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Vilma Stanovnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
svoj praznik obeležuje na 
dan obletnice rojstva Fran
ceta Prešerna, 3. decembra. 
Že danes bo na Brdu pri 
Kranju potekala slavnostna 
akademija s podelitvijo na
grad in priznanj, od pone
deljka naprej pa bodo mesto 
krasile čarobne ledene 
skulpture. 
Ponedeljkova prireditev v 
starem Kranju se bo začela 
ob 17. uri s pozdravom župa
na, blagoslovom luči in 
smreke ter glasbenim nasto
pom Lee Sirk na Glavnem 
trgu.  Otroci se bodo ves de

cember lahko družili v Prav
ljičnem gozdičku na Glav
nem trgu, v katerem bo po
leg številnih lesenih živali 
stala Božičkova hiška. Razve
selili jih bodo tudi trije dobri 
možje: najprej bo 5. decem
bra ob 17. uri prišel na obisk 
dobrotnik Miklavž, 25. de
cembra ob 17. uri jih bo obi
skal Božiček s spremstvom 
snežne vile ter Ritmično ška
tlasto pravljico Murata & 
Josa, 30. decembra ob 17. uri 
pa še Dedek Mraz s pravljič
nim glasbenim spremstvom 
in Romano Krajnčan. Števil
ne prireditve in priložnosti 
za druženja decembra čaka
jo tudi odrasle.

V ponedeljek v mestu 
praznična osvetlitev
Z današnjo slavnostno akademijo se začenjajo 
praznovanja ob občinskem prazniku, od 
ponedeljka pa bo mesto praznično osvetljeno.

Vilma Stanovnik

Kranj – V prvem krogu lo
kalnih volitev je bila volilna 
udeležba 44,46odstotna. 
Za župana se je pomerilo se
dem kandidatov in ena kan
didatka, nihče od njih pa ni 
dobil zadostne podpore. 
Najbolje med vsemi sta se 
odrezala Matjaž Rakovec 
(predlagatelj SD), ki je prejel 
30,88 odstotka glasov, in 
Zoran Stevanović (Robert 
Kranjec in skupina volivcev) 
z 20,50 odstotka glasov. Za 
njima so se uvrstili: Iztok 
Purič (Stranka Alenke Bra
tušek in Več za Kranj) z 
18,33 odstotka glasov, Ivo 
Bajec (Eva Bajec in skupina 
volivcev) s 17,72 odstotka, 
Robert Nograšek (LMŠ), 
4,95 odstotka, Barbara Gun
čar (Stranka za enakomeren 
lokalni razvoj in podjetnost), 
4,82 odstotka, Primož Ter
plan (SMC), 2,08 odstotka, 
in Bogomir Šubelj (SNS), 
0,72 odstotka. 
Matjaž Rakovec je bil z volil
nim rezultatom zelo zadovo
ljen. Poudaril je, da je naklo
njen povezovalni politiki, da 
ima obsežen, a uresničljiv 
program. Prav tako je bil z 
rezultatom zadovoljen Zo

ran Stevanović. Kot je dejal, 
je dokazal, kaj vse lahko na
redi nekdo s konkretnimi 
političnimi cilji, ki delujejo v 
korist ljudi, in je dober zgled 
mladim, da začnejo kazati 
zanimanje za politiko. 
Znana pa je že večina mes
tnih svetnic in svetnikov. 

Največ, po šest, jih bo v no
vem mandatu iz vrst SDS in 
Zoran za Kranj. SDS bodo v 
mestnem svetu zastopali: 
Branko Grims, Saša Kri
stan, Bojan Homan, Andre
ja Valič Zver, Iztok Jenko in 
Nataša Jenkole. Z liste Zo
ran za Kranj bodo novi sve

tniki: Zoran Stevanović, Lea 
Bidovec, Neven Polajnar, 
Lea Zupan, Robert Kranjec 
in Tanja Graonja Krstev. Če 
bo novi župan Zoran Steva
nović, ga bo v mestnem sve
tu nadomestil Janez Perha
vec. Pet svetnikov bo iz SD: 
Matjaž Rakovec, Manja Zor
ko, Janez Černe, Ana Pavlov
ski in Evstahij Drmota. Če 
bo novi župan Matjaž Rako
vec, ga bo v občinskem sve
tu nadomestila Nada Mihaj
lović. Štirje svetniki bodo 
zastopali Stranko Alenke 
Bratušek in Več za Kranj, 
Boštjan Trilar: Boštjan Tri
lar, Andreja Kert, Boris Ve
hovec in Damjana Piškur. 
Prav tako štirje svetniki 
bodo zastopali Listo za ra
zvoj Kranja: Igor Velov, 
Nada Sredojević, Milan Gla
močanin in Sandra Gazin
kovski. Dva svetnika bosta iz 
Liste Marjana Šarca: Robert 
Nograšek in Nataša Majcen. 
Prav tako dva svetnika sta iz 
NSi: Irena Dolenc in Albin 
Traven. V mestnem svetu 
bodo še štirje svetniki: Bar
bara Gunčar (SLRP), Tomaž 
Ogris (Povezane lokalne 
skupnosti), Ana Štromajer 
(Levica) in Jožef Rozman 
(DeSUS).

Kranjska občina bo 
dobila novega župana
V nedeljo zvečer bo že jasno, kdo bo v naslednjih štirih letih vodil Mestno občino Kranj, volivci pa 
bodo v drugem krogu izbirali med Matjažem Rakovcem in Zoranom Stevanovićem.

V drugem krogu županskih volitev v Kranju bo moč izbirati 
med Matjažem Rakovcem in Zoranom Stevanovićem. 
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Kovačnico ovira  
le prostor
Ob tretji obletnici odprtja so-
delavne skupnosti Kovačnica 
v Kranju so v ospredje posta-
vili predvsem potrebo po do-
datnih prostorih.

stran 4

ZANIMIVOSTI

Leta ji ne pridejo blizu
Kranjčanka Justina Rozman 
je 21. novembra praznovala 
102. rojstni dan.

stran 8

KULTURA

Sem slišal peti v 
Kranju
Gorenjski oktet v decembru 
pripravlja pevsko srečanje z 
naslovom Sem slišal peti.

stran 18

DRUŠTVA IN KLUBI

Hospic potrebuje več 
prostovoljcev
Slovensko društvo hospic je 
prisotno tudi v Kranju.

stran 23

Veselijo se 
telovadnice
Pri Osnovni šoli 
Stražišče so skoraj 
končali gradnjo 
telovadnice. 

stran 2

Sejemsko 
vzdušje 
Korakovega 
bazarja
V Kongresnem centru 
Brdo je potekal enajsti 
Korakov bazar.

stran 17

PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI

Kranj, december 2018

UTRIP KRANJA
decembrski

www.visitkranj.si

December je čas luči, miru, topline, drobnih 
pozornosti in lepih želja. Če smo iskreni, 
tudi čas, ko se nam vedno kam mudi in 
velikokrat pomislimo, kako hitro mineva 
čas. Zato se za trenutek ustavite, zadihajte 
s polnimi pljuči in si vzemite čas zase, za 
svoje najdražje, za ljubezen, pogovor, smeh 
in sprostitev. Vabimo vas, da ga preživite 
tudi v naši družbi. Pripravili smo pester 
Prešerni december, ki bo zagotovo ogrel 
vaše pete in srce.

Otrokom smo letošnje leto v Pravljičnem 
gozdičku pripravili polno presenečenj. 
Vsak torek bodo dobrodelno ustvarjali s 
Prešernim Krančkom, v pravljični svet jih 
bodo ponesle gledališke in glasbene pred-
stave in ob večerih se bodo iz zvočnikov 

po mestu oglasile lahkonočnice, pravljice 
za lahko noč. Obiskali jih bodo trije dobri 
možje, na Lučkin praznik pa bodo svečano 
razsvetlili nebo, z dobrimi željami pa svoja 
srca.

Ritem, zvok in prešerno valovanje bodo 
na ulicah Kranja vsak dan. Priložnosti 
za druženje, zabavo in prijateljski klepet 
bo dovolj, na sprehodu skozi praznično 
okrašeno mesto pa obiščite še trgovine z 
domačimi, unikatnimi izdelki, adventne 
stojnice, praznični sejem in drsališče.

Želimo vam čaroben Prešerni december 
ter srečno in zdravo novo leto!

Ekipa Zavoda za turizem
in kulturo Kranj

Kranj je pripravljen, 
da piše zgodbo o 
uspehu naprej.

Prejmite čestitke ob 
prazniku Mestne občine 
Kranj in vabljeni v 
zgodbe prireditev 
Prešernega decembra.

Župan Boštjan Trilar

w
w

w
.k

ra
nj

.s
i  



2

Občinske novice

Kranjske novice, petek, 30. novembra 2018

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

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, 
Maša Likosar, Mateja Rant, Vilma Stanovnik, 
Ana Šubic, Simon Šubic, 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. 11/let nik IV so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 96, ki je iz šel 30. novembra 
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 Utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko sredi-
šče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: 
TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. 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 48.M
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Mateja Rant

Kranj – Telovadnico v Straži-
šču so gradili v javno-zaseb-
nem partnerstvu, pri čemer 
je zasebni partner v celoti 
financiral gradnjo, za kar je 
namenil okrog dva milijona 
evrov. Telovadnico bo pet-
najst let upravljal in vzdrže-
val, občina pa mu bo za upo-
rabo objekta, ogrevanje, 
vzdrževanje in upravljanje 
plačevala trideset tisoč evrov 
mesečno, je pojasnil župan 
Boštjan Trilar in dodal, da 
bo po petnajstih letih stavba 
v celoti prešla v last občine. 
Celotna investicija občine 
bo tako po njegovih besedah 
vredna okrog pet milijonov 
evrov.
Tako župan kot ravnatelj 
Pavel Srečnik sta ob tem 
spomnila, da so morali do 
nove telovadnice prehoditi 
dolgo pot. "Že sam sem obi-

skoval to šolo in se spom-
nim, kako zelo majhna je 
bila stara dvorana. Tisti, ki 
so sedeli na klopi ob robu 
telovadnice, so morali dvig-
niti noge, ko je šel kdo 
mimo," je razložil župan in 
dodal, da so se že na začetku 
njegovega županskega man-
data vsi strinjali, da telovad-
nico v Stražišču nujno pot-
rebujejo. A ker na pomoč 
države pri financiranju gra-
dnje niso mogli računati, so 
začeli iskati alternative. 
Izvedljivo se je izkazalo jav-
no-zasebno partnerstvo, a 
tudi tu ni šlo vse gladko, saj 
je bilo to prvo večje tovrstno 
partnerstvo pri nas. "A na 
koncu nam je vendarle 
uspelo in smo izpolnili 
napoved, ki smo jo dali ob 
začetku gradnje, namreč da 
bo telovadnica v enem letu 
stala." Učenci bodo tako v 
kratkem dobili bistveno 

boljše pogoje za pouk špor-
ta, je zadovoljen ravnatelj 
Pavel Srečnik, ki verjame, 
da bo objekt v popoldan-
skem času dobro služil tudi 
celotnemu kraju tako za 
športne dejavnosti kot izved-
bo drugih prireditev. Zaradi 

velikega števila otrok v stra-
žiški šoli pa bodo morali 
kljub novi telovadnici še 
naprej uporabljati tudi obe 
stari dvorani, je pojasnil rav-
natelj, v katerih po Trilarje-
vih besedah načrtujejo 
zamenjavo tlakov.

Veselijo se telovadnice
Pri Osnovni šoli Stražišče so skoraj končali gradnjo telovadnice. Sredi novembra je občina pripravila 
ogled novih prostorov, v katerih naj bi šolarji začeli telovaditi še pred koncem leta.

Sredi novembra je občina pripravila ogled nove telovadnice 
v Stražišču. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V okviru spodbuja-
nja trajnostne mobilnosti v 
Mestni občini Kranj je 
pametna polnilnica za elek-
trične avtomobile namešče-
na tudi na Slovenskem trgu 
1, in sicer pred stavbo MO 
Kranj. 
"Postavitev polnilnice je bila 
izvedena v okviru projekta 
celovitih energetskih sana-
cij javnih in občinskih obje-
ktov, ki jih trenutno prenav-
ljamo. Za čas koncesijske 

pogodbe bo v upravljanju 
podjetja Petrol, režim pol-
njenja pa bo določala mest-
na uprava MO Kranj," je ob 
zagonu polnilnice povedal 
mag. Marko Hočevar iz 
mestne uprave in dodal, da 
je bila nova polnilnica pos-
tavljena v sodelovanju z 
Gorenjskimi elektrarnami.
Polnilna postaja je proizvod 
slovenskega proizvajalca, 
podjetja Etrel. Vse navdu-
šence nad novostmi in last-

nike električnih avtomobi-
lov bo zanimala predvsem 
zmogljivost: polnilna posta-
ja ima moč 2-krat 22 kW (2-
krat 32 A trifazno) s stan-
dardizirano vtičnico, a je 
trenutno limitirana na 
2-krat 11 kW zaradi skupne 
moči merilnega mesta obči-
ne te upoštevanja faktorja 
istočasnosti in rezerve sku-
pne moči, potrebne za celot-
no območje mestne občine 
Kranj. 

Pametna polnilnica tudi pred občino

Električna polnilnica pred 
občinsko stavbo

Kranj – Dvanajstega novem-
bra je bila med Mestno obči-
no Kranj in Gorenjsko grad-
beno družbo podpisana 
pogodba javno-zasebnega 
partnerstva (JZP) za gradnjo 
šestih novih učilnic, telova-
dnice in večnamenskega 
prostora pri OŠ Staneta 
Žagarja. Nova telovadnica 
bo namenjena predvsem 
izvajanju šolske vzgoje za 
potrebe šole, v popoldan-
skem času pa bo namenjena 
tudi rekreaciji občanov in 
vadbi športnih klubov ter 
društev.
Stavba OŠ Staneta Žagarja v 
Kranju je stara 57 let (zgraje-
na je bila leta 1961), dobrih 
šest let kasneje je šola na 
južni strani dobila lesen 
montažni pritlični objekt. V 

tem, danes več kot 42 let sta-
rem objektu so še vedno dve 
učilnici, garderobe in manj-

ša telovadnica, ki pa je 
popolnoma neprimerna za 
izvajanje pouka. 

»Res nujno potrebujemo 
dodatne učilnice, v dveh 
učilnicah v prizidku pouka 
ne moremo več kakovostno 
izvajati, telovadnica je nepri-
merna. V šoli komaj čaka-
mo na nove prostore, ki 
bodo omogočali normalno 
opravljanje osnovnošolske 
dejavnosti, bodo prilagojeni 
tudi gibalno oviranim, zago-
tavljali varnost otrok, izvaja-
nje zadostnega števila ur 
športne vzgoje v primernih 
prostorih, omogočili izved-
bo prireditev za celo šolo 
hkrati in podobno. Novi pro-
stori bodo za šolo in okoliš 
res velika in dolgo pričako-
vana pridobitev,« je ob pod-
pisu pogodbe povedala Fani 
Bevk, ravnateljica OŠ Stane-
ta Žagarja. 

Komaj čakajo nove prostore
Mestna občina Kranj in Gorenjska gradbena družba sta podpisali pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu za gradnjo šestih novih učilnic, telovadnice in večnamenskega prostora pri Osnovni šoli 
Staneta Žagarja. 

Podpis pogodbe OŠ Staneta Žagarja: (od leve) Fani Bevk, 
ravnateljica OŠ Staneta Žagarja, župan Boštjan Trilar in 
Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe

Kranj – Mestna občina Kranj je v letu 2018 za štipendije 
športnikom namenila 45.000 evrov. Za dodelitev morajo 
imeti status perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali 
olimpijskega razreda. Klubi trikrat letno prejmejo poziv, da 
predlagajo svoje najboljše člane za uvrstitev med štipendi-
ste. Tako v letu 2018 štipendije Mestne občine Kranj preje-
ma 41 športnikov, ki delujejo v okviru 15 športnih klubov in 
društev. Med njimi so (velja za oba spola) uspešni alpinisti 
in športni plezalci, smučarski skakalci, alpski smučarji, 
smučarski tekači, atleti, košarkarice, odbojkarji, kolesarji, 
plavalci, tenisači, kegljači, karateisti, judoisti, športniki v 
juitsu. Trenutno trije dosegajo vidne rezultate na svetovni 
ravni (športni plezalec, odbojkar in plavalec), 11 jih je pre-
poznavnih in dosegajo visoke uvrstitve v mednarodni kon-
kurenci (ledni plezalec, balvanska plezalka, več smučarskih 
skakalcev, košarkarica, smučarski tekač, judoistka, karateist-
ka, kegljačica in tekmovalka v juitsu), ostali so perspektivni 
športniki in športnice. Višina štipendij je odvisna od katego-
rizacije in tudi števila prijav v posameznem letu glede na 
razpoložljiva sredstva.

Občinske štipendije za športnike

V želji privabiti čim več obiskovalcev v mesto se je Mestna 
občina Kranj lotila tudi vzpostavitve razvejane mreže parki-
rišč. Novemu parkirišču Stara Sava s 150 parkirnimi mesti 
se tako pridružuje razširjeno parkirišče na Hujah, kjer so 
zgradili dodatnih 53 parkirnih mest in jih bo skupaj 133. 
Investicija je vredna 370 tisoč evrov. Uporabno dovoljenje 
pričakujejo te dni, parkiranje pa bo dve uri brezplačno. Na 
parkirišču na Hujah bo tudi polnilnica za električna vozila, 
prostor za souporabo vozil in t. i. Kiss&ride prostor, name-
njen predvsem staršem otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo, 
je ob nedavnem ogledu zaključnih gradbenih del povedal 
župan Boštjan Trilar. Ob cesti bodo zarisali parkirišče za 
avtobuse, zlasti turistične, proti Hujam pa nameravajo ure-
diti še sprehajalno pot z javno razsvetljavo. Kljub širjenju 
parkirišč mirujoči promet ostaja eden največjih izzivov Kra-
nja, je dejal Trilar, ki si je nato ogledal še prenovljeno vsto-
pno točko v mesto pri Čebelici. V okviru 150 tisoč evrov vre-
dne naložbe so prenovili in razširili cesto, obnovili pločnik, 
namestili drsno ograjo za potrebe dovažanja snega v kanjon 
Kokre in tik ob vhodu v mesto z granitnimi kockami simbo-
lično zarisali čebelico. Načrtujejo še zasaditev dreves.

Povečali parkirišče in prenovili vhod v mesto

Parkirišče na Hujah so razširili za 53 parkirnih mest na 133. 
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Vilma Stanovnik

Še preden ste postali župan 
kranjske občine, ste imeli 
veliko izkušenj z delom v 
gospodarstvu, pri tem pa ste 
precej sodelovali tudi s tuji-
no oziroma tujci. Katera je 
bila ob nastopu vaše funkci-
je župana največja spre-
memba oziroma kaj vas je 
najbolj presenetilo?
"Lahko povem, da me je ta-
krat, ko sem iz svojega zna-
nega socialnega kroga in 
mednarodnega delovnega 
okolja prišel v lokalno oko-
lje, najbolj presenetilo, da 
sem naenkrat začutil ogro-
mno kritiziranja, lahko re-
čem neinformirane kritike. 
Ljudje namreč vse počez in 
po vrsti kritizirajo celo stva-
ri, na katere se ne spoznajo 
ali o katerih se niti niso po-
zanimali. Med njimi krožijo 
nekakšne 'floskule', ki se 
ves čas ponavljajo. Tako 
sem na začetku sklepal, da 
so ljudje zaradi določenih 
stvari, ki se ne dogajajo do-
volj hitro ali po njihovih že-
ljah, pač nezadovoljni. Mi-
slil sem si, da je to na lokal-
ni ravni pač vedno in povsod 
precej podobno. Kasneje, ko 
sem imel informacij vedno 
več in ko sem se trudil delati 
po najboljših močeh, sem 
začel ugotavljati, da je splo-
šno nezadovoljstvo v Kranju 
še posebno izrazito."

Zakaj ste sklepali, da prav 
Kranj izstopa po nezadovolj-
stvu in večnem kritiziranju?
"Če pogledam samo seje 
mestnega sveta, lahko po-
vem, da so mi različni stro-
kovnjaki in svetovalci, ki 
smo jih povabili in hodijo 

tudi po drugih občinah, več-
krat povedali, da praktično 
nikjer ni toliko negativnosti 
in kritiziranja kot ravno v 
Kranju. To so vedeli poveda-
ti celo takrat, kadar so pred-
stavljali lepe in pozitivne 
projekte. Tudi v teh prime-
rih so tako oni kot jaz sam 
čutili veliko negativne ener-
gije. Zato sem se že takoj 
odločil, da bom skušal po 
svojih močeh in s svojimi 

izkušnjami vsaj med svojo 
ekipo na občini vse stvari 
obračati v pozitivno smer, z 
motivacijo, ki je stvari začela 
spreminjati na bolje. Žal 
tega vpliva, te pozitivnosti v 
odnosih in pri delu nisem 
mogel prenesti od svojih so-
delavcev na ves Kranj. Zato 
bi tokrat rad poudaril, da se 
moramo zavedati, da v Kra-
nju živimo lepo, in tega se 
moramo znati tudi veseliti. 
Tako bomo vsi skupaj lahko 
živeli še lepše."

Z mnenjem o lepem življe-
nju se morda kdo tudi ne 
strinja. Kako bi ga vi prepri-
čali o obratnem?
"Strinjam se, da so osebni 
občutki včasih tudi varljivi, 
zato sem začel iskati podat-
ke, s katerimi bi lahko to 
tudi znanstveno oziroma 
statistično dokazal. Ne le na 
nivoju Kranja, ampak na ni-
voju vse države oziroma na 
globalnem nivoju. Vsi vemo, 
da živimo precej bolje kot na 
primer v Afriki, zelo radi pa 
se primerjamo s sosednjimi 
državami oziroma Nemčijo 
ter trdimo, da nas prehiteva 
celo Hrvaška. Zdelo se mi 
je, da so to preveč splošne 
trditve, zato sem začel iskati 
način, kako bi pri sebi potr-
dil občutek, da res živimo 
dobro. Pri iskanju podatkov 
sem naletel na študijo, ki jo 
dela Deloitte in se ji reče In-
deks napredka družbe. Za 
razliko od ostalih študij je ta 
neodvisna od bruto družbe-
nega prihodka, kar je zelo 
pomembno, saj navadno dr-
žave klasificiramo po izvo-
zu, BDP-ju in podobno. Ta 
študija pa upošteva tri 
osnovne elemente, ki so po-

membni, da se ljudje v dolo-
čeni državi dobro počutimo. 
V prvi kategoriji so osnovne 
človeške potrebe, kjer se re-
cimo meri, kakšen imamo 
dostop do zdravja, kakšne so 
bivalne razmere, varnost, 
voda, okolje in podobno. 
Druga kategorija pomeni te-
melje dobrega počutja, od 
dostopa do osnovnošolske 
izobrazbe do informacij in 
podobno. Tretja kategorija 

pa zajema priložnosti, od 
svobode pri izbiri religije do 
svobode pri spolni usmerje-
nosti. Ko sem preverjal, kje 
je Slovenija, sem ugotovil, 
da je na globalnem nivoju 
med vsemi državami po in-
deksu razvitosti na 22. me-
stu. To pa pomeni, da smo 
res visoko in da sta na pri-
mer Italija in Avstrija, s ka-
terima se največkrat primer-
jamo, zgolj eno oziroma dve 
mesti pred nami. Ker pa 
Slovenija v zadnjih letih na-
preduje, naša severna sose-
da pa stagnira, bomo kmalu 
imeli enak standard."

