo tudi za pešce in kolesarje. 
Istočasno pripravljamo idej-
no zasnovo za cesto pod bre-
žino, saj bo tudi to cesto tre-
ba primerno razširiti. Prav 
tako rešujemo problematiko 
visokonapetostnega daljno-
voda, zato se bo naselje gra-
dilo v dveh fazah. V prvi fazi 
je pod daljnovodom predvi-
deno parkirišče, ker pa se bo 
prenavljal tudi Delavski 
most, se dogovarjamo, da 
bodo istočasno naredili ka-
nal za ta daljnovod, ki naj bi 
se prestavil v zemljo. Oce-
njena vrednost Elektra Go-
renjska za prestavitev je 750 
tisoč evrov. Pri Stanovanj-
skem skladu Republike Slo-
venije so povedali, da so pri-
pravljeni plačati polovico 
stroška, jaz pa bom mestne-
mu svetu predlagal, da se v 
proračunu za drugo leto na-
meni denar za plačilo druge 
polovice. S tem bo možna 
tudi druga faza gradnje. V 
prvi fazi je namreč predvide-
no okoli 170, skupaj pa 250 
stanovanj. Cilj, ki so si ga 
zastavili pri Stanovanjskem 
skladu Republike Slovenije, 
je, da bodo cene najemnine 
sprejemljive, mi pa si obeta-
mo, da bomo imeli ob Savi 
lepo naselje, v katerem bo 
poskrbljeno tudi za športno 

infrastrukturo in vrtec. 
Hkrati se bo pojavila tudi 
potreba po osnovnošolskih 
kapacitetah. Za to bomo po-
skrbeli s prenovo bivše eko-
nomske šole, prav tako bodo 
novi trije oddelki, ki jih bo 
ob izgradnji telovadnice do-
bila Osnovna šola Staneta 
Žagarja. Ministrstvu za šol-
stvo bomo tudi predlagali, 
naj nekdanjo tekstilno šolo 
prenese v last občine, tam 
pa bi uredili še dodatne pro-
store za osnovno šolo."

Gradnja telovadnice pri 
Osnovni šoli Staneta Žagar-
ja naj bi se začela že v tem 
letu. Kako bo potekala?
"Za telovadnico Osnovne 
šole Staneta Žagarja se tre-
nutno pripravlja projektna 
dokumentacija. Predvidoma 
marca bo vložena vloga za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja na kranjski upravni 
enoti, do junija pa naj bi pri-
dobili gradbeno dovoljenje 
in tudi dokumentacijo za 
izvedbo. Do takrat bo spreje-
ta tudi odločitev, ali gremo v 
izvedbo projekta na način 
javno-zasebnega partnerstva 
ali z lastnimi sredstvi in po-
močjo kredita. Za izgradnjo 
nove telovadnice se bo poru-
šil star, neprimeren monta-

žen prizidek, v katerem so 
trije oddelki šole in stara, 
neprimerna telovadnica. Na-
stala bo nova telovadnica di-
menzije približno 28 x 15 
metrov, hkrati pa šest novih 
učilnic, večnamenska avla 
in seveda ostali spremljajoči 
prostori, od hodnikov do sa-
nitarij. To pomeni, da se bo 
šola povečala za tri oddelke. 
Ne gre torej za prenovo, am-
pak za rušitev obstoječega 
prizidka in gradnjo novega. 
Glede denarja ocene še ni-
mamo, res 'na prst' pa je 
projektantka ocenila vre-
dnost na približno dva mili-
jona evrov. Če bo vse po na-
črtih, naj bi se gradnja zače-
la letos jeseni."

V kratkem se obeta tudi za-
četek gradnje novega vrtca v 
Bitnjah, ki bo postavljen na 
prostoru sedanjega. Za ka-
kšen projekt gre?
"Nov vrtec v Bitnjah se bo 
gradil na območju današnje 
lokacije vrtca. Obstoječi 
montažni vrtec je bil na-
mreč zgrajen leta 1973, 
zgolj obnova pa ne bi rešila 
problematike sprejema do-
datnih otrok. Vrtec trenu-
tno v dveh skupinah obi-
skuje 42 otrok drugega sta-
rostnega obdobja, skupin 
prvega starostnega obdobja 
pa vrtec ne zagotavlja, če-
prav so potrebe. Trenutno 
vrtec Bitnje razpolaga s pov-
sem zastarelim objektom, s 
katerim ne more izpolnje-
vati standardov predšolske 
vzgoje. Glede na naraščajo-
či trend pozidave na obmo-
čju Bitenj in povpraševanja 
po zagotavljanju možnosti 
za vpis otrok v vrtec za vse 
starostne skupine ter dej-
stva, da po letu 2019 prosto-
ri v Gasilskem domu v Žab-
nici ne bodo več ustrezni, je 
potrebna gradnja novega 
vrtca. Vrtec bomo gradili z 
javno-zasebnim partner-
stvom, pri čemer bo vložek 

občine zemljišče oziroma 
podelitev stavbne pravice za 
čas trajanja razmerja javno-
-zasebnega partnerstva, 
strošek komunalnega pri-
spevka za gradnjo ter neka-
teri drugi pripravljalni stro-
ški za izvedbo projekta, 
vključno z izvedbo arheolo-
ških raziskav po zahtevi Za-
voda za varstvo kulturne 
dediščine. Dobili smo dve 
ugodni ponudbi za gradnjo, 
razprava na mestnem svetu 
pa je vedno, ali se bolj spla-
ča, da bi gradili sami oziro-
ma najeli kredit za gradnjo, 
ali se bolj splača javno-za-
sebno partnerstvo. Tu ni 
dvoma, saj se vedno bolj 
splača graditi s svojim de-
narjem, če pa denarja ni-
maš, je treba iskati drugo 
rešitev. Ker bomo na občini 
potrebovali kredit za neka-
tere druge naložbe, za kate-
re bomo dobili evropska 
sredstva in bomo morali 
biti kreditno sposobni, 
bomo za ostale investicije 
iskali javno-zasebna par-
tnerstva. To je tudi v prime-
ru vrtca v Bitnjah."

V zadnjih letih skrbite za 
oživljenje starega mestnega 
jedra Kranja, trenutno pa 
pripravljate nov razpis za 
subvencioniranje najemnin 
poslovnih prostorov. V fe-
bruarju se v mestu obeta ne-
kaj tradicionalnih priredi-
tev, mladi pa imajo ob tor-
kih možnost za igro in zaba-
vo. Je to nova priložnost za 
oživljenje starega Kranja?
"Pri oživljanju starega me-
stnega jedra se mi zdi ključ-
no, da združimo vse možne 
ukrepe in poskrbimo, da 
mesto res postane prijazno 
tako prebivalcem kot obi-
skovalcem in vsem, ki v 
njem delajo. Dejstvo je pač, 
da so se nakupne navade 
ljudi spremenile, časa imajo 
vedno manj in zato jih je tre-
ba na vse mogoče načine 

stimulirati, da pridejo v me-
sto. Glede pomoči tistim, ki 
delajo v mestu, lahko rečem, 
da smo jim zagotovili sub-
vencioniranje najema pro-
storov in v februarju bo ob-
javljen nov razpis. Vedno se 
prijavijo novi najemniki 
prostorov. V zadnjih treh le-
tih jih je bilo dvaindvajset, le 
štirje pa so z dejavnostjo 
prenehali. Subvencionira-
mo tudi prenovo fasad in 
streh. Mesto smo sprostili 
prometa in je postalo prija-
znejše za pešce in kolesarje. 
Pomembno se mi zdi, da 
mestu tudi med tednom 
vdihnemo življenje, da se 
ljudje zopet navadijo iti v 
mesto na kavo in na druže-
nja. Tako je naš načrt, da 
bomo v mestu pripravljali 
različne dogodke. Eden od 
njih je tudi projekt S Kranč-
kom v mestu, ko se bo Glav-
ni trg ob torkih spremenil v 
otroško igrišče. Straši, pa 
tudi babice in dedki, bodo 
otroke lahko vsak torek pri-
peljali v mesto, kjer bodo 
imeli otroci ogromno zaba-
ve in tudi varstvo. Vse to bo 
brezplačno. Straši in stari 
straši bodo v tem času lahko 
v miru šli na kavo ali po 
opravkih. Računam, da 
bodo v tem času tisti, ki de-
lajo v mestu, poskrbeli še za 
posebno privlačno ponudbo, 
morda degustacije in podob-
no. Tako bodo lahko dobili 
nove stranke, obiskovalci pa 
bodo ugotovili, da je ponud-
ba v mestu zanimiva. Seve-
da že sedaj vabim na tradici-
onalna dogodka, Prešernov 
smenj, ki bo na praznični 8. 
februar, in dva dni kasneje 
še na Prešerni karneval. 
Prav tako si želimo, da bi v 
mestu svoje prostore imelo 
čim več različnih organiza-
cij, kar bi pomenilo, da v 
mesto pride več ljudi. Do-
stop je z novostjo, SMS-par-
kiranjem, sedaj zelo olajšan 
in parkiranje je uro ali celo 
dve brezplačno."

V februarju bomo navijali 
tudi za športnike na zim-
skih olimpijskih igrah. 
"Kranj je tudi mesto športa 
in po tradiciji imamo med 
kandidati za nastop na olim-
pijskih igrah kar nekaj pred-
stavnikov svoje občine in 
kranjskih športnih klubov. 
Naj omenim Triglavove ska-
kalce na čelu s Petrom in 
Domnom Prevcem ter Žigo 
Jelarjem, tekače Vesno Fa-
bjan, Leo Einfalt, Janeza in 
Anamarijo Lampič pa alp-
skega smučarja Miho Hro-
bata in seveda člane naše 
hokejske reprezentance. Iz 
Sočija so prinesli tri odličja, 
tudi v Pjongčangu jim že-
lim, da se dobro odrežejo. 
Še vedno pa je najpomemb-
nejši olimpijski moto, da je 
važno sodelovati."

Ob Savi bodo nova stanovanja
Če bo šlo vse po načrtih, se bo v Kranju drugo leto začela gradnja nove stanovanjske soseske, kjer bodo priložnost za najem stanovanj dobili zlasti mladi 
in družine, že letos pa se bosta gradila vrtec v Bitnjah, ki bo postavljen na prostoru sedanjega vrtca, ter telovadnica pri Osnovni šoli Staneta Žagarja. 
Novosti se obetajo tudi v starem Kranju, o vsem tem pa sva se pogovarjala z županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Ob Osnovni šoli Staneta Žagarja bo nov prizidek s telovadnico.
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Kranj – Minuli teden so na 
BSC, Regionalni razvojni 
agenciji Gorenjske, prvič 
izdali predstavitveni bilten, 
ki so ga naslovili Gorenjska 
– tu želim živeti, delati in se 
igrati. Doslej namreč niso 
imeli nobene predstavitvene 
publikacije, ker pa so v zad-
njih desetih letih sodelovali 
v kar 66 projektih skupaj z 
več kot štiristo partnerji iz 35 
evropskih držav, pa so oce-
nili, da je takšna publikacija, 
ki je izšla na dvajsetih stra-
neh v nakladi dva tisoč izvo-
dov, potrebna. V biltenu sta 
namreč najprej predstavlje-
ni Gorenjska in agencija, 
nato pa tudi projekti za spo-
dbujanje podjetništva, raz-
voj človeških virov, turizem, 
okolje, prostor in infrastruk-
tura pa tudi podeželje in 
LAS Gorenjska košarica.
»Trenutno smo udeleženi v 
21 različnih projektih, zato 
smo se odločili, da se pred-
stavimo tudi s posebno bro-
šuro. To potrebujemo ob 
različnih obiskih in v njej 
predstavljamo dosežke in 
poslanstvo,« je pojasnil dire-
ktor Regionalne razvojne 

agencije Gorenjske Rok 
Šimenc. 
BSC (Business Support cen-
tre) Kranj, kot regionalna 
razvojna agencija Gorenj-
ske, že več kot dvajset let 
deluje kot povezovalni člen 
med regionalno in državno 
ravnjo. Sodelujejo z občina-
mi, podjetji, območnimi, 
obrtnimi, podjetniškimi 
zbornicami, nevladnimi 
organizacijami, ministrstvi 
in drugimi državnimi orga-
ni, s sodelovanjem v različ-
nih projektih pa spodbujajo 
razvoj 18 gorenjskih občin.
»Lansko leto je bilo za našo 
agencijo uspešno, saj smo 
oktobra podpisali prvi dogo-
vor za razvoj regij, s tem pa 
smo pridobili okoli 11 milijo-
nov evrov sredstev. Pred 
nami je drugi dogovor in tre-
nutno potekajo zadnja uskla-
jevanja. Računamo na novih 
trideset milijonov evrov za 
projekte s področja kolesar-
skih poti, komunale od 
kanalizacije do vodooskrbe 
ter podjetništva, kar pomeni 
vse od poslovnih con do izo-
braževanja,« je povedal Rok 
Šimenc in pojasnil, da števil-
ni projekti zahtevajo precej 
truda. To so prepoznale tudi 

gorenjske občine, ki projekte 
tudi sofinancirajo.
»Z novim letom smo podpi-
sali 1,3 milijona evrov vredno 
pogodbo v povezavi z nekda-
njo točko Vem oziroma točko 
Vse na enem mestu za podje-
tništvo, kjer smo se združile 
vse tri agencije na Gorenj-
skem in Gospodarska zbor-
nica ter vse skupaj lociramo 
podjetniški sektor v kranjski 
Kovačnici. Tam gostimo že 
24 podjetnikov, kar je res 
dober rezultat. Pri tem nam 
zelo veliko pomaga Mestna 
občina Kranj, saj so prepoz-

nali, da je to realna podpora 
mladim podjetnikom,« je 
tudi pojasnil Rok Šimenc.
Lani so na BSC zaključili 
tudi razpis in izbor projektov 
LAS Gorenjska košarica. 
»Izbrali smo devetnajst raz-
ličnih projektov za vso 
Gorenjsko, med njimi na pri-
mer Čebelarski center Anto-
na Janše v Žirovnici, Bogas-
tvo narave Dovžanova sotes-
ka, kulinarična popotovanja, 
obnova degradiranih obmo-
čij in podobno,« je povedal 
direktor Šimenc in pojasnil, 
da je poudarek pri njihovem 
delu v podjetništvu s Kovač-
nico, aktivnem turizmu, 
e-mobilnosti in energetiki. 
Ker je dela veliko, so lani in 
na začetku tega leta zaposlili 
štiri nove sodelavce, tako da 
je v BSC trenutno že 21 zapo-
slenih. »Seveda vsega dela ne 
moremo opraviti sami, teži-
mo pa k temu, da zunanje 
izvajalce iščemo na Gorenj-
skem, v naši regiji,« je tudi 
povedal Rok Šimenc in dodal, 
da so v agenciji trenutno 
zadovoljni s poslovanjem. 
»Po izgubi v prejšnjih letih 
smo lani in tudi že prejšnje 
leto pozitivno poslovali, 
zadolženost smo znižali in 
trenutno lahko ocenimo, da 
je poslovanje dobro,« je dodal 
Šimenc.

Novi bilten in projekti 
Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske so uspešno zaključili minulo leto, z nadaljevanjem 
projektov in novimi programi pa si želijo še naprej ohranjati povezovanje med državo in regijo.

Direktor BSC Kranj Rok Šimenc je v družbi sodelavke 
Franje Gabrovšek Schmidt predstavil novi bilten in načrte. 

Kranj – V zimskem času 
otroška igrala navadno poči-
vajo, saj je igra zaradi vre-
menskih razmer onemogo-
čena. Spomladi, pred ponov-
nim odprtjem igrišč, se ta 
navadno tudi natančno pre-
gledajo in vsako leto je na 
kar nekaj otroških igriščih 
opaziti nova igrala. 
Za izvedbo druge faze uredi-
tve otroških igrišč v Besnici 
in na Drulovki bo mestna 
uprava predvidoma že v feb-
ruarju objavila javni razpis 
za izbiro izvajalca gradbenih 
del. V drugi fazi ureditve 
igrišč bodo tako na otroš-
kem igrišču na Drulovki 
postavljeni večnamenska 

hiška s toboganom in pleza-
lom, urbana oprema, za 
dodatno senco bodo zasaje-
na drevesa in grmovnice. Na 
otroškem igrišču v Besnici 
bodo otroci zagotovo veseli 
novega tobogana in plezal-
nega igrala ter zasajenih 
dreves in grmovnic. 
V času, ko so igrala večino-
ma prazna in jih škrat Kran-
ček, zavetnik vseh kranjskih 
otrok, vestno pregleduje ter 
komaj čaka na čas, ko bodo 
spet polna otrok in smeha, 
pa vse kranjske otroke ob 
torkih vabi v staro mestno 
jedro na organizirano dru-
ženje, ki so ga poimenovali 
S Krančkom v mestu.

Škrat Kranček je pregledal igrala 

Škrat Kranček je zaveznik kranjskih otrok, zato si želi, da se 
zabavajo in varno igrajo.

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

Glavnina kolesarskih pove-
zav naj bi potekala ravno po 
že obstoječih trasah, potreb-
ne pa bodo tudi nekatere 
novogradnje. 
Kot je dejal minister Gaš-
peršič, se bodo najprej lotili 
priprave dokumentacije, 
umeščanja novih povezav v 
prostor in označevanja poti, 
ki so že ustrezne za kolesar-
ske povezave. Idejne zasno-
ve naj bi izdelali v prihod-
njih dveh letih, z gradnjami 
naj bi začeli po letu 2020. 
Ureditev poti bo financirala 
država, občine pa bodo 
morale zagotoviti dokumen-
tacijo, zemljišča in morebit-
no dodatno infrastrukturo.
"Skupni imenovalec regio-
nalnega razvojnega progra-
ma vseh gorenjskih občin 
so kolesarske poti, zato smo 

pred dvema letoma ustano-
vili svetovalni organ za raz-
voj kolesarskih poti in v 
tem času že pripravili ela-
borat, ki na Gorenjskem 
predvideva 430 kilometrov 
kolesarskih povezav. Med-
nje sodi tudi 70 kilometrov, 
predvidenih za območje 
občin v porečju Sore, vse pa 
se navezujejo na sedanjo 
stokilometrsko daljinsko 
kolesarsko pot med Rateča-
mi in Ljubljano," je ob pod-
pisu dogovora povedal Rok 
Šimenc, direktor Regional-
ne razvojne agencije 
Gorenjske. 
"Veseli nas, da sta ministrs-
tvo in državna direkcija za 
infrastrukturo pokazala pri-
pravljenost za sofinanciran-
je teh projektov, na eni stra-
ni skozi dogovor za razvoj 
regij in na drugi skozi pose-
bne ločene projekte."

Dogovor o kolesarskih 
povezavah
31. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na zadnji lanski seji 
sprejeli spremenjen in 
dopolnjen Pravilnik o spre-
jemu otrok v vrtce. Kot je 
pojasnila vodja Urada za 
družbene dejavnosti Manja 
Vovk, je cilj sprememb 
zagotoviti zakonite in enovi-
te postopke sprejema otrok 
v vrtce, katerih ustanovitelji-
ca je Mestna občina Kranj, 
in v zasebnih vrtcih s konce-
sijo. To je pomembno pred-
vsem v primeru, ko je vpisa-
nih otrok več, kot je v vrtcu 
prostih mest. Po Zakonu o 
vrtcih imajo starši pravico 
do izbire vrtca, vendar ima 
občina dolžnost, da najprej 
zagotovi dovolj prostih mest 
za svoje občane.

Tako se spremembe nanaša-
jo na otroke, ki imajo stalno 
prebivališče v drugi občini. 
Nekaj sprememb je tudi gle-
de oblikovanja centralnega 
čakalnega seznama. Po 
novem velja, da se otrok, za 
katerega starši dvakrat odklo-
nijo vključitev v vrtec, uvrsti 
na zadnje mesto centralnega 
čakalnega seznama. S tem 
bodo tudi ostali otroci imeli 
možnost, da straši prejmejo 
poziv s strani vrtca o možno-
sti vključitve otroka v vrtec, 
ne da bi se pozivali vedno isti 
starši. V spremenjenem pra-
vilniku je tudi krajši rok za 
podpis pogodbe med starši 
in vrtcem, nekaj novosti pa je 
tudi glede kriterijev spreje-
ma, saj se je v praksi pokaza-
lo, da so poleg študentov 
starši tudi dijaki.

Novosti sprejema otrok 
v vrtce

Kranj – Kranvaj, ki vozi po središču mesta, je med domačini 
in obiskovalci odlično sprejet. Od 24. aprila do 31. decembra 
lanskega leta je prepeljal točno 17.936 obiskovalcev. 

Kranvaj je bil odlično sprejet

Kranvaj je lani prepeljal skoraj osemnajst tisoč 
obiskovalcev starega Kranja.

V lani prenovljeni Kovačnici v Kranju je vsako leto bolj živahno. /Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Kranj – V Kranju že dve leti 
poteka projekt, s katerim 
želi Mestna občina Kranj 
dvigniti nivo bivanja v najve-
čji kranjski soseski, Planini. 
V tem času so strokovnjaki z 
različnih področij, s pomo-
čjo prebivalcev, ugotavljali 
najbolj pereče težave. Prav 
tako so že pripravili in izve-
dli nekaj manjših projektov, 
na zaključni prireditvi, ki so 
jo prejšnji teden pripravili v 
nekdanji trgovski šoli na 
Župančičevi ulici, pa so pre-
gledali vse načrte, udeležen-
ci delavnic pa so predlagali 
še nekaj dodatnih izboljšav 
projektov.

Center za družine
Pomembna novost na Plani-
ni bo tako imenovani Center 
za družine, ki prinaša nad-
gradnjo osrednjega otroške-
ga igrišča z novimi pridobi-
tvami, kot so pokrita igralni-
ca, čajna kuhinja, previjalni-
ca in sanitarije. Nov prostor 
bo primeren za igro, vzgojo 
in varstvo otrok. Prebivalci 
so na delavnici predlagali, 
da se igralnica opremi z le-
tveniki, fiksnimi igrali na 
stenah in visečimi vrvmi, na 
tla pa se nariše t. i. tančula. 
Pod enim oknom si želijo 
nizko omaro, primerno za 
skladiščenje igrač in poseda-
nje. Igralnica naj bi ohranila 
odprto zasnovo prostora, ki 
ima več funkcij.