Kaj pa je tisto, česar se lahko 
občani Kranja oziroma Slo-
venci po vašem mnenju naj-
bolj veselimo?
"Pomembno je dejstvo, da 
smo na vseh omenjenih po-
dročjih uvrščeni res visoko, 
zlasti pa bi rad povedal, da 
imamo zdravo in pitno 
vodo, da imamo stoodstotno 
oskrbo z energijo, da imamo 
socialno varstvo, da smo 
celo prvi na svetu po dosto-
pu in kvaliteti osnovnošol-
skega izobraževanja. Prav 
tako se mi zdi zelo pomemb-
no, da imamo vsi priložnost 
do svobodnega gibanja. Če 
povem po domače ... Če 
imaš pet evrov na bančnem 
računu, če imaš topel obrok 
in primeren prostor za spa-
nje, če nimaš težav, če hodiš 
v cerkev ali če v cerkev ne 
hodiš ... pa če imaš živega še 

enega od staršev, potem ti 
gre bolje kot 95 odstotkom 
človeštva. Če bi se tega spo-
mnili vsak dan, potem bi bili 
gotovo bolj zadovoljni s svo-
jim življenjem. Seveda se 
zavedam, da tega ne smem 
posploševati, saj imajo neka-
teri ljudje vendarle težje si-
tuacije, vendarle ta raziska-
va kaže, da je tudi za social-
no ogrožene dobro poskr-
bljeno. To pa mi daje upa-
nje, da bodo moji otroci ži-
veli v varni, lepi in čisti drža-
vi, z možnostjo, da se izo-
brazijo in živijo po svojih 
željah."

Kaj pa konkretno Kranj? Ka-
kšni so vzroki za veselje in 
optimizem?
"Seveda sem na podlagi 
konkretnih podatkov želel 
izvedeti tudi, kako je s 
kranjsko občino, zato sem 
se zelo razveselil, ko so pred 
kratkim v reviji Moje finan-
ce naredili podrobno razi-
skavo kvalitete življenja v 
slovenskih občinah. Na 
podlagi več kot petdeset ti-
soč podatkov so občine oce-
njevali glede gospodarske 
moči, demografske in 
staros tne strukture, zdravja, 
infrastrukture in varnosti 
prebivalcev. Izkazalo se je, 
da je občina Kranj med 212 
slovenskimi občinami na 
18. mestu in na tretjem me-
stu med mestnimi občina-
mi, takoj za Novim mestom 
in Ljubljano. Tisto, kar je še 

posebno impresivno, pa je, 
da smo na področju zdrav-
stva in infrastrukture med 
mestnimi občinami na pr-
vem mestu. Glede zdravja 
me podatek ni presenetil, 
glede infrastrukture pa, saj 
ravno zaradi tega posluša-
mo številne kritike. Vse na-
šteto pa pomeni, da v Kra-
nju dobro živimo, saj ima-
mo najnižjo stopnjo brezpo-
selnosti in se lahko veseli-
mo, da bo tudi prihodnja 
generacija Kranjčank in 
Kranjčanov laže dobila služ-
bo doma kot kje drugje."

Kakšno je torej ob zaključku 
štiriletnega mandata vaše 
sporočilo občankam in ob-
čanom?
"Lahko rečem, da imamo v 
občini veliko dobrih in pozi-
tivnih stvari, zato je moje 
sporočilo Kranjčankam in 
Kranjčanom, naj se vsega 
tega tudi znajo veseliti. Tako 
se bo občina še hitreje razvi-
jala in bodo še bolje sodelo-
vali. Kadarkoli se srečujejo 
in tudi ko hodijo na občino, 
naj znajo pohvaliti, kar je 
dobrega, nato pa predlagati, 
kaj bi bilo treba narediti, da 

se stvari še izboljšajo. V člo-
veku, ki ga srečajo, naj naj-
prej iščejo, kaj jim je na 
njem všeč, šele potem, kaj 
jih pri njem moti. Prav tako 
se je treba znati veseliti 
uspehov. Marsikdaj, ko nam 
po dvajsetih letih uspe nekaj 
narediti, slišimo zgolj vpra-
šanje, zakaj ni narejeno še 
nekaj drugega ... Tudi na-
smeh nič ne stane, vendar z 
njim lahko ogromno podari-
mo. Vedno rad tudi rečem, 
da takrat, ko se namrščimo, 
uporabimo 65 mišic, ko se 
nasmehnemo, pa samo de-
set. Prav tako rad rečem, da 
je pomembno, da so takrat, 
ko govoriš, tvoje besede bolj 
pametne kot tvoj molk."

Ker ne boste več župan, je 
prav, da poveste, ali ste za-
dovoljni z opravljenim de-
lom v zadnjih štirih letih.
"Zelo sem zadovoljen. Pred-
vsem zato, ker smo veliko 
naredili in ustvarili tudi 
zdrave temelje za priho-
dnost. Župana za menoj 
čaka 20 milijonov evrov 
evropskih sredstev in števil-
ni pripravljeni projekti, ki 
jih bo moral voditi naprej."

S pozitivno energijo  
do še hitrejšega razvoja
Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar se je že lani ob tem času odločil, da v novem mandatu ne bo več vodil največje gorenjske občine. Čeprav 
zadnje raziskave kažejo, da je Kranj že sedaj med najbolj razvitimi slovenskimi občinami in da se tako v Sloveniji kot tudi v Kranju dobro živi, pa je 
prepričan, da se bo Kranj z dobro voljo in pozitivno energijo lahko razvijal še naprej.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

»Na županskih volitvah šteje prav vsak glas. 
Spoštovane Kranjčanke in Kranjčani, računam 
na vas, da se boste v nedeljo osebno odločili, kdo 
bo vodil Mestno občino Kranj prihodnja štiri 
leta. Sam vedno dajem prednost kandidatu, ki 
ima izkušnje pri vodenju velikih organizacij, je 
izkušen in razgledan, predvsem pa komunicira 
umirjeno in povezovalno.«

»Drage Kranjčanke in Kranjčani, iskreno se 
zahvaljujem za vaše zaupanje in priložnost, da 
smo Kranj premaknili na pot razvoja in novih 
priložnosti. Hvala, ker smo del prihodnosti 
gradili skupaj.«
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Kranj – Kranjska sodelavna 
(coworking) skupnost Kova
čnica je prejšnji teden praz
novala tretji rojstni dan. V 
tem času so v njej organizi
rali 183 različnih informativ
nih in izobraževalnih 
dogodkov ter delavnic, gosti
li več kot 2300 obiskovalcev, 
za krajše ali daljše obdobje 
gostili več kot 40 mladih 
podjetnikov, trenutno pa je 
zasedenih vseh 27 razpolož
ljivih mest. Letos se je v nek
danjo trgovsko šolo v Kranju 
preselil še celoten podjetni
ški oddelek Regionalne raz
vojne agencije Gorenjske 
(BSC Kranj), tu so januarja 
vzpostavili tudi SPOT sveto
valno točko za Gorenjsko. 
"Mislim, da zdaj pa že res 
vsi vedo, kje Kovačnica je in 

kaj počne," je dejala Nives 
Justin, vodja Kovačnice.
Praznovanje tretje obletnice 
so izkoristili tudi za odprtje 
razstavnega prostora, na 
katerem se predstavljajo 
gorenjska podjetja in podjet
niki. Obenem so predstavili 
tudi letos ustanovljeno Koo
perativo 22, v katero se je 
povezalo devet "kovačev" s 
komplementarnimi dejav
nostmi, ki želijo na ta način 
lažje nastopati na trgu in 
pridobivati večje projekte. 
Čeprav so Kovačnico, ki naj 
bi kmalu prerasla podjetniš
kokreativni center, v prvih 
treh letih prostorsko že raz
širili, bi še vedno potrebova
li več prostora, saj so polni 
novih idej, so si bili enotni 
Justinova, direktor BSC 
Kranj Rok Šimenc in vodja 
Pisarne za podjetja na Mes

tni občini Kranj Ana Vizovi
šek. Ne nazadnje v vrsti za 
najem sodelavnega mesta v 
Kovačnici trenutno čaka 
osem mladih podjetnikov. 

Pogovori z lastnikom stav
be, ministrstvom za izobra
ževanje, znanost in šport, za 
prenos lastništva na občino 
sicer že potekajo. 

Kovačnico ovira le prostor
Ob tretji obletnici odprtja sodelavne skupnosti Kovačnica v Kranju so v ospredje postavili predvsem 
potrebo po dodatnih prostorih. 

"Kovači" ob stalni razstavi gorenjskega gospodarstva, 
odprti ob tretji obletnici Kovačnice / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Na dan slovenske 
hrane sta kranjski župan 
Boštjan Trilar in ministrica 
za infrastrukturo mag. Alen

ka Bratušek obiskala Osnov
no šolo Jakoba Aljaža. Mini
strica in župan sta si po sku
pnem zajtrku z učenci ogle

dala še nekaj zadnjih inves
ticij na šoli – prenovljeno 
kuhinjo, knjižnico, bazen, 
varnejšo pot učencev iz šole 

na dvorišče. Podžupan Boris 
Vehovec pa je obiskal vrtec 
Janina in jutro preživel s 
predšolskimi otroki.

Zajtrk z malčki in šolarji

Župan Boštjan Trilar in ministrica Alenka Bratušek na 
zajtrku z učenci OŠ Jakoba Aljaža

Podžupan Boris Vehovec je na dan slovenske hrane obiskal 
malčke v vrtcu Janina.

Kranj – Že ta torek, 4. decem
bra, ob 18. uri vabijo, da se 
udeležite predavanja Kako 
uspešno prodati svoj izdelek 
ali storitev na internetu. Pre
davanje bo vodil strokovnjak 
za direktno spletno proda
jo Miha Jereb, ki je pomagal 
prodati že več kot deset tisoč 
izdelkov. Na predavanju bodo 
predstavljene konkretne reši
tve, kako uspešno prodajati 
na spletu, govora bo o ustre
znih prodajnih strategijah, 
kako komunicirati s svojimi 
strankami ter kako ustrezno 
določiti ceno izdelku.
Če imate dobre in inovativ
ne zamisli s področja pame
tnih mest, ki bi jih želeli 
predstaviti širši publiki, jih 
lahko predstavite na Heka

tonu: pametna mesta. Vab
ljeni posamezniki, ekipe in 
podjetja, ki vas zanimajo 
področja, kot so upravljanje 
prometa, energetska učin
kovitost stavb, upravljanje 
odpadkov, eupravljanje, 

urbana mobilnost in podo
bno. Najboljše tri ekipe 
bodo nagrajene s posebnimi 
nagradami v višini 4500 
evrov. Celodnevni dogodek 
bo potekal 7. decembra z 
začetkom ob 8. uri.

Že drugič letos gre Kovačnica 
v decembru na potep. Vabijo, 
da se jim pridružite 11. 
decembra na obisku v cowor
kingu HUB385 v Zagrebu. 
Namen obiska je čezmejno 
povezovanje in sodelovanje s 
podjetniki ter seveda na kon
cu še obisk enega izmed naj
lepših adventnih sejmov. 
V duhu veselega decembra 
pa pričakujejo tudi vaše žel
je in ideje za dogodke, dela
vnice, izlete za leto 2019.
Če želite vedeti več o Kovač
nici in njihovih dogodkih, 
jim lahko sledite na njihovi 
spletni strani ter profilih 
Kovačnice na Facebooku in 
Instagramu. Veseli bodo 
tudi vašega klica na telefon
sko številko 031 338 270.

Praznični december vabi
Tudi v Kovačnico prihaja veseli december. Pripravljeni so zanimivi dogodki, ki vabijo, da jih obiščete.

Decembra bo praznično tudi v Kovačnici.

Kranjčanke in Kranjčane 
želimo vključiti v ustvarjan
je in zagotavljanje urejenega 
in lepega Kranja, v katerega 
bomo z veseljem povabili 
svoje sorodnike, prijatelje, 
poslovne partnerje, znance 
... S storitvijo KrPovej! želi
mo povečati preglednost in 
delovanje mestne uprave, 
javnih zavodov, koncesio
narjev in drugih izvajalcev 
del. Če ste v Kranju opazili 
nekaj, kar vas moti, imate 
ideje, pobude, predloge …, 
potem vas vabimo, da nam 
to sporočite prek nove splet
ne storitve KrPovej!

Vprašanje: Jesensko listje 
Zdi se mi, da so prejšnja leta 
čistili odpadle jesenske liste 
po vsem mestu, tudi po Pla
nini, letos pa se mi zdi, da 
ne. Ali je to zato, ker je sedaj 
županu že vseeno, ker odha
ja, oziroma zakaj je tako? 
Odgovor Mestne uprave 
Kranj: Spoštovani, posredu
jemo odgovor koncesionar
ja: "Listje grabimo v enakem 
obsegu, s hitrostjo in vrst
nem redu kot vsa leta do 
sedaj. Trenutno grabimo na 
Zlatem polju. Grabljenje lis
tja smo na Planini v letu 
2017 izvajali med 15. in 23. 
novembrom." 

Vprašanje: Kanalizacija 
na Mlaki
Pozdravljeni, moje vprašan
je se nanaša na izgradnjo 
kanalizacije na Mlaki. Že 
nekaj let se dajejo informa
cije o terminih izgradnje, ki 
pa se žal prestavlja iz leta v 
leto. Prosim za odgovor in 
predvsem pospešitev tega 
projekta. Kanalizacija je 
vendar potrebna v urbanem 
okolju.
Odgovor Mestne uprave 
Kranj: Spoštovani, sporoča
mo vam, da Mestna občina 
Kranj izvaja vse aktivnosti za 
začetek gradnje komunalne 
infrastrukture na vašem 
območju. Mestna občina 

Kranj je kot neposredni pro
računski uporabnik zaveza
na dela oddati skladno z 
Zakonom o javnih naročilih, 
ki ga je dolžna dosledno 
upoštevati. Na same ponud
nike pa Mestna občina Kranj 
prav tako nima vpliva.

Vprašanje: Prometni znak 
Moja situacija: Vsako jutro z 
materjo pakirava na parkiri
šču družbe Sava v Kranju. 
Ona gre nato tja v službo, 
jaz pa peš čez cesto nadalju
jem do Iskratela, popoldne 
pa nazaj.
Problemi, ki jih opažam: 
Cesta je zelo prometna. Veli
ko avtomobilov vozi več kot 
50 km/h in zelo malo avto
mobilov ustavi pešcem. Na 
strani, kjer je Iskratel, je pred 
prehodom za pešce postav
ljen moder znak, ki opozarja 
na prehod. Vendar pa ta 
znak zakrije pešca, ki čaka na 
prehodu, ravno toliko, da ga 
avtomobili ne opazijo. 
Ti dve situaciji naredita pre
hod zelo nevaren, zame 
osebno je prečkanje ceste 
včasih celo nemogoče, saj je 
cesta ob 8. uri zjutraj in ob 
16. uri popoldne zelo pro
metna.
Moji predlogi: Ob cesti se 
postavi radar za merjenje 
hitrosti. Moder znak, ki opo
zarja na prehod, se prestavi. 
oz. dvigne toliko, da pešca 
ne zakriva. Če postavitev 
radarja ni mogoča, bi prosil 
vsaj za prestavitev modrega 
znaka, saj po mojem mnen
ju resno ogroža pešce.
Odgovor Mestne uprave 
Kranj: Spoštovani, hvala za 
vašo pobudo. Kljub temu da 
je cesta državna in Mestna 
občina Kranj na njej nima 
pristojnosti urejanja, se 
bomo potrudili urediti glede 
prometnega znaka, da bo 
tudi pešec pred prehodom 
videl na vozišče in bo viden 
z vozišča. Postavitev radar
skega merilnika na tem delu 
ni načrtovana.

Kotiček KrPovej

Kranj – Na Zlatem polju v Kranju je vse pripravljeno za ure-
ditev prvega pasjega parka v Kranju. Na približno 650 kva-
dratnih metrih bo dovolj prostora tudi za klopi, koše ter 
pitnike. Park bo zgrajen na travnati površini v bližini kurilni-
ce. Vrednost del po pogodbi znaša okoli 15.700 evrov. Park 
bo za prve obiskovalce pripravljen že v naslednjih dneh. 

Kranj pripravljen na prvi pasji park 

Kranj – Mestna občina Kranj bo 4. decembra 2018 na svojih 
spletnih straneh www.kranj.si objavila javni razpis za sofi-
nanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na 
območju mestne občine v letu 2019. Rok za oddajo vlog 
turističnih društev na razpis bo 7. januar 2019. Podrobnejše 
informacije bodo navedene v razpisni dokumentaciji javne-
ga razpisa.

Napoved javnega razpisa za turistična društva
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Kranj – Ob prazniku, ki ga 
Mestna občina (MO) Kranj 
praznuje na dan obletnice 
rojstva Franceta Prešerna, je 
vsako leto tudi priložnost za 
podelitev in priznanj zaslu
žnim občanom. 
Naziv častnega občana bo 
prejel Andrej Babič. Zaslu
žil si ga je za prispevek k 
razvoju družbenega okolja 
in prepoznavnosti Kranja. 
Poklicno pot je začel kot taj
nik krajevnega odbora Britof 
Suha, kot predsednik okraj
ne zadružne zveze pa je bil 
zaslužen za izgradnjo devet
najstih zadružnih domov po 
Gorenjskem. Svoje poklicno 
življenje je požrtvovalno po
svetil turistični dejavnosti 
na Gorenjskem in v Sloveni
ji, kjer je na lokalni, regijski 
in republiški ravni dosegel 
vidne uspehe, ki so pozitiv
no vplivali na razvoj sloven
skega turizma. Je ljubiteljski 
fotograf, ki že več kot pol 
stoletja dokumentira doga
janja in motiviko Kranja in 
Gorenjske. Andrej Babič 
ima velike zasluge za ohra

njanje zgodovinskega spo
mina na polpreteklo zgodo
vino in za krepitev domolju
bja ter predstavlja nedvo
mno enega najbolj žlahtnih 
promotorjev mesta Kranj. 
Nagrado MO Kranj bo prejel 
Viljem Brezar. Zaslužil si jo 
je za pomoč uporabnikom 
zdravstvenih storitev. Preko 
javnih del že vrsto let nese
bično pomaga pacientom v 
Zdravstvenem domu Kranj. 
S svojim delom in dejanji po
membno vpliva na še kako
vostnejše storitve zdrav
stvenega doma. V Zdrav
stvenem domu Kranj skrbi 
tako za parkirni prostor kot 
za usmerjanje in prve infor
macije, ki jih pacienti veliko

krat potrebujejo, še preden 
vstopijo v zdravstveni dom.
Listini o priznanju MO 
Kranj bosta podeljeni dve. 
Andraž Muljavec jo bo pre
jel za doprinos k prepoznav
nosti Kranja. Pred skoraj 
desetimi leti je Andraž ostal 
na invalidskem vozičku in 
po okrevanju nov poklic na
šel v fotografiranju. Njegovo 
delo je specializirano na fo
tografije živali, izdelkov, 
portretov in 360stopinjske 
panoramske fotografije. Za 
virtualni sprehod po Kranju 
je na Dunaju prejel medna
rodno priznanje svetovne 
zveze IVRPA, v kateri se 
združujejo fotografi 360sto
pinjskih panoramskih foto
grafij. V okviru Društva Srce 
za bulle, društva za reševa
nje zapuščenih in trpinče
nih živali, s fotografiranjem 
pomaga živalim dobiti nov 
in prijaznejši dom. Je tudi 
uradni fotograf Društva pa
raplegikov Gorenjske. 
Prostovoljno gasilsko druš
tvo Mavčiče bo z listino o 
priznanju nagrajeno ob 
110letnici dela. Združuje 
258 članov, med njimi je več 
kot devetdeset mladih in več 
kot dvajset veteranov. Za 
operativno pripravljenost 
skrbi več kot petdeset stro
kovno usposobljenih opera
tivcev z različnih področij 
tehničnega reševanja, med 
njimi jih ima 16 opravljen 
izpit za prvega posredovalca. 
Operativna enota sodeluje 
tudi na intervencijah zunaj 
mestne občine Kranj, pred
vsem pri odpravljanju posle
dic naravnih nesreč. 
Velike plakete MO Kranj 
bodo letos podelili tri. Ob 
120letnici obstoja jo bo za 
doprinos h glasbeni kulturi 
prejel Pihalni orkester Mes
tne občine Kranj. Svojo 
zgodbo so začeli kot Godba 
Prostovol jne požarne 

obrambe v Kranju. Od leta 
1998 kulturno društvo de
luje pod imenom Pihalni 
orkester Mestne občine 
Kranj. Od ustanovitve je 
godba delovala na vseh 
množičnih prireditvah v 
Kranju in na Gorenjskem, 
redno so se udeleževali sre
čanj pihalnih orkestrov in 
tekmovanj, kjer so dosegali 
lepe rezultate. Navezali so 
stike s pihalnimi orkestri v 
Nemčiji, Avstriji in Italiji, s 
katerimi so organizirali sre
čanje AlpeAdria. S siste
matičnim pridobivanjem 
mlajših glasbeno izobraže
nih kadrov so se razvili v 
sodobni pihalni orkester.
Iztok Škofic bo veliko plake
to prejel za uvajanje novih 
tehnologij na področju in
formiranja. Iztok je na pot 
tehnične usmeritve stopil s 
svojimi izdelki že v mlado
sti. Je nagrajenec za tehnič
no izboljšavo fotografske 
obdelave in dobitnik meda
lje za fotografijo Foto kluba 
Janez Puhar Iskra. Je član 
uprave Združenja kabelskih 
operaterjev Slovenije in Me
dijske zbornice glede Nacio
nalnega programa za kultu
ro. Pred tridesetimi leti je 
vizionarsko ustanovil takrat 
eno prvih lokalnih televizij, 
danes regionalno TV pro
dukcijo GTV – gorenjsko te
levizijo s sedežem v Kranju.
Rastislav Rastko Tepina bo 
veliko plaketo prejel za pri
spevek na področju kulture 
in za prepoznavnost lajnar
jev. Bil je predsednik Zveze 
kulturnih društev Kranj in 
je dobitnik Prešernovega 
srebrnika. Leta 1986 je začel 
v slovenskem kulturnem 
okolju utirati pot pozabljeni 

ulični umetnosti – lajnanju. 
Nastopa pod blagovno 
znamko Lajnar kranjski. 
Ustanovil je potujoče gleda
lišče Kranjski komedijanti, 
pomaga tudi pri organizaciji 
mednarodnega lajnarskega 
festivala v Kranju. Kot gleda
liški igralec je veliko nasto
pal v televizijskih in radij
skih oddajah ter v filmu, za 
svoje gledališko ustvarjanje 
je bil dvakrat nagrajen z zla
to Linhartovo značko, malo 
Prešernovo plaketo ter Se
verjevo nagrado.
Ob 50letnici razvoja izje
mno kakovostnega zborov
skega petja bo veliko Prešer
novo plaketo prejel Aka
demski pevski zbor (APZ) 
France Prešeren Kranj. 
Zbor sodi v vrh slovenskega 
zborovskega poustvarjanja 
in se lahko pohvali s sodelo
vanjem s svetovno znanimi 
imeni ter izvedbo več kot 
950 različnih zborovskih in 
vokalnoinstrumentalnih 
skladb vseh glasbenih slo
gov domačih in tujih avtor
jev. APZ France Prešeren 
Kranj redno sodeluje na 
zborovskih festivalih in tek

movanjih tako doma kot v 
tujini. V zadnjem obdobju 
so največji dosežki zbora 
prvo mesto na preglednem 
državnem tekmovanju So
zvočenja 2014, leta 2015 se 
je zbor s prestižnega med
narodnega zborovskega tek
movanja v Špitalu ob Dravi 
vrnil z osvojenim tretjim 
mestom in nagrado mesta 
Špital v umetni pesmi, dose
ženi ima tudi dve tretji me
sti z mednarodnega zboro
vskega tekmovanja v Krako
vu 2017. APZ France Preše
ren Kranj je že zdavnaj pre
segel promocijo lastnega 
imena in je pomemben am
basador slovenske kulture, 
za kar je prejel več občin
skih odlikovanj in bronasto 
plaketo Slovenske vojske. 
Plakete MO Kranj so si letos 
zaslužili Rudi Zevnik za 
družbeno odgovorno delo 
pri ohranjanju kulturne de
javnosti, Andrej Zalokar za 
družbeno odgovorno delo 
pri razvoju kolesarstva ter 
Dečve, pevke folklorne sku
pine Sava, za prispevek k 
ohranjanju slovenske kul
turne dediščine.