Zunanje igrišče se mora po 
mnenju prebivalcev dodo-
bra prenoviti. Največja teža-
va je stanje obstoječih igral, 
in sicer sesedanje travnatih 
gomil, ki so že od začetka 
brez trave, dotrajana podze-
mna cev, velika gugalnica je 
uničena. Po sanaciji starih si 
prebivalci želijo tudi novih, 
bolj inovativnih igral, kot so 
plezalni poligon, čitalnica, 
hišica na drevesu, viseče 
mreže in trampolin. Predla-

gali so tudi, da bi na igrišče 
namestili namesto peska 
tartan.
Ob tem so domačini opozo-
rili tudi na pomembno vpra-
šanje glede čiščenja in vzdr-
ževanja objektov ter ozave-
ščenost otrok, da igral ne 
bodo uničevali.

Skupnostni prostor na 
Planini 3
Skupnostni prostor na Pla-
nini 3 se bo oblikoval okoli 
urbanega parka in otroškega 
igrišča. Njegov namen je po-
sedanje, igra, druženje, prav 
tako naj bi uredili vrtičke, 
nasade cvetlic in urbani sa-
dovnjak. Skupina za sku-
pnostni prostor je ob tem 
predlagala nujnost prosto-
voljskih akcij, s katerimi se 
začne proces zagona sku-
pnosti in medsebojne pod-
pore. Kot nujne elemente 
skupnostnega prostora so 
predlagali pitnik, koše za 
smeti na otroškem igrišču, 
peskovnik, koše za pasje iz-
trebke in informacijsko ta-
blo. V urbanem parku si že-
lijo klopi in mize za mo-
žnost piknikov, na skupnih 
gredah pa nezahtevne sorte, 
kot so zelišča, robidnice in 
jagodičje. Predlagali so učni 
park z različnimi drevesi, 
kjer ima vsako drevo svojo 
vrednoto. Prebivalce bi bilo 
treba motivirati na sestan-
kih hišnih svetov, objekt 
predstaviti in poskrbeti za 
komunikacijo med ljudmi. 

Obvezno bi bilo treba razši-
riti pot na južnem delu za 
intervencijo ter postaviti hi-
trostne ovire ali enosmerno 
usmeriti promet.
Kot težavo so udeleženci de-
lavnice omenjali nezaintere-
siranost prebivalcev pri 
udejstvovanju pri projektih 
ter nizko okoljsko zaveda-
nje. Veliko je vandalizma, 
na skupnostnih prostorih se 
zbirajo najstniki, zato bi bile 
potrebne ograje in skrbnik. 

Problem je tudi voda, zaliva-
nje in z njim povezani stro-
ški. Nekateri so izrazili strah 
pred tem, da bodo vrtički 
neurejeni. Omenjali so tudi 
problem sodelovanja s kra-
jevno skupnostjo.

Nova urbana oprema
Nova urbana oprema na Pla-
nini bo sestavljena iz klopi, 
smetnjakov, stojal za kolesa, 
količkov, pitnikov, korit in 
opor za vzpenjalke. Name-
ščene bodo tudi dodatne 
ulične svetilke, informacij-
ske table in panoji ter avto-
busna nadstrešnica. Lokacije 
nove opreme so označene na 
zemljevidu. Ob prenovi bo 
odstranjenih veliko obstoje-
čih elementov, ki jih želijo 
reciklirati in ponovno kori-
stno uporabiti na Planini. 
Udeleženci delavnice v sku-
pini za urbano opremo so 
predlagali številne spre-
membe, vezane na točno 
določene ulice in dele sose-
ske. Predvsem si želijo ve-
čje število klopi in več ve-
čjih košev za smeti, opozar-
jajo na neurejene razmere s 
smetnjaki, manjkajoče ko-
ličke, iz odslužene opreme 
in tlakovcev pa bi radi obli-
kovali korita za vrtičke. Od-
služeno opremo bi recikli-
rali tudi za popravila uniče-
nih igrišč in neurejenih 
dostopov. Opozorili so tudi 

na problem vzdrževanja, 
tudi oglasnih tabel, ki so ve-
dno bolj polepljene. 

Povezovalna tematska 
pot
Povezovalna tematska pot 
med Planino 1, 2 in 3 ne bo 
zgolj fizična povezovalna 
površina, temveč jo želijo 
spremeniti v pot, ki bo do-
stopna za gibalno in senzor-
no ovirane prebivalce. Nekaj 
ovir so že prepoznali, nekaj 
jih bodo našli skupaj z Med-
občinskim društvom slepih 
in slabovidnih Kranj. 
Tematska pot treh Planin bi 
po mnenju prebivalcev mo-
rala imeti hitrostne ovire, da 
bi upočasnila mlade z mo-
torji. Opozorili so tudi na 
blato, ki se naredi, če med 
klopmi ni podlage. Predla-
gali so klopi brez naslonjal. 

Prenova podhodov
Podhoda pod Cesto talcev in 
Cesto Rudija Šeliga sta neo-
svetljena, neprivlačna in 
redko v uporabi. Njuna oži-
vitev bo prinesla novo urba-
no opremo – klopi, razstav-
ne površine ter druge funk-
cionalne in estetske ulične 
elemente. Vsi udeleženci 
delavnice so si bili enotni, 
da je podhode treba osvetliti. 
Predlagali so barvanje v sve-
tlih odtenkih, če bo lepo, so 
tudi za grafite. Nujni se jim 

zdijo koši za odpadke, želijo 
pa si plezalne ali gibalne 
opreme, letvenikov, drogov, 
stropnih lestev ter koordina-
cijske igre za noge. 
Opozarjajo na varnost v pri-
merih srečevanja kolesar-
jev, velike hitrosti kolesar-
jev, ostrih elementov in 
problema, ki ga predstavlja-
jo motorji. Podhode bi bilo 
nujno treba prilagoditi sle-
pim, slabovidnih, invali-
dom in staršem z vozički. 
Kot možne rešitve so pre-
dlagali klančine s pode-
stom, dve klančini ter optič-
ne prevare, ki bi jih dosegli 
s talnimi označbami.

Kolesarski poligon
Kolesarski poligon, tako 
imenovani pumptrack, bo 
razveselil otroke in mlade, 
ki se spogledujejo z urbani-
mi športi. Oblikovali bodo 
novo neformalno in za vse 
odprto točko druženja, ki 
bo na voljo za rekreacijo 
mladih. 
Pri skupini za kolesarski po-
ligon so udeleženci delavni-
ce opozorili na možnost od-
vodnjavanja v obstoječi ja-
šek ob hribu. Nujna se jim 
zdi namestitev košev za pas-
je iztrebke, ob hribinah pri 
igrišču za odbojko na mivki 
si želijo klopi ali tribune, v 
bližino poligona pa bo treba 
namestiti pitnik za vodo.

Urbani center na Planini 1
Urbani center na Planini 1 
bo namenjen rekreacijski 
vadbi za različne generacije, 
postal bo točka neformalne-
ga druženja, kjer se bo izva-
jal raznolik program. Večna-
menska dvorana bo poleg 
športnih aktivnosti služila 
tudi večjim prireditvam. 
Okoli novega urbanega cen-
tra si prebivalci Planine za-
radi nadzora in vandalizma 
želijo mrežno ograjo. Opo-
zarjali so na večerni hrup in 
zato nujnost nadzornika in 
upravljavca območja urba-
nega centra. Za košarkarsko 
igrišče želijo novo gumeno 
podlago, fleksibilne koše, ob 
igriščih pa pitnike z vodo. 
Predlagali so, da se postavita 
talno priključno mesto za 
odjem elektrike in priključ-
no mesto za odjem vode.

Primer dobre prakse
»V minulih letih smo res 
ogromno naredili in prišli do 
točke, ko se projekti kristali-
zirajo. Sedaj poteka projekti-
ranje in pridobivanje gradbe-
nih dovoljenj, kjer je to po-
trebno. S tem projektom 
smo prvi v Sloveniji in med 
prvimi v Evropi. To pa zato, 
ker smo uspeli s participacijo 
javnosti, s participacijo vas, 
občanov, ki ste s svojimi ide-
jami pripomogli, da so se 
projekti izoblikovali. Takšno 
pot želimo nadaljevati tudi 
vnaprej. Če bomo uspešni, 
kot vse kaže, da bomo, bomo 
imeli tudi pisarno podpore 
za revitalizacijo tega obmo-
čja, ki bo verjetno skupaj s 
pisarno za staro mestno je-
dro. To pa pomeni, da bomo 
vsaj do leta 2021 delno sofi-
nancirani z evropskimi sred-
stvi. Seveda se bodo projekti 
nato tudi nadgrajevali,« je ob 
zaključni predstavitvi pouda-
ril vodja urada za okolje in 
prostor na Mestni občini 
Kranj Janez Ziherl in dodal, 
da je cilj, da je soseska za 
prebivalce prijazna, s čimer 
se bodo zmanjšali tudi pro-
blemi. Povedal je tudi, da je 
občina za projekt revitalizaci-
je Planine dobila nagrado 
URBACT kot evropski pri-
mer dobre prakse revitaliza-
cije urbanega območja.

Planina bo soseska po meri ljudi
Skupina za prenovo soseske Planina je v sodelovanju z domačini pripravila več idejnih projektov največje soseske v Kranju, zaključna predstavitev pa je 
bila prejšnji teden, ko so skupaj določili projekte, ki jih bodo začeli uresničevati že v tem letu.

Na zaključni delavnici prejšnjo sredo je bilo zanimanje za novosti v soseski veliko, 
prebivalci pa so strokovnjakom predlagali še nekaj novih rešitev. / Foto: Primož Pičulin

Kolesarski poligon, tako imenovani pumptrack, bo 
razveselil predvsem otroke in mlade.

Povezovalna tematska pot med Planino 1, 2 in 3 bo postala 
privlačna za domačine in obiskovalce.

Podhoda pod Cesto talcev in Cesto Rudija Šeliga bodo 
osvetlili ter opremili s plezalno steno, koši in klopmi.

Stanovanjska soseska Planina v Kranju je z okoli 
šestnajst tisoč prebivalci ter približno 74 hektari 
površine največje stanovanjsko naselje tako v 
Kranju kot na Gorenjskem.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – V dveh oddelkih vrt-
ca Čarobni svet, enoti Mikuj-
čki, v Dvorcu Jelen v Kranju 
je v tem šolskem letu 28 
otrok, polovica v starostnem 
oddelku od enega do dveh 
let in polovica v oddelku od 
dveh do treh let, za katere 
skrbita dve diplomirani 
vzgojiteljici, tri pomočnice 
vzgojiteljice in pedagoška 
vodja. Od tega so samo v 
najmlajši skupini otrok tri 
vzgojiteljice za polni delovni 
čas. Novi vrtec je polno zaži-
vel v tem šolskem letu. 

"Lani prvega junija, ko smo 
vpisovali, je bilo zanimanja 
precej več, kot smo lahko 
vpisali otrok," je povedala 
direktorica vrtca Čarobni 
svet Kranjčanka Nataša 
Maletič. Vrtec je v novej-
šem nadstandardnem obje-
ktu, ki nudi vse udobje, pro-
stori pa zadostujejo pogo-
jem, ki jih narekuje Zakon 
o vrtcih. Vrtčevski prostori 
so svetli in veliki, Maletiče-
va se je odločila za moder-
nejši stil, ki je bliže mlaj-
šim generacijam, pozorna 
je bila tudi na takšne detaj-
le, kot je talno ogrevanje, 

kar se ji zdi še posebej dob-
ro za otroke. "Starši plaču-
jejo enako, kot če bi imeli 
otroke v javnem vrtcu. 
Delamo po javno veljavnem 
programu, upoštevamo slo-
venski kurikulum, ki pred-
stavlja strokovno podlago 
za delo v javnih vrtcih, a še 
vedno pušča dovolj odprte-
ga prostora za raznovrstne, 
sveže in drugačne aktivno-
sti. V neposredni bližini 
vrtca imamo ograjeno igri-
šče; za uporabo zemljišča 
smo dobili soglasje stano-
valcev, otroška igrala so pa 
vrtčevska. Radi in pogosto 

obiskujemo mestno jedro 
Kranja, kjer nas že poznajo; 
imamo svoj voziček z napi-
som Čarobni svet in stano-
valci ter redni obiskovalci 
mestnega jedra nas že kar 
ogovorijo: 'To so pa tisti iz 
Jelena.' Pogosto gremo na 
Pungert, udeležujemo se 
delavnic v stolpu Pungert, 
obiskujemo Mestno knjiž-
nico Kranj ...," je opisala 
Maletičeva. 
Za starše, ki bi želeli še kaj 
več izvedeti o tem vrtcu, nji-
hovem načinu dela, vpisu 
otrok ... pripravljajo Dneve 
odprtih vrat od 28. februarja 
do 9. marca, vsak delovni 
dan med 17. in 19. uro. 
"Naše začetno osnovno pos-
lanstvo ostaja raznovrstna in 
predvsem visoka raven stori-
tve in izrazito individualni 
pristop za otroke prvega sta-
rostnega obdobja (od enega 
do treh let). Zavedamo se, 
da se osebnost otroka začne 
razvijati še pred vstopom 
otroka v naš vrtec. Prav tako 
z veseljem prisluhnemo vsa-
ki želji in predlogu staršev. 
Vizija vrtca so zadovoljni 
zaposleni, starši in otroci," 
je sklenila Nataša Maletič, ki 
za naprej, tudi zaradi velike-
ga zanimanja staršev, raz-
mišlja o še dodatni vrtčevski 
enoti na kakšni drugi pri-
merni lokaciji v Kranju.

Vrtec v Dvorcu Jelen
Zasebni vrtec Čarobni svet, enota Mikujčki, ki ima podeljeno koncesijo Mestne občine Kranj, ima v 
tem šolskem letu polna oba oddelka. V enem so otroci od enega do dveh let, v drugem otroci v 
starosti od dveh do treh let. Od 28. februarja do 9. marca bodo imeli Dneve odprtih vrat.

Otroci, vzgojiteljice in direktorica Nataša Maletič iz vrtca Čarobni svet 
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Marjana Ahačič

Kranj – V obeh gorenjskih 
porodnišnicah se je na prvi 
dan letošnjega leta, 1. janu-
arja 2018, rodilo kar devet 
otrok: pet v Kranju in štirje 
na Jesenicah. Prvi otrok, ki 
se je na Gorenjskem rodil v 
letu 2018, je bil Lovrenc iz 
Kranja, ki se mu je tako zelo 
mudilo, da je zgodaj zjutraj, 
ob 6.20, na svet prijokal kar 
v domači kopalnici; z mami-
co Urško Valjavec so ju reše-
valci v kranjsko porodnišni-
co, kjer so nato še nekaj dni 
skrbeli zanju, pripeljali takoj 
po porodu. K sreči namreč 
Valjavčevi – Lovrenc je četr-
ti otrok v družini in ima še 
dva bratca in sestrico – živi-
jo zelo blizu porodnišnice. 
Lovrencu je v Kranju malo 
pred enajsto dopoldne sle-
dila še prva deklica na 
Gorenjskem: Laura, drugo-
rojenka Špele Mihelič in 
Jaka Šveglja iz Sebenj pri 
Tržiču, nato pa so tja do 
večera na svet prijokali še 
trije mali korenjaki.
V Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo Kranj so lani 
imeli 1415 porodov, rojenih 
je bilo 1428 otrok, od tega 13 

parov dvojčkov. Kljub temu, 
da se je število porodov v 
večini od štirinajstih sloven-
skih porodnišnic lani v pri-
merjavi z letom prej zmanj-
šalo, so v Kranju zabeležili 
porast. 
»Število se je rahlo povečalo, 
leta 2016 je bilo 1392 poro-
dov, kar nas ob dejstvu, da 
se je število porodov v Slove-
niji zmanjšalo, zelo veseli. 
Menimo, da je to rezultat 
visoke strokovnosti in hkrati 
prijaznosti naših zaposle-
nih, ki se vsakodnevno tru-
dijo, da bi našim mamicam 
porod ostal v čim lepšem 
spominu,« je povedala v. d. 
direktorice Polona Podnar. 
Opažajo, da se vse več 
mamic odloča za porod brez 
sredstev za lajšanje porodne 
bolečine, med tistimi, ki to 
možnost izkoristijo, pa se 
jih največ odloči za epidural-
no analgezijo. 
»V kratkem pričakujemo 
začetek obnove porodnega 
bloka, s čimer bomo prido-
bili pet novih sodobnih 
porodnih apartmajev, ki 
bodo našim porodnicam 
nudili še več udobja in še 
lepšo porodno izkušnjo,« je 
še dodala Podnarjeva.

Prvi novorojenček 
se je rodil v Kranju
Na prvi dan novega leta so imeli v kranjski 
porodnišnici pet novorojenčkov. Prvi, Lovrenc, je 
bil tudi prvi otrok, ki se je letos rodil na 
Gorenjskem; sledila mu je deklica Laura.

Urška Valjavec s sinom Lovrencem, prvim novorojenčkom 
v letošnjem letu na Gorenjskem / Foto: Tina Dokl

Špela Mihelič in mala Laura, prva deklica, ki se je letos 
rodila na Gorenjskem. / Foto: Tina Dokl

Vpis otrok v prvi razred kranjskih osnovnih šol za šolsko leto 2018/19
Starši oziroma zakoniti zastopniki so dolžni v skladu z veljavno zakonodajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v  
koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (letnik 2012).

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

OŠ Franceta 
Prešerna

OŠ Jakoba 
Aljaža

OŠ Matija 
Čopa

OŠ Orehek OŠ Predoslje
OŠ Simona 

Jenka
OŠ Staneta 

Žagarja
OŠ Stražišče

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

1. 2. 2018
9.00–16.00,  
2. 2. 2018     

9.00–18.00 
na matični 

šoli

5. 2. 2018 
8.00–18.00,  
6. 2. 2018 

8.00–18.00

6. 2. 2018 
9.00–15.00,  
7. 2. 2018 

12.00–18.00

matična  
šola: 

15. 2. 2018 in 
16. 2. 2018

 8.00–18.00;

PŠ Mavčiče: 
15. 2. 2018

13.00–17.00

12. 2. 2018 
8.00–16.00; 
13. 2. 2018  
8.00–18.00    

11.00‑17.00 
po naslednjem  

razporedu: 
PŠ Trstenik  
5. 2. 2018, 
PŠ Goriče  
6. 2. 2018 
PŠ Center  
7. 2. 2018  

(na matični šoli);  
PŠ Primskovo  

12. 2. 2018 
(na matični šoli);   

matična šola
9. 2., 13. 2., 15. 2. 

2018 

5. 2. 2018, 
8.00–18.00; 
6. 2. 2018 

8.00–14.00

12. 2. 2018, 
11.00–18.00;  
13. 2. 2018 

11.00–18.00 
za vse  

na matični 
šoli

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

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

Starše prosimo, da k vpisu s seboj pripeljejo svojega otroka ter prinesejo otrokov osebni dokument na vpogled. Razmislite 
tudi o vključitvi otroka v oddelek podaljšanega bivanja. Za dodatne informacije se obrnite na svetovalne službe posamezne 
šole. Telefonske številke so navedene v tabeli.
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Dedki smo ponosni 
na svoje vnuke. Mor
da nam gre v zrelih 
letih nekoliko na 
otročje in smo si zato 
z vnuki bolj podobni, 
morda pa le nismo 
obremenjeni z vsak
danjimi skrbmi za 
njihov razvoj in 
vzgojo. Kakor koli,  
med nami in vnuki 
obstaja medsebojna 

naklonjenost, ki obojim veliko pomeni in jo 
radi gojimo.  
Ste že slišali za »PEŠBUS«? S tem pojmom sem 
se prvič srečal jeseni 2016, ko smo predstavni
ki občin in šol v okviru projekta Traj nostna 
mobilnost v praksi obiskali italijanski Bolzano. 
Tam so nam predstavili tudi t. i. prometne 
dedke, ki spremljajo otroke na poti v šolo. V 
prestolnici pokrajine Južna Tirolska so se v 
zadnjih desetih letih potovalne navade prebiv
alcev pomembno spremenile. V tem času se je 
število potovanj z osebnimi motornimi vozili 
zmanjšalo iz 33 na 25 odstotkov, število poti, 
opravljenih peš in s kolesom, pa povečalo iz 45 
na 65 odstotkov. Vzporedno se je povečevalo 
tudi število potnikov v javnem prometu.
PEŠBUS je skupina otrok, ki gredo v šolo ali 
iz šole skupaj peš ob dogovorjenem času po 
vnaprej določeni poti in v spremstvu odraslih. 
Pešbusu se otroci pridružijo ali ga zapustijo na 
dogovorjenih točkah – postajah. Taka navada 

je razširjena tudi drugod po svetu. V  Veliki 
Britaniji in Združenih državah Amerike kot 
'walking bus', v Italiji in Švici pa kot 'pedibus'. 
Prednost pešbusa je v tem, da otroci pridobijo 
dodatno možnost, da je njihova pot v šolo ak
tivna, tudi če jim sicer starši to težje zagotovijo. 
S tem se več gibajo, več so zunaj, lažje razvijejo 
socialne veščine in samostojnost, bolje pa se 
seveda znajdejo tudi v prometu, kar prispeva 
k njihovi varnosti. Akcija želi opozoriti na pro
blem varnega dostopa do šole, obenem pa 
vplivati na neprimerno prakso, da starši z av
tom pripeljejo otroka tako rekoč v šolsko klop.
V Sloveniji že nekaj let poteka projekt ETM 
(evropski teden mobilnosti). Prva dva me
seca novega šolskega leta bo v tem projektu 
ponovno sodelovala tudi Mestna občina 
Kranj, v pomoč pa ji bodo številne ustanove in 
društva: Svet za preventivo in varnost, Policij
ska postaja, Društvo upokojencev, Društvo 
Rekreatur, Klub študentov in seveda izbrane 
osnovne šole. Za letošnjo akcijo so predla gane 
OŠ Staneta Žagarja, OŠ Orehek, OŠ Stražišče 
in OŠ Predoslje. Sodelovanje prostovoljcev 
pri vodenju pešbusa je tudi odlična priložnost 
za medgeneracijsko povezovanje  vseh sta
rostnih skupin iz lokalnega okolja s šolo. Čisto 
nazadnje pa imajo od tega nekaj koristi tudi 
starši, saj tako pridobijo nekaj dragocenega 
časa. Poleg pešbusa bodo v septembru v Kran
ju potekale še druge akcije, ki bodo popula
rizirale več peš hoje in uporabe kolesa. 

Marjan Bajt
Mestni svetnik NSi

Pešpot v šolo je lahko zelo prijetna

»PROMETNI DEDKI« SKRBIJO ZA 
VARNEJŠO POT V ŠOLO

Marjan Bajt
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Močno in trdno de-
blo simbolizira drevo življe-
nja, ki ga je slavljenki Mariji 
Vraničar v imenu Doma 
upokojencev Kranj, kjer Ma-
rija stanuje od maja leta 
2005, podarila direktorica 
doma mag. Zvonka Hoče-
var. Prav prisrčni so bili ob-
jemi sorodnikov, ki povedo, 
da je družina za Marijo bila 
in ostaja središče njenega 

obstoja. Za sto let je Marija 
Vraničar prejela častno listi-
no Mestne občine Kranj, v 
imenu župana Boštjana Tri-
larja, ki je bil zadržan, ji jo je 
izročila Ana Vizovišek, vodja 
Kabineta župana. 
Marijina hči Magda je, ko je 
pripravljala življenjepis, iz-
brala nekaj poudarkov iz 
maminega življenja. Marija 
se je rodila v Ljubljani 19. 
januarja leta 1918. Njena 
mama Karolina je bila iz 

premožne gostilniške druži-
ne Kopušar na Štajerskem, 
ki se je v Ljubljani poročila z 
vdovcem Hermanom Hro-
vatom, po rodu iz Krope. 
Herman je imel že tri odra-
sle otroke Hermana, Her-
berta in Erno, nadarjene 
glasbenike in umetnike. 
Marija je odraščala v lahko-
tnem meščanskem vzdušju 
umetniške družine v Lju-
bljani. Ker je bila najmlajša 
v družini, so jo vsi razvajali 

in jo klicali z vzdevki, kot so 
Mimica, Miška, Šnek. Dele-
žna je bila dobre vzgoje pri 
Uršulinkah, in ker je bil oče 
ravnatelj Bambergove knji-
garne, je že v rani mladosti 
poleg glasbe pridobila tudi 
ljubezen do knjig. Naučila 
se je tudi nemškega jezika. 
Po smrti očeta so se brata in 
sestra podali v svet, ona pa 
se je z mamo preselila v Šo-
štanj. Po končani gimnaziji 
v Celju je našla zaposlitev v 
znani Drogeriji Šinkovec v 
Kranju, kjer je ostala skoraj 
dve desetletji. Na življenje 
pri družini Šinkovec ima 
lepe spomine; lastnik je bil 
zelo izobražen človek z veli-
ko medicinskega znanja, ki 
ga je prenesel tudi na Mari-
jo. Najtežje je bilo, ko se je 
morala naučiti latinske izre-
ke za zdravila in rastline. 
Močno jo je dajalo tudi do-
motožje. A se je privadila 
novemu življenju in spopri-
jateljila s Šinkovčevo hčerko 
Anico, v spominu so ostali 

številni lepi trenutki in izleti 
v hribe. Veliko veselja je Ma-
rija našla v fotografiji, saj so 
v Drogeriji tudi razvijali fil-
me, brat Herman pa ji je iz 
tujine poslal fotoaparat 
znamke Leica. Marija je v 
Kranju spoznala bodočega 
moža Janeza, rodila sta se 
jima Marko in Magda. Zara-
di družinskih obveznosti ni 
zmogla več deljenega delov-
nega časa v Drogeriji Šinko-
vec, zato se je zaposlila v 

Zdravstvenem domu Kranj, 
kjer je ostala do upokojitve. 
Kljub visoki starosti je še ve-
dno bistrega duha, le noge 
je ne držijo več. Še vedno je 
najraje v krogu sina Marka, 
hčerke Magde, vnukov Jure-
ta, Žige in Anžeta ter prav-
nukinje Tare. »Še vedno nas 
bodri, misli na nas in skrbi 
za nas; hvaležni smo ji, da je 
zdržala tako dolgo in je še 
vedno med nami,« ganjeno 
sklene hčerka Magda. 

Še vedno nas bodri
Marija Vraničar je 19. januarja praznovala stoti rojstni dan. K sebi so jo stisnili njeni domači, z voščili 
in pogostitvijo z rojstnodnevno torto so se izkazali tudi v Domu upokojencev Kranj, kjer Marija 
stanuje zadnja leta. Marija Vraničar je ob stoletnici prejela častno listino Mestne občine Kranj. 

Od leve Marijina hčerka Magda s pravnukinjo Taro, stoletnica Marija Vraničar, direktorica 
Doma upokojencev Kranj mag. Zvonka Hočevar in Ana Vizovišek, vodja Kabineta župana 

Marija v mladih letih. Tudi sama se je precej ukvarjala s 
fotografiranjem. / Foto: osebni arhiv
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Prvo takšno druže-
nje je bilo 16. januarja pod 
naslovom Duhovni in mi-
selni svet različnih kultur 
sveta, naslednje bo v torek, 
20. februarja, ob 16. uri. 
Udeleženci z mag. Markom 
Ogrisom skozi pogovor, ob 
sliki in besedi, spoznavajo, 
zakaj je naš sedanji svet 
kljub dobi globalizacije, ko 
mnoge staroselske kulture 
izginjajo, prav zaradi različ-
nosti kulturnih navad in lo-
kalnih tradicij tako zanimiv 
in privlačen. Na prvem je 
predavatelj predstavil nekaj 

podatkov in posebnosti Ja-
ponske, Indije, Kitajske, 
Afganistana. Udeleženki 
Mariji Šenk se je najbolj vti-
snil v spomin zanimiv po-
stopek (in simbolika) saje-
nja riža na Kitajskem, Kri-
stina Jurina je občudovala 
gibčnost starejših Japoncev, 
Matevž Krt pa je bil prevzet 
nad tem, kako se v Indiji ve-
čina življenja odvija na uli-
ci; tam delajo, se pogovarja-
jo, družijo. "Na druženja v 
kavarnici vabimo tudi ostale 
občane, predvsem starejše, 
ki se bolj zadržujejo doma. 
Odprta in vesela druženja 
so zgodovinsko-potopisno-

-pogovorno obarvana, gre za 
vsebine, ki zanimajo starej-
še, in imamo že kar nekaj 
predlogov za naprej. Že 
smo na druženja povabili 
tudi Društvo upokojencev 
Kranj, Medgeneracijsko 
društvo Z roko v roki Kranj, 
Medgeneracijski center, ki 
deluje pri Ljudski univerzi 
Kranj, stanovalce iz naših 
oskrbovanih stanovanj ...," 
je povedala direktorica 
Doma upokojencev Kranj 
mag. Zvonka Hočevar in 
dodala, da bodo pri obliko-
vanju konkretnih vsebin 
prisluhnili tudi pobudam 
udeležencev druženj. 

Se srečamo v kavarnici
V kavarnici Doma upokojencev Kranj imajo vsak tretji torek v mesecu 
generacijska druženja, ki so zgodovinsko-potopisno-pogovorno obarvana.

Prvo takšno druženje v kavarnici je bilo sredi januarja. / Foto: arhiv DU Kranj



8

Zanimivosti

Kranjske novice, petek, 26. januarja 2018

Vilma Stanovnik

Rupa – Decembrski praznič-
ni dan samostojnosti in eno-
tnosti so v kranjski občini 
počastili na priložnostni 
spominski slovesnosti. Pri-
pravili so jo na domačiji 
Franca in Jane Urbanc na 
Rupi 15, kjer so odkrili spo-
minsko ploščo. Tam je bilo 
namreč v letu 1991 tajno 
skladišče orožja in streliva 
Teritorialne obrambe Kranj.
Spomin na zgodovino je 
opisal sedanji predsednik 
Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo 
Kranj Anton Rešek, dolgo-

letni poveljnik enot teritori-
alne obrambe Kranj. Kot je 
povedal, je bila v odločilnih 
dnevih vsestranska pomoč 
prebivalcev za enote na tere-
nu močna moralna in sicer-
šnja podpora ter garancija 
za kasnejši uspeh, ki je 
dosegel vrhunec v oktobru 
leta 1991, ko je zadnji vojak 
JLA zapustil Slovenijo. 
»Tokratna slovesnost je ena 
izmed številnih, s katerimi 
se želimo zahvaliti pogum-
nim posameznikom in nji-
hovim družinam, ki so nam 
pomagali v osamosvojitveni 
vojni,« je dodal Anton 
Rešek, na zgodovinska dejs-

tva pa so nato spomnile tudi 
učenke Osnovne šole Simo-
na Jenka Kranj Klara, Man-
ca in Atena, ki so skupaj s 
profesorico Špelo Rajgelj 
pripravile kulturni program.
»Današnja prireditev ima 
svoje domoljubne pa tudi 
zgodovinske razsežnosti. 
Malo ljudi in družin bi lahko 
našteli, ki so za narod pripra-
vljeni žrtvovati tako veliko. 
Družina Urbanc je bila prip-
ravljena žrtvovati največ, kar 
lahko človek da za domovino, 
svoje življenje. Zato se jim 
najlepše zahvaljujem in česti-
tam za njihov pogum in nji-
hovo domoljubje,« je povedal 

župan Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar in poudaril, da 
so v zgodovini vsakega naro-
da dejanja, ki si zaslužijo tra-
jen spomin in spoštovanja. 
Tudi zato, da se zgodovina ne 
bi ponovila. »S takimi prire-
ditvami dokazujemo, da je v 
sodelovanju velika moč, in 
zato danes izkoriščam prilož-
nost in nas vse skupaj pozi-
vam, da tudi v prihodnje čim 
več sodelujemo, da smo 
odprti drug do drugega in da 
skupaj živimo v lepi in odprti 
družbi,« je še poudaril župan 
Boštjan Trilar, nato pa sta z 
Antonom Reškom odkrila 
spominsko ploščo.

Želi si čim več sodelovanja
To je na spominski slovesnosti ob odkritju spominske plošče tajnega skladišča orožja in streliva Teritorialne obrambe Kranj na Rupi pri Kranju  
poudaril kranjski župan Boštjan Trilar.

Franc in Jana Urbanc ob novi spominski plošči
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Samo Lesjak

Kranj – Ustvarjalki Maji 
Cerar je blizu moderna abs-
traktna umetnost, še pose-
bej koloristika – v neskončni 
barvni paleti zmore vedno 
znova odkriti nove odtenke 
in jih prenesti na platna. 
Vsebinsko motiviko ji pred-
stavlja narava in barvitost 
letnih časov v vsej svoji raz-
nolikosti življenja, ki ga 
ponuja univerzum. Večino-
ma gre za krajinske barvite 
podobe, ki izžarevajo avtori-
čino energijo, vloženo v vsa-
ko delo – prav ta energija na 
poseben način nadgradi 
prostor celotne galerije, obe-

nem pa duhovno bogati vsa-
kega opazovalca. 
Avtorica se zgleduje po ame-
riškem sodobnem slikarju 
Jacksonu Pollocku, v njenih 
delih pa je zaslediti tudi ele-
mente impresionizma, še 
zlasti lirične podobe Jakopi-
ča in Groharja. 
Kot dolgoletna likovna 
ustvarjalka obenem pa tudi 
raziskovalka poti mistike, 
Maja Cerar ugotavlja, da sli-
ke na marsikoga delujejo 
terapevtsko, zato se ji zdi vse 
bolj pomembna povezava 
slikanja in duhovnosti. V 
mesecu marcu se obeta raz-
stava Maje Cerar tudi v avli 
Gorenjskega glasa.

Odsevi luči Maje Cerar
Z razstavama v Galeriji Planika ter v Pavlinovi galeriji Kulturnega doma Janeza Filipiča v Naklem se je 
predstavila kranjska akademska slikarka Maja Cerar.

Abstraktni kolorizem s pridihom mistike: Maja Cerar 
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18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

 

Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105 številk  
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 194,25 evra. 

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

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste  
v naši avli lahko tudi popili kavico ter izbrali  
eno od petih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) od ponedeljka do petka  
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo  
veljata le za fizične  

osebe. Daril ne  
pošiljamo po pošti.  

Količina daril je  
omejena.

kava  
Barcaffe  

250 g

majica
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MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse letne čase

avtomatski  
dežnik



Kranj, februar 2018

FEBRUAR 2018

 V RITMU KULTURE
Letošnje leto je v znamenju kulture in tudi naše mesto utripa 
v kulturnem ritmu. Na slovenski kulturni praznik 8. februar-
ja že tradicionalno pripravljamo Prešernov smenj, ki odene 
mesto v podobo 19. stoletja. Vrata na široko odprejo vsi kultur-
ni hrami v mestu, ki nam ponujajo bogat kulturni program. Z 
nami so delili svoje zgodbe in verjemite, povedali so veliko več, 
kot smo mi lahko napisali. Zato jih obiščite tudi druge dni v 
letu in zagotavljamo vam, da boste nad njihovim predanim de-
lom očarani. Vrtiljak izobraževanj, ustvarjalnih delavnic, kon-
certov, razstav in drugih prireditev vas bo prevzel in vračali se 
boste duhovno bogatejši, modrejši in dobre volje.

Muze umetnosti s Parnasa, kot imenujejo Prešernove nagra-
jence in nagrajence Prešernovega sklada, bodo v Kranju ostale 
celo leto. Dela nagrajencev, ki so dobili najvišja državna prizna-
nja s področja kulture in umetnosti, lahko občudujete v Galeriji 
Prešernovih nagrajencev.

Februar nam prinaša tudi Prešerni karneval. Na pustno sobo-
to 10. februarja se bodo po ulicah starega Kranja sprehodile pu-
stne maske in zadišalo bo po krofih. Otroško pustno rajanje bo 
potekalo na Glavnem trgu od 11. ure dalje. Tradicionalni med-
narodni pustni povorki skozi staro mestno jedro se bo pridru-
žila tudi otroška pustna povorka, na kateri se bodo predstavili 
otroci iz kranjskih vrtcev in šol. Pridite, da skupaj preženemo 
zimo, ob 14. uri.

Otroci pa se prav gotovo veselijo šolskih počitnic konec fe-
bruarja. Napolnite si svoje ‘baterije’ in jih izkoristite za izlet v 
naravo ali obisk bližnjih smučarskih središč, npr. Krvavca, ki v 
teh dneh ponuja odlično smuko. Vzpon na Jošt ali Šmarjetno 
goro bo prav tako zabaven, saj vas na vrhu čakajo same dobrote, 
predvsem pa veliko sončnih žarkov in zadovoljnih nasmehov.

PREŠERNOV SMENJ
8. februar

PREŠERNI KARNEVAL
10. februar
Otroško pustovanje ob 11.uri na Glavnem trgu
Pustna povorka ob 14. uri 



www.visitkranj.si

KRANJSKE KULTURNE ZGODBE

mag. Tomaž Štefe, 
Zavod za turizem in 
kulturo Kranj

Kulturni turizem je po obsegu in prometu 
največji izmed vseh vrst turizma na svetu. 
Kranj je kulturno središče Gorenjske, je 
zgodovinsko mesto s šest tisoč leti nepre-
kinjenih zgodb, ki so se dogajale na skali 
nad Kokro in Savo. Ima zelo živahen in bo-
gat kulturni utrip. Na povprečni dan je v 
Kranju okrog dvajset dogodkov. V Zavodu 
za turizem in kulturo Kranj po svojih mo-
čeh koordiniramo in promoviramo celoten 
kulturni utrip Kranja, smo pa tudi pomem-
ben ponudnik kulturnega programa. Upra-
vljamo Galerijo Prešernovih nagrajencev, 
ki je pravi kulturni biser sredi Kranja in je 
bila v letu 2017 prepoznavna kot ena iz-
med treh najbolj prepoznavnih slovenskih 
galerij za likovno umetnost. Organiziramo 
koncerte, predstave in druge dogodke v 
Letnem gledališču Khislstein. Še posebej 
so zanimivi poletni večerni na vrtu pod 
grajsko lipo Gradu Khislstein. Organizira-
mo seveda tudi največje kranjske priredi-
tve: Prešernov smenj, Prešerni karneval, 
Poletje s Prešernovimi nagrajenci, Festival 
likovne umetnosti, Vinsko pot v rovih in 
Prešerni december.
V Kranju smo ponosni in veseli, da je Pre-
šeren preživel svoja zadnja leta ravno v 
našem mestu. S tem, ko je največji pesnik 
pokopan v Kranju, lahko upravičeno trdi-
mo, da je v Kranju za vedno prisotno slo-
vensko kulturno srce. Želeli bi si, da bi Pre-
šeren zdrav dočakal še višjo starost in da 
bi v Kranju nastalo še več njegovih pesmi. 
Kljub temu je v mestu pustil izjemno mo-
čan pečat. Čas, v katerem je Prešeren živel 
v Kranju, nas še danes navdihuje in ponuja 
priložnosti za kreiranje kulturne turistične 
ponudbe.

Preteklo leto smo v Prešernovem gleda-
lišču Kranj poleg petih zelo odmevnih in 
uspešnih premier (Stenica, Pesmi živih mr-
tvecev, Tri ženske in Teror) prejeli kar nekaj 
nagrad in gostovali na mednarodnih gle-
daliških festivalih v tujini. V letu 2018 se 
bomo spomnili 100. obletnice smrti Ivana 
Cankarja z uprizoritvijo dela Ob zori, ki bo 
nastalo na podlagi njegovih črtic. Mislim, 
da lahko rečemo, da so dela Ivana Cankar-
ja že postala del naše kulturne dediščine, 
vanjo pa prav zagotovo sodi tudi pravljica 
Frana Levstika Kdo je napravil Vidku sraj-
čico, ki jo je za oder priredil Boris A. Novak. 
Poleg ostalega programa ne smemo poza-
biti festivala Teden slovenske drame, ki bo 
letos že devetinštirideseti po vrsti.

Moje mnenje je, da bi moral Kranj še bolj 
“izkoristiti” Prešernovo ime za kulturni 
turizem. Kranj bi lahko dejansko postal 
mesto kulture v pravem pomenu besede, 
saj je kulturna ponudba tu res pestra in 
bogata in morali bi biti ponosni na to in 
to podpirati. Naši cilji ostajajo, še naprej 
bomo gledališče z vrhunskim programom, 
v katerega bodo zahajali obiskovalci iz vse 
Slovenije.

Poslanstvo vseh muzejev je, da se v prvi 
vrsti ukvarjamo s kulturno dediščino. Zato 
bo naš osrednji muzejski projekt pripove-
doval zanimivo zgodbo kranjskega gradu 
Khislstein. Mineva namreč 440 let, odkar 
je Janž Khisl z dovoljenjem nadvojvode 
Karla prezidal kranjski grad in ga poime-
noval s svojim poplemenitenim imenom. 
Rodbina Khisl je bila v svojem času po-
membna tudi v slovenskem in srednjee-
vropskem prostoru, kar bi morali izkoristi-
ti tudi v turistične namene. Želimo si, da bi 
Kranjčani in ostali poznali grad in bi se radi 
vračali na ogled naših razstav. Grajsko dvo-
rišče z vrtom pa bi lahko postal osrednji 
prostor, kjer bi se zbirale skupine turistov.
Gorenjski muzej je imel svoje prve pro-
store v Prešernovi hiši – tudi z namenom, 
da ohranjamo spomin na našega pesnika. 
Skrb za dediščino dr. Franceta Prešerna je 
bila vedno temeljno poslanstvo v Gorenj-
skem muzeju, ki letos praznuje 65. rojstni 
dan. Skozi desetletja je Prešernova dedišči-
na tudi po zaslugi Gorenjskega muzeja po-
stala identiteta Kranja. Dolžnost nas vseh 
je, da jo povezani krepimo še naprej.

Za prihodnje si želimo, da bi imeli pogo-
je za opravljanje našega poslanstva. S tem 
mislim na muzejske depoje, kjer hranimo 
naše dragocene predmete, ki jim moramo 
zagotavljati ustrezne klimatske razmere. 
Želimo prenoviti tudi Mestno hišo in za-
starele stalne razstave, kar bi pripomoglo 
tudi k turističnemu obisku Kranja.

mag. Marko Arnež, 
Galerija Prešernovih 
nagrajencev

Galerija Prešernovih nagrajencev predsta-
vlja, promovira in zbira dela Prešernovih 
nagrajencev – predvsem s področja likov-
ne ustvarjalnosti. Zato smo ponosni na 
nedavno izdajo monografije o stalni zbirki 
in monografski predstavitvi vseh nagra-
jencev zadnjih 21 let skozi fotografsko oko 
Toneta Stojka. V začetku februarja bomo 
predstavili devet najpomembnejših pri-
morskih likovnih nagrajencev s posebnim 
poudarkom na Avgustu Černigoju, Tonetu 

Kralju, Lojzetu Spacalu, Klavdiju Palčiču 
in Franku Veccihetu. Vsa dela za razstavo 
smo dobili iz zamejske zasebne zbirke. Na 
kulturni praznik se bomo že tradicionalno 
srečali z letošnjimi Prešernovimi lavreati 
na razstavi njihovih portretov, ki jih pri-
pravlja fotograf Tone Stojko. V aprilu se 
bo ob svoji 80-letnici predstavil akademski 
slikar Franc Novinc. Poletje s Prešerno-
vimi nagrajenci bo v znamenju vsestran-
skega umetnika Marka Pogačnika, ki bo s 
številnimi delavnicami in intervencijami 
v kranjski prostor zaznamoval letošnje 
poletje v Kranju. Septembra bosta pred-
vsem mlade obiskovalce v galerijo povabila 
Zvonko Čoh in Milan Erič. Novembra se 
bo predstavila grafična zbirka Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti, decem-
bra pa bomo gostili letošnjega nagrajenca 
za likovno umetnost.

Prešernovo mesto nudi pestro kulturno 
ponudbo. Povezovanje kulturnih ustanov 
s projektom Poletje s Prešernovimi nagra-
jenci kaže na to, da se tudi v Kranju vse bolj 
zavedamo, kako pomembno vlogo imamo 
pri predstavljanju dobitnikov najvišjih dr-
žavnih nagrad s področja umetnosti in da 
kulturni kapital, ki nam je na voljo, kar naj-
bolje udejanjimo.

Breda Karun,
Mestna knjižnica Kranj

V letu 2017 je knjižnica praznovala 70 let 
in obletnico smo obeležili s celotedenskim 
dogajanjem. Odprli smo novo knjižnico v 
Šenčurju in pripravili načrt prenove knji-
žnice v Naklem. Promocija branja je ena 
od najpomembnejših dejavnosti knjižnice, 
zato smo usposobili novo skupino prosto-
voljcev, s katerimi bomo še povečali število 
bralnih skupin, ki delujejo pod okriljem 
knjižnice.