Ob prazniku tudi priznanja
Na današnji slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Kranj bodo v Kongresnem centru Brdo zaslužnim podelili priznanja in nagrade.

Rudi Zevnik Andraž Muljavec Iztok Škofic Andrej Zalokar Andrej Babič Viljem Brezar Rastislav Rastko 
Tepina 

Dečve, pevke folklorne skupine Sava / Foto: Gregor Eržen

Pihalni orkester Mestne občine Kranj Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče

Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj
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Simon Šubic

Kranj – Ministrica za infras-
trukturo Alenka Bratušek si 
je sredi meseca na podlagi 
številnih očitkov Kranjčanov, 
da sanacija nadvoza čez Sav-
ski otok na južni kranjski 
obvoznici poteka prepočasi, 
osebno ogledala potek sana-
cijskih del. Ob tej priložnosti 
je glavni nadzornik sanacij-
skih del Ivo Jereb poudaril, 
da pri tako zahtevni sanaciji 
ni možno prehitevati in je 
treba slediti sosledju faz. 
Dela kljub temu potekajo po 
terminskem planu, v prime-
ru ugodne zime pa bodo 
sanacijo končali do postavlje-
nega roka – 20. marca, je 
Jereb zagotovil ministrici in 
kranjskemu županu Boštja-
nu Trilarju. Bratuškova je ob 
tem napovedala, da bodo 
Družba RS za infrastrukturo, 
izvajalec del in nadzornik 
preverili, kako bi lahko sana-
cijska dela še pospešili, Kra-
njčane pa je znova prosila za 
potrpežljivost in razumevan-
je, saj je varnost še vedno na 
prvem mestu. 
Glavni nadzornik Ivo Jereb 
je pojasnil, da se je med 
sanacijo nadvoza izkazalo, 

da je zgornji zaščitni beton 
pretanek in kriv. »Zato zdaj 
delamo filigransko – polje 
po polje in nastavljamo 
armaturo,« je razložil. 
»Moramo se zavedati, da se 
katera od stvari, ki jo naroči-
mo, v Sloveniji ne dobi, tako 
da pride iz tujine in je treba 
čakati na dobavni rok,« je še 
poudaril. Jereb je ob tem 
zavrnil pomisleke, da bi bilo 

bolje zgraditi nov nadvoz, 
saj bi gradnja novega nadvo-
za potekala dve leti, investi-
cija pa bi stala pet milijonov 
evrov, medtem ko je vred-
nost sanacijskih del ocenje-
na na nekaj več kot milijon 
evrov. 
Župan Boštjan Trilar se je 
ob tej priložnosti zahvalil 
policistom in mestnim 
redarjem, ki že od konca 

septembra v Kranju skrbijo 
za hitrejši potek prometa, 
občane pa prosil za potrplje-
nje. Glede na to, da se trgov-
ci s Savskega otoka pritožu-
jejo, da jim je zaradi sanacij-
skih del krepko upadel pro-
met, je Trilar Kranjčane še 
povabil, naj nakupujejo v 
trgovskem centru Superno-
va, ki je odprt tudi v času 
sanacije nadvoza. 

Sanacija po načrtih
Sanacija nadvoza čez Savski otok poteka po načrtih in bo ob ugodni zimi zagotovo končana do roka, 
zagotavljajo odgovorni. 

Nadvoz čez Savski otok obnavljajo že od 24. septembra, dela pa naj bi končali 20. marca. 

Maša Likosar

Kranj – Teritorialna obram-
ba Slovenije, katere prvens-
tvena vloga je bila varovanje 
naše domovine, je bila usta-
novljena 20. novembra 
1968. Njeno delovanje in 
razvoj temeljito prikazuje 
stalna razstava v Muzeju 
osamosvojitve v vojašnici 
Petra Petriča v Kranju, ki je 

ob 50-letnici TO Slovenije 
dobila celostno podobo, saj 
so na slovesnosti odprli njen 
drugi, razširjeni del. Anton 
Rešek, predsednik OZVVS 
Kranj, se je zahvalil avtorje-
ma razstave Jožetu Rojšku 
in Slavku Hočevarju, ki sta s 
svojim delom poskrbela, da 
spomin na TO Slovenije ne 
bo nikoli potonil v pozabo. 
Slavnostni govornik na slo-
vesnosti je bil Bojan Potoč-
nik, predsednik Območnega 
združenja slovenskih častni-
kov Creina Kranj. "Ko neka-

teri pravijo, da je bila TO 
podrejena JLA, lahko trdim, 
da je šlo za sodelovanje, 
nikakor pa ne za podrejen 
status. Podobno bi lahko 
rekli za Slovensko vojsko, če 
bi se vprašali, koliko je pod-
rejena NATU," je dejal Poto-
čnik in nadaljeval: "V zad-
njih dneh so se razvili pred-
logi razprave o oblikovanju 
skupne evropske vojaške 

obrambe in v opravičilo 
sodelovanja naših vojakov v 
mednarodnih operacijah sli-
šimo, da se naša suverenost 
in neodvisnost branita tudi v 
Afriki, na Bližnjem vzhodu, 
v Litvi. Nam pa se očita, da 
smo bili sestavni del obram-
bnih sil v nekdanji skupni 
državi, ki naj bi bila sovraž-
na in totalitaristična. Jemlje 
se nam pravica biti ponosni, 
za kar smo živeli in se žrtvo-
vali, da je Slovenija v obdob-
ju 1990–1991 končno doča-
kala osamosvojitev."

Počastili so jubilej
Člani Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo (OZVVS) Kranj so s slovesnostjo in 
odprtjem razstave počastili petdeseto obletnico 
ustanovitve Teritorialne obrambe (TO) Slovenije.

Predsednik OZVVS Kranj Anton Rešek je obiskovalcem na 
slovesnosti ob 50-letnici TO Slovenije predstavil celotno – 
dopolnjeno razstavo v Muzeju osamosvojitve. 
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Kokra – Ob nedavnem dobro obiskanem, že devetem tradi-
cionalnem pohodu v organizaciji Planinskega društva (PD) 
Iskra Kranj na relaciji Čemšenik–Sv. Jakob so v Domu Čem-
šenik namestili avtomatski zunanji defibrilator (AED), ki 
pomaga pri oživljanju. "Dom je sicer odprt vse leto ob koncu 
tedna in ob praznikih, a je AED vseeno nameščen na zuna-
nji strani koče, v ogrevani zunanji omarici, tako da je vedno 
dostopen vsem," je povedal Miha Mrak, predsednik PD 
Iskra Kranj. Za defibrilator so sredstva prispevali planinci, 
obiskovalci, podjetniki, nekaj denarja je prispevalo tudi 
društvo. Namestitev AED je minila v prijetnem vzdušju, z 
manjšo pogostitvijo in kulturnim programom, ki ga je v 
narodnih nošah odplesala folklorna skupina Iskraemeco.

Dom na Čemšeniku opremljen z defibrilatorjem

Zaplesal je tudi oskrbnik doma na Čemšeniku Franc 
Majcen, v ozadju je že nameščen AED. /Foto: arhiv društva

Danica Zavrl Žlebir

Trboje – Glavna investitor-
ka čistilne naprave v Trbo-
jah je Občina Šenčur, ki 
ima pri naložbi 60,20-odsto-
tni delež, Mestna občina 
Kranj pa po pred kratkim 
podpisani pogodbi sodeluje 
z 39,80 odstotka. Investicija 
je sicer vredna 2,7 milijona 
evrov. Ob slovesnem odprt-
ju čistilne naprave, ki bo 
zdaj eno leto poskusno 
obratovala, je župan občine 
Šenčur Ciril Kozjek spom-
nil na načrtovanje naprave 
pred več kot desetletjem in 
na zaplete med občinami 
Kranj, Šenčur in Medvode, 
zaradi katere tako dolgo ni 
prišlo do realizacije. Spor so 
sedanji župani z mediacijo 
v minulih letih uspešno 
razrešili.
Na čistilno napravo v Trbo-
jah bodo s kanalizacijo spe-
ljane odplake iz vasi Voklo, 
Vog lje, Trboje, Žerjavka in 
Prebačevo iz občine Šenčur, 
iz Kranja pa se bo nanjo pri-
ključilo naselje Hrastje. 
Zmogljivost čistilne napra-
ve v Trbojah je 5100 popula-
cijskih enot, razširiti jo je 
mogoče še za 3500 enot. 

Možnost priključitve bodo 
ponudili tudi občini Medvo-
de za bližnji naselji Moše in 
Dragočajna. Sodelovanje s 
kranjsko občino pa je po 
besedah Cirila Kozjeka 
pomembno še z enega vidi-
ka, morebitnega črpanja 
evropskih sredstev. Slednje 
bi jim omogočila uredba 
države o območjih aglome-

racije, na katero pa še vedno 
čakajo.
V Mestni občini Kranj bo 
urejanje komunalne infras-
trukture v naseljih Hrastje 
in Čirče veljalo deset milijo-
nov evrov in bo zgrajeno do 
leta 2022, je povedal župan 
Mestne občine Kranj Boš-
tjan Trilar in dodal, da jih bo 
občina Šenčur, ki bo svoj cilj 

opremljenosti s kanalizacijo 
v vseh delih občine dosegla 
leta 2021, s to civilizacijsko 
pridobitvijo prehitela. Spom-
nil je tudi na poravnavo med 
župani treh občin: "Sodelo-
vanje prinese dodano vred-
nost in skupno korist. Pove-
zovanje nam lahko v prihod-
nje prinese tudi evropsko 
sofinanciranje." 

Čistila bo tudi kranjske odplake
Na začetku novembra so v Trbojah slovesno odprli čistilno napravo. Pri investiciji Občine Šenčur 
finančno sodeluje tudi Mestna občina Kranj, saj bodo na čistilno napravo v prihodnje odvajali fekalne 
odpadke iz naselja Hrastje.

Odprtju čistilne naprave v Trbojah so nazdravili (od leve): Franci Draksler, predsednik KS 
Trboje, Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj, Stanislav Remic, direktor Gorenjske 
gradbene družbe, in Ciril Kozjek, župan Občine Šenčur. / Foto: Tina Dokl
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Jože Košnjek

Kranj – Letošnja proslavitev 
državnega praznika dneva 
generala Rudolfa Maistra v 
Kranju je bila še posebej 
svečana. Predstavniki kranj
skega Društva generala Ru
dolfa Maistra, Mestne obči
ne Kranj in Gimnazije Kranj 
Janez Tavčar, Nada Bogataj 
Kržan in Franci Rozman so 
na praznični dan, v petek, 
23. novembra, najprej polo
žili venec k Maistrovemu 
spomeniku na trgu z njego
vim imenom, nato pa je bila 
v občinski Avli proslava, pr
vič s kvizom o poznavanju 
prve svetovne vojne in ži
vljenja ter dela generala, pe
snika in domoljuba Rudolfa 
Maistra. 
Slavnostni govornik je bil 
predsednik Društva genera
la Rudolfa Maistra iz Kranja 

Janez Tavčar, uglasbene ge
neralove pesmi pa je pel me
šani pevski zbor Gimnazije 
Kranj pod vodstvom Ane 
Urh. Na kvizu o prvi svetov

ni vojni, ki se je končala 
pred sto leti, in o generalu 
Maistru ter njegovih bojih 
za severno mejo, tudi zače
tih pred sto leti, je sodelova

lo sedem gimnazij iz krajev, 
ki so povezani z življenjem 
generala. Med njimi je tudi 
Kranj, kjer je Maister obi
skoval osnovno šolo in leta 
1890 končal nižjo gimnazi
jo. Številno občinstvo je z 
aplavzom in vzklikanjem 
nagradilo vsak pravilni od
govor gimnazijcev, najbolj 
glasni in navdušeni pa so 
bili domačini, saj je njihova 
ekipa zmagala. Hana Brezar 
iz Bašlja in Vida ter Klara 
Babič iz Dobrega Polja so se 
izkazale z izvrstnim pozna
vanjem tega obdobja naše 
zgodovine. 
Društvo generala Rudolfa 
Maistra iz Kranja je za letoš
njo obletnico izdalo knjigo o 
bojih za severno mejo na ob
močju Karavank z naslovom 
Stražarji Karavank. Predsta
vitev je bila v četrtek, 29. no
vembra, v kranjski knjižnici.

Kranj je počastil 
generala Maistra
Letos je bil v Kranju tudi kviz o prvi svetovni vojni in življenju ter delu generala Rudolfa Maistra, na 
katerem so zmagali kranjski gimnazijci.

Janez Tavčar, Nada Bogataj Keržan in Franci Rozman so 
položili venec h generalovemu kipu na Maistrovem trgu v 
Kranju. / Foto: Ines Zabret

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski župan Bo
štjan Trilar in predsednik 
Moto kluba starodobnikov 
Kranj Slavko Hočevar sta 
pred kratkim simbolično 
prestrigla vrvico na vhodu v 
nov klubski prostor na Pre
šernovi ulici. Tam so na
mreč člani Moto kluba sta
rodobnikov Kranj postavili 
tudi muzejsko zbirko staro

dobnih motorjev in pred
metov, ki so povezani s kul
turno dediščino.
Predsednik Hočevar je pove
dal, da so s pomočjo občine 
in Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejav
nosti uredili prostor, kjer je 
trenutno na ogled dvajset 
motorjev. Veliko motorjev 
imajo člani kluba še doma, 
zato se bo muzej v nasled
njih obdobjih spreminjal. 

Starodobnike so 
postavili na ogled
Od sredine meseca si je moč v središču mesta 
ogledati muzejsko zbirko starodobnih motorjev.

V Prešernovi ulici je nov klubski prostor Moto kluba 
starodobnikov Kranj, kjer je tudi muzejska zbirka. 
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Svet Mestne občine Kranj je dne 17. oktobra 2018 
sprejel Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogre-
bne službe v Mestni občini Kranj in z njim določil 
Komunalo Kranj, javno podjetje, d. o. o., za izvajalca 
obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj  (Ura-
dni list RS, št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018).

V skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti pogrebna dejavnost obsega:
  zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna 

občinska gospodarska javna služba,
 prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika,
 pripravo in izvedbo pogreba. 

V skladu z omenjenim Odlokom na območju mestne 
občine Kranj vsak prevoz s kraja smrti (dom pokojnika, 
zdravstvena ustanova, dom za starejše …) do prostorov 
Mestnega pokopališča Kranj opravlja Komunala Kranj.  

V primeru smrti na območju mestne občine Kranj pokličite 
24-urno dežurno službo na številko 041 638 561.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., 
UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRN-2039/18

Izvajanje 24-urne dežurne 
pogrebne službe

informacije: 04 28 11 391 / dežurna številka: 041 638 561 / www.komunala-kranj.si

Suzana P. Kovačič

Kranj – Veliko jih je bilo, ki 
so Justini Rozman, ki biva v 
kranjskem domu upokojen
cev, na njen rojstni dan ose
bno zaželeli vse najboljše. 
Nazdravili so njenim stotim 
in še dvema letoma čez. Čila 
slavljenka je obiskovalce pri
čakala z novo pričesko, kajti 
urejena je vedno rada bila. 
Obiskala jo je njena kegljaš
ka družba iz Kegljaškega klu
ba Triglav Kranj; Justina je 
zadnji kegelj podrla pri 98 
letih in je deklarirana najsta
rejša kegljavka seniorka v 
Evropi. Kegljavci se let pač 
ne bojijo, so pritrdili njeni 
soigralci, tudi zakonca Milica 
in Ciril Globočnik, ki Justino 
obiščeta večkrat na leto. "Jus
tina je odlična kegljavka in 
odlična prijateljica," je pou
daril Ciril. Milica jo rada raz
veseli z domačim jabolčnim 
zavitkom. "Vesele druščine 
ni za prehvaliti," je bila zado
voljna Justina ob rojstnodne
vnem živžavu, kajti dolgčasa 
zares ne mara ...
Justini so vse najboljše zaže
leli tudi njeni 'ta mladi'. 
Hčerka Mira je povedala, da 
gresta z mami večkrat v stari 
Kranj na kosilo ali na kavo. 
"Srečava koga poznanega in 
mami vedno dobro dene, ko 
ji rečejo, kako dobro je vide
ti." Mira smeje doda, da pa 
mami zagotovo njenega obi
ska ni vedno vesela, ker mora 
potem telovaditi. "A trening 
spomina in redna telovadba 
jo krepita," je prepričana 
hčerka. Da gre Justini tudi 
delo dobro od rok, dokazuje 
v delovni terapiji, ko 'normo' 
pri kakšnem opravilu hitro 
preseže. Aktivna, kot je, tudi 
jesenskega izleta z domom 
upokojencev ni zamudila.

Justina se je rodila v Logat
cu v veliki družini. Starša 
sta se ukvarjala z gostins
tvom, leto pred drugo sve
tovno vojno so se preselili v 
Kranj. Mama in oče sta pre
vzela gostilno Zlata riba na 
nekdanjem sejmišču. Prvi 

Justinin mož Jože je kot 
partizan padel med vojno. 
Ostala je sama s sinom 
Zvonetom in kot partizan
ska vdova dobila delo na 
pošti. Zatem je spoznala 
avtomehanika Franceta, s 
katerim se je poročila. V 

drugem zakonu se je rodila 
hči Mira. Justina je ostala 
doma, skrbela za družino in 
vodila moževo knjigovod
stvo. Ima vnukinji Ano in 
Evo ter pravnuka Vana in 
Aneja, s katerima je spletla 
posebej dragoceno vez ...

Leta ji ne pridejo blizu
Kranjčanka Justina Rozman je 21. novembra praznovala 102. rojstni dan. 

Slavljenka Justina Rozman v družbi hčerke Mire in prijateljev kegljavcev / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Kranj – Druga Roka so na 
Gimnaziji Kranj poimenova
li modno revijo, s katero so 
tretje leto zapored zbirali 
sredstva za gorenjsko druš
tvo za cerebralno paralizo 
Sonček. Obiskovalci modne 
revije, ki so jo letos popestrili 
z dobrodelnim bazarjem, so 
se znova nadvse izkazali, saj 
so za društvo Sonček zbrali 
več kot sedemsto evrov, je 
pojasnila organizatorka pro
jekta Lia Sara Likar.
Organizacijo dogodka so 
tudi letos prevzeli dijaki tre
tjega letnika mednarodne 
mature, na pomoč pa so jim 
priskočili še drugi, tako da je 
skupaj sodelovalo okrog pet
deset dijakov. Med drugim 
so sami spekli piškote in 

druge sladice, ki so jih v 
zameno za prostovoljne pri
spevke ponudili obiskoval
cem, na sami prireditvi pa 
so pekli vaflje in palačinke. 
Dijaki in profesorji so se 
skupaj z uporabniki društva 
Sonček sprehodili tudi po 
modni brvi, ko so predstav
ljali kolekcije oblačil iz "dru
ge roke". Oblačila so jim 
posodile trgovine s tovrstni
mi izdelki in dijaki, nekaj 
oblačil pa so jim po besedah 
Lie Sare Likar tudi podarili, 
zato so jih po končani mod
ni reviji namenili Rdečemu 
križu. Na modni reviji so 
predstavili jesensko kolekci
jo modnih in elegantnih 
oblačil, prvič pa so javnosti 
pokazali tudi nove prepoz
navne rdeče puloverje Gim
nazije Kranj.

Moda iz "druge roke"

Na Gimnaziji Kranj so tretje leto zapored pripravili 
dobrodelno modno revijo Druga Roka. / Foto: Gorazd Kavčič

Obiskovalci so se letos lahko posladkali tudi s slastnimi 
palačinkami in vaflji. / Foto: Gorazd Kavčič

V imenu Doma upokojencev Kranj je Justini Rozman voščila tudi direktorica doma  
mag. Zvonka Hočevar. /Foto: Gorazd Kavčič
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180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

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

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.
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December je čas luči, miru, topline, drobnih 
pozornosti in lepih želja. Če smo iskreni, 
tudi čas, ko se nam vedno kam mudi in 
velikokrat pomislimo, kako hitro mineva 
čas. Zato se za trenutek ustavite, zadihajte 
s polnimi pljuči in si vzemite čas zase, za 
svoje najdražje, za ljubezen, pogovor, smeh 
in sprostitev. Vabimo vas, da ga preživite 
tudi v naši družbi. Pripravili smo pester 
Prešerni december, ki bo zagotovo ogrel 
vaše pete in srce.

Otrokom smo letošnje leto v Pravljičnem 
gozdičku pripravili polno presenečenj. 
Vsak torek bodo dobrodelno ustvarjali s 
Prešernim Krančkom, v pravljični svet jih 
bodo ponesle gledališke in glasbene pred-
stave in ob večerih se bodo iz zvočnikov 

po mestu oglasile lahkonočnice, pravljice 
za lahko noč. Obiskali jih bodo trije dobri 
možje, na Lučkin praznik pa bodo svečano 
razsvetlili nebo, z dobrimi željami pa svoja 
srca.

Ritem, zvok in prešerno valovanje bodo 
na ulicah Kranja vsak dan. Priložnosti 
za druženje, zabavo in prijateljski klepet 
bo dovolj, na sprehodu skozi praznično 
okrašeno mesto pa obiščite še trgovine z 
domačimi, unikatnimi izdelki, adventne 
stojnice, praznični sejem in drsališče.

Želimo vam čaroben Prešerni december 
ter srečno in zdravo novo leto!

Ekipa Zavoda za turizem
in kulturo Kranj
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Prešerni december v Kranju

Kranj, prestolnica slovenskih Alp, je po-
membna turistična destinacija. Kako 
uspešni smo bili letošnje leto? 
V turistični destinaciji Kranj se je v letu 
2018 nadaljevala rast turističnih prihodov 
in prenočitev. Trenutno znaša povprečna 
letna rast prihodov za zadnjih 12 mesecev 
pet odstotkov, povprečna letna rast preno-
čitev pa 15 odstotkov. Zadnje uradne stati-
stične podatke imamo s konca septembra, 
in če se bo dosedanji trend porasta obiska 
v Kranju nadaljeval, bomo v letu 2018 v 
Kranju ustvarili okrog 115 tisoč turističnih 
prenočitev. 
V zadnjem letu se je v Kranju povečalo šte-
vilo turističnih ležišč, podaljšala se je doba 
bivanja turistov in povečala zasedenost tu-
rističnih kapacitet. 
Počasi se spreminja tudi struktura gostov 
– povečuje se število držav, iz katerih priha-
jajo turisti, povečuje se delež manjših sku-
pin in individualnih gostov. Tudi letos se je 
močno povečalo število vodenih ogledov 
po Kranju, zmanjšalo pa se je povprečno 
število udeležencev posameznega vodene-
ga ogleda.
Spletna stran visitkranj.com je na tujih tr-
gih dosegla v letošnjem letu več kot petde-
setodstotno rast ogledov in obiska, o dobri 
sezoni poročajo tudi kranjski gostinsko-tu-
ristični delavci.
Turistični kazalci za leto 2018 kažejo lepo 
turistično rast.

Dobili smo priznanje za prvo najlepše 
in najgostoljubnejše večje mesto v Slo-
veniji ter bili uvrščeni med 34 vodilnih 
slovenskih turističnih destinacij v stra-
tegiji trajnostne rasti slovenskega tu-
rizma. Kaj to pomeni za Kranj? 
Uvrstitev med vodilne slovenske turistične 
destinacije je vsekakor dosežek sedanje eki-
pe Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ki si 
zasluži javno pohvalo in priznanje. Čeprav 

je Kranj tretje največje slovensko mesto, 
pa je uvrstitev v elitni slovenski turistični 
klub ujel v zadnjem trenutku. Odločevalce 
slovenskega turizma so prepričali dober 
razvojno-trženjski koncept kranjskega tu-
rizma, močno povečanje promocije Kranja 
na tujih trgih in povečanje prenočitev na 
več kot sto tisoč letno, ki smo jih v Kranju 
dosegli v lanskem letu. Vodilne destinacije 
smo aktivni partnerji Slovenske turistične 
organizacije in Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo pri promociji in razvo-
ju turistične ponudbe. Kranj je sedaj dobro 
izpostavljen v promocijskih kanalih STO, 
na razpisu MGRT pa smo v letošnjem letu 
pridobili tudi evropska sredstva za izvaja-
nje digitalnega marketinga na tujih trgih. 
Vse navedeno pa seveda predstavlja tudi 
obveznost za nadaljevanje dobrega dela na 
področju razvoja in promocije turistične 
destinacije Kranj tudi v naslednjih letih. 
Priznanje za najlepše in najgostoljubnejše 
večje mesto v Sloveniji smo dobili po re-
zultatih spletnega glasovanja, kjer je Kranj 
dobil dvakrat več glasov kot prvo naslednje 
mesto. Rezultate si razlagam predvsem s 
tem, da imamo Kranjčani radi svoje mesto 
– in to tudi javno povemo.