Najpomembnejši dogodek s področja 
kulturne dediščine je že tradicionalni Do-
moznanski september. Ta je v gorenjskih 
splošnih knjižnicah namenjen priredi-
tvam, s katerimi opozarjamo na naše bo-
gate zbirke gradiva o gorenjskih krajih in 
ljudeh, vsako leto je posvečen aktualnim 
dogodkom na Gorenjskem. Enkrat meseč-
no v knjižnici gostimo zgodovinarja Ivana 
Smiljanića, ki predstavlja manj poznane, a 
zanimive utrinke iz kranjske preteklosti. 
Knjižnica redno organizira literarne veče-
re, predstavitve knjig, razstave slik v sode-
lovanju s Kranjskim likovnim društvom in 
razstave knjižnih ilustracij.
Kulturno dogajanje v Kranju je zares pro-

mocijsko podprto le ob Prešernovem dne-
vu. Če bi dodali še en ali dva dogodka, v ka-
terih bi združili celotno kulturno ponudbo 
mesta, jo ustrezno promovirali, bi kultura 
počasi dobila pomembno mesto v okolju. 
Ker je MOK pridobila certifikat Branju pri-
jazna občina, bi lahko bil en dogodek po-
svečen branju, literaturi, pismenosti. Naš 
cilj ostaja promocija branja na najrazlič-
nejše načine in ciljne skupine. Samo dobro 
pismeni ljudje lahko postanejo tudi trajni 
uporabniki in sooblikovalci kulturnih do-
brin v najširšem smislu.

Zala Vidali, 
Layerjeva hiša

V Layerjevi hiši nam je zelo pomembno, 
da se z našimi vsebinami poistovetijo do-
mačini. Lani smo (so)organizirali 270 do-
godkov, ki jih je obiskalo 50.000 ljudi, na 
to smo kar ponosni. Vzpostavili smo kul-
turno četrt, dodobra smo vpeljali ulično 
galerijo Mergentalerjeva, pri kateri nam 
pomaga partner TAM-TAM. Naš zavod je 
tudi del skupine nevladnih organizacij, ki 
oblikujejo Pisarno prenove soseske Plani-
na, ki se korak za korakom kaže kot zelo 
uspešna zgodba. Osebno pa sem prav po-
nosna na lanski program Čez drn in strn, 
ko smo med drugimi gostili g. Pavla Med-
veščka. Pa Touchscaping, projekt Saše 
Spačal in Slavka Glamočanina je bila tudi 
zelo posebna izkušnja.  

Želja je, da bomo v 2018 prepoznali še več 
umetnikov, ki bodo postali del naše sku-
pnosti. Lepo je, ker se v hiši dobro poču-
tijo umetniki in glasbeniki, da se imajo za 
»naše« umetnike. Oblikovati in obdržati 
skupnost se zdi nekaj najtežjega. Želja je, 
da bomo skupaj z njimi rasli v pravo smer.
Kot eden osrednjih kulturnih zavodov v 
Kranju (in širše), ki je bil lani označen kot 
model inovativnega upravljanja s kulturno 
dediščino, bo Zavod Carnica še naprej z ve-
liko mero odgovornosti in igrivosti pred-
stavljal umetniške vsebine v Layerjevi hiši, 
stolpu Škrlovec in kulturni četrti. Najbolj 
pomembno se mi zdi umeščanje dediščine 
v sodobni kontekst. Prav to bomo počeli 
poleti na Festivalu kolaža, kjer se bodo lah-
ko ustvarjalno izživljali tudi obiskovalci. Še 
pred tem pa bo dediščina zaživela na junij-
skem festivalu Layer, hvala za rože, kjer 
bomo s sodobno klavirsko glasbo vstopili 
v zgodovinske prostore. To bo zelo lepo in 
cvetoče leto za mestno jedro Kranja.

Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine, Slovenska turistična organizacija pa je kulturo opredelila za nosilno temo slovenskega turiz-
ma. Tudi v Kranju bo kulturno zelo pestro. Predstavnike kulturnih ustanov Kranja smo povprašali, kaj nam pripravljajo za to leto, o lanskih 
dosežkih in ciljih za naprej. Beseda je nanesla tudi na to, kako gledajo na Kranj kot Prešernovo mesto.

Mirjam Drnovšček,
Prešernovo gledališče
Kranj

mag. Marjana Žibert,
Gorenjski muzej

foto: Tania Mendillo

foto: Emil Jalovec



Prešernov –menj
Novize na svitlobo dane ob kulturnem prazniku, leta gospodovega 2018.                                       V Kranju, dne 8. svečana 2018

Kranj se razvija v mesto priložnosti, postaja moderno ter prijazno okolje za bivanje in 
delo. Od nekdaj je tudi mesto kulture, ki z raznoliko ponudbo vabi vse leto. 8. februar pa 
je že desetletje in pol tisti žlahten kulturni dan v letu, ko zaživi Prešernov smenj na ulicah 
starega Kranja. Kot nekoč v 19. stoletju vabi staro in mlado na ponudbo kulture, blaga in 
zanimivosti. Vabljeni v Kranj na kulturni praznik in tudi sicer – vedno se nekaj privlačne-
ga dogaja.

Boštjan Trilar, župan MOK

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

mag. Tomaž Štefe, direktor ZTKK

Prešernov smenj, ki odene Kranj v podobo 19. stoletja in obudi 
spomin na našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, je 
ena najbolj prepoznavnih slovenskih prireditev ob kulturnem 
prazniku, 8. februarja. Vabimo vas na slavnostno odprtje 
ob 11. uri pred Prešernovo gledališče. Na ulicah Kranja se 

bodo predstavili številni rokodelski mojstri domače in umetnostne obrti, 
zadoneli bodo pevski zbori, recitiralo se bo Prešernove pesmi, zavrtele 
se bodo folklorne skupine, zaigrali bodo lajnarji in po mestu se bodo 
sprehajali meščani v značilnih meščanskih opravah. Pred Kranjsko hišo 
se pridružite vodenemu ogledu Kranja v vašem srcu in ogledu Rovov pod 
starim Kranjem. Po mestu se boste lahko zapeljali s kočijo, otroci pa bodo 
lahko jahali pravega ponija. V mestnih hišah se bodo odvijali številni 
kulturni dogodki, zato iz mestnega vrveža vstopite še v Mestno knjižnico 
k tiskarni Jožefa Blaznika in na kviz in rap s Trkajem, na številna javna 
vodenja po razstavah v Gorenjski muzej, v Prešernovo hišo, v kranjske 
galerije, v Layerjevo hišo in med obzidje gradu Khizlstein.
Na slovenski kulturni praznik v Kranju že tradicionalno gostimo 
Prešernove nagrajence in nagrajence Prešernovega sklada. Srečanje se 
imenuje Shod muz na kranjskem Parnasi. Vabimo vas na druženje 
z nagrajenci, ki so zapisani med najpomembnejša imena slovenskih 
ustvarjalcev in so dobili najvišja državna priznanja s področja kulture in 
umetnosti.

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

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

Danes povemo drugače, čutimo pa isto kot 
nekdaj. Kako slovenska klasična poezija 
iz šolskih klopi zveni v rapovskih ritmih, 
poslušajte v Mestni knjižnici ob 11. uri. Va-
bljeni vsi ljubitelje poezije in glasbe.

Vlado Kreslin s svojim umetniškim ustvar-
janjem preskakuje glasbene in državne 
meje, ruši tabuje in povezuje ljudi. Prepu-
stite se njegovi čarobni besedi in glasbi ob 
16.uri na Glavnem trgu.

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

Z nakupom cilindra in klobučka iz kar-
tona tudi vi lahko postanete del mode 19. 
stoletja. Za dame in gospode ju lahko do-
bite v Kranjski hiši.

8
FEBRUAR

od 9. ure

Čas za
romantiko
19. stoletja

GLASBENO-LITERARNA PRIREDITEV: 
KLA KLA KLASIKA 

TRKAJ IN DR. IGOR SAKSIDA

CILINDRI ZA GOSPODE 
IN KLOBUČKI ZA GOSPE

SHOD MUZ NA 
KRANJSKEM PARNASI

KONCERT 
VLADO KRESLIN

SPOMINSKI 
FOTO KOTIČEK 



Prešernov –menj

Bodeče Neže, Gimnazija Franceta Prešerna 
Kranj, Gorenjski oktet, Klub Liberius Cerklje, 
Kranjski furmani, Ljudske pevke iz Trboj, Me-
šani pevski zbor Dobrava Naklo, Moški pev-
ski zbor Maj, g. Anton Habjan, operni pevec, 
Obrtniški moški pevski zbor Kranj, Pevska 
skupina Klasje, Kvintet Mlin, Pevska skupina 
Sončki, Pevski zbor Svoboda Stražišče, Sekstet 
Kostanarji.
Vabimo tudi vse obiskovalce, da se opogumite 
in preberete svojo pesem ali pesem slovenskih 
avtorjev.

Okrepčajte in razvajajte se s kulinaričnimi dobro-
tami Kranjske kuhne.

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

PRED PREŠERNOVIM 
GLEDALIŠČEM KRANJ 

11.00 - 18.00
MANUFAKTURA MOJSTER 
JANEZ - tiskanje Zdravljice

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

11.00 - 16.00
PRIKAZ KOVAŠKE OBRTI

11.00 - 15.00
NASTOPI FOLKLORNIH SKUPIN 

10.00  - 18.00 
KRANSKA KUHNA

GLAVNI TRG 
OB VODNJAKU

11.00
SLAVNOSTNA OTOVORITEV

11.15  - 14.00  
NASTOPI PEVSKIH ZBOROV 
IN RECITACIJE

OB CERKVI 
SV. KANCIJANA

KAVARNA 
KHISLSTEIN 12.56

Akademska folklorna skupina Ozara Kranj, 
Folklorna skupina Cerklje, Folklorna skupina 
Iskraemeco Kranj, Folklorna skupina KUD 
Mali Vrh Nemilje Podblica, Folklorna skupina 
Preddvor, Folklorna skupina Razor Tolmin, 
Folklorna skupina Šenčur, Folklorna skupina 
Tine Rožanc, Folklorna skupina Vodice, Fol-
klorna skupina Sava Kranj, Folklorna skupina 
Grof Blagaj Polhov Gradec.

15.00
NASTOP PIHALNEGA ORKESTRA 
MESTNE OBČINE KRANJ

POSTANITE DEL 19.STOLETJA: 
CILINDRI ZA GOSPODE

KLOBUČKI ZA GOSPODIČNE

KONCERT 
VLADO KRESLIN

16.00 

KRANJSKA HIŠA
STOJNICA PETROL IN 

ADRIATIC SLOVENICA

GLAVNI
TRG

Vlado Kreslin s svojim umetniškim ustvar-
janjem preskakuje glasbene in državne meje, 
ruši tabuje in povezuje ljudi. Izdal je že petnajst 
albumov z avtorsko glasbo, nekaj pesniških 
zbirk, nastopal v filmu in v gledališču, kot avtor 
glasbe in kot igralec. Številne pesmi iz njegove 
glasbene zakladnice so ponarodele. Prepustite 
se čarobni besedi in glasbi na Glavnem trgu.

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

16.00
KONCERT VLADO KRESLIN   

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
VODEN OGLED KRANJA PO PREŠERNOVI 
POTI (zbor pred Kranjsko hišo)
Pred Kranjsko hišo se lahko pridružite vodene-
mu ogledu Kranja v vašem srcu med katerim 
se vam bo Kranj resnično zasidral v srce. Med 
vodenjem po Prešernovi poti boste odkrivali 
skrivnosti meščanskih hiš in pomembne zgo-
dovinske znamenitosti.

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
VODEN OGLED ROVOV POD STARIM 
KRANJEM (zbor pred Kranjsko hišo)
Vabimo vas v kranjsko podzemlje, Rove pod 
starim Kranjem, ki so pravi spektakel za naj-
mlajše in ljubitelje zgodovine.

KRANJSKA HIŠA

17.00   
SHOD MUZ NA KRANJSKEM PARNASI - 
ODPRTJE RAZSTAVE

Odprtje fotografske razstave Toneta Stojka: Por-
treti Prešernovih nagrajencev 2018.
Predstavitev pesniške zbirke z recitalom Prešer-
novega nagrajenca Miroslava Košute in nagrajenca 
Prešernovega sklada Marka Kravosa.

GALERIJA PREŠERNOVIH 
NAGRAJENCEV ZA LIKOVNO 

UMETNOST KRANJ PRED PREŠERNOVIM 
SPOMINSKIM MUZEJEM

11.30 - 15.30 
SPOMINSKI FOTO KOTIČEK

LAYERJEVA HIŠA 

10.00 
LAYERJEVA TISKARNA
Sitotisk na blago, nahrbtnike, vrečke in majice. 
Prinesite svoje kose, ki bi jih radi osvežili. Za-
pomnite si letošnji kulturni dan, tudi s pomočjo 
edinstvene propagandne rutice! 

11.00 
RAZSTAVA: CIRIL HORJAK 
Dr. Horowitz je stripar in umetniški vodja pro-
jekta spletne aplikacije, ki mladim omogoča 
spoznavati reformatorja Trubarja in Lutherja. 
Igrivost bo namalal tudi na ulico!

12.00 
ISKANJA, ANTOLOGIJA MLADE 
GORENJSKE POEZIJE
Zbirka 99 pesmi 37 mladih gorenjskih pesnic in 
pesnikov bo ugledala luč na kulturni dan. Po-
spremili jo bomo s predstavitvijo knjige, branjem 
v živo in razstavo grafik Line Steiner. 

13.00 
KONCERT: GRAD GORI!
Trio Brina Vogelnik, Matija Solce in Barja Drno-
všek obuja slovenske in evropske ljudske zgodbe 
v sveži luči.

RAZSTAVA PORTRETOV: Fotografije portre-
tov pesnikov in pesnic, nagrajenih s Prešernovo 
nagrado in nagrado Prešernovega sklada, ujetih v 
objektiv Toneta Stojka. (Stolp Škrlovec)



Prešernov –menj

10.00 - 15.00
KVIZ PREŠERNA JAGAT 

10.00 - 15.00
TISKARNA JOŽEFA BLAZNIKA
Mojster Blaznik, njegov pomočnik in kaligra-
finja bodo v kostumih iz 19. stoletja na opremi 
za demonstracijo tiska prikazali začetke "črne" 
umetnosti. Mojstrsko ročno tiskarstvo na re-
pliki stare tiskarske delavnice predstavlja izvi-
ren prikaz veščine, ki vključuje vse ročne teh-
nološke postopke. Mladi obiskovalci se bodo 
lahko tudi sami preizkusili v tisku.

10.00 - 10.30
KAJ SE KOMU SANJA – IMPROVIZIRANA 
PREDSTAVA

10.00 - 13.00
PREŠERNA USTVARJALNICA – KLOBUKI

11.00 - 12.00
GLASBENO LITERARNA PRIREDITEV: Kla 
kla klasika – slovenska klasična poezija v rap 
ritmih, Rok Trkaj in dr. Igor Saksida

Kla kla klasika prinaša pesmi Trkaja, slovenske 
ljudske pesmi in izbrane pesmi slovenskih kla-
sikov. Danes povemo drugače, čutimo pa isto 
kot nekdaj. Slišali bomo, kako slovenska klasič-
na poezija iz šolskih klopi zveni v rap ritmih. Z 
dr. Igorjem Saksido, profesorjem književnosti, 
bosta skupaj interpretirala klasike in jih v so-
dobnem jeziku približala vsem ljubiteljem po-
ezije in glasbe.

10.00  
VODENJE PO RAZSTAVI PRELEPA 
GORENJSKA, grad Khislstein, mag. Monika 
Rogelj

10.30  
LITERARNO PREDAVANJE O DR. 
FRANCETU PREŠERNU, dr. Marijan Dović, 
SAZU

11.00  
VODENJE PO STALNI RAZSTAVI ŽELEZNA 
NIT; Mestna hiša, ddr. Verena Vidrih Perko

12.00 
VODENJE PO RAZSTAVI V ROKI PUŠKICA, 
DOMA PA LJUBICA - leto 1917 na soški fronti 
in v zaledju Gorenjske; grad Khislstein, mag. 
Barbara Kalan

10.30, 12.30 
GLASBENI NASTOP CITRARSKE SKUPINE 
NOTICE – Mestna hiša

13.00 
VODENJE ODKRIVANJE BABIČINE 
SKRINJE; stalna razstava Ljudska umetnost na 
Gorenjskem; Mestna hiša, mag. Tatjana Dolžan 
Eržen

13.00 
VODENJE PO OBČASNI RAZSTAVI 
V BLESKU KOVINSKE OPRAVE; grad 
Khislstein, dr. Veronika Pflaum

14.00  
VODENJE PO STALNI RAZSTAVI LOJZE 
DOLINAR, ddr. Damir Globočnik

15.00  
VODENJE PO OBČASNI RAZSTAVI EN TEN 
TENTERA, Mestna hiša, mag. Tatjana Dolžan 
Eržen

16.00  
VODENJE PO OBČASNI RAZSTAVI 
PRETRGANE NITI ŽIVLJENJA - Tkanje 
spomina; Mestna hiša, dr. Jože Dežman

16.00 
VODENJE PO STALNI RAZSTAVI DR. 
FRANCE PREŠEREN - življenje in delo; 
Prešernova hiša, Gašper Peternel 
10.00 - 16.00 
OTROŠKA DELAVNICA: Naše babice so imele 
preproste človeške figurice iz kartona, ki so jih 
odele v različna oblačila. Ogled razstave starih 
otroških igrač in delavnica izdelovanja v gradu 
Khislstein.

11.30 - 15.30
PRAVLJIČNA JOGA IN GIBANJE 
S PRAVLJICAMI

12.00 - 14.00
GLASBENO PESNIŠKI MARATON

MAISTROV TRG

MESTNA KNJIŽNICA 
KRANJ

GORENJSKI MUZEJ - JAVNA 
VODSTVA

ZAVOD ZA VARSTVO 
KULTURNE DEDIŠČINE

11.00, 12.00, 13.00 
STOLPOVE LIKOVNE, GLASBENE IN 
PRAVLJIČNE DELAVNICE: Prešerni Prešeren

11.00 
ODPRTJE RAZSTAVE: PREŠERNA SLIKA 

12.00 
ODPRTJE RAZSTAVE: BRUTA CARNIOL-
LUSA IN TOMAŽA ŠEBREKA 

SHOD MUZ NA 
KRANJSKEM PARNASI

SPOMINSKI 
FOTO KOTIČEK

Fotografirajte 
se v stilu 19. stoletja

GALERIJA PREŠERNOVIH
NAGRJENCEV KRANJ

PREŠERNOVO 
GLEDALIŠČE KRANJ

17.00

18.00

11.30 - 14.00

KAVARNA 
KHISLSTEIN 12.56

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE 
KRANJ

OTROŠKI STOLP 
PUNGERT 

MALA 
GALERIJA

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

Namenjeno mlajšim obiskovalcem Prešerno-
vega smenja.

11.00 - 15.00 

11.00 - 15.00 

PRED MESTNO 
KNJIŽNICO KRANJ

PUNGERT

SEJEM DOMAČE 
IN UMETNOSTNE OBRTI 

FESTIVAL LAJNARJEVVOŽNJA S KOČIJO

JAHANJE PONIJEV

9.00 - 18.00      

11.00 - 17.00 STARO MESTNO JEDRO

Na kulturni dan bodo odprta vrata trgovin:
Dover, Dežnikarstvo Jenko 100R, Rimowa 
store, Trgovina Skrinjica, Krajček, Delfin, 
Venus, Kralj nudeljcev, Štacuna Rokodelc, 
Krpiskr, Krštacuna, Promenada, Kranjski 
parnik Vape shop, Cotone, Delikatesa Figa, 
E Stilo, Armyshop Brigada, Obsession 
Boardel, Elita Maja, Trgovina Pami

ODPRTE TRGOVINE

11.30 - 14.30
IGRANI PRIZORI IZ PREŠERNOVEGA 
ŽIVLJENJA
Igrani prizori iz Prešernovega življenja in njegovih 
pesmi: Povodni mož, Primičeva Julija in Langus

STARO MESTNO JEDRO

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

Srečanje s Prešernovimi nagrajenci na tradicio-
nalnem pogovoru s Patricijo Maličev. Vabljeni na 
druženje z nagrajenci, ki so dobili najvišja držav-
na priznanja s področja kulture in umetnosti. 

11.30 - 13.00
VODENI OGLEDI

18.00
SHOD MUZ NA KRANJSKEM 
PARNASI - SREČANJE S PREŠERNOVIMI 
NAGRAJENCI



OBVESTILA ZA OBISKOVALCE

Zaradi prireditve Prešernov smenj bodo 8. februarja, od 9.00 do 18.00 ure, popolnoma zaprte ceste in ulice v starem 
Kranju, od 6.00 do 18.00 ure pa cesta med Delavskim domom in Mestno knjižnico Kranj ter del Gregorčičeve ulice 
in ceste Slovenski trg.
Organizator naproša obiskovalce, da upoštevajo navodila rediteljev in parkirajo svoja vozila na javnih parkiriščih pri 
Čebelici, Likozarjeva, Zlata Riba in parkirišče Stara Sava. 
Obiskovalci se z vstopom na prireditveni prostor strinjajo, da bodo za promocijske potrebe dogodka video snemani 
ali fotografirani; audiovizualni materiali pa bodo brez avtorizacije in nadomestil uporabljeni za javne objave. 
Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa in odpovedi programa v primeru slabega vremena. 

Prešernov –menj

Organizator in izdajatelj: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ, 
zanj direktor mag. Tomaž Štefe, tel: 04 2380 450; e: info@visitkranj.si; www.visitkranj.com; instragram: 
visitkranj; facebook: visitkranj  Uredništvo časopisa in organizacijski odbor: Petra Žibert, Srečko Štagar, 
Urša Erjavc, Katja Kavčič, Oblikovanje: Grga Jokić, Fotografije: Arhiv ZTKK, Naklada: 38.000
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11.00 Otroško pustovanje / Glavni trg  
14.00 Mednarodna in otroška pustna povorka / Maistrov trg - Prešernovo gledališče

 21.00 Večerno pustovanje v Klubarju 

Prijavite se najkasneje do 8. 2. 2018! Pustne skupine z najmanj 5 člani, otroci v spremstvu staršev ali kot skupine. 
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Kranjska hiša - Turistično 
informacijski center pred Prešernovim gledališčem

Glavni trg

Grad Khislstein

Postajališče za kočijeKranjska hiša - Turistično 
informacijski center

Jahanje s Poniji 
Pungert

Mestna knjižnica

Spominski foto kotiček
Galerija Prešernovih nagrajencev

Mestna hiša

Layerjeva hiša
Prešernov spominski muzej

Stolp Škrlovec

Prešernova hiša

Drsališče

Stojnica Petrol

Prešernov gaj

Zavod za varstvo kulturne dediščine

Mala galerija

Generalni pokrovitelj 
prireditve

 



Kranj, februar 2018

KAM V MESECU FEBRUARJU?
ČETRTEK, 1. FEBRUAR

17.00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj
18.00 Odprtje razstave: Monotipija   
 Lojzeta Spacala, Prešernova hiša
19.00 Koncert: Jazz & Whiskey
 Panorama Stara Pošta

Prisluhnite džezovskim ritmom zasedbe Deluxe-
Men in poskusite posebno ponudbo škotskih 
viskijev. Četrtkov večer preživite nad strehami 
Kranja!
19.00 Odprtje razstave: Primorski   
 umetniki zasebnih zbirk 
 Galerija Prešernovih nagrajencev
21.00 Četrtkanje: Yugomanija, KluBar

PETEK 2. FEBRUAR
17.30 Predstava: Kraljestvo povodnega   
 moža, Teater za vse, OKC Krice Krace
21.00 Video karaoke, KluBar

SOBOTA, 3. FEBRUAR
10.00 Otroška delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein
10.00 Sobotna matineja: Džumbus,   
 Peter Kus, Prešernovo gledališče
11.00 Brezplačno vodenje: Kanjon reke   
 Kokre, Kranjska hiša 
17.00 Stolpove pripovedovalnice
 Otroški stolp Pungert
19.30 Predstava: Jeklene magnolije
 Prešernovo gledališče
21.00 Koncert: Gwen Hughes, KluBar

PONEDELJEK, 5. FEBRUAR
18.00  Odprtje razstave: Zlatko Kaučič, 40  
 let ustvarjanja, Mestna knjižnica Kr.