Kateri so po vašem mnenju ključni gra-
dniki kranjske turistične ponudbe?
Staro mestno jedro z Glavnim trgom, najv-
plivnejšo slovensko gotsko katedralo in ko-
stnico kot ostankom največjega slovanske-
ga grobišča v Sloveniji. Pungert, razgledna 
ploščad nad sotočjem Save in Kokre, števil-
ne galerije na čelu s sedaj že znamenito Ga-
lerijo Prešernovih nagrajencev, številne tr-
govinice in obrtniške delavnice, znamenite 
mestne hiše, zbirke Gorenjskega muzeja v 
gradu Khislstein, Mestni hiši in Prešernovi 
hiši, verjetno najboljše gledališče in najlep-
ša knjižnica v državi. Posestvo Brdo – turi-
stična destinacija znotraj destinacije Kranj, 
odlična športna infrastruktura, Sveti Jošt 
in Šmarjetna gora, najbolj fotogenična slo-
venska cerkvica na Jamniku, prečudovita 
mestna kulisa s Storžičem v ozadju, narava 
sredi mesta in svež gorski zrak, najgloblji 
mestni kanjon v Sloveniji, več kot šest tisoč 
let zgodovine neprekinjene poselitve, šte-
vilni dogodki in festivali; srečni, ponosni in 
še vedno pristni Kranjčani.

Kje  vidite največji potencial za nadalj-
nji razvoj turizma v Kranju?

Turizem v Kranju je še vedno v začetnih 
stopnjah svojega razvoja, razlika med se-
danjim stanjem in trajnostnim turističnim 
potencialom pa je še velika. Potencial za 
turistični razvoj je na eni strani v izboljša-
nju turistične privlačnosti kanjona Kokre 
in starega Kranja, vzpostavitvi plovnega 
režima na reki Savi ter v razvoju Bobovka 
in Udin boršta za turistično-rekreativne 
namene. Na drugi strani pa so potencia-
li za nadaljnji razvoj kulturnega turizma 
(kulturni dogodki in festivali), kongresne-
ga turizma (kongresi, poslovna srečanja, 
nagradna potovanja), športnega turizma 
(tekmovanja in priprave športnikov) ter 
aktivnosti v naravi (kolesarjenje, planinar-
jenje, gorništvo, smučanje, ribolov). Skrite 
priložnosti so v pritegnitvi turistov, ki se 
iz Srednje Evrope mimo Kranja vozijo na 
obisk na Hrvaško, ter turistov, ki že preno-
čujejo v bolj znanih krajih v bližini, kot sta 
npr. Ljubljana in Bled.

Kranj za nadaljnji turistični razvoj potre-
buje izboljšanje turistične signalizacije in 
še več turističnih nastanitev. Stari Kranj 
ponuja možnosti za razvoj t. i. razpršenega 
hotela v starih zgradbah z enotno recepci-
jo, želimo pa si tudi več manjših butičnih 
hotelov. V Kranju lahko še nekajkrat pove-
čamo število letnih turističnih prenočitev, 
pa se bo Kranj še vedno trajnostno razvijal. 

Kakšno ponudbo pa ste letos pripravili 
za Prešerni december v Kranju? Na kaj 
ste še posebno ponosni?
Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj 
smo se skupaj z Mestno občino Kranj in 
partnerji v destinaciji resnično potrudili, da 
smo sestavili skupaj zelo pester decembrski 
kulturno-turistični program. Verjamem, da 
najboljšega doslej. 
Ohranili smo tradicionalne decembrske pri-
reditve, ki jih Kranjčani že dobro poznajo: 
prižig prazničnih luči na občinski praznik 
3. decembra, prihod Miklavža 5. decembra, 
prihod Dedka Mraza 30. decembra, veli-
ke koncerte v starem Kranju zadnji teden 
v decembru (Orleki, Lea Sirk, Big band s 
kranjskima bratoma Grašič z Alenko Go-
dec in Otom Pestnerjem ter Rok’n’band) in 
silvestrovanje na Glavnem trgu z Markom 
Vozljem in Mojstri ob spuščanju konfetov.
Novost je nov prireditveni oder med cer-
kvijo sv. Kancijana in Peterčkovo hišo, kjer 
bo mogoče uživati v veganskih jedeh in 

manjših, a zato nič manj zanimivih koncer-
tih (Adi Smolar, Klemen Klemen …). Letos 
uvajamo adventni sejem na Glavnem trgu, 
ki bo potekal prve tri tedne v decembru od 
četrtka do sobote. 
Letošnji Prešerni december prinaša močno 
izboljšan program za otroke, ki jih skupaj s 
starši pričakuje Pravljični gozd na Glavnem 
trgu: poleg tradicionalnih smrečic, sani s 
kočijo, hiše Dedka Mraza in poštnega na-
biralnika bo v gozdičku obilo delavnic in 
predstav za otroke. Letos bosta še boga-
tejši srečanji z Božičkom in Dedkom Mra-
zom, dobrim možem pa se v Kranju letos 
pridružuje še dobra teta – Lucija oziroma 
Lučka, ki bo skupaj z otroki 12. decembra 
na predvečer praznika svete Lucije razsve-
tlila Kranj. Otroci si bodo ob torkih skupaj 
s škratom Krančkom lahko ogledali Kranj v 
soju latern, vsak večer pa bo točno ob 18.05 
iz zvočnikov po starem Kranju mogoče po-
slušati otroško pravljico za lahko noč.
Uvajamo tudi dve novosti v okrasitvi me-
sta: skupaj s kranjskim aranžerjem Matja-
žem Begušem bomo stari Kranj okrasili z 
velikimi lesenimi skulpturami, veselimo 
pa se tudi jaslic v obliki ledenih skulptur, 
ki bodo letos zaživele na trgu med cerkvijo 
svetega Kancijana in Prešernovim gleda-
liščem. Ledene jaslice bodo delo slovitega 
ledenega kiparja Mira Rismonda, ki je tudi 
avtor ledene dežele v Ljubljani. Jaslice bodo 
praznično osvetljene in želimo si, da bodo 
te jaslice v prihodnosti v Kranj privabile 
obiskovalce od blizu in daleč, podobno kot 
hodijo turisti gledat osvetljene ledene jasli-
ce v avstrijski Gradec.

Kakšne cilje in želje želite doseči v de-
stinaciji naslednje leto?

V strateškem smislu si želim prenovitve 
turistične strategije razvoja Kranja, posta-
vitev ambicioznih in realističnih turistič-
nih ciljev ter povezavo ciljev s konkretnimi 
ukrepi in nosilci, ki bodo zavezani k njihovi 
uresničitvi. Glede na to, da so vse politične 
opcije na volitvah poudarjale pomen turiz-
ma za razvoj Kranja, pričakujem nekaj sve-
žega vetra v turistična jadra, začetek nove-
lacije turistične strategije in njen sprejem v 
roku naslednjih dveh let.
Tako kot vsako leto pa si želim v priho-
dnjem letu veliko pozitivnih energij, iskre-
nega sodelovanja ter nadaljnje rasti turi-
stičnih obiskovalcev in prenočitev v Kranju.

mag. Tomaž Štefe, 
direktor ZTTK
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V tem znamenju bodo številne ulice in trgi mestnega 
jedra poleg osvetlitve krasile tudi lesene kompozi-
cije, ki so plod sodelovanja cvetličarskih mojstrov 
Matjaža Beguša in Marjana Česna. Matjaž Beguš je 
strasten jadralec in uveljavljen kranjski florist, ki po-
bira priznanja na tekmovanjih doma in po svetu. Pri-
haja iz družine, v kateri se s cvetličarstvom ukvarja že 
četrta generacija, saj sin Kimy Beguš Kutin dosega za-
vidljive rezultate tako na domači kot tudi mednarodni 
ravni. Drugi del kreativnega dvojca predstavlja Mar-
jan Česen, ki je v preteklosti soustvarjal videz Parka 
Brdo pri Kranju, njegova velika strast pa je oblikovanje 
inovativnih aranžmajev iz stekla in materialov iz na-
rave. V želji, da bi v prazničnem času v urbani prostor 
vdahnila tudi delček narave, postavljata pet kompozi-
cij, ki bodo stale na Maistrovem trgu, na južnem delu 
Glavnega trga, pri vodnjaku ter na začetku Poštne 
ulice. Prva mojstrovina, stena iz smrekovih polen z li-
nami, predstavlja okno na mogočni Storžič in stoji na 
južnem delu Glavnega trga, nasproti gotske cerkve. Po 
Beguševih besedah simbolizira pogled v boljši svet, saj 
z uporabo naravnih materialov in različnimi vrstami 
slovenskega lesa poudarja veličino narave ter izkazuje 
spoštovanje do vsega, kar nas obdaja. Kreacije bodo 
prisotne do spomladi in tako mestu dodale pridih 
svežine. Ustvarjalca si želita, da bi v prihodnje k sode-
lovanju povabili še druge oblikovalce, morda priredili 
mednarodno tekmovanje in s tem mestu dodali prav 
poseben pečat. Kranj bi kot destinacija s trajnostnim 
oziroma odgovornim turizmom in zelenimi zgodbami 
zagotovo pridobil dodatno prepoznavnost, kar bi pri-
spevalo tudi k razvoju lokalnega gospodarstva.     

trg, kjer bodo hladne modre lučke zamenjale tople ru-
mene, ki bodo zagotovo vsem srce ogrele. Delček pra-
vljičnega mozaika predstavlja na Glavnem trgu poleg 
novoletne jelke na vodnjaku tudi Pravljični gozdiček 
z živahnimi vevericami in zajčki, sovami opazovalka-
mi in Božičkovimi jeleni s sanmi, ki budijo otroško 
domišljijo. Vabi nas, da se sprehodimo do Božičkove 
hiške, kjer lahko v njegovi sobi otroci napišejo Božič-
ku pismo in ga oddajo v čisto pravi poštni nabiralnik, 
ki se skriva med bujnimi jelkami. Otroško veselje bo 
na Glavnem trgu za najmlajše pričaral tudi otroški vr-
tiljak, ki je letošnja novost. Želimo si namreč, da se 
v okviru obstoječih sredstev v mesto vsako leto do-
dajo niti, ki še naprej pletejo zimsko pravljico. Idejna 
snovalca okrasitve in osvetlitve mesta poudarjata, 
da Prešerni december predstavlja celoto, v katero sta 
združena taka dekoracija kot tudi pester program, ki 
poteka po trgih in ulicah Kranja ter je namenjen prav 
vsem generacijam. Srčno ju veseli, da vsako leto vedno 
več ljudi sodeluje pri ustvarjanju novoletne okrasitve, 
saj le z medsebojnim sodelovanjem mestno jedro lah-
ko zaživi in zažari v najlepši luči.

Letos bodo v Kranju prvič stale tudi ledene jaslice, 
ki bodo izklesane iz več kot štirih ton ledenih blokov. 
Eden najbolj priznanih svetovnih mojstrov oblikova-
nja ledu g. Miro Rismondo bo za zaključek adven-
tnega časa v Kranju s svojo ekipo oblikovalcev ledu 
na ogled postavil sveto družino. Kranj se bo s svoji-
mi ledenimi jaslicami pridružil nekaterim evropskim 
prestolnicam, ki na zanimiv način obogatijo praznični 
adventni čas v mestu. Jaslice bodo na ogled od pet-
ka, 21. decembra, in sicer na ploščadi med cerkvijo 
svetega Kancijana in Prešernovim gledališčem v Kra-
nju. Čas za ogled in fotografiranje si rezervirajte takoj 
po odprtju, saj bodo jaslice na prostem in bo njihova 
obstojnost seveda odvisna od zunanjih temperatur. 
Ledene skulpture bodo enkratna obogatitev decembr-
skega dogajanja, ki si jo resnično morate ogledati!

Kranj je mesto v srcu narave s šesttisočletno zgodo-
vino ter bogato kulturno dediščino, ki jo je bistveno 
zaznamoval pesnik France Prešeren. V zadnjem me-
secu v letu, ko nastopi gruden, mesto izkaže pesniku 
poklon tudi s svojo čarobno opravo. Prešerni decem-
ber je čas, ko staro mestno jedro zažari in ga preplavi 
prešerno vzdušje, ki ga pričaramo s praznično okra-
sitvijo. Pred štirimi leti sta snovalca Živa Bertoncelj 
in Aljaž Primožič navdih črpala prav iz Prešernove 
Zdravljice, saj svetlobni napisi, ki se vijejo skozi mesto 
in nagovarjajo obiskovalce, predstavljajo verze iz pe-
smi z močnim sporočilom (Dobro v srcu mislimo, Vsi 
naj si v roke sežejo ter Kozarce zase vzdignimo). Več 
kot sto tisoč lučk, ki osvetljujejo pročelja hiš in dreves, 
ustvarja toplo svetlobo in doda mestu pridih romanti-
ke. S svežim videzom nas bo letos vabil tudi Slovenski 

PRAZNIČNA okrasitev mesta
Barvitost, vonjave in izvirne cvetlične kreacije nam vsakodnevno polnijo življenje s pozitivno energijo, obudijo naše čute in 
nam pričarajo lepše razpoloženje. Prijetno vzdušje si želimo ustvariti tudi v prazničnem decembru, ko z radostjo in iskrico v 
očeh pričakujemo prihajajoče leto.

Delite praznično vzdušje! 
Svojim fotografijam 

dodajte značko 
#presernidecember 
in širite pozitivno in 
praznično energijo 

zadnjega meseca v letu.

instagram

foto: Katja Veber
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KAM V MESECU DECEMBRU?
 Potopisno predavanje
 Trainstation SubArt
19:00 31. Stražiški kulturni teden 2018:   
 Gledališki večer
	 Šmartinski	dom	Stražišče
19:00 Pogovor: Vsestranski Miha Mazzini
	 Mestna	knjižnica	Kranj
20:00 Predstava: Nikita. Rojena 1985.
	 Stolp	Škrlovec

SREDA, 5. december 2018
15:30 31. Stražiški kulturni teden 2018:   
 Miklavžev večer
	 Šmartinski	dom	Stražišče
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Sprevod Miklavža, Glavni trg
18:00 Predavanje: Človek kot    
 večdimenzionalno bitje 8. del
	 Medgeneracijski	center
19:00 Predavanje: Šola odprtih vrat, EVS   
 predstavitev, Trainstation SubArt

ČETRTEK, 6. december 2018
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Pravljični gozdiček: Mojčin glasbeni   
 kovček, Kaličopkovo gledališče
 Glavni trg
17:00 Veganska kuhna
 Glavni trg
19:00 31. Stražiški kulturni teden 2018:   
 Večer Glasbene šole Kranj
	 Šmartinski	dom	Stražišče

Nastop	solistov	in	komornih	skupin	Glasbene	šole	
Kranj.
19:00 Predavanje: Podaljševanje življenja z  
 znanostjo,	Mestna	knjižnica	Kranj
20:00 Koncert: Akustični večer s Tilnom   
 Lotričem,	Panorama	Stara	pošta
21:00 Četrtkanje: Študent podari mi,	KluBar

PETEK, 7. december 2018
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Filmski večer: francosko belgijski   
 film L economie du couple (After   
 Love),	Medgeneracijski	center
17:30 Predstava: Vidkova srajčica
	 OKC	Krice	Krace
17:30 Predavanje o astrologiji - leto 2019
	 Medgeneracijski	center
19:00 31. Stražiški kulturni teden 2018:   
 Koncert Peklenskih muzikantov
	 Šmartinski	dom	Stražišče
19:00 Lost jazz in Kostanjev sekstet
	 oder	pri	cerkvi	sv.	Kancijana
20:00 Koncert: Bordo, Medzvezdje
	 Stolp	Škrlovec
21:00 Koncert: Petar Grašo,	KluBar
22:00 Koncert: Fršlus vol. 10
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 8. december 2018
8:00 Bolšji sejem, Glavni trg
9:00 Adventni sejem, Glavni trg
9:30 Živa knjižnica,	Mestna	knjižnica	Kranj
10:00 Sobotna matineja: Tinko Polovinko
	 Prešernovo	gledališče
19:00 31. Stražiški kulturni teden 2018:   
 Folklorni večer
	 Šmartinski	dom	Stražišče
19:00 Razstava: Zoran Smiljanič in Blaž   
 Vurnik, Cankar
	 Mergentalerjeva	ulična	galerija
19:00 Koncert: Adi Smolar
	 oder	pri	cerkvi	sv.	Kancijana

20:00 Koncert: Ethnotrip,	Stolp	Škrlovec
21:00 Koncert: Petar Grašo,	KluBar
21:00 Punk koncert: Fakofbolan
 Trainstation SubArt

NEDELJA, 9. december 2018
17:00 Pravljični gozdiček: Tri ptičice,   
 Pesmice pod zvezdami, Glavni trg
17:00 Etno nedelja: Srbski etno večer
	 oder	pri	cerkvi	sv.	Kancijana
18:00 Letni koncert MPZ Petra Liparja
	 Avla	Mestne	občine	Kranj

PONEDELJEK, 10. december 2018
16:00 Delavnica: En stol, prosim...
	 OKC	Krice	Krace

Ustvarjalna	delavnica	 izdelovanja	ali	 restavriranja	
stolov	z	veliko	domišljije.
17:00 Delavnica: Šola odprtih vrat, Skicirka
 Trainstation SubArt
18:00 Predavanje: Ne bojte se živeti
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Čebele in čebelarjenje
	 Medgeneracijski	center
18:00 Odprtje razstave Glavna dovozna   
 žila za Kranj - Gradnja Gaštejskega   
 klanca 1936–1938,	Mestna	hiša

TOREK, 11. december 2018
16:00 Torki s Prešernim Krančkom:   
 Kranček krasi smrečico, Glavni trg
17:00 Vodenje za otroke: Osvetljeno mesto
	 Kranjska	hiša
18:00 Graffiti delavnica: Šola odprtih vrat,   
 HIP HOP, Trainstation SubArt
18:00 Vesele urice: Esperanto
	 Medgeneracijski	center
19:00 Predavanje: Božič v družbi spektakla
	 Layerjeva	hiša
19:00 Predavanje: Ivan o Ivanu, ob   
 stoletnici Cankarjeve smrti
	 Mestna	knjižnica	Kranj

Na	 predavanju	 si	 boste	 ogledali	 povezave	 med	
Cankarjem	in	Gorenjsko	ter	odnose,	ki	jih	je	pisatelj	
vzdrževal	s	pomembnimi	Gorenjci,	pa	tudi,	kako	se	
ga	spominjamo	danes.
20:00 Predstava: Kovček, premierna   
 uprizoritev,	Stolp	Škrlovec

SREDA, 12. december 2018
17:00 Delavnica: Tečaj šivanja oblačil za   
 dojenčke in malčke,	Mestna	šivalnica
17:00 Lučkin praznik, Vovkov vrt
18:00 Plesna delavnica: Šola odprtih vrat,   
 HIP HOP, Trainstation SubArt
18:15 Predavanje: Gobe in gobarjenje
	 Medgeneracijski	center
19:00 Potopis: Najvišji vrhovi celin
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19:30 Predstava: Ivan Cankar, Ob zori
	 Prešernovo	gledališče
20:00 Predstava: Asher Kravitz, Judovski   
 pes,	Stolp	Škrlovec

ČETRTEK, 13. december 2018
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Dogodek z Romanom Gašperinom, ki   
 bo predstavil 4 del knjige Enci benci   
 na kamenci 
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev

17:00 Družinska delavnica brainobrain
	 Medgeneracijski	center
17:00 Pravljični gozdiček: Pravljice iz   
 lesene hišice, Jadranka Završnik
 Glavni trg
17:00 Veganska kuhna
 Glavni trg
17:30 Predavanje: Skrivnosti vzgoje   
 uspešnih otrok
	 Medgeneracijski	center
18:00 Rap in beat making delavnica: Šola   
 odprtih vrat: HIP HOP - DJ
 Trainstation SubArt
18:00 Sejem: Layerjev praznični sejem   
 (poteka do 29.12.2018)
	 Layerjeva	hiša
18:00 Maketarska delavnica
	 Medgeneracijski	center
19:00 Kviz znanja,	Mestna	knjižnica	Kranj
19:30 Predstava: Ivan Cankar, Ob zori
	 Prešernovo	gledališče
20:00 Koncert: Orkestrada, Stolp	Škrlovec
21:00 Četrtek & Swing,	KluBar

PETEK, 14. december 2018
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:30 Predstava: Egon
	 OKC	Krice	Krace
18:00 Predavanje: Uvodno informativno   
 predavanje o učenju Bruna Gröninga
	 Medgeneracijski	center
19:00 Kranjski Blues z Janezom Zmazkom
	 oder	pri	cerkvi	sv.	Kancijana
19:30 Predstava: Ivan Cankar, Ob zori
	 Prešernovo	gledališče
20:00 Kahlil Gibran, Prerok
	 Stolp	Škrlovec
21:00 Koncert: Repetitor, Le Serpentine
 Trainstation SubArt
21:00 zMešan petek: LAB Doctors & Virgin  
 Helena,	KluBar

SOBOTA, 15. december 2018
9:00 Adventni sejem, Glavni trg
10:00 Sobotna matineja: Brundagrrrom !
	 Prešernovo	gledališče
11:00 Odprtje razstave fotografij Zamejskih  
 Slovencev FK Fotoincontro iz Italije
	 Galerija	Kranjske	hiše
11:00 Pravljica: Little Snowflake
	 Mestna	knjižnica	Kranj
11:00 Slovenski Tuba Božič
 Glavni trg
18:00 Plesni ognjemet 2018
	 Prešernovo	gledališče
19:00 Festival oktetov
	 oder	pri	cerkvi	sv.	Kancijana
20:00 Kahlil Gibran: Prerok
	 Stolp	Škrlovec
21:00 Koncert: Koala Voice & MRFY,	KluBar

NEDELJA, 16. december 2018
16:00 Božično novoletni koncert s   
 Prifarskimi muzikanti
	 Kulturni	dom	Kokrica
17:00 Pravljični gozdiček: Lutkovna 
 skupina Bobek, 1001 pravljica 
 Glavni trg
17:00 Etno nedelja: Makedonski etno večer 
	 oder	pri	cerkvi	sv.	Kancijana
17:00 Veliki božično-novoletni koncert s   
 Klemenom Slakonjo
	 Dom	krajanov	Primskovo

Pihalni	orkester	Mestne	občine	Kranj	bo	svojo	120.	
jubilejno	sezono	zaključil	s	tradicionalnim	božično-
-novoletnim	koncertom.	Na	odru	se	jim	bo	s	svoji-
mi	uspešnicami	pridružil	tudi	Klemen	Slakonja.
17:00 Predstava: 1001 pravljica
 Glavni trg

PONEDELJEK, 17. december 2018
17:00 Delavnica: Šola odprtih vrat, Skicirka
 Trainstation SubArt
18:00 Maestro – spopad za impro prestol
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Kvačkanje za vse generacije
	 Medgeneracijski	center

TOREK, 18. december 2018
16:00 Torki s Prešernim Krančkom:   
 Kranček rad prepeva in pomaga
 Glavni trg
17:00 Vodenje za otroke: Osvetljeno mesto
	 Kranjska	hiša
17:00 Kulinarično popoldne
	 Medgeneracijski	center
17:30 Pravljična joga
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Odprtje razstave del Mihe Perčiča
	 Mestna	hiša
18:00 Delavnice: Tehnike sproščanja
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Delavnice: Šola odprtih vrat,   
 Makrame, Izdelava zapestnic
 Trainstation SubArt
20:00 Filmsko gledališče: Neonski demon
	 Stolp	Škrlovec

SREDA, 19. december 2018
18:00 Delavnica: Šola odprtih vrat, Indijske  
 slaščice, Trainstation SubArt
19:00 #Zobotrebec! Projekt Vključujemo in   
 aktiviramo!	Mestna	knjižnica	Kranj
Namen	projekta,	ki	ga	bo	predstavil	Zoran	Smilja-
nić	z	gosti,	 je	socialno	aktivirati	ranljive	družbene	
skupine.	Udeleženci	programa	pridobivajo	znanja	s	
področja	pisanja,	risanja,	ustvarjanja,	uprizarjanja.