TOREK, 6. FEBRUAR
17.00 Delavnica: Tačkova urica
 Mestna knjižnica Kranj
18.00 Odprtje dokumentarne razstave   
 Gorenjskega muzeja, Življenje dr.   
 Franceta Prešerna v Kranju leta   
 1848 in marčna revolucija
 Galerija Kranjske hiše

SREDA, 7. FEBRUAR
16.00 Mali mestni detektiv - Obrazi hiš  
 - pogled od zunaj
 Otroški stolp Pungert
17.30 Trenutek tišine, Kulturna    
 slovesnost, Prešernov gaj
18.30 Sledi poeta, občinska akademija, FOV
18.00 Tradicionalna Podoknica v   
 izvedbi Mešanega pevskega
 zbora Petra Liparja DU Kranj,   
 z zborovodkinjo Nado Krajnčan
 Pred Prešernovo hišo
19.00 Prireditev ob slovenskem    
 kulturnem prazniku
 Šmartinski dom Stražišče
19.00 Proslava ob kulturnem prazniku 
 Kulturni dom Predoslje

ČETRTEK, 8. FEBRUAR
9.00 Prešernov smenj (program v prilogi)
 Ulice mestnega jedra Kranja 
18.00 Odprtje razstave grafik    
 Gorazda Šefrana, Galerija 
 Makedonskega kulturnega    
 društva sv. Ciril in Metod

PETEK, 9. FEBRUAR
16.30 Stražiška tržnica za kulturni   
 praznik in obisk kurentov
 Avla Šmartinskega doma
17.00 Šola šivanja in krojenja za    
 začetnike, Mestna šivalnica
17.30 Kužek in muca, Lutkovno    
 gledališče Tri, OKC Krice Krace

Predstava o kužku in muci, ki sta velika prijatelja 
in si želita vse delati kot ljudje. Ker pa to ni 
vedno mogoče, včasih kaj delata tudi malo po 
svoje.
18.00 Repa velikanka, Ilustracije   
 Natashe Villone, OKC Krice Krace
19.00 Razlika med »Schweizerdeutsch«   
 in »Hochdeutsch« Švicarska šola
19.30 Predstava: Jeklene magnolije
 Prešernovo gledališče
21.00 Videomix, KluBar

SOBOTA, 10. FEBRUAR
10.00 Sobotna matineja: Gospa Pehtra,   
 Gledališče iz desnega žepka
 Prešernovo gledališče
10.30 Delavnica: Nagajivi pust
 Otroški stolp Pungert
11.00 Otroško Pustno rajanje, Glavni trg
14.00 Pustna povorka, stari Kranj
15.00 Mednarodni plavalni miting Star   
 2018, Pokrit olimpijski bazen Kranj

Plavalci in plavalke se bodo 10. in 11. februarja 
pomerili za naziv najboljšega v različnih plavalnih 
disciplinah.
17.00 Stolpove pripovedovalnice
 Otroški stolp Pungert
19.00 Komedija: Sama nej izbere
 Šmartinski dom Stražišče

21.00 Pustno rajanje: Disko norija in   
 Divja devetdeseta, Bazen Kranj
21.00 Koncert: Mitja Šinkovec & 101ka   
 band, KluBar

NEDELJA, 11. FEBRUAR
13.30 Mednarodni plavalni miting Star   
 2018, Pokrit olimpijski bazen Kranj

PONEDELJEK, 12. FEBRUAR
17.00 Ogled Prešernovega gledališča
 Medgeneracijski center

 TOREK, 13. FEBRUAR
16.00 Delavnica: Nagajivi pust
 Otroški stolp Pungert

 SREDA, 14. FEBRUAR
16.00 Valentinova mala pozornost
 Otroški stolp Pungert
17.00 ali Delavica: Beremo s Tačkami
17.30 Mestna knjižnica Kranj
19.00 Kulinarični večer Valentinovo na   
 Brdu, Brdo pri Kranju

Brdski kulinarični mojstri, ki so kuhali za člane 
kraljevih družin ter predsednike, diplomate in 
druge ugledne svetovne osebnosti, lahko tudi vas 
razvajajo z vrhunskim menijem, zaokroženim z 
izbranimi vini najboljših slovenskih kleti, odlično 
strežbo in prijetno atmosfero s krajšim progra-
mom ter prijetno glasbo. Obvezna je predhodna 
rezervacija.
20.00 Koncert: Valentinov Tori Tango
 Stolp Škrlovec

ČETRTEK, 15. FEBRUAR
17.00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj
18.00 Muzejski večer En ten Tentera
 Ullrichova hiša

18.00 Improvizirana predstava:    
 Ljubezensko pismo, Kud Kiks
 Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 16. FEBRUAR
17.30 Predstava: Živali pri dr. Zdravku,   
 Lutkovna skupina Zlata ribica
 OKC Krice Krace
19.30 Predstava: Jeklene magnolije
 Prešernovo gledališče
20.00 Koncert: Jaz, drevo, Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: Help! A Beatles Tribute
 Bazen Kranj

SOBOTA, 17. FEBRUAR
10.00 Sobotna matineja: Nesem    
 sončnico na rami, Nika Solce
 Prešernovo gledališče
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico
 Grad Khislstein
11.00 Alpski pokal v skokih v Kranju
 Skakalnica pod Šmarjetno goro

Smučarski klub Triglav Kranj 17. in 18. febru-
arja organizira tekmovanje mladih smučarskih 
skakalcev Srednje Evrope za Alpski pokal. Za sto-
pničke se bo pomerilo okoli 80 skakalcev iz Av-
strije, Nemčije, Francije, Švice, Italije in Slovenije.
19.00 Komedija: Sama nej izbere
 Šmartinski dom Stražišče
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče
21.00 Koncert: Rok'n'band, KluBar

NEDELJA, 18. FEBRUAR
11.00 Alpski pokal v skokih v Kranju
 Skakalnica pod Šmarjetno goro

PONEDELJEK, 19. FEBRUAR
9.30 Zimske počitnice - odpiramo   
 vrata za vse
 Akademija gibanja in veščin

SREDA, 21. FEBRUAR
17.00 Otvoritev razstave Ilustracij z   
 naslovom ''Voščenke se uprejo'',   
 avtorice Petre Korenjak Marčun
 Otroški stolp Pungert

19.00 Striparski večer: Primož Krašna , 
spletni stripar
 Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 22. FEBRUAR
17.00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj
18.00 Predavanje ''Srbska'' Prešeren in   
 Kekec, Mestna knjižnica Kranj
18.00 Muzejski večer ob 65. letnici   
 Gorenjskega muzeja, Ullrichova hiša

Gorenjski muzej ob svoji 65-letnici pripravlja niz 
muzejskih večerov, posvečenih zgodovini muze-
ja. Tokrat bo z vami ddr. Damir Globočnik, ki bo 
predstavil oddelek za umetnostno zgodovino in 
galerijsko dejavnost.
19.30 Predstava: Jeklene magnolije
 Prešernovo gledališče
21.00 Četrtkanje: Beach party, KluBar

PETEK, 23. FEBRUAR
17.30 Predstava: Take ljudske,    
 Lutkovno gledališče Nebo
 OKC Krice Krace
20.00 Koncert: Seine, Stolp Škrlovec
21.00 Videomix, KluBar
 
 SOBOTA, 24. FEBRUAR

10.00 Sobotna matineja: Čarovnik Nik,   
 Bimbo teater, Prešernovo gledališče
20.00 Klubski stad up, Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: Repetitor, Le Serpertine
 KluBar

TOREK, 27. FEBRUAR
17.30 Predstava za otroke: O dveh   
 kozah, Mestna knjižnica Kranj
18.00 Odprtje razstave del Klavdija   
 Tutte, Grad Khislstein
19.00 Pravljična urica: Pravljični večer   
 za odrasle, Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 28. FEBRUAR
17.00 ali Delavica: Beremo s Tačkami
17.30 Mestna knjižnica Kranj
19.30 Predstava: Žlahtni meščan
 Prešernovo gledališče

VSAK PONEDELJEK
16.00 Ponedeljkove delavnice Plastičnega  
 maketarstva, Otroški stolp Pungert

VSAK TOREK
16.00 Torkove Ustvarjalnice s Teto  
 Jadrnico, Otroški stolp Pungert
16.00 S Krančkom v mestu
 Mestno središče
17.00 Redno vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša 

VSAKO SREDO
16.00 Sredine Kaligrafske ustvarjalnice
 Otroški stolp Pungert

VSAK ČETRTEK
16.00 Četrtkove Stolpove kvačkarije
 Otroški stolp Pungert
16.00 Ekološka tržnica na Glavnem trgu
 Glavni trg

VSAK PETEK
16.00 Petkove Glasbene igrarije
 Otroški stolp Pungert
17.00 Redno vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša 

VSAKO SOBOTO
8.00 Sobotni sejem, Glavni trg
10.00 Redno vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša 
10.30 in Stolpove sobotne ustvarjalnice
17.00 Otroški stolp Pungert
11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

VSAKO NEDELJO
10.00 Redno vodenje: Podzemna pot
 Kranjska hiša 

VSAK DAN
7.30 Jutranja telovadna: 1000 gibov
 Prešernov gaj

Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe 
programa. Organizatorje prosimo, da informacije o 

marčevskih dogodkih oddate do 10. februarja na www.
visitkranj.com ali pa se obrnite na koordinatorko kulturnih 

dogodkov pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

ZDRUŽENJE
ZGODOVINSKIH MEST 
SLOVENIJE

1.-3. 2. 2018
10. Mednarodni festival podvodnega filma 
in fotografije ‘’Sprehodi pod morjem’’
Slovenske Konjice

SOBOTA, 3. FEBRUAR
19.30  Vsemogočna komedija: Buh   
 pomagej, Tržič

SOBOTA, 10. FEBRUAR
19.00 Komedija: Lesena peč
 Tržič

NEDELJA, 11. FEBRUAR
15.00 Tržiško pustovanje
 Tržič

 TOREK, 13. FEBRUAR
 Pustovanje v Slovenskih Konjicah
 Slovenske Konjice

 SREDA, 14. FEBRUAR
19.00 Valentinov koncert: Uroš Perić
 Slovenske Konjice



www.visitkranj.si

Prihaja najbolj živahen mesec, februar! Zabava se začne že 8. februarja, ko 
si mesto odene obleko 19. stoletja. To je bil čas, ko so se po kranjskih uli-
cah sprehajale gospe meščanke in ugledni gospodje. Med njimi tudi skrivno-
sten mož v črni obleki, s črnim cilindrom na glavi. Otroci so mu rekli doktor 
Fig, drugi so ga klicali France, spet tretji pa so mu pravili doktor Prešeren. To 
je gospod, ki ga danes poznamo kot največjega slovenskega pesnika. France 
Prešeren je živel prav v starem mestnem jedru Kranja, v hiši, ki se danes ime-
nuje Prešernova hiša. Vsako leto ob njegovem prazniku Kranj praznuje. Trgi 
in ulice Kranja bodo polni dobrot, sejemskega vrveža, vrtečih se folklornih 
skupin, melodije lajnarjev pa bodo odmevale daleč naokoli. Za pravo popo-
tovanje v preteklost si boš lahko tudi ti nadel črn cilinder in se po mestnih 
ulicah popeljal s kočijo. Pridruži se še otroškim delavnicam na Pungertu, v 
gradu Khislstein in v Mestni knjižnici ter si pri tiskarju mojstru Blazniku v 
pravi tiskarski delavnici iz 19. stoletja natiskaj spominek.
Le nekaj dni za Prešernovim praznikom pa so tu že maškare! Norčave, stra-
šne, šaljive in zabavne bodo odganjale zimo. Dobimo se ob 11. uri na Glav-
nem trgu. Popoldne ob 14. uri pa pridi na pustno povorko, ki se ji bodo letos 
pridružili tudi otroci! Pridruži se mi, da skupaj preženemo mrzlo zimo in 
mraz. Čaka nas še super zabava v diskoteki na prostem, juhuhu! Se vidiva!

ALI RADI BERETE NAŠE PRISPEVKE? KAJ VAM JE V UTRIPU VŠEČ IN KAJ NE? 
DELITE Z NAMI SVOJE MNENJE. 
Pišite nam na info@visitkranj.si ali pa se oglasite v Info točki Kranjske hiše osebno in zaupajte svoje mnenje našim 
informatorjem.

Utrip Kranja prihaja brezplačno na vsa gospodinjstva v 
kranjski občini. Če k vam ne prihaja, se obrnite na Gorenjski 
glas - pišite na info@g-glas.si ali pokličite na: 
+386 04 201 42 00.
Če Utrip Kranja ne prihaja na vaš naslov skupaj s Kranjski-
mi novicami, si svežo izdajo lahko priskrbite v kavarnah in 
barih starega mesta, v Kranjski hiši, v Mestni knjižnici Kranj.

EKIPA UTRIPA KRANJA
Besedila: Urša Erjavc, Ana Lapanja, Tamara Maržič, Eva Pirnat 
Oblikovanje: Aljaž Primožič,
Koordinacija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar,
Tamara Maržič,
Fotografije: Eva Pirnat, arhiv ZTKK, organizatorji prireditev 
(Tania Mendillo, Vanja Eržen, Matjaž Guček, Andraž Muljavec, 
Foto Boni)
Zahvala: kranjski ponudniki in prireditelji, Gorenjski
Glas,
Naklada: 38.000
Mesec: Januar 2018
Izdaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj, zanj direktor
mag. Tomaž Štefe

INSTAGRAM

Na 8. februar z nami delite utrinke iz Prešernovega smenja in se 
potegujte za lepe nagrade. V nagradni igri sodelujete tako, da svoje 

fotografije označite z značko #presernovsmenj ali #visitkranj. 

Foto: Matjaž GučekFoto: Vanja Eržen

TEČAJ ZA LOKALNE 
TURISTIČNE VODNIKE 
– marec 2018

Zaradi vedno večjega povpraševanja 
po tujejezičnih in slovenskih vodenih 
ogledih kranjskih znamenitosti je Za-
vod za turizem in kulturo Kranj pripra-
vil izobraževanje za lokalne turistične 
vodnike, ki bo v začetku marca 2018. 
Tečaj traja 40 ur in je sestavljen iz te-
oretičnega in praktičnega dela. Kandi-
dati na koncu opravljajo tudi izpit. Vse 
zainteresirane vabimo k prijavam na 
spletni strani www.visitkranj.com do 
21. 2. 2018.

MOBILNO PLAČEVANJE 
PARKIRNINE

Vsem uporabnikom parkirišč na ob-
močju Mestne občine Kranj je na voljo 
nova storitev plačevanja parkirnine 
preko SMS-sporočil in mobilne aplika-
cije ParkMeWise. Mobilno plačevanje 
je omogočeno na naslednjih lokacijah: 
parkirišče pred Mestno občino Kranj, 
parkirišče na ploščadi pri restavraciji 
Brioni, parkirišče pri Globusu, parki-
rišče pred Gorenjsko banko, parkirišče 
Huje – vzdolžno zunanje na Likozarje-
vi ulici – in parkirišče Jelenov klanec. 
Dodatne informacije najdete na sple-
tni strani Mestne občine Kranj (www.
kranj.si) in multimedijskem portalu 
iKranj.

OTROŠKO DOGAJANJE
V ČASU ZIMSKIH
POČITNIC 

Že veste kaj bodo vaši otroci počeli v 
času zimskih počitnic? Izbirali bodo 
lahko med športnimi in ustvarjal-
nimi dogodki. Na pokritem olim-
pijskem bazenu vsako leto pripravijo 
animacijski program z igrami in zaba-
vo v vodi. Vabi vas pokrito drsališče. 
Smučišče Krvavec za otroke organi-
zira začetniško in nadaljevalno šolo 
smučanja ter bordanja z vesoljčkom 
Izzyjem. Otroški stolp Pungart vsak 
dan v tednu ob 16. uri pripravlja različ-
ne tematske delavnice. V Mestni knji-
žnici bodo otroci pod mentorstvom 

oblikovalke Špele Košir ustvarjali s 
perlicami. V predstavi Take ljudske, ki 
jo pripravljajo v Kricah Kracah, pa se 
bodo srečali z ljudskimi pripovedka-
mi in starimi modrostmi. Želimo vam 
ustvarjalne in zabavne počitnice!

VELIKA ZABAVA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S ŠTEVILNIMI DRUŽABNIMI IGRAMI,  varstvo za malčke, 
prosti čas tudi za starše, babice in dedke.  Vsak torek med 16. in 19. uro v starem Kranju.

DRSANJE 
Ledena dvorana Zlato polje 
ponedeljek-petek 11.00-18.00, 
sobota 9.00-12.00 in 16.30-18.00,
nedelja 10.00-11.30
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Igor Kavčič

Kranj – Pred dnevi je bil na 
Gimnaziji Franceta Prešer-
na poseben dan, kar so potr-
dili tudi številni obiskovalci, 
ki so prišli na svečano odpr-
tje stalne izobraževalne raz-
stave likovnih del Klavdija 
Tutte, piko na i pa so s pev-
skimi in recitatorskimi na-
stopi dodali dijaki in dijaki-
nje, ki so ob tem pripravili 
zanimiv kulturni program. 
Dogodka se je udeležil mini-
ster za kulturo Anton Per-
šak, o pomembnosti likov-
nega izobraževanja v sloven-
skih šolah je govoril Marjan 
Prevodnik, pedagoški sveto-
valec za likovno umetnost 
na Zavodu RS za šolstvo, 
razstavo pa je odprl kranjski 
župan Boštjan Trilar. V pu-
bliki smo srečali tudi števil-
ne likovnike, člane Likovne-
ga društva Kranj ter Kranj-
čane, spremljevalce likovne 
umetnosti.

Likovna umetnost nas 
bogati in napolnjuje
Prireditev je z zahvalo sli-
karju Klavdiju Tutti, ki je 
pred dnevi praznoval tudi 
okrogli življenjski jubilej 
šestdeset let, odprla ravnate-
ljica šole Mirjam Bizjak in 
pri tem poudarila pomen 
slikarjevega večletnega so-
delovanja s šolo. Gre za di-
daktično opremljeno pred-
stavitev umetniških del, ki je 
prva tovrstna predstavitev v 
slovenskih srednjih šolah. 
Pobudo zanjo je dala profe-
sorica slovenščine in ume-
tnostne zgodovine Irena 
Koncut Marolt: „Donacijo 

smo sprejeli z odprtimi ro-
kami, ker se nam je zdelo, 
da bo to res velika pridobitev 
za naše dijake. Število obve-
znih ur likovne umetnosti v 
srednjih šolah je majhno, 
dijaki prihajajo iz okolij, v 
katerih se vizualni kulturi 
odmerja zelo različna pozor-
nost. Mladi tudi niso preveč 
samoiniciativni obiskovalci 
muzejev, razstav in kultur-
nih dogodkov nasploh. Že 
ves čas si zato prizadevamo, 
da bi jim odnos do umetno-
sti in vizualne kulture na-
sploh predstavili tudi mimo-
grede izven učilnice, kot del 
njihovega vsakdanjega oko-
lja, ker se bodo kot odrasli 
tako lahko bolj zavedali, da 
je to del našega življenja, ki 
nas lahko izjemno bogati in 
napolnjuje. To je tudi lepo 
nadaljevanje delavnic, ki jih 
je imel Klavdij z našimi dija-
ki, in donacij, ki smo jih v 
preteklosti prejeli od Likov-
nega društva Kranj.“ 
Ob odprtju razstave je o 
umetniškem ustvarjanju 
Klavdija Tutte in njegovem 
dosedanjem sodelovanju s 
šolo spregovorila Irena Šter-
man ter pri tem poudarila, 
kako velik izziv je dojema-
nje sodobne umetnosti za 
najstnike. Če je država za-
stala pri slabi odmeri ur, na-
menjenih umetnostni vzgo-
ji v srednjih šolah, Klavdij 
Tutta to počne na zelo uni-
katen način, z delavnicami 
in aktualno donacijo.
Tutta je podaril pet risb, 
prav toliko slik od njegovih 
zgodnjih, kot sta Dve svetlo-
bi bikovega obronka, in do 
novejših iz ciklov Točke v 
pokrajini, Žuborenje barve 

in Mediteranska plovila. Tu 
sta še skulptoslika iz cikla 
Mediteranska plovila in le-
seni objekt, prav tako iz ci-
kla Mediteranska plovila. Na 
nasprotni strani podarjenih 
del, ta se nahajajo v prvem 
nadstropju šole, je na ogled 
še kopija poslikane posebne 
številke glasila iz pred tride-
set in več let. Razstava je 
opremljena s kratkimi pred-
stavitvami likovnih del in 
avdio vodnikom v obliki QR-
-kode, ki omogoča, da lahko 
obiskovalec s pomočjo pa-
metnega telefona posluša 
razlago umetnin, ta pa ga 
lahko tudi usmerja, zasta-
vlja problemska vprašanja 
in naloge.

Šola prijaznejša dijakom
„Izbor del ni bil težak, saj ta 
čas pripravljam svojo retro-
spektivo, ki bo v aprilu na 
Kromberškem gradu,“ je o 
izboru del iz različnih 
ustvarjalnih obdobij povedal 
Klavdij Tutta, o odločitvi za 
donacijo pa dodal: „Vsak 
dan delam in živim s kultu-
ro, in to s polnim srcem in 
polnim zagonom, kar se da 
kreativno. Pogosto odpiram 
poti in tokrat sem ustvaril 
model, kako bi se slovenske 
šole lahko dejansko odprle 
kulturi. Gre za švedski mo-
del, ki šolo dela prijaznejšo 
dijakom, da ta ni zgolj zapr-
ta ustanova za učenje, am-
pak je odprta do umetnosti, 
ki jo mladi lahko brez prisile 
konzumirajo. Na Gimnaziji 
Franceta Prešerna se tega še 
kako zavedajo.“ Lahko bi re-
kli, da je šola tudi sicer pra-
va mala galerija, na stenah 
je že dve leti na ogled dona-
cija miniatur članov Likov-
nega društva Kranj, na ho-
dnikih pa se srečujemo s 
skulpturami in slikami, ki 
so jih na delavnicah ustvarili 
dijaki.
„Donacijo smo poimenovali 
didaktična, ker naj bi služila 
predvsem izobraževanju na-
ših dijakov. Tako se je odlo-
čil tudi avtor. Ob njej bodo 
spoznavali tehnike, materia-
le, motive, umetniški razvoj 
avtorja, se naučili, kako li-
kovno delo predstaviti z 
oblikovnega in vsebinskega 
vidika,“ je še povedala Kon-
cut Maroltova.
Na šoli so v okviru kulturne-
ga dneva imeli različne de-
lavnice s področja informati-
ke, slikarstva, fotografije, 
slovenščine, športa in podje-
tništva, katerih tematika je 
bila obarvana s Francetom 
Prešernom. V razstavnem 
prostoru je potekal bralni 
maraton Prešernovih pesmi, 
kjer so dijaki sodelovali z 
Andrejem Rozmanom Rozo. 
Za najboljšo interpretacijo 
Prešernove pesmi Ribič je 
Teja Lana Rupel iz prvega 
letnika prejela lepo darilo sli-
karja Klavdija Tutte. 

Likovna umetnost srednješolcem
Gimnazija Franceta Prešerna je bogatejša za stalno izobraževalno razstavo likovnih del magistra likovnih umetnosti Klavdija Tutte.

Ob doniranih umetniških delih: slikar Klavdij Tutta, ravnateljica Gimnazije Franceta 
Prešerna Mirjam Bizjak in minister za kulturo Anton Peršak / Foto: Tina Dokl

Zanimive recitacije sedme kitice Prešernove Zdravljice v 
šestih jezikih v izvedbi gimnazijk / Foto: Tina Dokl

Vsestranski umetnik, igralec, režiser in literat Andrej 
Rozman Roza je predstavil svojo verzijo Povodnega moža. 
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 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

Kranj – Prejšnji četrtek je bil v Vojnomirovi dvorani Urlicho-
ve hiše prvi muzejski večer v nizu večerov, posvečenih 
65-letnici delovanja Gorenjskega muzeja s predavanjem dr. 
Jožeta Dežmana Tabuji padajo, učimo se dialoga, 1978–
2018. Govoril je o svojih izkušnjah in delovanju v Gorenj-
skem muzeju, kjer s presledki deluje od leta 1979. Zaposlil 
se je kot eden od zgodovinarjev, ki naj bi varovali in razvija-
li sistem ohranjanja in razvijanja revolucionarnih izročil, 
potem pa je skozi mnoge raziskave, razstave, polemike pri-
speval k razgradnji tega sistema – in še vedno je tako. Dr. 
Jože Dežman je tudi predsednik Komisije Vlade RS za reše-
vanje vprašanj prikritih grobišč in član Komisije Vlade RS za 
izvajanje Zakona o popravi krivic. V nadaljevanju bodo 
sodelavci Gorenjskega muzeja predstavljali posamezne 
oddelke, njihov razvoj, dosežke in pomen dela, ki ga muze-
alci opravljajo. Tako se bo 22. februarja predstavil ddr. 
Damir Globočnik, 22. marca Tatjana Dolžan Eržen, 5. aprila 
Irena Jeras Dimovska, 10. maja Anja Poštrak, 5. junija Moni-
ka Rogelj, 27. septembra ddr. Verena Vidrih Perko, 25. okto-
bra Sandra Dimitrijević in A. M. Dimovska, 22. novembra 
Gašper Peternelj, cikel večerov pa bo 20. decembra zaključi-
la direktorica Marjana Žibert.

Praznično leto Gorenjskega muzeja

Igor Kavčič

Kranj – Likovno srečanje Jas-
na je lani v Strunjanu obrni-
lo že svoj dvanajsti list. Kot je 
poudaril eden dolgoletnih 
udeležencev, slikar Franc 
Bešter, so tako v vseh teh 
letih obiskali tudi precej raz-
ličnih krajev po Sloveniji, ki 
so jim bili hkrati tudi ustvar-
jalni navdih. „To je prilož-
nost, da umetnik nekoliko 
izstopi iz svojega okolja, v 
katerem vseskozi ustvarja. S 
tem stopi tudi iz samega 
sebe in svojega sveta, saj se 
druži s prijatelji in z njimi 
izmenjuje izkušnje.“
Na ogled so večinoma dela v 
tehniki akril in olje na plat-
nu, motivno pa od realizma 
do abstrakcije. Avtorji del na 
razstavi potrjujejo, da je 
obala našega primorja, čep-
rav kratka, zelo bogata in 
izredno dragocena, lahko bi 
rekli za slikarja neizčrpen 
vir navdiha. Udeleženci so 
svoj ustvarjalni izziv iskali v 
motivih Strunjana, tamkajš-

njih solin, plaž, narave in 
značilne primorske arhitek-
ture. „To je tudi ena izmed 
prednosti te razstave, saj 
gimnazijci spoznavajo razli-
čne likovne pristope v različ-
nih tehnikah,“ je poudarila 

profesorica umetnostne 
zgodovine in likovne vzgoje 
Mojca Kranjc Zevnik.
Kulturni program ob odprt-
ju razstave so pripravili Pri-
mož Lah s saksofonom, Iva-
na Nagode, Hana Brezar, 

Ana Krek, Iva Bostič in Kim 
Klančar (kitara) so prepevale 
pesmi Siva pot in Poletje v 
školjki, Zala Urh pa je raz-
mišljala o umetnosti. Raz-
stava bo na ogled do sredine 
februarja.

Iz Strunjana na gimnazijo
Ustvarjalci Likovnega srečanja Jasna ta čas razstavljajo v vhodni avli Gimnazije Kranj.

Skupinska fotografija nekaterih ustvarjalcev Jasne s profesorico Mojco Kranjc Zevnik in 
dijaki, ki so ob odprtju razstave pripravili kratek kulturni program. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Galerijo Kranjske 
hiše je sredi decembra 2007 
krstila fotografska razstava z 
naslovom Ogledalo starega 
Kranja in je bila na ogled do 
zadnjih januarskih dni pred 
desetimi leti. „Pripravili smo 
fotografski natečaj na temo 
motivov Kranja, in sicer z 
namenom, da bi dobili odlič-
ne fotografije, ki bi jih na 
zavodu lahko uporabili za 
publikacije in promocijsko 
gradivo. Razpis in podelitev 
priznanj smo pripravili v 
sodelovanju z domačim 
Fotografskim društvom 
Janez Puhar,“ pripoveduje 
takratna direktorica Zavoda 
za turizem Kranj Natalija 
Polenec, ki se spominja, 
kako so se leto pred tem vse-
lili v še neobnovljeno hišo na 
Glavnem trgu, v kateri je bila 
nekoč trgovina s čevlji Alpi-
na. S sredstvi iz norveškega 
finančnega mehanizma so 
leto dni sproti obnavljali 
hišo in delovali skoraj na 
gradbišču. Da bi pridobili 
prostor, so morali odstraniti 
tovorno dvigalo, ki je zapira-
lo današnji osrednji prostor 
galerije. Vzpostavitev galeri-
je v okviru zavoda je bila vse-
skozi ena od želja. „Hoteli 
smo narediti galerijo, v kate-
ri bodo lahko razstavljali vsi, 
ki v siceršnjih kranjskih raz-
staviščih nimajo te možnos-

ti. Predvsem smo mislili na 
mlade umetnike, ki so na 
začetku umetniške poti, in 
pa na različne akterje iz 
domačega okolja, ki predsta-
vljajo domačo obrt in turi-
zem.“
Že po prvi razstavi so nalete-
li na veliko zanimanje raz-
stavljavcev, zato so ustanovi-
li galerijski svet, v katerem 
so bili poleg Polenčeve še 
Nejč Slapar iz Likovnega 
društva Kranj, Petra Polak 
kot predstavnica mestne 
občine, Kristina Sever z 
zavoda in pa Lado Kraljič, ki 
je vselej skrbel tudi za izved-
bo. Vsako leto so pripravili 
poziv za razstavne termine 

in s tem skrbeli za kvaliteten 
izbor avtorjev in dovolj visok 
nivo, od katerega galerija 
vsa ta leta ni odstopala.
Lado Kraljič, sicer dolga leta 
dejaven fotograf v kranj-
skem FD Janez Puhar, pou-
darja, da Galerijo Kranjske 
hiše vidi kot galerijo, ki je 
namenjena obiskovalcem 
mesta, predvsem pa doma-
činom, Kranjčanom. „Gre 
za razstavne vsebine, ki so 
Kranjčanom všeč, ki jih 
zanimajo, se v njih prepoz-
najo in si jih tudi pridejo 
ogledat,“ dodaja Kraljič: „Od 
vsega začetka smo gojili raz-
nolik razstavni program, od 
fotografov, slikarjev, kipar-

jev, še posebej v času sloven-
skega kulturnega dneva pa 
vsebine, povezane s Prešer-
nom.“ Sodelujejo tudi pri 
skupnih kranjskih umetniš-
kih projektih, kot je na pri-
mer zadnja leta mednarodni 
likovni festival. Pred leti je 
bil zelo uspešen projekt Bar-
ve EU, v okviru katerega so 
se tedensko predstavljale 
države članice. „Vselej smo 
vrata odpirali tudi za razsta-
ve s konceptom ter se vklju-
čevali v akcije, povezane z 
okoljem, Prešernovim sme-
njem, Kranfestom ...“ 
Doslej so pripravili več kot 
sto razstav, letno jih pripra-
vijo od deset do dvanajst, po 
vpisih v knjigo in obiskoval-
cih, ki se zvrstijo v galeriji, 
ocenjujejo, da vsako razsta-
vo obišče od dva tisoč do tri 
tisoč ljudi. Z glasbeno šolo 
imajo dogovor, da njihovi 
učenci na odprtjih vedno 
pripravijo krajši program, 
kar se tiče pogostitev, sode-
lujejo z BŠC Naklo in kletjo 
Goriška brda. 
Galerija se je v desetih letih 
dobro prijela in je postala 
kranjska stalnica. Razstave 
so dobro obiskane, k čemur 
pripomore tudi prehodnost 
galerije, saj je povezana tako 
z Glavnim trgom kot Tav-
čarjevo ulico, prednost pa je 
tudi, da je odprta vsak dan 
do sedme ure zvečer, le ob 
nedeljah uro manj.

Desetka za galerijo
Pred desetimi leti je bila v tem času na ogled prva razstava v Galeriji Kranjske hiše. O ideji in 
delovanju galerije, v kateri je bilo doslej na ogled že več kot sto razstav, smo se pogovarjali s 
pobudnikoma Natalijo Polenec in Ladom Kraljičem.

Ponosna na Galerijo v Kranjski hiši: Natalija Polenec in 
Lado Kraljič / Foto: Igor Kavčič

Prvo predavanje ob 65-letnici delovanja Gorenjskega muzeja 

Kranj – Zadnje desetletje tradicionalni Shod muz na kranj-
skem Parnasi bo tudi ob letošnjem kulturnem prazniku v 
Kranj privabil aktualne Prešernove nagrajence. Sprehodili se 
bodo skozi stari del mesta, obiskali Mestno knjižnico Kranj, 
Prešernovo hišo ter Galerijo Prešernovih nagrajencev. Tu si 
bodo ogledali razstavo del primorskih umetnikov iz zamej-
skih zbirk ter tradicionalno razstavo njihovih portretov, ki jih 
pripravlja fotograf Tone Stojko, prisluhnili bodo tudi poeziji 
Miroslava Košute in Marka Kravosa. Obisk letošnjih lavrea-
tov v Kranju se bo zaključil v Prešernovem gledališču, kjer 
bo potekal vselej dobro obiskan pogovor z njimi. Tudi letos 
ga bo vodila iskriva moderatorka Patricija Maličev.

Prešernovi nagrajenci tudi letos v Kranju
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Demenci prijazna 
točka na Ljudski univerzi 
(LU) Kranj je namenjena 
prepoznavanju znakov de-
mence, informiranju in oza-
veščanju o demenci, socialni 
vključenosti v družbo, pomo-
či in podpori osebam z de-
menco, zmanjševanju sti-
gme, ohranjanju samostoj-
nosti oseb z demenco in 
ohranjanju aktivnega življe-
nja. "Od leta 2015 do 2017 
smo na LU Kranj izvajali 
evropski projekt Erasmus+ Z 
izobraževanjem nad demen-
co, kjer smo pridobili nova 
znanja, videli veliko dobrih 
praks, in nismo želeli, da gre 
vse to po zaključku projekta 
v pozabo. Iskali smo možno-
sti, kako bi znanja razširili 
med čim več ljudi, zato smo 
se povezali z Društvom Spo-
minčica, in ko so začeli odpi-
rati Demenci prijazne točke, 
smo se odzvali. Izkazali smo 
izpolnjevanje dokaj zahtev-
nih pogojev in pridobili certi-
fikat demenci prijazna toč-
ka," je povedala direktorica 
LU Kranj Mateja Šmid. Kot 
je dodala Renata Dobnikar, 
organizatorka izobraževanja 
odraslih na LU Kranj, je po-
membno, da ima ustanova, 
ki se ukvarja z demenco, ne 
samo dobro pripravljene 
programe, ampak tudi zapo-
slene, ki imajo znanje o tem, 
kaj demenca je in kako rav-
nati z osebami z demenco in 
njihovimi svojci. 

Pomembno je,  
da se preseže stigma
Mojca Rozman, prav tako or-
ganizatorka izobraževanja 
odraslih na LU Kranj, je pou-

darila, da Demenci prijazna 
točka ni tista, ki bi se ukvar-
jala s postavljanjem diagno-
ze, je pa lahko prva po-
membna informacija tudi o 
tem, kje bolniki lahko dobijo 
nadaljnjo strokovno pomoč, 
svojci pa koristen nasvet o 
tem, kako pomagati bolniku, 
kako prilagoditi domače oko-
lje, kako vnuku predstaviti, 
da imata babica ali dedek de-
menco, kako se vključiti v 
skupine za samopomoč svoj-
cem ... "Predvsem je pa po-
membno, da se preseže sti-
gma in se o demenci začne 
več govoriti; da to ni nekaj, 
kar se mora skrivati za štiri-
mi stenami,"je poudarila 
Rozmanova. 
Pri LU Kranj želijo Demenci 
prijazno točko nadgraditi, 
prijavili so se na javni razpis 
sofinanciranja socialno-var-

stvenih programov za leto 
2018, konkretno na razvojni 
socialno-varstveni program 
pod imenom Demenca pove-
zuje – Z demenco nisi sam. 
Rezultat javnega razpisa še 
ni znan, je dejala Šmidova, 
so pa na LU Kranj na njem 
že kar začeli delati, tudi za-
poslili dodatno delovno moč, 
strokovno delavko Mojco Ko-
ligar. "V kratkem bomo izve-
dli delavnico predvsem za ti-
ste, ki so obiskovali naša pro-
grama socialni oskrbovalec 
na domu in bolničar-negova-
lec pred letom 2017, ko v 
obeh izobraževalnih progra-
mih še nismo imeli tolikšne-
ga poudarka na delu z oseba-
mi z demenco," je pojasnila 
Koligarjeva, ki na pomlad 
napoveduje še več delavnic. 
Svojo izkušnjo je podelila 
Erika Vrhovnik, njena mama 

je bolnica z demenco."Zelo 
pozdravljam tako odprtje De-
menci prijazne točke kot de-
lovanje skupine za samopo-
moč svojcem v medgenera-
cijskem centru LU Kranj. 
Treba se je odpirati navzven, 
pogovarjati, deliti izkušnje, 
kar meni zelo pomaga v do-
mačem okolju," je pojasnila. 

Demenca – podporna 
skupina na Facebooku
Demenci prijazna točka na 
LU Kranj ima svojo Face-
book stran Demenca – pod-
porna skupina, ki je zaprta, 
se ji pa kot član lahko pri-
družite – ima e-poštni na-
slov demenca@luniverza.si, 
lahko jih pokličete na števil-
ko 04 280 48 00 ali obiščete 
na Cesti Staneta Žagarja 1 v 
času uradnih ur. 

Demenci prijazna točka
Na Ljudski univerzi Kranj je sredi decembra začela delovati Demenci prijazna točka, ki je namenjena 
osebam z demenco, njihovim svojcem in zaposlenim na delovnih mestih v ustanovah, kot so 
trgovine, knjižnice in druge, kjer prihajajo v stik z ljudmi, torej tudi z osebami z demenco. 

Uradno odprtje Demenci prijazne točke na Ljudski univerzi Kranj na Cesti Staneta  
Žagarja 1 / Foto: arhiv LU Kranj

Samo Lesjak

Kranj – Slavc, upravičeno sa-
mooklicani večni župan 
Kransterdama in pravzaprav 
edini, ki si ta naziv tudi za-
služi, je s svojo nenadkrilji-
vo karizmo in neposredno-
stjo brez dlake na jeziku za-
dal neizbrisen pečat kranj-
ski alternativni glasbeno-
-družabni sceni, od časov 
vzpostavljanja glasbenega 
podzemlja v bivšem Delavcu 
v sedemdesetih do dandana-
šnjih udarnih koncertov v 
Trainu. 
Kolovodja kranjskega un-
dergrounda, ki je znal reali-
zirati življenje na tisoč nači-
nov, o katerih mnogi le sa-
njajo, je bil vedno prvi v vr-
sti, najsi je šlo za koncertne 
dogodke legendarnih za-
sedb – Deep Purpli so ga že 
v rani mladosti potegnili na 
svoj tir – ali pa najbolj poza-
bljenih obskurnih bendov, 
brezkompromisno skvotira-
nje opuščenih stavb, pripo-

vedovanje zgodb, ob katerih 
nam je marsikdaj zaledene-
la kri v žilah, kitarske solaže 
v pomladnem popoldnevu 
Prešernovega gaja, dolge, 
naporne pivske noči v še za-
dnjih odprtih kranjskih lo-
kalih, pogled, projiciran sko-
zi opojno substanco drog in 
zamejen s sencami zaporni-
ških rešetk, upiranja gravita-
ciji s poleti v neskončno mo-
drino neba, vedno obogate-
nimi z domačimi zelišči, ali 
pa raziskovalni potopi v naj-
globljo jamsko temo – Slavc 
je veljal za prototip in vzor 
tudi med speleologi.
Tudi večer na Trainu, s kon-
certi zasedb Demolition Gro-
up, Raggalution, The Star 
Time Playboys ter plesnimi 
ritmi Zwooka, je pred dnevi 
izzvenel v njegovem duhu. 
Noč spominov na Slavca je 
obogatil tudi kolaž kratkih 
filmov o njem ter seveda 
anekdote o raznovrstnih 
avanturah njegovih razburlji-
vih dni ter še daljših noči.

Večni župan 
Kransterdama
Na prvi letošnji dan se je poslovil Slavko 
Manfreda. V kranjskem Trainu je minuli konec 
tedna v njegov spomin potekal koncertni večer.

Kitarski rifi, ki odmevajo v večnost: Slavko Manfreda.
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218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

226 strani,  
212 x 267 
mm, trda 
vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 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
Matthias F. Mangold, svobodni no-

vinar, ki piše o prehrani, in član Food 

Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 

knjigi je odprl svojo bogato zakladnico 

nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –  

za začetnike in naprednejše kuharje.  

Prevedla Petra Piber

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

Cena: 24,99  EUR

Matthias F. Mangold 

PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

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

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!

 

 

MATTHIAS F. 
MANGOLD

PRINCIPI
KUHANJA

/// NI VESELJA DO KUHANJA? Morda ta hip res še ne – 

vendar ti ta knjiga lahko spremeni življenje!

Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski praženec,  

skuhati zelenjavni kari … prebereš in začneš – in končno  

kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI RECEPTI –  

ki so opisani tako preprosto, da se ne more nič zalomiti.  

In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko začneš preizkušati  

in spreminjati. Kajti iz gratiniranega krompirja, cesarskega 

praženca in zelenjavnega karija lahko nastane veliko več … 

drzni si!  
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www.narava.si

ISBN 978-961-6893-96-1

 
 24,99 € 

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

9 789616 893961

NOVO iz založbe Narava

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

V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

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

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

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

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

19                               90
EUR

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

                        + poštnina

EUR

Velika knjiga o šoli 
jahanja spremlja skupino 
otrok pri njihovem 
učenju jahanja. 
Ute Ochsenbauer, 
dolgoletna učiteljica 
jahanja, tankočutno 
pojasnjuje, kako človek 
in konj skupaj postaneta 
dober tim in kako 
pravilno upoštevamo 
potrebe živali. 
Olimpijska zmagovalka 
Ingrid Klimke in njena 
hčerka Greta dajeta 
prave profesionalne 
nasvete! Tako je učenje 
jahanja zares v veselje!

Prevedla Katja Berden

Trda vezava
Format 278 x 227 mm 

144 strani
ISBN 97978-961-6893-93-0

Cena: 19,90  EUR

Ute Ochsenbauer 

VELIKA KNJIGA O ŠOLI HAJANJA

Velika knjiga o šoli jahanja spremlja skupino otrok pri 

njihovem učenju jahanja. Naučili se boste vsega, kar 

mora vedeti dober jahač.

Kako negujem konja?
•

Kaj moram upoštevati pri prehrani konja?

•
Kaj lahko s konjem vadim na tleh?

•
Kako pravilno lonžiram?

•
Kako jaham v maneži?

•

Na kaj moram biti pozoren pri jahanju na terenu?

Otroci poročajo o svojih izkušnjah in dajejo dragocene 

nasvete z vidika učenca. Ute Ochsenbauer, dolgoletna 

učiteljica jahanja, tankočutno pojasnjuje, kako človek  

in konj skupaj postaneta dober tim in kako pravilno 

upoštevamo potrebe živali.