19:00 Razstava: Andreja Eržen, Vetrnice
	 Layerjeva	hiša
20:00 Koncert: Brencl banda
	 Stolp	Škrlovec

ČETRTEK, 20. december 2018
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Dogodek v okviru Jesenskih   
 dogodkov za otroke z Marjanom 
 Kovačevičem Beltramom 
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev
17:00 Veganska kuhna, Glavni trg
17:00 Pravljični gozdiček: Mizica pogrni se,  
 Tamala lutkovna skupina LG Tri
 Glavni trg
17:00 Koledovanje, Koncert orkestrov in   
 pevcev GŠ Kranj
	 KC	Brdo,	dvorana	Grandis
18:00 Predstava: Ivan Cankar, Ob zori
	 Prešernovo	gledališče
18:00 Razstava: Mali format
	 LD	Kranj,	Mala	galerija
18:00 Predstavitev knjige: Jaz, midva, mi
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Muzejski večer ob 65. letnici   
 Gorenjskega muzeja
	 Ullrichova	hiša
19:30 Koledovanje, Koncert orkestrov in   
 pevcev GŠ Kranj
	 KC	Brdo,	dvorana	Grandis
20:00 Kahlil Gibran: Prerok,	Stolp	Škrlovec
21:00 Četrtkanje: Neon party,	KluBar

SOBOTA, 1. december 2018
10:00 Sobotna matineja: Motovilčica
	 Prešernovo	gledališče
11:00 Brezplačno vodenje: Artitekturni   
 sprehod,	Kranjska	hiša
18:00 Razstava: Prešernovo oro
	 Galerija	Makedonskega	kulturnega		 	
	 društa	sv.	Ciril	in	Metod
20:00 Koncert: (OD)Zven trenutka
	 Stolp	Škrlovec
20:00 Predstava: Alja Petric  in Samo   
 Kutin,  (Od)zven trenutka
	 Stolp	Škrlovec
21:00 Koncert: Pop Design,	KluBar
21:00 Koncert: SVEŽenj, Trainstation SubArt

NEDELJA, 2. december 2018
17:00 Delavnica: Glasbena te(r)orija v   
 praksi,	OKC	Krice	Krace
18:00 15. Podoknica pred Prešernovo hišo   
 v Kranju, Prešernova	hiša

PONEDELJEK, 3. december 2018
7:30 Predstavitev vadbe “1000 gibov”,   
	 Šola	zdravja,	Kranj,	Slovenski	trg
9:30 Čebele in čebelarjenje
	 Medgeneracijski	center
10:00 Predavanje: 8. Valičev arheološki   
 dan,	Ullrichova	hiša
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Prižig luči na praznik MOK
 Staro	mestno	jedro
17:00 Delavnica: Šola odprtih vrat, Skicirka
 Trainstation SubArt
17:00 Potopisno predavanje Kazahstan
	 Medgeneracijski	center
18:00 Odprtje razstave fotografij   
 letošnjega nagrajenca 
 Prešernovega sklada Borisa
 Gaberščika: Alkimistični laboratorij
	 Galerija	Prešernovih	nagrajencev

Odprtje	in	ogled	razstave	fotografij	letošnjega	na-
grajenca	Prešernovega	sklada	Borisa	Gaberščika.
18:00 Miklavžev večer
	 Avla	Mestne	občine	Kranj
18:00 Predstava: Butik,	OKC	Krice	Krace
18:00 Kvačkanje za vse generacije
	 Medgeneracijski	center
18:00 Delavnica za mladostnike
	 Medgeneracijski	center
19:00 31. Stražiški kulturni teden 2018:   
 Odprtje dogodka
	 Šmartinski	dom	Stražišče
20:00 Predstava: Asher Kravitz, Judovski   
 pes,	Stolp	Škrlovec

TOREK, 4. december 2018
16:00 Tečaj umetnostnega kotalkanja
	 Dom	krajanov	Primskovo
16:00 Torki s Prešernim Krančkom:   
 pletenje venčkov z otroci in znanimi   
 Kranjčani, Glavni trg
17:00 Vodenje za otroke: Osvetljeno mesto
	 Kranjska	hiša
17:00 Po poti nastanka slike Marija   
 Pomagaj iz Brezij: Od kavarne Layer   
 do stolpa na Pungartu
	 Medgeneracijski	center
17:00 Šola šivanja in krojenja za začetnike
	 Mestna	šivalnica
17:30 Delavnica: Pravljična joga
	 Mestna	knjižnica	Kranj
19:00 Predavanje: Praznični običaji in   
 vraže,	Layerjeva	hiša
19:00 Predavanje: Šola odprtih vrat,   
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Organizatorji	si	pridružujejo	pravico	do	

spremembe	programa.	Organizatorje	prosimo,	
da	informacije	o	decembrskih	dogodkih	oddate	
do	17.	decembra	na	www.visitkranj.com	ali	pa	se	
obrnite	na	koordinatorko	kulturnih	dogodkov	pri	

Zavodu	za	turizem	in	kulturo	Kranj.

PROGRAM
ZDRUŽENJA 
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

Stalne razstave, stalne dogodke in dnevna
otroška dogajanja spremljajte na

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

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

Ne zamudite novega

videa, ki prihaja 20. 

decembra!

V decembru torki s 
prešernim krančkom.

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

CETRTKI
OB VODNJAKU

SREDA
BREZ EVRA

PISAN TEDEN V KRANJU

SRECNI
PETEK

S KRANCKOM
V MESTU

PETEK, 21. december 2018
16:00 Adventni sejem, Glavni trg
17:00 Predavanje: Miselni in duhovni svet  
 starih kultur,	Medgeneracijski	center
17:30 Predstava: Žiga Špaget
	 OKC	Krice	Krace
17:30 Petje ljudskih pesmi
	 Medgeneracijski	center
19:00 Razstava: Vianney Lefebvre
	 Layerjeva	hiša
19:00 Razstava: Nina Koželj,	Stolp	Škrlovec
19:00 IF FLOYD - tribute to Pink Floyd
	 oder	pri	cerkvi	sv.	Kancijana
19:30 Predstava: Ivan Cankar, Ob zori
	 Prešernovo	gledališče
20:00 Kahlil Gibran: Prerok
	 Stolp	Škrlovec
21:00 Koncert: Joške ‘vn, Večer slovenske  
 zimzelene glasbe,	KluBar
21:00 Koncert: Raggalution
 Trainstation SubArt

SOBOTA, 22. december 2018
9:00 Adventni sejem, Glavni trg
10:00 Sobotna matineja: Veseli december
	 Prešernovo	gledališče
19:00 Klemen Klemen in lokalni hip-hoperji
	 oder	pri	cerkvi	sv.	Kancijana
19:30 Predstava: Ferdinand von Schirach,  
 Teror, Prešernovo	gledališče

21:00 Koncert: Distoržn, Penitenziagite,   
 Hangar 55, Glista
 Trainstation SubArt
21:00 Koncert: The Strings, Večer rock   
 hitov! Klubar

NEDELJA, 23. december 2018
15:30 Božično novoletna revija:
 S kotalkami v šolo
	 Gimnazjia	Franceta	Prešerna
19:00 Etno nedelja: Romski etno včer 
	 oder	pri	cerkvi	sv.	Kancijana
17:00 Predstava: Ela Peroci – Desa Muck:   
 Muca copatarica
	 Prešernovo	gledališče
17:00 Pravljični gozdiček: Kako je medved   
 spoznal Božič? Glavni trg

PONEDELJEK, 24. december 2018
17:00 Delavnica: Šola odprtih vrat, Skicirka
 Trainstation SubArt
23:59 Polnočnica v Kranju
	 Cerkev	Sv.	Kancijana

Polnočnice	se	bodo	odvijale	tudi	po	drugih	cerkvah	
v	Kranju	in	njegovi	okolici.

TOREK, 25. december 2018
17:00 Božiček in Murat & Jose, Glavni trg
21:00 Božična štala 2019!	KluBar

SREDA, 26. december 2018
17:00 Domovinski pohod z baklami
	 Mercator	trgovina	Kokrica

Večerni	 pohod	 z	 baklami	 je	 pohod	 v	 počastitev	
dneva	samostojnosti	in	novega	leta.
19:00 Koncert: Orlek, Glavni trg

ČETRTEK, 27. december 2018
8:00 Počitniške aktivnosti za otroke
	 Medgeneracijski	center
17:30 Predstava: 1001 pravljica
	 Mestna	knjižnica	Kranj
18:00 Maketarska delavnica
	 Medgeneracijski	center
18:45 Koncert: Postoj in prisluhni - 
 Božič je,	Cerkev	Sv.	Kancijana
Koncert	 Akademskega	 pevskega	 zbora	 France	
Prešeren	Kranj	z	najlepšimi	božičnimi	pesmimi.

19:00 Koncert: Big Band z bratoma Grašič,  
 Alenko Godec in Otom Pestnerjem
 Glavni trg
21:00 Četrtkanje: Festh VS Old,	KluBar

PETEK, 28. december 2018
8:00 Počitniške aktivnosti za otroke
	 Medgeneracijski	center
16:00 Finale 29. mednarodnega prvenstva  
 Kranja v keglanju,	Kegljišče	Triglav
17:30 Drsalna revija na kranjskem ledu
	 Ledena	dvorana
17:30 Predstava: Zima je prima
	 OKC	Krice	Krace
19:00 Koncert: Nina Pušlar, Glavni trg
19:30 Predstava: David Ives, Venera v  
 krznu,	Prešernovo	gledališče
21:00 Premierni nastop TZP - prednovoletni  
 žur,	KluBar

SOBOTA, 29. december 2018
19:00 Koncert: Rok’n’Band, Glavni trg

19:30 Predstava: Ivan Cankar, Ob zori
	 Prešernovo	gledališče
21:00 Koncert: Made in Yugoslavia, zadnji   
 žur 2018!	KluBar

NEDELJA, 30. december 2018
17:00 Predstava: Boris A. Novak, Kdo je   
 napravil Vidku srajčico
	 Prešernovo	gledališče
17:00 Dedek Mraz s pravljičnim glasbenim   
 spremstvom Pihalnega orkestra   
 Mestne občine Kranj in Romano 
 Krajnčan, Glavni trg

PONEDELJEK, 31. december 2018
19:00 Predstava: Vinko Möderndorfer, Tri   
 ženske,	Prešernovo	gledališče
21:00 New Year zabava, Trainstation SubArt
21:00 Silvestrovanje *2019*, Večer YU-  
 rock hitov!,	KluBar
22:00 Silvestrovanje z Markom Vozljem in   
 Mojstri, Glavni trg

VSAK DAN
7:30 1000 gibov ‘’Šola zdravja, Kranj’’
	 Prešernov	gaj,	Balinišče	KS	Čirče,		 	
	 Športno	igrišče	pri	vrtcu	Mojca		 	
	 -Najdihojca,	Športno	igrišče	
	 OŠ	Stražišče,	Otroško	igrišče	nasproti		
	 Mercatorja,		Športno	igrišče	pri	baru		 	
	 Ledine
8:00 Diši iz Delfina
	 Ribarnica	in	restavracija	Delfin
18:05 Lahkonočnice
	 Staro	mestno	jedro

OD PONEDELJKA DO PETKA
15:00-21:00   Brezplačno drsanje 
	 					Slovenski	trg

VSAK PONEDELJEK
 Končno ponedeljek 
	 Staro	mestno	jedro
16:00 Delavnica   
 plastničnega  
 maketarstva
	 Otroški	stolp	Pungert

VSAK TOREK
16:00 Prešerni Kranček:    
 otroški zabavni program
 Glavni trg
16:00 Torkove risarije in igrarije malo po   
 svoje,	Otroški	stolp	Pungert
17:00 Redno vodenje Rovi pod starim   
 Kranjem, Glavni trg

VSAKO SREDO
 Sreda brez evra
	 Izbrani	lokali	v		  
Starem	mestnem		 	
jedru

16:00 Sredine Arturjeve ustvarjalnice
	 Otroški	stolp	Pungert
17:30 Pravljična sredica
	 Mestna	knjižnica	Kranj

VSAK ČETRTEK
16:00 Četrtkovi spretni prstki
	 Otroški	stolp	Pungert
17:00 Čarobni prsti,	Mestna	knjižnica	Kranj

VSAK PETEK
 Srečni petek
	 Izbrane	trgovine 
		 v	Starem	mestnem		   
	 jedru
17:00 Družinski filmski  
 petkovi večeri
	 Otroški	stolp	Pungert
17:00 Redno vodenje Rovi pod starim   
 Kranjem, Glavni trg
8.00	 Sobotni sejem, Glavni trg

VSAKO SOBOTO
8:00 Stolpova sobotna ustvarjalnica
	 Otroški	stolp	Pungert
10:00 Redno vodenje Rovi pod starim   
 Kranjem, Glavni trg
10:00 Eko pod zeleno smreko
	 OKC	Krice	Krace
11:00 Stolpove pripovedovalnice
	 Otroški	stolp	Pungert

VSAKO NEDELJO
10:00 Redno vodenje Rovi pod starim   
 Kranjem, Glavni trg

SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI
9:00-21:00   Brezplačno drsanje 
	 				Slovenski	trg

PONEDELJEK, 10.  december 2018, 
ob 18. uri, Galerija Mestne hiše 
v Kranju.
Gorenjski muzej Vas vljudno vabi 
na odprtje dokumentarno-zgodo-
vinske razstave Glavna dovozna 
žila za Kranj - Gradnja Gaštej-
skega klanca 1936–1938,   
Razstavo bo odprla ministrica za 
infrastrukturo RS Slovenije, mag. 
Alenka Bratušek. 
Posodobitev ceste na Gaštejskem 
klancu je bil zahteven gradbeni 
podvig. Med letoma 1936 in 1938 
je novo traso ceste in oporni zid 
gradilo gradbeno podjetje kranj-
skega stavbenika Josipa Slavca. 
Na trasi gorenjske ceste je bil grad-
beno najzahtevnejši del obnove 
cestni odsek Labore–Kranj na Ga-
štejskem klancu, v skupni dolžini 
1300 metrov. Načrtovana je bila 
gradnja ceste od Labor do začetka 
Savskega mostu, vključno z novim 
nadvozom nad železniško progo. 
Dela so bila ocenjena na vrednost 
skoraj tri milijone tedanjih dinar-
jev. Kot najugodnejši ponudnik je 
bila na licitaciji avgusta 1936 za iz-
vedbo vseh del izbrana Gradbena 
družba Josipa Slavca iz Kranja, ki 
je tedaj že imela veliko izkušenj z 
zahtevnimi gradnjami mostov in 
cest.



PRIŽIG LUČI NA PRAZNIK MOK
3. december, ob 17. uri, Glavni trg
Mesto se bo pravljično osvetlilo ob 17. uri s pozdra-
vom župana, blagoslovom luči in smreke ter glasbe-
nim nastopom Lee Sirk na Glavnem trgu. Vabljeni na 
odprtje Prešernega decembra!

ADVENTNI IN LAYERJEV SEJEM 
Glavni trg, Layerjeva hiša
Darila za najdražje lahko kupite pri lokalnih ustvar-
jalcih, obrtnikih in lokalnih pridelovalcih, ki svoje iz-
delke ustvarjajo z ljubeznijo. Vabljeni tudi na Layerjev 
praznični sejem od 13.–29. decembra, ki prinaša iz-
delke domačih ustvarjalcev, od keramike do ilustracij 
in oblikovalskih izdelkov. 

VEGANSKA KUHINJA 
6., 13., 20., december,  od 17. do 20. ure, 
Glavni trg 
V mesto pridite lačni, saj se boste lahko razvajali z 
veganskimi dobrotami, ki si jih lahko privoščite brez 
slabe vesti. 

KOLEDOVANJE 
20. december, ob 17. in ob 19. uri, KC Brdo
Božični koncert orkestrov Glasbene šole Kranj, pev-
skega zbora in pevcev posvečamo slovenskemu ljud-
skemu običaju – koledovanju. Tradicionalne koledni-
ce nam bodo predstavili v različnih zasedbah.

LOST JAZZ IN KOSTANJEV 
SEKSTET
7. december, ob 19. uri, oder pri cerkvi
Skupina ustvarja in razvija avtorsko glasbo v 
pretežno džezovski maniri. Poleg nagnjenosti 
k neobičajnim ritmom jih druži tudi skupno 
muziciranje na obrežju Ljubljanice, kjer so se utrdili 
kot skupina.

ADI SMOLAR
8. december ob 19. uri, oder pri cerkvi 
Kjer je Adi, tam je žur. Skupaj bomo prepevali že po-
narodele pesmi vaše in naše mladosti. 

ETNO NEDELJE
9., 16., in 23. december, ob 17. uri, 
oder ob cerkvi
Bisere srbskih, makedonskih in romskih pesmi vam 
bodo predstavili: Jelena Soro (vokal), Aleksander 
Kuzmić (kitara, vokal), Aljoša Struga (bas), Samo 
Turk (kitara) in Dejan Jovanov (tolkala). 

 
KRANJSKI BLUES Z JANEZOM 
ZMAZKOM
14. december, ob 19. uri, oder pri cerkvi
Travellin blues je novi projekt kranjskih glasbenikov, 
ki nas bodo popeljali v prijetno blues rokovsko vzduš-
je, da pa bo večer še bolj popoln, v goste pride še le-
genda slovenskega bluesa in rokenrola Janez Zmazek 
Žan. 

FESTIVAL OKTETOV 
15. december, ob 19. uri, oder pri cerkvi 
Na festivalu oktetov bodo zadoneli odlični Gorenjski 
oktet, ŽVS Lipa, Vilinke, Oktet Quercus, Oktet Jurij 
Dalmatin, Ljutomerski oktet, Kvintet Vintgar, Oktet 
Suha in G8.

IF FLOYD – TRIBUTE TO PINK 
FLOYD
21. december, ob 19.00, oder pri cerkvi 
Glasbena skupina If Floyd – tribute to Pink Floyd je 
nastala z namenom poustvarjati harmonične glas-
bene trenutke skupine Pink Floyd in s tem pričarati 
pozitivno glasbeno energijo, ki povezuje ljudi in je 
sama sebi namen.

KLEMEN KLEMEN IN LOKALNI 
HIP-HOPERJI 
22. december, ob 19.uri oder pri cerkvi 
Klemen Klemen je zagotovo tisto ime, ki ga širši 
javnosti ni treba posebej predstavljati. Čisto pravi 
trnovski nindža in domača raperska legenda. Za 
ogrevanje bodo poskrbeli lokalni „predvozači“ Joe 
Joe, Semch, Cheba, Decix in Konda.

SLOVENSKI TUBA BOŽIČ 
15. december, ob 11. uri, Glavni trg
S slovenskimi in tujimi božičnimi skladbami nam 
bodo božično vzdušje pričarali božički – evfonisti 
in tubisti iz vse Slovenije, ki jih vsako leto medse 
povabijo učenci GŠ Kranj z mentorjem Urošem Ko-
širjem. Lani so podrli rekord – zbralo se jih je več kot 
petdeset. Jih bo letos še več? 

ORLEK
26. december, ob 19. uri, Glavni trg
Skupina uspešno združuje folk, punk, polko in rok 
ter s svojo komunikativnostjo in karizmo že dese-
tletja navdušuje občinstvo. 

BIG BAND Z BRATOMA GRAŠIČ, 
ALENKO GODEC IN OTOM 
PESTNERJEM 
27. december, ob 19.uri, Glavni trg
Prisluhnite simfoniji zvokov glasbenih virtuozov 
ter legendarnih Alenke Godec in Ota Pestnerja. 
Koncert bo balzam za dušo, obljubljamo!

NINA PUŠLAR
28. december, ob 19. uri, Glavni trg
Njene skladbe so stalnica radijskih postaj, vedno 
znova navdušuje s svojo odrsko prezenco in iskreni-
mi besedili. Naj tokrat očara tudi vas. 

ROK’N’BAND 
29. december, ob 19. uri, Glavni trg
Karizmatičen in energičen nastop skupine 
Rok’n’band, ki navdih za svoje skladbe črpa iz pet-
desetih let prejšnjega stoletja. 

SILVESTROVANJE, 
MARKO VOZEL IN MOJSTRI 
31. december od 22. do 2. ure, Glavni 
trg
Preživite najdaljšo noč v letu v pravljično okraše-
nem Kranju in rajajte z nami ter Markom Vozlom in 
Mojstri. Ob polnoči si vse lepo v novem letu voščite 
pod padajočimi konfeti. 

PREŠERNI DECEMBER



MIKLAVŽEV VEČER
Avla MO Kranj, 3. december, ob 18. uri 
Nastopili bodo mlajši učenci GŠ Kranj in mlademu občinstvu predstavili svoje inštrumente. Morda tudi kot navdih najmlajšim, ki še 
iščejo inštrument, ki bi se ga radi učili v prihodnjih letih. Ker se govori, da so učenci večinoma prizadevni in delovni, je svoj obisk na-
povedal tudi Miklavž, ki si tudi sam želi spoznati mlade glasbenike.

TRIJE DOBRI MOŽJE
Otroci že nestrpno odštevajo dni do obiska treh dobrih mož. Prvi jih bo razveselil Miklavž (5. 12.) v spremstvu angelčkov in parkeljnov 
ter z darili za najbolj pridne. Božiček (25. 12.) bo mestno jedro obiskal v družbi snežnih vil. S seboj pa bo pripeljal tudi Murata in Josea, 
ki bosta otrokom uprizorila Ritmično škatlasto pravljico. Za zvezdico na vrhu smreke pa nas obišče še Dedek Mraz s pravljičnim glasbe-
nim spremstvom Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj, Romana Krajnčan pa bo poskrbela za odlično glasbeno animacijo (30. 12.).

Vsi dogodki se bodo odvijali na Glavnem trgu ob 17. uri.
 

TORKI S PREŠERNIM KRANČKOM
Škrat Kranček ima veliko srce in rad pomaga in razveseljuje ljudi, zato se je letos odločil, da bodo druženja na Glavnem trgu dobrodelno 
obarvana in bodo potekala v vsakem vremenu. Z željo, da se imamo lepo in da osrečimo še druge, vas vabi, da se popoldanskih tor-
kov udeležite v čim večjem številu. Prvi decembrski torek boste v družbi Krančka in znanih Kranjčanov oz. Kranjčank pletli adventne 
venčke. Otroci boste svoje odnesli domov, znani Kranjčani in Kranjčanke pa jih bodo pletli dobrodelno. Licitacija izdelanih venčkov bo 
potekala v soboto, 8. decembra, ob 11. uri v Kavka baru. Zbrani denar bomo namenili projektu Botrstvo. Drugi torek sledi delavnica iz-
delovanja božičnih okraskov in krašenje smrečice v Pravljičnem gozdičku. Tretji torek bo zopet dobrodelno obarvan. Na izmenjevalnico 
igrač boste otroci lahko prinesli ohranjene, nepoškodovane in čiste igrače, s katerimi se ne igrate več, in jih zamenjali za nove. Hkrati 
pa boste lahko prinesli darila z opisom, kaj se skriva v notranjosti, ki jih bo Kranček nato razdelil kranjskim otrokom, ki so del projekta 
Botrstvo. Tako boste pričarali nasmeh na obraze tistih, ki si darilc ne morejo privoščiti. Bodi dobrodelen, bodi kot Kranček!
Glavni trg, 4., 11. in 18. decembra od 16. do 18. ure. V primeru dežja bodo dogodki v Kranjski hiši (Glavni trg 2).

LUČKIN PRAZNIK
Vovkov vrt, 12. december ob 17. uri 
Na Lučkin praznik obeležujemo slovenski ljudski praznik sv. Lucije, ki je tako kot sv. Miklavž, Božiček in Dedek Mraz ena izmed do-
brotnic, ki obdarujejo naše otroke. Po starem julijanskem koledarju na Lučkin praznik praznujemo najdaljšo noč v letu, zato bomo 
skupaj razsvetlili temno nebo, z dobrimi željami pa svoja srca. Lučkin praznik bo letos nekaj prav posebnega. Na grajskem vrtu gradu 
Khislstein bomo v družbi Lučke in njenih Kresnic svečano prižgali lučke v spirali iz smrečja in tako simbolno prižgali luč v naših srcih, 
ki naj žari vse do konca zimskih dni. Spirala se bo vedno bolj svetila pod nebo in kazala, da je tudi v najdaljši temi luč, če jo le prižgemo. 
Pridite – več nas bo, svetlejša bo noč!

PRAVLJIČNI GOZDIČEK IN LAHKONOČNICE
Že tretje leto na Glavnem trgu čez noč zraste pravljični gozdiček, v katerem so doma živalce, snežaki in druga pravljična bitja, ki se bodo 
letos ob četrtkih in nedeljah za otroke zbrala ob ognju in jim pričarala pravljično doživetje v gozdičku. Na trgu vas bo čakala tudi Božič-
kova pošta, kamor boste lahko oddali svoja pisma za dobrega moža, mogoče pa bo pripeljal tudi sani, na katerih boste posedeli, dokler 
vanje ne vpreže jelenčkov in odide na pot. V Pravljičnem gozdičku si boste letos lahko ogledali predstave Mojčin glasbeni kovček (6. 
12.), 1001 pravljica, ki ji sledi delavnica izdelovanja ploskih lutk (16. 12.), Mizica pogrni se, ki ji sledi delavnica izdelovanja 
senčnih lutk s projekcijo na stene hiš (20. 12.), Kako je medved spoznal božič (23. 12.), prisluhnili Pravljicam iz lesene hiše 
(13. 12.) in s Tremi ptičicami zapeli pesmice pod zvezdami (9. 12.). Zvečer, ko se otroci po malem že odpravljajo spat, se na nebu 
zvezde prižgo. V starem mestnem jedru Kranja pa je takrat čas za praznične pravljice lahkonočnice. Zakaj se ne bi pred spanjem toplo 
oblekli in odšli na sprehod do našega čarobno okrašenega mesta, kjer bodo iz zvočnikov prav vsak večer zvenele pravljice?
Pravljični gozdiček – Glavni trg, vsak četrtek in nedeljo ob 17. uri 
Lahkonočnice – staro mestno jedro, vsak večer od 18.05 do 18.15

 
OSVETLJENO MESTO 
Pridružite se večernemu vodenju po ulicah Kranja v spremstvu izkušenega vodnika, prijaznega škrata Krančka in latern. Kranček v 
eni roki nosi laterno, drugo pa ima vedno prosto, da vam ob snidenju lahko prijazno pomaha. Je velik vedoželjnež, zato ni čudno, da 
najbolj uživa takrat, ko otroke popelje po mestu in jim razkriva zgodbe hiš ter kranjsko zgodovino. Na organiziranem vodenem ogledu 
mesta boste radovedneži v pravljičnem večernem mraku na poučen in prijazen način spoznavali pripovedke ter legende starih mestnih 
jeder. Vsak otrok bo prejel laterno za osvetlitev poti.

Zbirno mesto: pred Kranjsko hišo na Glavnem trgu, Termini: 4., 11. in 18. decembra ob 17. uri, Starost: od 2. do 10. leta starosti, 
Cena: otroci – 1 evro, odrasli – 4 evre, Število oseb: do 30 oseb

Obvezna prijava najkasneje dan prej na info@visitkranj.si, Dodatne informacije: 04 238 04 50

DRSALIŠČE NA SLOVENSKEM TRGU 
Nabrusite drsalke in oddrsajte krog ali dva pod prazničnimi lučkami na drsališču na prostem, ki bo do konca februarja stalo 
na Slovenskem trgu. Poskrbljeno bo za vse, ki nimate svojih drsalk ali pa se prvih korakov na drsalkah šele učite. Izposoja 
drsalk stane 3 evre, prav toliko pa znaša tudi izposoja pingvina za pomoč pri drsanju. Za premražene ročice in prazne že-
lodčke bo poskrbela ponudba toplih napitkov in prigrizkov. 

Obratovalni čas: pon.–pet.: od 15. do 21. ure, sob., ned., prazniki in počitnice: od 9. do 21. ure

ENCI BENCI NA KAMENCI V GALERIJI PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV 
V četrtek, 13. decembra, bo v galeriji dogodek z Romanom Gašperinom, ki bo predstavil četrti del knjige Enci benci na kamenci, v 
kateri je zbral petdeset novih izštevank, šaljivk in zbadljivk. Knjiga je nadaljevanje izjemno priljubljenih prvih treh knjig. Uživali pa 
bomo lahko tudi ob neizmerno duhovitih ilustracijah Zvonka Čoha. Zabavne in duhovite kratke rime gredo hitro v uho in se jih otroci 
zlahka naučijo, primerne pa so tudi za prve bralne korake. V četrtek, 20. decembra, pa bo zadnji dogodek v okviru Jesenskih dogodkov 
za otroke z Marjanom Kovačevičem Beltramom, avtorjem številnih mladinskih književnih uspešnic, ki jih je z ilustracijami dopolnil 
Zvonko Čoh.

Galerija Prešernovih nagrajencev, 13. in 20. decembra ob 17. uri

PRAVLJIČNI DECEMBER



www.visitkranj.si8

ORGANIZATOR IN IZDAJATELJ: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ,	Glavni	trg	2,	4000	KRANJ,	zanj	direktor	mag.	Tomaž	Štefe,	tel:	04	2380	450;	e:	info@visitkranj.si;	www.visitkranj.si;	instragram:	visitkranj;	facebook:	visitkranj.	Uredništvo časopisa in organizacijski odbor:	Urša	Erjavc,	Eva	Pirnat,	Tamara	Maržič,	Simona	
Mohorič,	Petra	Žibert,	Srečko	Štagar.	Fotografije:		arhiv	ZTTK,	organizatorji	in	nastopajoči,	Jošt	Gantar,	Primož	Pičulin,	Kavarna	Brioni,	Kaja	Veber,	Luka	Dakskobler,	Oblikovanje:	Aljaž	Primožič,	Naklada:	38.000,	Mesec:	november	2018.

Nasvet za praznično večerjo
Barbara in Tomaž Polenec, večini bolj znana kot gonilna sila kranjske kavarne in restavracije Brioni, sta nam zaupala tri recepte, ki bodo popestrili priha-
jajoče praznične dni. Jedi lahko pripravite doma ali pa jih pokusite pri njih na Brionih. Tako okrasitev kot ponudba bosta pri njih zelo praznični. V kavarni 
boste lahko izbirali med adventno torto, domačimi piškoti, zimsko belo kavo, cimetovo belo kavo, božičnimi sadnimi in zelenimi čaji, toplim punčem, vročo 
čokolado z medenjaki … V restavraciji pa pripravljajo poseben decembrski meni. Vabljeni v kavarno in restavracijo Brioni, v praznično okrašeno mestno 
jedro – in naj bo december nekaj posebnega!

KUHAN GIN (za en napitek)

• 1,5 dl jabolčnega soka
• 0,5 dl mandarininega soka  

(sveže iztisnjenega)
• 3 rezine svežega ingverja 
• 3 nageljnove žbice
• 1 čajna žlička medu (po želji)
• 0,3 dl gina

Vse sestavine zmešamo skupaj in v kozici segre-
jemo do vročega, vendar ne zavremo. Postreže-
mo v skodelico ali lonček in okrasimo z rezino 
mandarine, lahko tudi z meto.
Praznični nasvet: Kuhan gin je prijetna alter-
nativa kuhanemu vinu, posebno ob zelo mrzlih 
dnevih, ko potrebujete nekaj močnejšega, da 
vas hitro pogreje. Ta okusen zimski napitek si 
lahko pripravimo sami in uživamo ob mrzlih 
decembrskih večerih ali pa povabimo družbo.

• 4 beljaki (sobne temperature) 
• 1 ščep soli
• 250 g sladkorja
• 2 čajni žlički jedilnega škroba
• 1 čajna žlička belega kisa
• 3,5 dl sladke smetane 
• 300 g svežih ali zmrznjenih gozdnih 

sadežev
• 3 jušne žlice sladkorja

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Belja-
ke s soljo stepamo z električnim mešalnikom 
toliko časa, da se začnejo tvoriti čvrsti vrhovi. 
Stepamo dalje in v beljake postopoma po žlicah 
dodajamo sladkor. Na koncu v beljakov sneg 
vmešamo še jedilni škrob in kis. Na pekač, oblo-
žen s papirjem za peko, z žlico oblikujemo kup-
čke premera približno šest centimetrov, belja-
kovo maso na sredini kupčka s hrbtno stranjo 

žlice rahlo pritisnemo, da oblikujemo vdolbino, 
v katero bomo nadevali stepeno smetano. Pe-
kač postavimo v ogreto pečico in temperaturo 
takoj zmanjšamo na 120 stopinj. Pečemo tri-
deset minut in jih pečene pustimo v ugasnjeni 
pečici, da se ohladijo. Zmrznjene gozdne sadeže 
pokuhamo v kozici s sladkorjem in malo vode 
in počakamo, da se ohladijo. Stepemo sladko 
smetano in jo z žlico nadevamo v ohlajene be-
ljakove plošče ter jih polijemo z omako iz goz-
dnih sadežev. 
Praznični nasvet: Beljakove plošče lahko spe-
čete vnaprej in jih imate do dva dni shranjene v 
zaprti posodi. Ko jih potrebujete, jih samo na-
polnite s stepeno sladko smetano in prelijete s 
sadno omako. Tako se rešite zagate s časovno 
stisko, ki jo v prazničnih dneh ne bo manjkalo.
 

LOSOS NA BUČNI 
KREMI Z OMAKO 
PEČENEGA ČESNA 
(za 4 osebe)

• 600 g lososovega fileja
• 1 kg muškatne buče
• 1 dl naravnega pomarančnega soka
• 100 g masla
• 6 strokov česna
• 2 dl belega vina
• 1 dl sladke smetane
• sol, poper, olivno olje

Muškatno bučo olupimo, izdolbemo semena in 
narežemo na kocke, jo dobro posolimo, popo-
pramo ter polijemo z naravnim pomarančnim 
sokom, dodamo stroke česna in vse skupaj 
položimo v pekač ter na 200 stopinjah Celzija 
pečemo od 30 do 45 minut. Ko je pečeno, od-
stranimo stroke česna, ga kuhamo v vinu in 
smetani dobrih 15 minut in zmeljemo, da do-
bimo kremno omako. Pečeno bučo z dodatkom 
masla zmeljemo v mešalniku, da dobimo lepo 
kremo. Lososov file narežemo na štiri dele, ga 
solimo in popramo z obeh strani ter popečeno 
na vročem olivnem olju s kožo navzdol dobrih 
pet minut, nato ga obrnemo in pečemo samo še 
tri minute. Medtem ko file lososa počiva v topli 
ponvi, damo na sredino krožnika bučni poma-
rančni pire, nanj položimo file lososa in okrog 
polijemo malo omake iz pečenega česna ter vse 
skupaj okrasimo še z malo sezonske zelenjave 
(špinača, brokoli, korenje ...).
Praznični nasvet: Lososa priporočamo za pra-
znično večerjo, še zlasti za božično, ko se tra-
dicionalno je riba. Ker je jed pripravljena brez 
glutena, je izredno lahka in ostane zato še nekaj 
prostora za praznične sladkarije.

MINI TORTICE PAVLOVA  (za 8–10 mini tortic)

Nasvet za izlet:
Ogled 
osvetljenega
slapu Šum

Krajevna skupnost Besnica že tradicional-
no organizira ogled slapu Šum v Zgornji 
Besnici in sicer 26.12.2018 od 16.00 do 
19.00 ure. Pot do slapu bo razsvetljena z 
novoletnimi lučkami in baklami. Priporo-
čamo dobro obutev, čelno svetilko ter to-
pla oblačila. Poskrbljeno bo za tople napit-
ke. Pot se prične v Zgornji Besnici, Nova 
vas 40.

Arhitekturni 
sprehod

V Kranju so svoj pečat pustili tudi najvi-
dnejši predstavniki slovenske moderne 
arhitekture 20. stoletja Jože Plečnik, Ivan 
Vurnik in Edvard Ravnikar. Na brezplač-
nem vodenem arhitekturnem ogledu 
boste spoznali njihove umetnine ter vide-
li, kako spretno so jih umestili v starejšo 
arhitekturo Kranja. Bogata pročelja stavb 
se bohotijo mimoidočim, detajli na fasa-
dah pa privabijo poglede. Očarljivost sta-
rega mestnega jedra pritegne tako ljubi-
telje arhitekture kot tiste, ki jih zanimajo 
zgodbe za vrati meščanskih hiš. Odkrijte 
slikovito mestno obzidje, spominski park 
Prešernov gaj, modernejše stavbe in druge 
arhitekturne dosežke. Skozi arhitekturo 
spoznajte zgodovino poznosrednjeveške-
ga obdobja pa vse do 20. stoletja! Zbor je v 
Kranjski hiši 1. decembra ob 11. uri.

KRANJ, 3. - 31. 12. 2018 

www.visitkranj.com

OBČINSKI PRAZNIK IN PRIŽIG LUČI Z LEO SIRK
LOST JAZZ IN KOSTANJEV SEKSTET
ADI SMOLAR
ETNO KONCERTI OB NEDELJAH
KRANJSKI BLUES Z JANEZOM ZMAZKOM
FESTIVAL OKTETOV
IF TRIBUTE TO PINK FLOYD
KLEMEN KLEMEN IN LOKALNI HIP HOPERJI
ORLEKI
BIG BAND - BRATA GRAŠIČ, ALENKA GODEC IN OTO PESTNER
NINA PUŠLAR
ROK’N’BAND
SILVESTROVANJE – MARKO VOZELJ IN MOJSTRI

OTROŠKI PROGRAM
PRAVLJIČNI GOZDIČEK
SPREVOD SV. MIKLAVŽA
TORKI S PREŠERNIM KRANČKOM 
LUČKIN PRAZNIK
BOŽIČEK IN MURAT & JOSE
DEDEK MRAZ IN ROMANA KRAJNČAN

3. 
7.
8.

9.-23. 
14.
15.
21.
22.
26.
27.
28.
29.
31.   

         6.-23. 
5. 

4.-18.
12. 
25.
30.
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Maša Likosar

Brdo pri Kranju – Tradicio-
nalno predadvento srečanje 
in druženje vseh Korakovih 
podpornikov, ki ga pripravi 
Društvo Klub En korak več 
skupaj s Centrom in Zapo-
slitvenim centrom Korak iz 
Kranja, je letos potekalo ne-
koliko drugače, kot smo ga 
bili vajeni. Mateja Korošec, 
direktorica Centra Korak, je 
pojasnila, da obisk iz leta v 
leto narašča, čemur so se 
morali prilagoditi. "Vzdušje 
je bilo tokrat sejemsko, raz-
širili smo prodajni prostor, 
kar je bilo v prid tudi našim 
uporabnikom, ki so želeli 
sodelovati pri prodaji. Izpu-
stili smo osrednjo priredi-
tev, je pa zato tekom popol-
deva potekal pogovor z go-
sti, ki sooblikujejo dnevni 
ritem v Centru Korak, obe-
nem so nas z glasbo in reci-
tali zabavali številni gostje," 
je povedala Koroščeva.
Prostovoljci društva in upo-
rabniki obeh centrov so se 
predstavili z ročnimi izdelki, 
obenem so poskrbeli tudi za 

bogato kulinarično dožive-
tje. "Naši glavni obdelovalni 
materiali so glina, porcelan 
ter les. Veliko pozornost 
usmerimo v nadgradnjo di-
daktičnih igrač, dodamo jim 
poučno noto, ker se zaveda-
mo, kako pomembno je, da 
redno urimo svoje male sive 
celice," je povedala Špela Ja-
kša, strokovna delavka Za-
poslitvenega centra Korak, 
ki opaža, da vse bolj cenimo 
izdelke, ki nastanejo izpod 
rok invalidnih oseb.
Celoten izkupiček dobrodel-
ne prireditve Korakov bazar 
je namenjen delovanju Cen-
tra Korak za osebe po prido-
bljeni možganski poškodbi 
in nagradam uporabnikom, 
del denarja pa bodo porabili 
za obnovo prostorov. "Zbrali 
smo okvirno tri tisoč evrov 
prostovoljnih prispevkov, 
česar smo zelo veseli, in se 
iskreno zahvaljujemo vsem 
obiskovalcem, ki omogočijo 
uporabnikom Centra Korak 
boljše rehabilitacijske mo-
žnosti," je povedala Tanja 
Žumer, predsednica Dru-
štva Klub En korak več.

Sejemsko vzdušje 
Korakovega bazarja

V Kongresnem centru Brdo je potekal enajsti 
Korakov bazar – dobrodelna prireditev, katere 
izkupiček je namenjen uporabnikom in 
zaposlenim v kranjskem Centru Korak.

Korakov bazar vsako leto preseneti z novimi, estetsko 
nadgrajenimi izdelki, ki jih kupci radi podarijo svojim 
najbližjim ob božično-novoletnih praznikih. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Modno revijo so v Domu upokojencev Kranj pred 
nekaj dnevi pripravili drugič na pobudo trgovine Senior. 
»Spomladi smo pripravili prvo modno revijo in zaradi dobre-
ga odziva s strani stanovalcev smo se odločili za ponovitev. 
Kot manekeni se predstavijo stanovalci in zaposleni. Stano-
valci to vzamejo kot zabavo in novo življenjsko izkušnjo, saj 
do sedaj še nihče od sodelujočih ni imel izkušenj z modno 
pisto. Taka prireditev je ena izmed mnogih aktivnosti in pri-
reditev, ki jih organiziramo v domu za dobro počutje stano-
valcev,« je povedala delovna terapevtka v domu Vida Glo-
bočnik. Najstarejši maneken na modni reviji je bil stanova-
lec, ki bo čez devet mesecev praznoval stoti rojstni dan.

Modna revija v kranjskem domu upokojencev

Na nedavni modni reviji so stanovalci in zaposleni 
predstavili zimsko kolekcijo oblačil. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Združenje učiteljev 
in trenerjev smučanja Kranj, 
ki združuje 214 članov, je 
tudi letos nadaljevalo tradi-
cijo Kranja kot sejemskega 
mesta. Organizirali so na-
mreč že 44. Kranjski zim-

skošportni sejem, ki je sredi 
tega meseca potekal v Mer-
cator centru Kranj Primsko-
vo. Tako kot zadnjih deset 
let je potekal v kletnih pro-
storih, za novo odlično orga-
nizacijo pa je skrbelo več kot 
sto članov."Opreme je bilo 
letos nekoliko manj kot pre-

tekla leta, odstotek prodaje 
pa je bil podoben. Sprejetih 
je bilo 4850, prodanih pa 
62,9 odstotka artiklov. Smu-
či je bilo sprejetih 1790 in 
prodanih 63 odstotkov. 
Sprejetih je bilo 1503 parov 
smučarskih čevljev, proda-
nih pa 1038 parov. Največjo 

prodajo je dosegla tekaška 
oprema – prodane je je bilo 
kar 75 odstotkov," je v ime-
nu organizatorjev pojasnil 
Brane Miklavčič in dodal, da 
so tudi letos opremo, ki ni 
bila prodana, namenili hu-
manitarnim organizacijam 
in šolam.

Sejem je bil uvod v zimo
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Igor Kavčič

Kranj – Doslej je bil 15. 
december v Kranju bolj kot 
ne običajen dan. S snegom 
ali brez njega, pod ničlo ali 
nad njo smo se v prednovo-
letnem času lahko poveselili 
ob „štantu“ v starem mest-
nem jedru in ob tem prislu-
hnili muziki ali drugemu 
razvedrilu. Ta decembrska 
sobota bo letos drugačna, 
saj bo na odru med cerkvijo 
sv. Kancijana in Petrčkovo 
hišo od 19. ure naprej pev-
sko zelo živahno.
Pred leti smo v mestu že 
imeli Festival oktetov Kranj, 
a je ta po nekaj izvedbah 
zamrl. Zato so pevci v 
Gorenjskem oktetu, ki pod 
tem imenom uspešno delu-
je že peto leto, prišli na idejo 
obuditi srečanje malih 
vokalnih skupin. „Takega 
petja na Gorenjskem manj-
ka, še posebej pa srečanj 
tovrstnih sestavov. Ostale 
regije po Sloveniji so na tem 
področju bolj dejavne, in ko 
naš oktet vabijo prijateljski 
sestavi na podobna srečanja, 
jim mi težko vrnemo pova-
bila,“ pojasnjuje predsednik 
okteta in njegov 2. tenor 
Martin Kovačič, basist Boš-
tjan Jordan pa dodaja, da 
imajo vseskozi tudi željo 
poslušalske užitke, ki jih 
ponujajo male vokalne sku-
pine, vrniti tako njihovi kot 
tudi širši kranjski publiki.
Ob podpori državnega JSKD 
in Zavoda za turizem in kul-
turo Kranj, ki jih je vključil v 
del prireditev Veselega 
decembra, so se kranjski pev-
ci odločili organizirati prvi 
festival Slišal sem peti. 

Gorenjski oktet sodeluje z 
več malimi vokalnimi sestavi 
po Sloveniji, zato so vabila na 
srečanje poslali vsaj ducatu 
izbranih vokalnih skupin. 
„Njihov skupni imenovalec 
je, da se prav vsi odlikujejo po 
svoji kvaliteti in so tudi obi-
čajno na različnih tekmovan-
jih dobitniki nagrad in priz-
nanj za najvišje uvrstitve. 
Lahko rečem, da je bil odziv 
presenetljivo dober, saj je kar 
sedem sestavov potrdilo nas-
top,“ o izboru nastopajočih 
pripoveduje Jordan.
Poleg domačega Gorenjskega 
okteta, ki ta čas s pevcem 
manj deluje v sestavi: Martin 
Kovačič (prvi tenor), Marko 
Sušnik (drugi tenor), umetni-
ški vodja sestava Aleš Leben 

(drugi tenor), Andres Jose 
Arnšek (bariton), Tomaž 
Debeljak (bariton), Job Tišler 
(bas) in Boštjan Jordan (bas), 
bodo nastopili še: Oktet 
Simon Gregorčič, Kobarid, 
Oktet Quercus, Goriška brda, 
Vokalna skupina Vilinke, 
Boštanj, Oktet Jurij Dalma-
tin, Boštanj, Oktet Suha, 
Suha / Neuhaus na avstrij-
skem Koroškem, Ženska 
vokalna skupina Lipa, Litija, 
in Kvintet Vintgar, Blejska 
Dobrava.
Na vprašanje, kakšne progra-
me naj bi pripravili pevci za 
tokratni nastop, sta sogovor-
nika izrazila željo, da ima 
vsaj ena izmed izbranih pes-
mi božični in prednovoletni 
značaj, pa tudi sicer naj bi 

bile pesmi času primerno 
čim bolj poslušljive in zabav-
ne za ljudi. Vsak od sestavov 
bo izvedel tri skladbe. Kranj-
čani bodo predstavili pesmi 
Božično drevo (Aleksander 
Mežek/Andrej Makor), Zve-
zde na nebu žare (Slavko 
Avsenik in Vilko Ovsenik, 
besedilo Elza Budau) in Hel-
lo Mary Lou (Gene Pitney/
David Wright), sicer pa 
bomo slišali od ljudskih pes-
mi do popevk in božičnih 
napevov. „Naš mini festival 
bo vsekakor poživel decem-
brski utrip v mestu in prepri-
čan sem, da bomo pritegnili 
marsikaterega mimoidoče-
ga, da postane ob 'Petrčko-
vem odru' in nam prisluh-
ne,“ je dejal Martin Kovačič.