Olimpijska zmagovalka Ingrid Klimke in njena hčerka 

Greta dajeta prave profesionalne nasvete!  

Tako je učenje jahanja zares v veselje!

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-93-0        19,90 €

9 789616 893930
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Velika knjiga o

šoli jahanja

Ute Ochsenbauer

Velika knjiga o šoli jahanja spremlja skupino otrok pri njihovem 

učenju jahanja. Naučili se boste vsega, kar mora vedeti dober jahač.

  Kako negujem konja?

 Kaj moram upoštevati pri prehrani konja?

 Kaj lahko s konjem vadim na tleh?

 Kako pravilno lonžiram?

 Kako jaham v maneži?

 Na kaj moram biti pozoren pri jahanju na terenu?

Otroci poročajo o svojih izkušnjah in dajejo dragocene nasvete z vidika  

učenca. Ute Ochsenbauer, dolgoletna učiteljica jahanja, tankočutno  

pojasnjuje, kako človek in konj skupaj postaneta dober tim in kako  

pravilno upoštevamo potrebe živali. 

Olimpijska zmagovalka Ingrid Klimke in njena hčerka Greta dajeta prave  

profesionalne nasvete! Tako je učenje jahanja zares v veselje!

Velika knjiga o 

šoli jahanja

Z nasveti
olimpijske zmagovalke
Ingrid Klimke 
in njene hčerke Grete

Ute Ochsenbauer

NOVO iz založbe Narava

Z nasveti olimpijske 

zmagovalke Ingrid Klimke  

in njene hčerke Grete

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

Ta knjiga o konjih ni le sklop suhoparnih navodil za ravnanje s konji in jahanje. Gre za 

predstavitev posebnosti jahanja kot športa, v katerem s človekom enakopravno sodeluje 

čudovito bitje konj. Zato je živahna, presenetljiva in otrokom ter konjem čim bolj prijazna.

Osebnost ponija in konja ni pomembna le v vrhunskem športu. Tudi sicer konji lahko 

delajo le, če so vsestransko zdravi in zadovoljni. Takrat so tako trmasti in živahni, razgibani, 

pogumni, presenetljivi, lepi in včasih tudi divji, kot je to lahko le živo bitje. In prav zato 

imamo radi naše ponije in konje – in jahanje!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 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

144 strani, 178x 227 mm, trda vezava 
                                                            Cena knjige je

1499
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Medgeneracijsko sodelovanje
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Večgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si

"Vse jutrišnje rože so današnja semena." (indijanski pregovori)

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE 

Obvezne prijave na dogodke (MCK*) na tel. 041 724 134 ali  
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

	Četrtek, 1. 2. 2018, 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje ter predvsem zabavno in koristno  
preživljamo prosti čas. 

	Četrtek, 1. 2. 2018, 16.00–18.00 
  Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo videnja, 

nenavadne izkušnje ali prepričanja. V skupini bomo izmenjevali 
izkušnje, se pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočamo, ter delili  
svoje misli in čustva. 

	Četrtek, 1. 2. 2018, 17.00–19.30 
  Predavanje: Sam svoj najboljši prijatelj – IV. del. Na predavanju  

se učimo, kako postati sam sebi boljši prijatelj in kako izboljšati svoj 
odnos do sebe. 

	Četrtek, 1. 2. 2018, 19.30–21.30 
  Skupinski pogovori in svetovanja. Namenjena so skupni rasti na 

področju osebnostne rasti. Potekajo v zaključeni skupini.  
Prijave sprejemamo na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si  
(do zasedbe prostih mest). 

	Petek, 2. 2. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika.  

Angleški in nemški jezik za osnovno in srednjo šolo. Obvezne prijave.

	Petek, 2. 2. 2018, 17.00–20.30 
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – dr. Kristina Knific.  
Prijave sprejemamo na e-naslov: resitve@luniverza.si. 

	Petek, 2. 2. 2018, 18.00–19.00 
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju Bruna 

Gröninga. Predavanje izvaja Krog prijateljev Bruna Gröninga. 

	Ponedeljek, 5. 2. 2018, 10.00–11.00 
  Vesele urice – FRANCOŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku 

na sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice 
FRANCOŠČINE. 

	Ponedeljek, 5. 2. 2018, 15.00–18.00 
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo. Prijave sprejemamo na e-naslov:  
mck-prijava@luniverza.si (do zasedbe prostih mest). 

	Ponedeljek, 5. 2. 2018, 16.30–18.00 
  Mamice za mamice. Prek glasbe, skupinskega petja in plesa  

ustvarimo prostor, kjer lahko vsi delimo svoje občutke, kjer se  
počutimo sprejeti in povezani, tako z otroki, drug z drugim in sami  
s sabo. Izvaja društvo MAMICE ZA MAMICE. 

	Ponedeljek, 5. 2. 2018, 18.00–19.30 
  Kvačkanje za vse generacije. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje 

pomirja in osvobaja duha. 

	Ponedeljek, 5. 2. 2018, 18.00–20.00 
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let. Obetajo 

se ustvarjalne delavnice, zanimive debate, prijetno druženje z vrstniki 
ter pogovori za boljšo samopodobo in krepitev samozavesti. 

	Torek, 6. 2. 2018, 8.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacija 
za potrebe vsakdanjega življenja. 

	Torek, 6. 2. 2018, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 6. 2. 2018, 18.00–19.00 
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 6. 2. 2018, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov.

	Torek, 6. 2. 2018, 10.30–11.30 
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v nemščini na sproščen in  

neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice NEMŠČINE. 

	Sreda, 7. 2. 2018, 10.00–11.00 
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na 

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice  
RUŠČINE. 

	Sreda, 7. 2. 2018, 17.30–19.30 
  Prodajna pogodba za nepremičnino. Pravnica in mediatorka  

Nadja Vidic bo predavala o vseh pravnih poslih v zvezi  
z nepremičninami in odgovarjala na vaša vnaprej poslana vprašanja 
(mck-prijava@luniverza.si). 

	Sreda, 7. 2. 2018, 18.00–19.30 
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

	Sreda, 7. 2. 2018, 18.00–19.30 
  Predavanje o Bachovih cvetnih esencah pozimi. Vabimo vas na 

predavanje o Bachovih cvetnih esencah, predvsem o tistih cvetovih, 
ki nam lahko izboljšajo počutje pozimi. Cvetne esence so čudovita 
pomoč narave človeku, ki je v kakršnikoli čustveni stiski.  
Čas bo tudi za osebni posvet. 

	Petek, 9. 2. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika.  

Angleški in nemški jezik za osnovno in srednjo šolo. Obvezne prijave.

	Petek, 9. 2. 2018, 18.00–19.30 
  Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

	Petek, 9. 2. 2018, 18.00–19.30 
  Predavanje: Uporaba konoplje. O zdravilnih učinkih konoplje bo 

spregovoril Jaka Bitenc. 

	Ponedeljek, 12. 2. 2018, 15.00–18.00 
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo. Prijave sprejemamo na e-naslov:  
mck-prijava@luniverza.si (do zasedbe prostih mest). 

	Ponedeljek, 12. 2. 2018, 17.00–19.00 
  Ogled Prešernovega gledališča. Ogled Prešernovega gledališča  

in zaodrja. Dobimo se pred Prešernovim spomenikom.  
Vodi Janko Zupan.

	Torek, 13. 2. 2018, 8.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacija 
za potrebe vsakdanjega življenja. 

	Torek, 13. 2. 2018, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 13. 2. 2018, 18.00–19.00 
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 13. 2. 2018, 9.00–10.30 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresov, se sprostimo in povežemo s seboj. 

	Torek, 13. 2. 2018, 10.30–11.30 
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v angleščini na sproščen in  

neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice ANGLEŠČINE. 

	Torek, 13. 2. 2018, 17.00–18.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 
Računalnik lahko prinesete s seboj ali uporabljate našega. 

	Torek, 13. 2. 2018, 17.30–19.30 
  Starševstvo – ni panike! Pomoč in podpora staršem pri vzgoji.  

Osvetlili bomo morebitna vprašanja in stiske, ki se nam porajajo  
v vlogi starša. Izmenjevali bomo osebne izkušnje, predloge. Vsakič  
bo predstavljena različna vsebina s področja vzgoje, starševstva.  
Hkrati bodo potekale družabne, ustvarjalne igre za otroke. 

	Sreda, 14. 2. 2018, 10.00–11.30 
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči.

	Sreda, 14. 2. 2018, 16.30–17.30 
 Bownova terapija. Predstavitev manualne tehnike Bownove terapije. 

	Sreda, 14. 2. 2018, 18.00–20.00 
  Petje ljudskih pesmi. Vabimo vas, da skupaj z nami obudite tiste 

stare čase, ko so fantje in dekleta prepevali na vasi.

	Sreda, 14. 2. 2018, 18.00–19.30 
  Predavanje: Človek, ne jezi se. O jezi v odnosih bo pripovedovala 

Janja Frelih Gorjanc. 

	Sreda, 14. 2. 2018, 18.00–19.30 
 Predavanje: Alkoholizem. Predava Gregor Kelt.

	Četrtek, 15. 2. 2018, 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje ter predvsem zabavno in koristno  
preživljamo prosti čas.  

	Četrtek, 15. 2. 2018, 16.00–18.00 
  Podporna skupina za osebe, ki slišijo glasove, imajo videnja ...  

V skupini bomo izmenjevali izkušnje, se pogovarjali o izzivih,  
s katerimi se soočamo. 

	Četrtek, 15. 2. 2018, 17.00–20.00 
  Kuhajmo z Matejo Reš: Stročnice. Spoznali bomo, kako pripravljati 

stročnice, da nam najbolje teknejo in ne povzročajo prebavnih 
motenj. Govora bo o soji, fižolu, bobu, leči, čičeriki in še čem.  
Obvezna prijava zaradi omejenega števila oseb. 

	Četrtek, 15. 2. 2018, 17.00–18.00 
  Delavnica: Izobraževanje za mir – MIR. Izobraževanje za mir (angl. 

Peace Education Program) je multimedijska izobraževalna delavnica, 
ki jo je zasnoval Prem Rawat, svetovno znani ambasador miru. 
Namen delavnice je pomagati udeležencem, da lahko raziskujejo 
možnost osebnega miru in odkrijejo notranje vire kot oporo v vsako-
dnevnem življenju: notranjo moč, možnost izbire, cenjenje in upanje. 

	Četrtek, 15. 2. 2018, 18.00–19.30 
  Berimo s srcem. V sproščenem vzdušju bomo ženske vseh generacij 

delile vtise o kratkih zgodbah, ki jih ni dovolj brati le z glavo. 

	Petek, 16. 2. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika. Angleški 

in nemški jezik za osnovno in srednjo šolo. Obvezne prijave.

	Petek, 16. 2. 2018, 18.00–19.30 
 Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. 

	Ponedeljek, 19. 2. 2018 do 23. 2. 2018, 8.00–16.00 
  Zimske počitnice 2018. Delavnice za otroke od 6. do 12. leta starosti 

v Medgeneracijskem centru Kranj. Dopoldanska delavnica poteka od 
8. do 12. ure, popoldanska pa od 13. do 16. ure. Med 12. in 13. uro je 
tudi možnost toplega obroka za 2,50 €. Otroci naj zjutraj zajtrkujejo,  
s seboj imajo lahko malico. Primerno naj bodo oblečeni in obuti za 
zunanje aktivnosti. V času zimskih počitnic otroci niso nezgodno 
zavarovani. 

	Ponedeljek, 19. 2. 2018, 15.00–18.00 
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo. Prijave sprejemamo na e-naslov:  
mck-prijava@luniverza.si (do zasedbe prostih mest). 

	Ponedeljek, 19. 2. 2018, 16.30–18.00 
  Mamice za mamice. Prek glasbe, skupinskega petja in plesa  

ustvarimo prostor, kjer lahko vsi delimo svoje občutke, kjer se  
počutimo sprejeti in povezani. 

	Ponedeljek, 19. 2. 2018, 17.00–18.00 
  Vesele urice – FRANCOŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku 

na sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice 
FRANCOŠČINE. 

	Ponedeljek, 19. 2. 2018, 18.00–19.30 
  Kvačkanje za vse generacije. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje 

pomirja in osvobaja duha. 

	Torek, 20. 2. 2018, 8.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacija 
za potrebe vsakdanjega življenja. 

	Torek, 20. 2. 2018, 10.00–11.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 20. 2. 2018, 16.00–17.15 
 Kulinarično popoldne. Kuhali bomo in se veselili dobrot.

	Torek, 20. 2. 2018, 17.00–18.00 
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v nemščini na sproščen in  

neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice NEMŠČINE. 

	Sreda, 21. 2. 2018, 17.00–18.00 
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Sreda, 21. 2. 2018, 18.00–20.00 
  Odprta skupina za samopomoč. Skupina, ki jo organizira Slovensko 

društvo Hospic, bo namenjena druženju, medsebojni podpori,  
srečevanju žalujočih in priložnosti za pogovor in izmenjavo izkušenj. 

	Sreda, 21. 2. 2018, 18.00–19.30 
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

	Sreda, 21. 2. 2018, 18.00–19.30 
  Gobe in gobarjenje. Konjiček in rekreacija, utrdite svoje znanje na 

predavanju o gobah. Predaval bo Bojan Arzenšek, gobar, amaterski 
mikolog.

	Četrtek, 22. 2. 2018, 10.00–12.30 
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje ter predvsem zabavno in koristno  
preživljamo prosti čas. 

	Četrtek, 22. 2. 2018 ob 16.30
  Popravljalnica oblačil. Učili se bomo šivanja s popravljanjem svojih 

oblačil.  Lahko prinesete tudi svoj šivalni stroj. Obvezne prijave.

	Četrtek, 22. 2. 2018, 17.00–18.00 
   Delavnica: Izobraževanje za mir – ZMOŽNOST, DA CENIŠ.  

Izobraževanje za mir (angl. Peace Education Program) je  
multimedijska izobraževalna delavnica. 

	Četrtek, 22. 2. 2018, 17.00–18.00 
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno medsebojni 

podpori, deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov pri preprečevanju 
izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco. 

	Četrtek, 22. 2. 2018, 17.00–19.00 
  Turnir v namiznem tenisu. Turnir v namiznem tenisu za vse generacije. 

	Četrtek, 22. 2. 2018, 17.30–19.30 
  Predstavitev knjige dr. Sabine Jurič Šenk: Kako najti moč za 

samopomoč? Ujetost v svoje misli, brezglavo prepričevanje sebe in 
drugih, nemir in občutek teže v telesu, nezadovoljstvo in nemoč … 
Vse to so svari, ki smo jih vsi že kdaj občutili. Sprašujemo se, kako 
narediti prvi korak in si začeti svoj vsak dan risati v drugačnih  
barvah… Več o tem, kaj lahko v stiski naredimo sami in kako najti 
svoje notranje kapacitete energije, vam bo povedala  
dr. Sabina Jurič Šenk, psihologinja.

 	Četrtek, 22. 2. 2018, 18.00–20.00 
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

	Petek, 23. 2. 2018, 15.00–16.30 
  Brezplačne inštrukcije angleškega in nemškega jezika  

Angleški in nemški jezik za osnovno in srednjo šolo. Obvezne prijave.

	Petek, 23. 2. 2018, 18.00–19.30 
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

	Ponedeljek, 26. 2. 2018, 15.00–18.00 
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike  

Fizika in matematika za osnovno šolo. Prijave sprejemamo  
na e-naslov: mck-prijava@luniverza.si (do zasedbe prostih mest). 

	Torek, 27. 2. 2018, 8.00–11.00 
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacija 
za potrebe vsakdanjega življenja. 

	Torek, 27. 2. 2018, 17.00–18.00 
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 27. 2. 2018, 18.00–19.00 
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

	Torek, 27. 2. 2018, 17.00–18.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in telefonov. 

	Torek, 27. 2. 2018, 17.00–18.00 
  Vesele urice. Si želite konverzacijo v angleščini na sproščen in  

neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice ANGLEŠČINE. 

	Torek, 27. 2. 2018, 18.00–19.00 
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.  
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. 

	Torek, 27. 2. 2018, 18.00–20.00 
  Predstavitev knjige Tadeja Zevnika: Svoboden v srcu  

V življenju ni naključij, tako tudi ta knjiga ni pred vami brez razloga. 
Vem, da boste v njej našli nekaj, kar vam bo pomagalo priti korak  
bližje vaši svobodi v srcu. Verjamem, da v času, v katerem smo,  
resnično spreminjamo in ozaveščamo svet. 

 	Sreda, 28. 2. 2018, 10.00–11.00 
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na 

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice  
RUŠČINE. 

	Sreda, 28. 2. 2018, 10.00–11.30 
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

	Sreda, 28. 2. 2018, 17.00–18.00 
  Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

	Sreda, 28. 2. 2018, 17.30–18.30 
  Predavanje: Znanje za življenje. Ženske so z Lune, moški so  

z Marsa. O vedno zanimivi temi bo predaval Andrej Pešec. 

	Sreda, 28. 2. 2018, 18.00–20.00 
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

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

Kranj – Neformalnega infor-
mativnega dneva Študenti 
dijakom, ki ga vsako leto pri-
pravijo v Klubu študentov 
Kranj, se je po oceni organi-
zatorja udeležilo okrog dve-
sto dijakov zaključnih letni-
kov, ki so iskali informacije 
iz prve roke. Predstavili so 
večinoma programe fakultet 
Univerze v Ljubljani, ki je 
po navadi prva izbira gorenj-
skih dijakov, pa tudi nekate-
re programe drugih univerz 
in samostojnih zavodov, je 
pojasnil vodja projekta Štu-
denti dijakom Jan Vidmar.
V okviru predavanj nefor-
malne narave so dijaki med 
drugim izvedeli, kako pote-
ka vpis na fakulteto, kateri 
predmeti so najbolj zahtev-
ni, ali so predavanja obve-
zna, koliko se je treba učiti, 
kako je z zaposlitvijo po 
končanem študiju, kje jesti 
na študentske bone, kje par-
kirati in podobno pa tudi, 
kako je s študentskimi 
"žuri". Obenem so visoko-

šolskim zavodom ponudili 
možnost, da dijakom svoje 
programe približajo tudi 
prek stojnic, na katerih je 
bilo letos mogoče podrob-
neje spoznati študij na Uni-
verzi v Novi Gorici, Fakulte-
ti za organizacijske vede 
Kranj, Evropski pravni fa-
kulteti ter Višji strokovni 

šoli za gostinstvo, velnes in 
turizem Bled. Dogodek so 
popestrili še z nagradno 
igro, v kateri je lahko sode-
loval vsak dijak, ki je obiskal 
vsaj eno predavanje. Po be-
sedah Jana Vidmarja je tako 
kot lani največje zanimanje 
vladalo za ljubljansko bio-
tehniško fakulteto, pred-
vsem program biologija. 
Dobro obiskana so bila še 
predavanja, na katerih so 
predstavili fakulteto za far-
macijo, fakulteto za šport in 
študij psihologije na filozof-

ski fakulteti. Dijaki so bili s 
predstavitvami zadovoljni. 
"Dobro je slišati tudi neura-
dno plat oziroma neolepša-
no različico, ko predstavlja-
jo fakulteto," je poudaril 
Aljaž Plahuta. Tudi Bor 
Omejc je zatrdil, da je izve-
del vse, kar ga je zanimalo. 
Neformalnega informativ-
nega dneva se je udeležil, 
čeprav obiskuje šele tretji 
letnik, saj bi rad pred do-
končno odločitvijo, ki ga 
čaka prihodnje leto, zbral 
čim več informacij. 

Tudi o bonih in 
študentskih "žurih"
Neformalni informativni dan Študenti dijakom je preteklo soboto dijakom zaključnih letnikov  
na enem mestu ponudil informacije o več kot tridesetih študijskih programih.

Neformalni informativni dan na Gimnaziji Franceta Prešerna je letos obiskalo okrog 
dvesto dijakov zaključnih letnikov.

Vilma Stanovnik

Kranj – Učenci Osnovne 
šole Simona Jenka, ki obi-
skujejo predmet sodobna 
priprava hrane in načini 
prehranjevanja, so zadnja 
leta uspešno tekmovali na 
natečaju Kuhna pa to, prav 
tako pa mentorici Irena Hu-
dobivnik in Irena Pavlin za 
kuhanje starih kranjskih 
jedi skušata navdušiti tudi 
sedanje učence tega pred-
meta. 
"Na tekmovanje Kuhna pa 
to smo se prijavili zato, ker 
skuša ohraniti kulturno de-
diščino Kranja in okolice na-
ših šol, saj imamo podružni-
ce: Trstenik, Goriče, Prim-
skovo in Center. Smo najve-
čja šola v občini in všeč nam 
je bilo, da smo raziskovali 
jedi, ki so jih v preteklosti 
pripravljali prav na tem ob-
močju," je ob prednovole-
tnem srečanju župana Bo-
štjana Trilarja z gosti v pro-
storih kranjske občine pove-
dala mentorica Irena Hudo-
bivnik.
Za druženje na občini so 
pripravili na natečaju nagra-
jene Jenkove nageljčke, ki 
so narejeni s kvašenega te-
sta s kranjsko klobaso in pe-
čeni v mufinih. Prav tako so 
postregli s Prešernovomi fi-
gami, ki niso čokoladne, 
ampak so narejene iz mleč-
nega testa. Oba recepta sta 
njihova zaščitena, saj so tra-

dicionalnima receptoma do-
dali nekaj svoje domišljije in 
surovine domačih dobavite-
ljev. "Ko smo začeli razisko-
vati stare kranjske jedi, smo 
začeli sodelovati tudi z lokal-
nimi dobavitelji, zlasti kme-
ti v okolici naše šole. Surovi-
ne nam podarijo in s tem 
podpirajo naš projekt," je še 
povedala Hudobivnikova. 
Sodelujejo tudi z gostilno 
Kot, saj so po Štefanovem 
receptu na tekmovanju 
predstavili kranjske štruklje 
in na njem osvojili prvo me-
sto. 
»Marsikdo med mladimi ne 
zna kuhati, zato hodijo v re-
stavracije s hitro prehrano. 
Meni to ni všeč, zato sem se 
že prejšnje leto odločil, da se 
vpišem v krožek in naučim 
sam pripravljati zdravo hra-
no. Ko enkrat znaš kuhati 
različne stvari, lahko tudi 
sam poskušaš narediti nekaj 
novega, nekaj po svojem 
okusu oziroma receptu. Ker 
sem hokejist, 'pokurim' kar 
precej kalorij, vendar rad 
vem, kaj pojem,« je povedal 
Bine Hafner iz Čadovelj pri 
Trsteniku, ki je sodeloval 
tudi pri pripravi starih kranj-
skih jedi. Poleg njega so za 
županove goste kuhali še 
Tamara, Klara, Gal, Luka in 
Valter. Kot so povedali, se z 
njihovimi dobrotami, ki jih 
skupaj skuhajo ali spečejo 
na šoli, radi posladkajo tudi 
sošolci.