Sem slišal peti v Kranju
Gorenjski oktet v decembru pripravlja pevsko srečanje z naslovom Sem slišal peti. Nastopilo bo osem 
malih vokalnih sestavov z različnih koncev Slovenije in zamejstva.

V teh hladnih dneh nas bodo s pesmijo najprej v mislih, 15. decembra pa v živo z odra 
ogrevali pevci Gorenjskega okteta in še sedem malih vokalnih skupin iz Slovenije in 
zamejstva. / Foto: Luka Dakskobler

Maša Likosar

Kranj – Pobudo o sodelova-
nju med Gimnazijo France-
ta Prešerna in FURS, FU 
Kranj, je podal Finančni 
urad Kranj. FURS želi mla-
de izobraziti o svojem delo-
vanju, pomembnosti davčne 
politike, za kaj se nameni 
davkoplačevalski denar in 
jih ozavestiti, da ne smemo 
podpirati sive ekonomije. V 
ta namen so dijakom pripra-
vili tudi predavanje, ti pa so 
jim povrnili z likovnimi deli, 
ki so jih razstavili v njihovih 
prostorih.
Na razstavi so predstavlje-
na dela – tri slike in en 
likovni objekt –, ki posne-
majo kubistični način slika-

nja in simbolizirajo obraze. 
Slike so nastale v tehniki 
pastela, likovni objekt pa v 

tempera tehniki na karton. 
Dijaki so se poskušali bar-
vno in oblikovno približati 

nemirnemu svetu kubistič-
nih ustvarjalcev in njihove-
mu pogledu na realnost. 
Ob tem pa so morali svoj 
pogled na to umetnost na 
koncu tudi ubesediti z raz-
lago svojega likovnega dela. 
Mentorica Irena Koncut 
Marolt pojasni, da je poz-
navanje moderne likovne 
umetnosti za dijake svoje-
vrsten izziv. “Po eni strani 
jo doživljajo kot zahtevno, 
saj mnogokrat s svojim 
odmikom od verizma pred-
stavlja še posebej trd oreh, 
po drugi strani pa so do nje 
nemalokrat tudi precej kri-
tični,” pojasni Koncut 
Maroltova.
Odprtja razstave Premikajo-
či obrazi sta se udeležili tudi 
Mirjam Bizjak, ravnateljica 
Gimnazije Franceta Prešer-
na, in Julijana Povše, direk-
torica Finančnega urada 
Kranj, ki je dejala, da so dav-
ki in kultura zelo povezani, 
saj ne šolstva ne kulture na 
tako visokem nivoju brez 
pobranih dajatev, za katere 
skrbi FURS, ne bi bilo.

Premikajoči obrazi
V prostorih Finančnega urada Kranj so odprli peto razstavo likovnih del 
dijakov Gimnazije Franceta Prešerna z naslovom Premikajoči obrazi. Na 
ogled bo eno leto.

Dijaki, ki so ustvarili likovna dela, skupaj z mentoricama 
Ireno Koncut Marolt in Natalijo Majes ter ravnateljico 
Gimnazije Franceta Prešerna Mirjam Bizjak / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Njegov pobudnik in 
vseh sedemnajst let povezo-
valec organizacijskih in pro-
dukcijskih niti profesor Pri-
mož Zevnik ga je poimeno-
val Zadnje potovanje domov. 
Kot je povedal, bo vsako leto 
težko pričakovani koncert 
zadnji v nizu razprodanih 
koncertov v Gallusovi dvora-
ni Cankarjevega doma – 
zadnji v obliki, kot ga pozna 
številna publika doma in po 
svetu. Zevnik je namreč pro-
dukcijo tega enkratnega 
glasbenega dogodka vezal 
na mandat Franca Rozma-
na, ki se v naslednjem šol-
skem letu poslavlja z mesta 
ravnatelja Gimnazije Kranj. 
Letos se bo velikemu simfo-
ničnemu orkestru, Dekliš-
kemu pevskemu zboru in 
Mešanemu mladinskemu 
zboru Gimnazije Kranj pri-
družil še Moški zbor Canto-
res Carniolis, nastopili pa 
bodo tudi že v preteklih 
letih prepoznavni solisti. Za 
slovo bomo slišali enega 
vrhuncev svetovne klasične 
glasbe, Simfonijo št. 9 v 
e-molu Iz novega sveta skla-
datelja Antonína Dvořáka. 
Dvojni koncert za violino in 
violončelo je napisal dolgo-
letni dirigent orkestra, skla-
datelj Nejc Bečan posebej 
za solista Marušo in Matja-
ža Bogataja. Oba sta v teh 
letih postala vrhunska pro-

fesionalna glasbenika, nju-
ni glasbeni začetki pa sega-
jo v prva leta simfoničnega 
orkestra. Tretja posebna 
gostja večera bo odlična 
sopranistka Ernestina Jošt, 
ki je zaznamovala zadnja 
leta orkestra in zborov. Sku-
paj z Združenimi zbori 
Gimnazije Kranj in Velikim 
simfoničnim orkestrom bo 
pela nekaj najlepših melo-
dij iz zakladnice slovenske, 
češke in valižanske glasbe. 
Za intermezzo bo sledil 
predah v obliki dekadentne-
ga kabareta nemškega svin-
ga iz operet in napevov tri-
desetih let prejšnjega stole-
tja, ki jih je za orkester, 
združene zbore in soliste 
aranžiral skladatelj prof. 
Jaka Pucihar. Za dodatek 
bomo slišali še funky prire-
dbo Anje Rupel Lep je dan v 
priredbi Nejca Bečana. Na 
koncertu bo sodelovalo več 
kot dvesto glasbenikov in 
pevcev. Orkester je sestav-
ljen iz zdajšnjih in nekdan-
jih dijakov Gimnazije Kranj 
ter študentov glasbe iz raz-
ličnih glasbenih akademij 
po svetu in pri nas. Umetni-
ški vodja orkestra je tudi 
tokrat Nejc Bečan, zborov 
pa Erik Šmid. Na voljo so 
vstopnice treh kategorij, po 
ceni 25, 20 in 15 evrov. 
Vstopnice so naprodaj na 
Blagajni Cankarjevega 
doma in na Petrolovih ben-
cinskih servisih.

Poslovilni koncert 
Gimnazije Kranj

V ponedeljek, 17. decembra, ob 20. uri bo v 
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani 
poslovilni Veliki božični koncert Gimnazije Kranj.

CVETLIČARNA LOKVANJ
Zavod za turizem 

Preddvor

Sobota, 1. 12. 2018, Župnišče Preddvor, od 9. do 15. ure
ORATORIJSKI DAN:  

IZDELAVA VELIKEGA ADVENTNEGA VENCA

Petek, 7. 12. 2018, Kulturni dom Preddvor, ob 19.30 uri
MONOKOMEDIJA: PROFESOR KUZMAN MLAJŠI

Sobota, 15. 12. 2018, Dvorski trg, od 14. do 18. ure
ADVENTNI SEJEM

Sobota, 15. 12. 2018, cerkev Sv. Petra, ob 19. uri
JAZZVA: KONCERT A CAPPELLA

Nedelja, 16. 12. 2018, Kulturni dom Preddvor, ob 16. uri
LUTKOVNA PREDSTAVA PRINCESKA NA ZRNU  

GRAHA Z OBISKOM DEDKA MRAZA

Sobota, 22. 12. 2018, TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
BOŽIČNI ŽIV ŽAV: BOŽIČNA DELAVNICA

Torek, 25. 12. 2018, jezero Črnava, ob 16. uri
POTOP BOŽIČNEGA DREVESCA

Sreda, 26. 12. 2018, jezero Črnava, ob 14.30 uri
TEK BOŽIČKOV

Sreda, 26. 12. 2018,  Kulturni dom Preddvor, ob 18. uri
BOŽIČNA IGRA

Sobota, 29. 12. 2018,  TIC Preddvor, od 10. do 11. ure
NOVOLETNI ŽIV ŽAV: NOVOLETNA DELAVNICA

Ponedeljek, 31. 12. 2018
SILVESTROVANJE

Okrepčevalnica Rožmarin, Možjanca; Hudičev boršt na Zaplati; 
Planinska koča na Sv. Jakobu; Hotel Alma Z
av
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na vsa PVC 
okna in vrata
samo 14. decembra

Kranj – Kranjski mestni svetniki so na oktobrski seji sprejeli 
Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni ob-
čini Kranj. Z njim so določil Komunalo Kranj, javno podjetje, 
d. o. o., za izvajalca obvezne občinske gospodarske javne 
službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini 
Kranj. Kot je znano, Komunala Kranj upravlja dve pokopali-
šči: Mestno pokopališče Kranj in pokopališče Bitnje. Kot 
pojasnjujejo odgovorni, skladno z določili Zakona o pogreb-
ni in pokopališki dejavnosti pogrebna dejavnost obsega za-
gotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska 
gospodarska javna služba ter prevoz, pripravo in upepelitev 
pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. 

Komunala Kranj je dežurna pogrebna služba

Igor Kavčič

Kranj – Mnogi Kranjčani ste 
bili v preteklih letih v ta-
kšnih in drugačnih delegaci-
jah na obisku v katerem od s 
Kranjem pobratenih mest 
kot športniki, folkloristi, 
pevci, gospodarstveniki, 
odličnjaki, mladinci … Za-
gotovo vsaj poznate koga, ki 
je potoval v La Ciotat, Old-
ham, Rivoli, Bitolo, Novi 
Sad, Hercegnovi ... Kranj se 
je začel z evropskimi mesti 
povezovati ter z njimi skle-
pati sporazume o pobrate-
nju ob koncu petdesetih let 
prejšnjega stoletja, ko sta 
občini Kranj in La Ciotat na 
francoski Azurni obali leta 
1958 podpisali prvi spora-
zum.
Zgodovinar Ivan Smiljanić 
je predavanje začel s pogle-
dom v preteklost. Pobratena 
oziroma sestrska mesta so 
oblika uradnih socialnih 
sporazumov, ko se povežeta 
dve mesti, pokrajini, okrož-
ji. Prva taka vez je bila vzpo-
stavljena že leta 836 med 
mestoma Paderborn v Nem-
čiji in Le Mans v Franciji, 
takrat med dvema škofijama 
v okviru skupne frankovske 
države. „Po drugi svetovni 
vojni se je uveljavil koncept 
povezovanja med mesti in s 
tem spodbujanja sodelova-
nja različnih kultur, s tem 
pa tudi umirjanja sovraštva 
med narodi. Razdalja med 
mesti ni pomenila veliko, v 
ospredje so pri tem prihaja-
le podobnosti med njimi, od 
števila prebivalstva do indu-
strijskih panog,“ je povedal 
Smiljanić in ob tem podal 
zanimivo sorodnost, ki je 
povezala škotsko mesto Dull 
in mesto Boring v ZDA – 

imeni mest sta v angleščini 
namreč sopomenki za dol-
gočasnost.
Kranj se je s konceptom po-
bratenih mest prvič srečal 
pred šestdesetimi leti. V 
Kranju je leta 1956 gostova-
lo dvajset francoskih župa-
nov, pripadnikov socialistič-
ne stranke. Mesto jim je bilo 
všeč in že dve leti kasneje je 
prišlo do prvih uradnih sti-
kov. S slovenske strani sta 
jih spodbudila profesor Vik-
tor Jesenik in župan Vinko 
Hafner, 14. julija pa so po-
bratenje podpisali z gosjim 
peresom na pergamentni 
papir. Sprva so v Francijo šli 
na letovanje mladi. Tja so v 
naslednjih letih odhajali 
pevci, nogometaši, pevski 
zbor, godalni orkester, Go-
renjski muzej je postavil 
razstavo … O srečanjih je ve-
liko pisal Gorenjski glas, ka-

terega starejši letniki so bili 
Ivanu Smiljaniću eden po-
membnih virov pri razisko-
vanju. To pobratenje ima 
vse do danes najmočnejšo 
tradicijo – julija 2004 so po 
La Ciotatu poimenovali tudi 
park ob Bleiweisovi cesti. 
Naslednje mesto za pobrate-
nje je bil Amberg na Bavar-
skem in nato angleški Old-
ham. S slednjim so vsa leta 
potekale redne izmenjave 
skupin, leta 1967 pa so eno 
od ulic v mestu poimenovali 
Oldhamska cesta. V šestde-
setih letih so se potem zvr-
stila pobratenja z mesti v 
nekdanjih jugoslovanskih 
republikah, Puljem, Banja-
luko, Zemunom, Hercegno-
vim, Bitolo in Osijekom. Ni 
naključje, da je iz vsake re-
publike bilo po eno mesto. 
V sedemdesetih letih so po-
budo za pobratenje s Kra-

njem dali v italijanskem me-
stu Rivoli – zaradi podobne 
velikosti, gospodarskih de-
javnosti, pa tudi lokalna 
oblast v tem mestu je bila 
takrat socialistična. Sledila 
so mesta Kotor Varoš, Sen-
ta, v osemdesetih letih pa 
tudi Železna Kapla. Po pet-
najstletnem premoru so 
nova pobratenja prišla v no-
vem tisočletju z mesti Gro-
žnjan, Novi Sad, Užice in 
Kočani ter pred desetimi leti 
še z Beljakom in nekaj let 
zatem z Doberdobom. Za-
dnje pobratenje je Mestna 
občina Kranj sklenila leta 
2015 s predmestjem turške-
ga Carigrada, imenovanim 
Buyuksehir.
„Da bi Kranj tudi javno za-
beležil prijateljske vezi z 
dvajsetimi mesti, so pred 
petimi leti na občini prišli 
na idejo, da bi postavili po-
sebno znamenje. Na dve 
ulični svetilki na Sloven-
skem trgu so postavili sme-
rokaze z oddaljenostjo do 
pobratenih mest, a je bilo 
precej kritik, da ti ne sodita 
na trg. Kasneje so ju presta-
vili v park La Ciotat, kjer sta 
še danes,“ pojasnjuje Smi-
ljanić in omenja tudi stike z 
mesti, ki se niso razvili v po-
bratenja, kot so Trst, Celo-
vec, Singen, Torino, Firen-
ce, Stuttgart, Krnjak, Niš, 
Slavonski Brod … Kot zani-
mivost je ob zaključku pred-
stavil še zanimivo sodelova-
nje iz šestdesetih let, ko je 
takratni pevski zbor France 
Prešeren sodeloval z zbo-
rom Inter nos iz mesta Val-
kenburg na Nizozemskem. 
Sad zborovskega prijatelj-
stva je tudi kamnita vaza za 
cvetje, ki je še danes v upo-
rabi v parku La Ciotat. 

Bratje in sestre Kranja
Ste vedeli, da je mesto Kranj pobrateno ali v kakšni drugačni prijateljski različici povezano z več kot 
dvajsetimi mesti po Evropi? Zgodovinar Ivan Smiljanić je o tem predaval v Mestni knjižnici Kranj.

O dvajsetih s Kranjem pobratenih mestih in razdaljah do 
njih, se poučimo ob kažipotih v parku La Ciotat. 

Alenka Brun

Hotemaže, Kranj – Najprej je 
na predstavitev novega dela 
avtor povabil v Kruhkerijo 
Gorjanc v Hotemaže, kjer je 
dogodek povezoval igralec 
Boštjan Sever, ki je priso-
tnim prebral tudi odlomek iz 
knjige. Votanove hčerke pa 
so v nadaljevanju s Kukavico 
obiskale tudi Kranj.
Nekateri menijo, da je naj-
novejše delo Kranjčana To-
maža Kukovice znanstveno-
fantastični roman s krimi-
nalnimi primesmi; spet dru-
gi, da je na meji med znan-
stveno fantastiko in realno-
stjo. Morda pa je vse skupaj 
praksa zarote? Tudi takšno 
vprašanje se je pojavilo na 
eni od predstavitev. 

Kukovica v Votanovih hčer-
kah odpira bralcu pot v svet, 
ki ga vsi zanikajo. V svet, ki 
ga skoraj nihče uradno noče 
priznati. Toda neobstoječi 
svet, svet največjih ezoterič-
nih resnic, ki se vrti okoli 
izjemno skrivnostne in lepe 
Marije Orsitsch, jemlje dih 
še tako nejevernemu bralcu. 
Vaški posebnež Martin 
Hren, ki je bil vse svoje ži-
vljenje predmet posmeha v 
domačem kraju, nepričako-
vano umre. Smrt človeka, ki 
so se ga domala vsi vaščani 
praviloma izogibali, pa vne-
se v podeželsko vasico silovi-
to in nepričakovano dinami-
ko dogodkov. Truplo nepo-
membnega pokojnika kar 
naenkrat postane izjemno 
pomembno ...

Votanove hčerke
Tomaž Kukovica, filozof, sociolog kulture in 
pisatelj, je po treh romanih predstavil četrtega: 
roman z naslovom Votanove hčerke.

Četrti roman Tomaža Kukovice nosi naslov Votanove hčerke.

Stražišče – V prvem tednu decembra Stražišče zaživi s kul-
turnim tednom. Letos se obeta že 31. izvedba. "To je lepa in 
dolga tradicija negovanja kulture v Stražišču, ki so jo Straša-
ni vzeli za svojo. Vsak večer v tednu pomeni zanimiv glas-
beni, pevski, plesni ali gledališki dogodek, ki nas povezuje," 
pravi predsednik Krajevne skupnosti Stražišče Jure Šprajc in 
dodaja, da bo letošnji kulturni teden potekal od ponedeljka, 
3. decembra, do sobote, 8. decembra. 

Stražiški kulturni teden
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Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj  
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si 

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

 

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE 

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

	Ponedeljek, 3. 12. 2018, 8.30–9.30 
  Dobimo se na kavi. Poklepetajmo ob kavi, čaju in piškotih. Obiskal 

nas bo skriti gost. 

	Ponedeljek, 3. 12. 2018, 8.30–10.30 
  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. 

	Ponedeljek, 3. 12. 2018, 9.30–11.00
 Čebele in čebelarjenje. Delavnica o čebelah in čebelarjenju. 

	Ponedeljek, 3. 12. 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, 3. 12. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz matematike, 

fizike in drugih predmetov za osnovno šolo. Obvezne prijave. 

	Ponedeljek, 3. 12. 2018, 17.00–18.30  
  Potopisno predavanje: Kazahstan. Študent in popotnik Rok Škrlep 

vam bo preko potopisa razkril, kako si z malo denarja ogledati svet in 
doživeti veliko novega. 

	Ponedeljek, 3. 12. 2018, 18.00–19.30  
  Kvačkanje za vse generacije. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje 

pomirja in osvobaja duha. Prinesite kvačko in garn 3,5 Marinka. 

	Ponedeljek, 3. 12. 2018, 18.00–20.00  
  Delavnice za mladostnike. Namenjena mladostnikom nad 12 let. 

Obetajo se ustvarjalne delavnice, zanimive debate, prijetno druženje 
z vrstniki ter pogovori za boljšo samopodobo, ozaveščanje na 
področju nedovoljenih substanc, razvijanje domišljije in krepitev 
samozavesti. 

	Ponedeljek, 3. 12. 2018, 18.00–19.30  
  ,,VAJE dihaj''. Skupinska vadba z Brigitto, kjer odpravljamo plitko 

dihanje in se naučimo sproščanja posledic stresa. 

	Torek, 4. 12. 2018, 10.30–12.00  
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju težav z uporabo računalnikov ter telefonov. 

	Torek, 4. 12. 2018, 17.00–18.30  
  Po poti nastanka slike Marija Pomagaj z Brezij: od kavarne Layer 

do stolpa na Pungartu. Sprehodili se bomo do Layerjeve hiše, si 
ogledali njeno notranjost. Na zunanjih pročeljih bomo opazili freske 
z nam znanimi osebami. Pot bomo nadaljevali še do območja 
Pungart, kjer je bil slikar nekaj časa zaprt. Zbor pred kranjskim 
vodnjakom na Glavne trgu. Vodi Janko Zupan. 

	Torek, 4. 12. 2018, 17.00–18.00  
  Vesele urice – NEMŠČINA. Si želite konverzacijo v nemščini na 

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice 
NEMŠČINE. 

	Sreda, 5. 12. 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, 5. 12. 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. 

	Sreda, 5. 12. 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. 

	Sreda, 5. 12. 2018, 18.00–19.30  
  Predavanje: Človek kot večdimenzionalno bitje – 8. del. 

Ezoterični pogled na nevidne dele našega celotnega bitja. Kaj se 
skriva na ravneh, ki so očem nevidne, in kaj se dogaja na njih v toku 
življenja in po njem. Predava Zoran Železnikar. 

	Četrtek, 6. 12. 2018, 10.00–12.30  
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in 
drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter 
predvsem zabavno in koristno preživljamo prosti čas. 

	Četrtek, 6. 12. 2018, 17.00–18.30  
  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. Svojci lahko s seboj 
pripeljejo osebe z demenco. 

	Četrtek, 6. 12. 2018, 17.00–18.00  
  Vesele urice – ITALIJANŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku 

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

	Petek, 7. 12. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz angleščine, 

nemščine in drugih predmetov za osnovno šolo. 

	Petek, 7. 12. 2018, 17.00–19.30  
 TAROK – družabni večer. Družabni večer ob igri taroka. 

	Petek, 7. 12. 2018, 17.00–19.00  
  Filmski večer: francosko-belgijski film L'économie du couple oz. 

After Love iz leta 2016L. Govor: francoski; podnapisi: slovenski; 
režiser: Joachim Lafosse; dolžina: 100 minut; stil: drama. Po 15 letih 
zakona se par z dvema majhnima otrokoma ločuje. Dokler si mož ne 
najde novega bivališča, sta zakonca pred ločitvijo prisiljena živeti 
skupaj v isti hiši. Prav tako pa se morata dogovoriti, kako bosta 
razdelila skupno premoženje, na kakšen način bosta vzgajala svoja 
otroka in kako si bosta delila skrbništvo nad dvema deklicama. 
Prijave obvezne zaradi omejitve na šest udeležencev. 

	Petek, 7. 12. 2018, 17.30–19.30  
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

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

	Petek, 7. 12. 2018, 17.30–19.30  
  Predavanje o astrologiji – Leto 2019. Kaj nas čaka v Merkurjevem 

letu? Odgovori na konkretna vprašanja. Z vami bo astrolog Tadej 
Šink. 

	Ponedeljek, 10. 12. 2018, 8.30–10.30  
  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. 

	Ponedeljek, 10. 12. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz matematike, 

fizike in drugih predmetov za osnovno šolo. Obvezne prijave. 

	Ponedeljek, 10. 12. 2018, 17.30–18.30  
  Numerologija. Napoved je na podlagi vaših osebnih rojstnih 

podatkov. Obvezne prijava zaradi omejenega števila udeležencev. 

	Ponedeljek, 10. 12. 2018, 18.00–19.30  
  Šah. Obvladate kraljevsko igro? Želite obnoviti svoje znanje ali pa 

začeti od začetka? Šah za vse. Vabljeni. 

	Ponedeljek, 10. 12. 2018, 18.00–19.30  
  Čebele in čebelarjenje. Predavanje in delavnica o čebelah in 

čebelarjenju. 

	Torek, 11. 12. 2018, 17.00–18.30  
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju težav z uporabo računalnikov ter telefonov. 

	Torek, 11. 12. 2018, 17.00–20.00  
  Predavanje: V tebi je moč. Zakaj je v naših življenjih toliko stresa, 

nenehne utrujenosti in odtujenosti ter podobnih situacij, ki se 
neprestano ponavljajo? Ali lahko to spremenimo in kako, so 
vprašanja, s katerimi se srečujemo prav vsi, odrasli in mladostniki.  
Na predavanju V tebi je moč Nevenka Kamenik, politologinja in 
terapevtka za celostni osebni in duhovni razvoj, ne bo delila 
nasvetov, kako živeti, temveč nas bo seznanila z orodji, s katerimi se 
lahko naučimo obvladati sebe, da pridobimo nazaj svojo moč. 

	Torek, 11. 12. 2018, 17.30–19.30  
  Starševstvo – ni panike! –  otroci. BITI STARŠ JE POSLANSTVO. 

Pomoč in podpora staršem pri vzgoji. Hkrati bodo potekale 
družabne, ustvarjalne igre za otroke. 

	Torek, 11. 12. 2018, 18.00–19.00  
  Vesele urice: Esperanto. Esperánto je mednarodni planski pomožni 

sporazumevalni jezik. 26. julija 1887 je poljski okulist judovskega 
rodu L. L. Zamenhof objavil prvi učbenik esperanta in se podpisal s 
psevdonimom Dr. Esperanto (v prevodu "upajoči doktor"). Vabljeni 
na pogovor v esperantu. 

	Sreda, 12. 12. 2018, 17.00–18.00  
 Jezikam slovensko 

	Sreda, 12. 12. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko  

	Sreda, 12. 12. 2018, 18.15–19.45  
  Gobe in gobarjenje. Konjiček in rekreacija, utrdite svoje znanje na 

predavanju o gobah. Predaval bo Bojan Arzenšek, gobar, amaterski 
mikolog z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju gobarstva, 
soavtor dveh slovenskih knjig. 

	Četrtek, 13. 12. 2018, 10.00–12.30  
 Medkulturno v Kranju  

	Četrtek, 13. 12. 2018, 14.00–17.00  
  Brezplačno osebno svetovanje – Bachove esence. Svetovanje vodi 

Tannja Yrska. 

	Četrtek, 13. 12. 2018, 17.00–18.30  
  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. Svojci lahko s seboj 
pripeljejo osebe z demenco. 

	Četrtek, 13. 12. 2018, 17.00–18.30  
  Družinska delavnica brainobrain. Delavnica je namenjena 

otrokom od 4. do 14. leta in njihovim staršem. Kaj bomo delali? Učili 
se bomo računati na abakus, spoprijeli se bomo z miselnimi izzivi 
(hodili po labirintu, premetavali črke, iskali skrite besede in na druge 
načine kravžljali možgančke), gradili piramido ter za konec izdelali 
praktično igračo. 

	Četrtek, 13. 12. 2018, 17.30–19.00  
  Predavanje: Skrivnosti vzgoje uspešnih otrok. Razbremenite se in 

vzgojite uspešne in odgovorne otroke. Pod okriljem Akademije 
Olimpijcev predava mentorica in profesorica Martina Omerzel. 

	Četrtek, 13. 12. 2018, 18.00–20.00  
  Maketarske delavnice. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

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

	Petek, 14. 12. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz angleščine, 

nemščine in drugih predmetov za osnovno šolo. 

	Petek, 14. 12. 2018, 18.00–19.00  
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju Bruna 

Gröninga. Uvodno informativno predavanje – Pomoči in izcelitve po 
duhovni poti s pomočjo učenja Bruna Gröninga. Predavanje izvaja 
Krog prijateljev Bruna Gröninga. 

	Ponedeljek, 17. 12. 2018, 8.30–10.30  
  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. 

	Ponedeljek, 17. 12. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz matematike, 

fizike in drugih predmetov za osnovno šolo. Obvezne prijave. 

	Ponedeljek, 17. 12. 2018, 17.00–18.00  
 Vesele urice – FRANCOŠČINA  

	Ponedeljek, 17. 12. 2018, 17.30–19.00  
  Kako se išče novo glasbo. Strategije in načini iskanja zaželene 

glasbe na internetu. 

	Ponedeljek, 17. 12. 2018, 17.30–19.00  
  Predavanje: Pravna pomoč na socialnem področju. Predstavitev 

pravice do denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne 
pomoči, dodatek za pomoč in postrežbo, pravica do družinskega 
pomočnika ter varstveni dodatek – o pridobitvi teh pravic in 
posledicah. 

	Ponedeljek, 17. 12. 2018, 18.00–19.30  
  Kvačkanje za vse generacije. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje 

pomirja in osvobaja duha. Prinesite kvačko in garn 3,5 Marinka. 

	Ponedeljek, 17. 12. 2018, 18.00–19.30  
  Miselne igre. Različne igre in vaje za razvoj in ohranjanje kognitivnih 

sposobnosti 

	Torek, 18. 12. 2018, 10.30–11.30  
 Vesele urice – NEMŠČINA  

	Torek, 18. 12. 2018, 17.00–19.00  
  Kulinarično popoldne. Mesili, valjali, oblikovali, rezali, sekljali in 

kuhali bomo ter se veselili dobrot. 

	Torek, 18. 12. 2018, 18.00–19.00  
 Vesele urice – ANGLEŠČINA  

	Sreda, 19. 12. 2018, 17.00–18.30 
  Mamice za mamice. Povezani v različnosti. 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. 

	Sreda, 19. 12. 2018, 17.00–18.00 
 Vesele urice – RUŠČINA  

	Sreda, 19. 12. 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.

	Sreda, 19. 12. 2018, 18.00–19.30 
  To delam zase – samopodobe in ego. Pogovarjali se bomo o tem, 

kaj je ego, kako vidimo sami sebe, kako doživljamo in občutimo ego 
sogovornika. Pustimo egu, da nam vlada? Kdaj se ga zavemo? 
Mnogim bi bili všeč, če se ne bi trudili biti všeč vsem ... Teorije iz 
knjig bomo zamenjali za življenje. Carpe diem! 

	Sreda, 19. 12. 2018, 18.00–20.00  
  Odprta skupina za samopomoč. Skupino vodi Slovensko društvo 

Hospic. Namenjena je druženju, medsebojni podpori, srečevanju 
žalujočih in priložnosti za pogovor in izmenjavo izkušenj. 

	Sreda, 19. 12. 2018, 18.00–19.00  
 Razumem, znam slovensko  

	Četrtek, 20. 12. 2018, 10.00–12.30  
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko, orientalsko in 
drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter 
predvsem zabavno in koristno preživljamo prosti čas. 

	Četrtek, 20. 12. 2018, 11.30–12.30  
 Vesele urice – ITALIJANŠČINA  

	Četrtek, 20. 12. 2018, 17.00–19.00  
 Namizni tenis – turnir. Igranje namiznega tenisa. 

	Četrtek, 20. 12. 2018, 17.00–18.30  
  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. Svojci lahko s seboj 
pripeljejo osebe z demenco. 

	Četrtek, 20. 12. 2018, 17.00–18.30  
  Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Šivalne stroje 

priskrbimo mi. Zaradi omejenega števila so obvezne predhodne 
prijave na tel. 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si. 

	Petek, 21. 12. 2018, 14.00–17.00  
  Individualna učna pomoč. Brezplačne inštrukcije iz angleščine, 

nemščine in drugih predmetov za osnovno šolo. 

	Petek, 21. 12. 2018, 17.00–19.30  
 TAROK – družabni večer. Družabni večer ob igri taroka. 

	Petek, 21. 12. 2018, 17.00–18.30  
  Predavanje: Miselni in duhovni svet starih kultur. Nebesa in pekel 

v različnih duhovnih tradicijah starega in novega sveta. Predava 
Marko Ogris, filozof in sociolog kulture. 

	Petek, 21. 12. 2018, 17.30–19.30  
 Petje ljudskih pesmi  

	Petek, 21. 12. 2018, 18.00–19.30  
  Družabni večer: tombola. Izvaja MD Z roko v roki. Vabljeni na 

zabave, smeha in veselja poln dogodek. Dodatni čar pa mu dajejo 
tudi lepe, simbolične, nagrade. 

	Četrtek, 27. 12. 2018, 10.00–12.30  
 Medkulturno v Kranju  

	Četrtek, 27. 12. 2018, 18.00–20.00  
 Maketarske delavnice 

	27.12. in 28.12. 2018, 8.00–16.00
  Počitniške aktivnosti za otroke 
  Vsak dan sprejmemo do 30 otrok. Obvezne prijave na  

tel. 041/724-134 ali na e-mail  mck-prijava&luniverza.si 
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Kranj – Ekipo mladih kranj-
skih orlov je sestavljalo dvaj-
set otrok, rojenih v letih 
2006, 2007 in 2008. Z nji-
mi sta bila čez lužo tudi dva 
trenerja in spremljevalca.
V tednu dni so si ogledali 
več treningov domačega 
NHL-moštva Los Angeles 
Kings in njihovo dvorano za 
trening s tremi ledenimi 
ploskvami, seveda pa so se 
družili tudi z našim hokej-
skim asom Anžetom Kopi-
tarjem. "Všeč mi je bilo, ko 
smo se srečali z Anžetom 
Kopitarjem, razkazal nam je 

tudi prostore, kjer trenirajo. 
Nisem mogel verjeti, da 
smo si ogledali NHL-tekmo, 
plažo in središče mesta. Los 
Angeles je neverjeten. Pot je 
bila dolga in utrujajoča, am-
pak se je splačalo," je ob vr-
nitvi domov povedal Matic 
Tian Črešnik. "Bila je never-
jetna izkušnja, še posebej, 
ker sem prvič letel z letalom. 
Z Anžetom smo se veliko 
družili. Ogledali smo si tudi 
NHL-tekmo, ki se me je tudi 
najbolj dotaknila. Odigrali 
smo štiri tekme in uživali v 
sončnih dneh ter se kopali 
na Manhattan Beach," je po-
vedal Krištof Markun. "Bila 

je nepozabna izkušnja. Dru-
žili smo se z zvezdnikom 
Anžetom Kopitarjem, ogle-
dali smo si NHL-tekmo, 
Hollywood, Santa Monico 
in Beverly Hills. Kupili smo 
veliko hokejske opreme. 
Zelo smo uživali, saj smo 
res veliko doživeli, " je bil 
zadovoljen Miha Perčič, 
Jaka Raković pa je dodal: 
"Pred potovanjem v Los An-
geles sem pričakoval, da 
bomo v morju videli mor-
skega psa. Videli pa smo 
morskega leva in delfine. 
Najbolj mi bo v spominu 
ostala NHL-tekma v Staples 
Centru." 

Nepozabna izkušnja
Hokejisti Triglava so se odzvali povabilu Anžeta Kopitarja in ga pred 
kratkim obiskali v Los Angelesu. 

Hokejisti si bodo obisk v Los Angelesu in srečanje z Anžetom Kopitarjem zapomnili za 
vedno. / Foto: arhiv HK Triglav

Vilma Stanovnik

Kranj – Članica kranjskega 
kluba Red Eagle Academy - 
Martial Arts in iz Black 
Dragon akademije Maja 
Pov šnar je minuli konec te-
dna odlično nastopila na 
svetovnem prvenstvu v jui-
-jitsu na Švedskem, saj se je 
domov vrnila z bronasto 
medaljo. 
"Za mano je eno najtežjih 
tekmovanj glede na konku-
renco do sedaj. V prvi borbi 

sem premagala Korejko. V 
četrtfinalu sem se soočila s 
Švedinjo, uspešno tekmo-
valko v BJJ črnih pasovih, 
kjer sem po tesni borbi iz-
gubila samo na dve predno-
sti. V repasažu sem nato 
premagala še Kolumbijko, 
Filipinko in pa na koncu v 
borbi za tretje mesto še Taj-
ko. Vsaka borba je bila zelo 
težka in napeta, zato lahko 
rečem, da mi ta medalja po-
meni skoraj toliko kot zla-
to," je povedala Maja.

Bron za Majo Povšnar

Maja Povšnar nadaljuje z odličnimi nastopi na 
največjih tekmovanjih, minuli konec tedna pa je 
iz svetovnega prvenstva v jui-jitsu prinesla 
bronasto medaljo. 

Maja z novim odličjem, bronasto medaljo
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Kranj – Tekmovanja v bal-
vanskem in težavnostnem 
plezanju so se začela že v 
petek, prvi vrhunec pa je 
bila sobotna finalna tekma 
članic in članov, ki so se po-
merili v težavnosti. Na steni 
sta bila, vsak v svoji smeri, 
tekmovalka in tekmovalec, 
zmago pa si je med ženska-
mi priplezala domačinka 
Mia Krampl (AO Kranj), 
Vita Lukan (ŠPO Radovljica) 
je bila druga, tretje mesto pa 
sta si razdelili Tjaša Kalan 
(AO Kranj) in Mina Marko-
vič (ŠPK Plus). V moški 
konkurenci je zmagal Milan 
Preskar (PK Kamnik), drugo 
mesto je osvojil Anže Pe-
harc (AO Kranj), tretje pa 
Luka Potočar (ŠPO Radovlji-
ca). Zadnja tekma letošnje-
ga prvenstva v težavnostnem 
plezanju bo konec tedna v 
Celju.
Zadnji obračun je bil nedelj-
ski finale v balvanih, ki je bil 

hkrati tudi zadnja letošnja 
tekma državnega prvenstva 
v balvanih. Med finalistkami 
se je najbolje odrezala Mina 
Markovič (ŠPK Plus), drugo 

mesto je osvojila Julija Kru-
der (ŠPO Celje), tretje pa 
domačinka Mia Krampl (AO 
Kranj). V moški konkurenci 
je zmagal Zan Sudar (AK 

Ravne), drugo mesto je 
osvojil Milan Preskar (PK 
Kamnik), tretje pa domačin 
Anže Peharc (AO Kranj). V 
skupni razvrstitvi državnega 
prvenstva v balvanih si je 
prvo mesto med člani pribo-
ril Zan Sudar (AK Ravne), 
drugo mesto je osvojil Luka 
Potočar (ŠPO Radovljica), 
tretje pa Anže Peharc (AO 
Kranj). Pri članicah pa je 
skupno zmago slavila Mina 
Markovič (ŠPK Plus), drugo 
mesto v skupnem seštevku 
je pripadlo Viti Lukan (ŠPO 
Radovljica), tretje pa je osvo-
jila Lana Skušek (ŠPO Ko-
menda).Podrobnejše rezul-
tate si lahko ogledate na 
uradni spletni strani (http://
pdk.aokranj.com). "Organi-
zatorji tekmovalcem čestita-
mo in se zahvaljujemo Me-
stni občini Kranj, sponzor-
jem, donatorjem, prostovolj-
cem in ostalim, ki so poma-
gali pripraviti prireditev. Se 
vidimo drugo leto," so pove-
dali organizatorji.

Plezalni spektakel
Minuli konec tedna je športna dvorana Zlato polje gostila 13. Plezalne dneve Kranja, eno izmed 
največjih športno-plezalnih prireditev v Sloveniji, ki so jo pripravili člani Alpinističnega odseka 
Planinskega društva Kranj.

Članica AO Kranj Mia Krampl je bila druga v težavnosti in 
tretja v balvanih./Foto: Gorazd Kavčič
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Mlada energija se je zbrala na Šmarjetni 
gori. Pri OOZ Kranj je že nekaj časa zorela 
ideja, da bi se mladi podjetniki tesneje po-
vezali med seboj. Prvo srečanje iniciativ-
nega odbora je bilo pred poletjem. Infor-
macija o klubu je med mladimi vzbudila 
veliko zanimanja za vključitev, saj se je na 
listi članov nabralo več kot sedemdeset 
mladih. V torek, 27. novembra 2018, so 
se mladi podjetniki zbrali na ustanovnem 
zboru v hotelu Bellevue na Šmarjetni gori. 
Mlade podjetnike so pozdravili tudi s stra-
ni vodstva zbornice: predsednik Ludvik 
Kavčič in direktorica Daniela Žagar. Na-
daljnjo besedo pa je prevzel predsednik 
iniciativnega odbora kluba Andraž Ušla-
kar. Pripravili bodo statut kluba. Ustanovil 
se je začasni upravni odbor, na skupščini 
pa ga bodo potrdili (predvidoma konec 
februarja). Nanizali so celo vrsto aktivno-
sti, s katerimi se bo klub ukvarjal v prihod-
nje. Rdeča nit vključitve je medsebojno 
mreženje, pomoč pri poslu, družabni del, 

povezovanje z drugimi klubi mladih, tudi 
preko meje (Avstrija, Italija). Po zaključku 
uradnega dela so mladi nazdravili svoje-
mu klubu s sponzorsko penino podjetja 
Monterosso.

Mladi podjetniki ustanovili svoj klub

Kot vsako leto nas bo obiskal dedek 
Mraz in podaril darila za otroke obr-
tnikov in podjetnikov. Otroci bodo 
gotovo veseli tudi predstave SNE-
ŽNA KRALJICA, saj jim bo pričarala 
zimo. Dogodek bo v četrtek, 13. de-
cembra 2018, ob 17. uri v sejni sobi 
Podjetniškega centra – OOZ Kranj.

Letos smo se odločili, da organiziramo 
prodajno razstavo obrtnih izdelkov z 
željo, da se poslovna in druga darila  ku-
pujejo lokalno in pristno. Predstavili so 
se izdelovalci domače obrti, slaščičarji, 
mesarji, medarji, vinarji, ogledali in kupo-
vali so lahko kozmetiko in nakit, pohodne 
palice, darilne bone za jezikovne tečaje ... 
Stremimo k temu, da bi sejem postal tra-
dicionalen, čez leto pa naj bi se zvrstilo 
več tematskih sejmov. Dogodek je bil 15. 
11. 2018 v sejni sobi OOZ Kranj.
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Nagradna križanka
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Nagrade: 3-krat po dve vstopnici za koncert orkestrov in pevcev GŠ Kranj 
– KOLEDOVANJE, 20. 12. 2018 ob 17. uri v dvorani Grandis, KC Brdo

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 12. decembra 2018, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral
nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miklavžev večer
estne občine

Praznični koncert
astopajo solisti in komorne skupine GŠ Kranj

Četrtek, 
Šmartinski dom Stražišče

Slovenski TUBA božič

GŠ Kranj
Četrtek, 
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Besnica – Leta 1908 je ta-
kratni besniški župnik Fran-
čišek Serafin Pokorn usta-
novil Katoliško prosvetno 
društvo Besnica. Uprizarjati 
so začeli različne igre pre-
proste vsebine iz domačega 
okolja, na primer Razvalina 
življenja, Veriga in druge. 
Sprva so se te prireditve do-
gajale na večjih kmečkih 
skednjih, po zgraditvi nove-
ga gasilskega doma leta 
1927 pa se je kulturno življe-
nje preselilo tja. Kmalu po 
koncu druge svetove vojne 
se je društvo poimenovalo 
po domačinu Jožetu Papler-
ju, takšno ime pa nosi še 
danes. 

"Jože Papler je bil zadnji 
predsednik pred drugo sve-
tovno vojno, ki so ga okupa-
torji kot velikega rodoljuba 
zaprli v begunjske zapore in 
ustrelil kot talca,« je na so-
botni svečani akademiji šte-
vilnim zbranim sovaščanom 
povedal sedanji predsednik 
Kulturnega društva (KD) Jo-
žeta Paplerja Besnica Janez 
Zeni in dodal, da so visoki 
jubilej začeli praznovati že 
lani novembra, ko so v Re-
kreacijskem centru Vogu v 
Sp. Besnici proslavili izdajo 
pesniške zbirke Poeme do-
mačina akademskega slikar-
ja, filozofa in pesnika Fran-
ceta Beštra.  
Prav tako so vaščanom v po-
saditev brezplačno ponudili 

110 sadik pristnih daleč nao-
koli znanih besniških jabolk 
voščenk. Z domačo krajevno 
skupnostjo so se namreč od-
ločili, da preprečijo izginja-
nje te vrste jabolk, saj so 
tudi sadovnjaki del kulturne 
dediščine. Njeno ohranjanje 
pa je tudi poslanstvo druš_
tva, ki sicer goji vrsto dejav-
nosti. Najstarejša med vse-
mi je gledališka dejavnost, 
poleg te pa imajo bogato 
zgodovino pevsko-instru-
mentalna, folklorna, likovna 
in literarna dejavnost. 
»Sonce budi naravo, kultura 
bistri našo glavo,« je s krat-
kim mongolskim pregovo-
rom vlogo kulture pojasnil 
Janez Zeni in opozoril na 
velik pomen sodelovanja 

med društvi in ustanovami v 
Besnici in okoliških krajih. 
»Z vsemi domačimi organi-
zacijami – krajevno skupno-
stjo, podružnično osnovno 
šolo, župnijo in društvi – iz-
jemno dobro sodelujemo, si 
pomagamo in se dopolnjuje-
mo. V posebno zadovoljstvo 
si štejemo, da smo kolektivni 
in podporni člani domače 
Čebelarske družine Besnica. 
Na ta način želimo dati pou-
darek pomenu čebel za nara-
vo ter vključevanje mladih v 
ta pomemben del našega ži-
vljenja in kulture. Ne sme-
mo pozabiti niti na razume-
vanje domače Mes tne občine 
Kranj, ki nam ob primernih 
programih zagotavlja mini-
malna finančna sredstva za 

uspešno delovanje,« je ob ju-
bileju povedal Janez Zeni.
S tem so se strinjali tudi 
ostali govorci na svečani slo-
vesnosti: od predsednika do-
mače krajevne skupnosti 
Primoža Bavdka do predse-
dnice Zveze kulturnih dru-
štev Slovenije Mije Aleš, 
vodje Urada za družbene 
dejavnosti pri Mestni občini 
Kranj Nade Bogataj Kržan 
in domačega župnika Igorja 
Jereba, ki so društvu čestita-
li za visok jubilej. Mija Aleš 
je predsedniku Janezu Zeni-
ju izročila jubilejno prizna-
nje Zveze kulturnih društev.
Obiskovalci so izvedeli mar-
sikaj o številnih kulturnih 
dejavnostih, od glasbene, 
folklorne, slikarske, dram-
ske in lutkovne do literarne, 

pa tudi o čebelarstvu v be-
sniški dolini. V bogatem 
kulturnem programu so se 
predstavili: pevke in pevci 
Mešanega pevskega zbora 
sv. Tilen in Otroško-mladin-
skega pevskega zbora Tilno-
vi slavčki, učenci Podružnič-
ne šole Besnica, sopranistka 
Andreja Nika Fabjan in so-
lopevec Tilen Lotrič, pevka 
Ema Jelenc, Folklorna sku-
pina Ajda, na klavir pa sta 
zaigrala Iza in Nace Oštir.  
Ob jubileju so podelili tudi 
priznanja, ki so si jih zaslu-
žili: Podružnična osnovna 
šola Besnica, Lojze Grebenc, 
Barbara Mesec Štular, Til-
novi slavčki in Marija Šolar, 
ki pa se je, kot je pojasnil 
predsednik Zeni, priznanju 
odrekla.

Visok jubilej kulture v Besnici
V Besnici letos praznujejo visok jubilej, saj mineva sto deset let, odkar je takratni besniški župnik Frančišek Sefarin Pokorn ustanovil Katoliško prosvetno 
društvo Besnica. Svečano akademijo ob visokem jubileju so v domači športni dvorani ob podružnični osnovni šoli pripravili minulo soboto.

Obiskovalce slavnostne akademije je navdušil tudi otroški mladinski pevski zbor Tilnovi 
slavčki. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranj – Program Hospic je 
temeljni program nevladne-
ga in neprofitnega Sloven-
skega društva hospic, ki za-
jema celostno oskrbo hudo 
bolnih v zaključni fazi bole-
zni in njegovih svojcev tam, 
kjer so bolniki nastanjeni, 
predvsem na domovih, vča-
sih tudi v bolnišnicah in do-
movih za starejše. Njihov 
moto je Dodajamo življenje 
dnevom. Društvo je organi-
zirano po območnih enotah, 
imamo jo tudi v gorenjski 
regiji s sedežem v Radovlji-
ci. Trenutno dvanajst pro-
stovoljcev pokriva celo regi-

jo, predvsem jim primanj-
kuje prostovoljcev v Kranju, 
kot je povedala socialna de-
lavka Ana Plejić, zaposlena v 
društvu. "Naš prostovoljec 
je polnoletna in sočutna ose-
ba, kar je osnovni pogoj. 
Vsak prostovoljec se najprej 
udeleži kvalitetnega strokov-
nega izobraževanja, ki traja 
šest koncev tedna – vsak pe-
tek in soboto po tri ure. Po-
gosto se nam pridružijo lju-
dje