Kuhanje je poučno 
in zabavno
Sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja 
je šolski predmet, ki ga imajo radi tako fantje kot 
dekleta.

Mladi kuharji so dobrote pripravili po svojih zaščitenih 
receptih. / Foto: Tina Dokl

Jenkovi nageljni so iz kvašenega testa s kranjsko klobaso.  
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V okviru predavanj neformalne narave so dijaki 
med drugim izvedeli, kako poteka vpis na 
fakulteto pa tudi kako je s študentskimi "žuri".
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VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO  
IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS  

OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA, TRIGLAV 
ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, 

ZAVAROVALNICA SAVA, MERKUR ZAVAROVALNICA
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Vilma Stanovnik

Kranj – Sezona je za odboj-
karje Triglava nekoliko dru-
gačna kot prejšnje, saj smo 
nastopili na treh frontah. 
Prvič so se preizkusili v sre-
dnjeevropski ligi MEVZA 
Cup, tekmovali so v Pokalu 
Slovenije, še vedno pa so 
zelo aktivni v 1. državni 
odbojkarski ligi. 
"Glede na potek in vsa 
dogajanja v ekipi smo z 
rezultati zadovoljni, čeprav 
smo imeli včasih vtis, da bi 
lahko dosegli še več. Ven-
dar je potrebno ostati na 
realnih tleh, glede na vse 
poškodbe in bolezni, ki smo 
jih imeli novembra in 
decembra res veliko. Ekipa 
je nekoliko drugačna od 
lanske, saj nas je zapustil 
reprezentant Matej Kök, ki 
nadaljuje kariero na Polj-
skem, Jan Planinc pa se je 
preselil v ACH Volley. Gal 
Timotej Kos in Jan Maček, 
ki sta se po enem letu nabi-
ranja izkušenj v 2. ligi vrni-
la iz Žirovnice, sta se izka-

zala kot pomembna člena 
letošnje prve članske ekipe. 
Žal so nas vseskozi sprem-
ljale poškodbe, tako da 
razen prvih nekaj tekem v 

MEVZA Cupu nobene tek-
me nismo odigrali komplet-
ni, ampak sta vedno manj-
kala vsaj dva igralca, kar se 
je žal potegnilo tudi v janu-

ar v nadaljevanje državnega 
prvenstva," pravi trener 
Sašo Rop, ki je vendarle 
zadovoljen z dosedanjim 
izkupičkom.

"Kljub tem težavam smo 
bili uspešni tako v MEVZA 
Cupu, kjer smo dosegli dve 
odmevni zmagi na gostova-
njih na Madžarskem in na 
Hrvaškem, kot v državnem 
prvenstvu, kjer smo za zdaj 
trdno na 6. mestu, ki nas 
vodi v boljšo, tako imenova-
no modro skupino, ki bo 
igrala za startne pozicije v 
play-offu in nato v končnici 
za prvaka. Vrhunski uspeh 
je ekipa dosegla s ponovno 
uvrstitvijo med najboljše 
štiri ekipe Pokala Slovenije, 
ko smo v četrtfinalu izločili 
Panvito Pomgrad. Na final-
nem turnirju v Hočah smo 
po hudem boju s 3:2 izpadli 
proti Calcitu Volleyu, ki nas 
je v polfinalu izločil že v 
prejšnji sezoni," pravi tre-
ner Rop in dodaja, da jih v 
nadaljevanju državnega 
prvenstva čaka še nekaj 
tekem rednega dela, kjer se 
bo za potrditev uvrstitve v 
modro skupino treba pošte-
no potruditi. To je njihov 
prvi cilj, dolgoročni cilj 
sezone pa tudi letos ostaja 

polfinale končnice in boj za 
medalje.
Pred začetkom tekmovanja 
v modri skupini jih konec 
februarja čaka še zadnji tur-
nir MEVZA Cupa v Ljublja-
ni, kjer bodo skušali osvojiti 
še kakšno zmago in povečati 
končno zbirko točk v sred-
njeevropski ligi. 
"Klub ni v zavidanja vredni 
finančni situaciji, saj v lokal-
nem okolju za vrhunsko 
odbojko ni interesa pri 
sponzorjih. Tako imajo vsi ti 
uspehi še toliko večjo težo 
in pomen. Veliko vprašanje 
in izziv za naprej pa je, kako 
sploh zadržati tak nivo v 
naslednjih letih. Ob takšni 
podpori bo to, če ne nemo-
goče, pa vsaj izjemno tež-
ko," v imenu vodstva kluba 
pravi Miro Ambrožič in 
dodaja, da so ponosni tudi 
na svoje mlade upe. Mladin-
ci so že osvojili 5. mesto v 
državi, obe kadetski selekci-
ji, tako dekliška kot fantov-
ska, pa sta se uvrstili v elitno 
ligo za boje za naslov držav-
nih prvakov. 

Odbojkarjem izzivov ne manjka
Odbojkarji kranjskega Triglava so v tej sezoni nastopali kar na treh različnih tekmovanjih, kljub poškodbam pa so z dosedanjimi rezultati lahko zadovoljni. 
Želijo si tudi nastopa v polfinalu končnice državnega prvenstva in boja za medalje.

Odbojkarji so se na zadnji prvoligaški tekmi minulo sezono pomerili z ekipo Calcita 
Volleya in izubili po ogorčenem boju. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – V letošnjemu letu 
hokejisti kranjskega Triglava 
praznujejo že pol stoletja 
delovanja. Kranjčani to sezo-
no na državnih prvenstvih 
nastopajo z vsemi selekcija-
mi, prav članom pa se je pos-
rečilo tisto, za kar so se dolgo 
borili. To je medalja v držav-
nem članskem prvenstvu. 
Letos so si jo zagotovili že 
pred igranjem končnice. 
Uvrstili so se namreč v polfi-
nale, kjer bo njihov nasprot-
nik SŽ Olimpija. V četrtfi-
nalu so hokejisti Triglava v 
dveh tekmah izločili ekipo 
Playboya Slavije. To so nare-
dili na suveren način, saj so 

najprej zmagali v Zalogu z 
8:0 (1:0, 5:0, 2:0) in nato še 
v Kranju s 6:1 (2:1, 3:0, 2:0).
Tudi če jim Olimpije v polfi-
nalu ne uspe izločiti, bodo 
hokejisti Triglava, ker so bili 
v rednem ligaškem delu tre-
tji, na koncu osvojili brona-
sta odličja. Tekma za tretje 
mesto se namreč ne igra in 
je tretji tisti, ki je ligaški del 
končal na tretjem mestu. 
Prva polfinalna tekma drža-
vnega prvenstva bo v pone-
deljek v Kranju, že jutri, v 
soboto pa pa bodo hokejisti 
Triglava v mednarodni 
hokejski ligi, kjer so na 
prvem mestu, v domači dvo-
rani ob 19.15 igrali proti eki-
pi Medveščaka iz Zagreba.

Zagotovili so si medaljo

Kranjski hokejisti bodo ob petdesetletnici osvojili 
najmanj bronasto medaljo, saj so pred igranjem 
polfinala na tretjem mestu.

Vilma Stanovnik

Kranj – Potem ko je na dveh 
tekmah v Francoskem Pralo-
gnanu Kranjčan Jure Aleš 
postavil nov mejnik v karieri, 
saj je prišel do najboljših 
rezultatov do tedaj, dveh dru-
gih mest, mu je pred dnevi na 
tekmah svetovnega pokala v 
telemark smučanju v Wood-
stocku v zvezni državi Ver-
mont uspel še večji podvig. 
Na tekmi v sprintu je namreč 
zmagal in stopil na najvišjo 
stopničko.
Jure je tako postal prvi Slove-
nec po trinajstih letih, ki je na 
tekmi svetovnega pokala stal 
na vrhu zmagovalnega odra. 
Naš nekdanji as v telemark 
smučanju David Primožič je 
vso konkurenco namreč 
ugnal leta 2005 v Kranjski 
Gori, prav tako v sprintu. 
"Ne vem točno, kako naj opi-
šem ta občutek. Vedno sem si 
želel zmagati ali biti najbolj ši. 
To je dober korak proti temu, 
da bom enkrat mogoče najbo-
ljši. Delček mi je danes uspel, 
bil sem najbolj ši na eni tek-
mi, kar pa me ne zadovolji 
čisto. Je pa seveda enkraten 
občutek, ko vidiš, da si pre-
magal fante iz močnejših 
držav, ki imajo boljše pogoje. 
A na koncu šteje samo čas 
vožnje, tvoj napor. Danes 
sem pokazal, da ni vse v 
pogojih, da se da, če je le želja 

dosti velika," je po zmagi 
povedal 22-letni Jure Aleš, ki 
je že dan po zmagi v smučar-
skem središču Suicide Six v 
paralelnem sprintu osvojil 
tretje mesto in tako v tej zimi 
že četrtič zapored stal na 
zmagovalnem odru. Na zad-
nji tekmi čez lužo je v sprintu 

osvojil osmo mesto. Po prvem 
teku so se sicer obetale nove 
stopničke, saj je imel tretji 
čas, peti zaporedni vzpon na 
oder za zmagovalce pa se mu 
je izmuznil pa padcu v dru-
gem teku. Tako je Jure tre-
nutno na skupnem drugem 
mestu na lestvici. 

Te dni v smučarskem središ-
ču Sugarbush, ki je dobro 
uro vožnje oddaljen od 
Woodstocka, potekajo nove 
preizkušnje. Po vrnitvi iz 
ZDA bodo sledile tekme v 
Nemčiji, 7. in 8. februarja pa 
bodo boji najboljših potekali 
na Krvavcu.

Jure Aleš rad zmaguje
Kranjčan Jure Aleš je na tekmah svetovnega pokala v telemark smučanju kar štirikrat zapored stal na 
odru za zmagovalce in je trenutno drugi najboljši na lestvici.

 Jure Aleš (na sredini) je po trinajstih letih prvi Slovenec, ki je na tekmi svetovnega pokala 
telemark smučarjev premagal prav vse konkurente. / Foto: Miha Hvale
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Nanaša se na prve štiri odstav-
ke članka »Novi ukrepi v skrbi 
za okolje«, ki je bil v Kranj-
skih novicah objavljen oktobra 
2017, v katerih kranjski župan 
Boštjan Trilar predstavi razlo-
ge, zakaj se bodo mešani ko-
munalni odpadki, za katere 
zbiranje poskrbi Komunala 
Kranj, odvažali na obdelavo v 
Regijski center za ravnanje z 
odpadki Ljubljana (Rcero Lju-
bljana), in ne v Center za rav-
nanje z odpadki Mala Meža-
kla v Občini Jesenice (Cro 
Mala Mežakla).
Cro Mala Mežakla posluje 
rentabilno, česar pa ne more-
mo trditi za Rcero Ljubljana. 
Iz javno dostopnih podatkov, 
predvsem zapisnikov skupšči-
ne in sveta ustanoviteljev Jav-

Prejeli smo

Prikaz nasprotnih 
dejstev

nega holdinga Ljubljana, je 
mogoče z gotovostjo razbrati, 
da je Rcero Ljubljana v letu 
2016 posloval z izgubo. Upra-
vljavec Rcero Ljubljana, podje-
tje Snaga, d. o. o., je poslovno 
leto 2016 končala z izgubo v 
višini 2,1 milijona evrov, kar 
gre pripisati ravno nerentabil-
nemu obratovanju Rcero Lju-
bljana. Tudi podatki za prvo 
polletje 2017 niso spodbudni, 
saj družba Snaga izkazuje ne-
gativni čisti poslovni izid v vi-
šini slabega 4,3 milijona evrov, 
kar gre zopet pripisati nerenta-
bilnemu obratovanju Rcero 
Ljubljana. Iz navedenega sle-
di, da je ponujena cena s strani 
Rcero Ljubljana nerealna in 
nevzdržna in da bo slej ko prej 
poskočila. S strani občinske 
uprave Mestne občine Kranj 
izračunana razlika v ceni v 
višini 3,32 EUR/tono prevzetih 
odpadkov v korist Rcero Lju-
bljana za Mestno občino 
Kranj zaradi zgoraj navedene-
ga ne predstavlja dolgoročno 
najugodnejše rešitve. To pod-

krepljuje tudi ponudba z dne 
30. 12. 2015, ki je bila posredo-
vana Komunali Kranj, v kate-
ri je družba Publikus, d. o. o., 
kot večinski lastnik družbe 
Ekogor, d. o. o., ponudila do-
datne ugodnosti v primeru pri-
stopa k Cro Mala Mežakla v 
višini 16,5 EUR/tono prevze-
tih odpadkov. Dodatne ugo-
dnosti so vključevale strošek za 
skladiščenje in prekladanje 
mešanih komunalnih odpad-
kov na lokaciji Cro Suhadole v 
občini Komenda ter še dodatni 
bonus v obliki brezplačnega 
prevoza odpadkov iz Cro Su-
hadole v Cro Mala Mežakla 
na Jesenicah. Glede na nave-
deno je bila ponudba družbe 
Ekogor, d. o. o., za 13,2 EUR/
tono prevzetih odpadkov ugo-
dnejša. 
Vsekakor pa je smiselno in na-
vsezadnje v dobrobit javnosti, 
da se za podelitev koncesije 
izvede klasičen javni razpis, 
preko katerega bo občina pri-
dobila najugodnejšega izvajal-
ca za opravljanje dejavnosti 

obdelave in končne oskrbe lo-
čeno zbranih mešanih komu-
nalnih odpadkov.
Tehnična in tehnološka razvi-
tost centra za ravnanje z od-
padki je v zapisanem kontekstu 
popolnoma irelevantna. Tako 
Rcero Ljubljana kot Cro Mala 
Mežakla sta zgrajena in obra-
tujeta v skladu z zakonskimi 
določili. V obeh centrih se od-
padki mehansko in biološko 
obdelajo, kot to določajo zako-
nodaja in veljavni okoljevar-
stveni dovoljenji, ki sta enako-
vredni. Oba centra se zaradi 
uporabe različnih tehnologij 
razlikujeta v končni oskrbi pro-
duktov, ki nastanejo po obdela-
vi. V Rcero Ljubljana v večini 
nastajajo produkti, katerih 
končna oskrba je termična ob-
delava (sežig oz. sosežig), v 
Cro Mala Mežakla pa se del 
produktov po obdelavi odloži, 
del pa jih gre v termično obde-
lavo. Oba načina sta zakonsko 
ustrezna. Tudi trditev, da čim 
bolj so odpadki obdelani, nižja 
je na dolgi rok cena, je nelogič-

na, saj bolj zapleteni sistemi 
obdelave odpadkov avtomatsko 
podražijo investicijo in obrato-
vanje naprave, in ne obratno.
Kar se tiče konkretnega odstot-
ka odloženih odpadkov po ce-
lotni obdelavi, pa še dodajamo:
V Cro Mala Mežakla se od 
vhodnih 40.000 ton mešanih 
komunalnih odpadkov po ob-
delavi odloži 12.000 ton (30 
odstotkov). Odpadki se odloži-
jo na odlagališču, ki je locira-
no ob centru, po ceni 60,8 
EUR/tono.
V Rcero Ljubljana pa se od 
vhodnih 150.000 ton mešanih 
komunalnih odpadkov po ob-
delavi odloži nekaj manj kot 
7.500 ton (<5 odstotkov). Od-
padki se odložijo na odlagali-
šču Barje, po ceni 261,7 eu pe-
dagogike r/tono. Temu je tre-
ba dodati še 35.000 ton digesta-
ta (23 odstotkov), katerega 
končna oskrba bi bila odlaga-
nje, ker pa je preveč biološko 
obremenjen oz. ne dosega pa-
rametrov, potrebnih za odlaga-
nje, je njegova končna oskrba 

sežig v tujini po okvirni ceni od 
120 do 130 EUR/tono.
Iz zgoraj navedenega je mogoče 
sklepati, da tudi po kriteriju 
tehnične in tehnološke razvito-
sti ljubljanski Rcero ne prednja-
či pred Cro Mala Mežakla.
V članku je zapisano tudi, da 
ima ljubljanski Rcero izdano 
okoljevarstveno dovoljenje za 
daljši rok od Cro Mala Meža-
kla in odlagališča Mala Meža-
kla, kar ni res. Zadnja spre-
memba Zakona o varstvu oko-
lja (Uradni list RS, št. 30/2016; 
25. 4. 2016) je iz 69. člena črta-
la določilo, da se okoljevarstve-
no dovoljenje podeli za obdobje 
10 let. S to spremembo so tako 
Rcero Ljubljana, Cro Mala 
Mežakla kot odlagališče Mala 
Mežakla izenačeni oziroma 
imajo izdano okoljevarstveno 
dovoljenje za neomejen čas.    

Gregor Kranjec, 
predstavnik za odnose z 

javnostmi, PUBLIKUS,  
d. o. o., Vodovodna cesta 

97, 1000 Ljubljana
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OSTANKI TOPIL, BARV IN RAZREDČIL 

STRANIŠČNA ŠKOLJKA IN ODTOK NISTA  
ZABOJNIKA ZA ODPADKE

Vsi uporabniki kanalizacije lahko pripomoremo h kvalitetnemu 
delovanju kanalizacijskega sistema in učinkovitemu čiščenju 
odpadnih voda. V kanalizacijske odtoke ne odlagamo stvari, ki 
tja ne sodijo, saj zaradi tega prihaja do okvar, strupene snovi pa 
zavirajo proces čiščenja in nerazgrajene končajo v reki. Četudi 
voda odplakne vse, lahko s tem, ko nepravilno vržemo odpadke v 
straniščno školjko, povzročimo velike težave v kanalizacijskem 
sistemu in zmanjšujemo učinkovitost čiščenja na čistilni napravi:  
oviramo pretok, povzročimo zamašitve kanala in predvsem 
zamašitev črpalk v črpališčih ter ustvarimo pogoje za pojav smradu 
in glodavcev, strupene snovi pa odtekajo naprej v vodotoke.

ORGANSKI ODPADKI – OSTANKI HRANE, KOSTI, PLEVELA

KAJ NE SODI V KANALIZACIJSKE ODTOKE?

VATIRANE PALČKE ZA UŠESA, DAMSKI VLOŽKI, PLENICE

Vilma Stanovnik

Sv. Jošt – Minulo soboto so 
se Prijatelji Jošta srečali že 
na 39. srečanju. "Včasih 
smo tem srečanjem rekli ob-
čini zbor, danes zgolj sreča-
nje. Po stari navadi smo se 
zbrali kje drugje kot v Domu 
na Joštu in podelili nagrade, 
od značk do pokalov in pri-
znaj članom, ki so si to za-
služili. Med njimi je zagoto-
vo naš član Stane Jenko, ki 
je Joštar že od vsega začetka, 

kar pomeni več kot devetin-
trideset let. Največ obiskov 
je v vseh teh letih zbral Jan-
ko Ločar, preko devet tisoč. 
V minulem letu je več kot 
šestdesetkrat Jošt obiskalo 
sedeminšestdeset naših čla-
nov, štirinajst med njimi več 
kot tristokrat. Največkrat, 
kar 364-krat, je bil na Joštu 
Stane Jerič," je povedal 
predsednik joštarjev Milan 
Zelnik.
Kot pravijo joštarji, niso pra-
vo društvo ali klub, saj pri 

banki nimajo svojega raču-
na. Se pa radi družijo in ho-
dijo v hribe, najraje seveda 
na Jošta. Tako je bilo v minu-
lem letu v knjigo Prijatelji 
Jošta zabeleženih kar 10323 
vpisov. "Dogovorili smo se, 
da bomo delovali vsaj še eno 
leto, do okroglih štirideset 
let. Pohvaliti moram gostite-
lje Doma na Joštu, ki nam 
pomagajo, skorajda dan in 
noč, saj smo joštarji vedno 
tam gor," je še povedal pred-
sednik Milan Zelnik.

Prijatelji Jošta se radi 
tudi družijo

Predsednik joštarjev Milan Zelnik je za trideset let obiskov Sv. Jošta čestital tudi Poldki 
Arh. / Foto: arhiv Prijateljev Jošta
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Sladkali so se s figami in plavali
Plavalni klub Triglav je bil organizator dvajsetega mednarodnega tekmovanja, ki vsako leto januarja poteka v spomin na največjega slovenskega pesnika  
dr. Franceta Prešerna, letos pa so se v klubu spomnili tudi pokojnega prijatelja in soorganizatorja Boštjana Pavliča in prireditev poimenovali  
20. Boštjanov dr. Fig 2018.

Na sobotnem tekmovanju, ki se je začelo zjutraj in zaključilo z večernimi finali, je 
sodelovalo 543 plavalcev in plavalk iz 25 slovenskih in tujih klubov. S tribun so jih 
spodbujali številni navijači.

Ob pokritem kranjskem olimpijskem bazenu je mlade pa tudi njihove trenerje, sodnike in 
navijače nagovoril kranjski župan Boštjan Trilar, ki je pred finalnimi odločitvami poskrbel 
za uradno odprtje tekmovanja.

Noben "dr. Fig" ne mine brez domačega igralca in nekdanjega plavalca Bojana Beštra, ki 
že vrsto let predstavlja dr. Franceta Prešerna, in njegove Julije, ki jo upodablja Sanda 
Mladenovič. Letos sta poskrbela za spektakularno točko v čolnu, otroci pa so bili 
navdušeni tudi nad figami.

Tudi letos je bilo odprtje tekmovanja res spektakularno. Pesem Amazing Grace je zaigral 
na klaviature in zapel Janez Triler, plesalke Baletne šole Stevens so zaplesale okrog 
bazena, nastopila je tudi pevka Ana Marčun, ki jo je s kitaro spremljal Rok Legat, s 
klaviaturami pa Primož Smolnikar. 

Tekmovanje je bilo posvečeno tudi pokojnemu sodelavcu in velikemu podporniku 
Plavalnega kluba Triglav Boštjanu Pavliču, njegova žena Marija pa je simbolično izročila 
štipendiji uspešnima mladima klubskima tekmovalcema Neži Zupan in Juretu Janhubi.

Vsi finalisti tekmovanja so ob bazenu doživeli spektakularno predstavitev v soju luči in se 
tako privajali nastopom na velikih evropskih in svetovnih tekmovanjih, kjer si večina želi 
nastopiti v prihodnjih letih. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin


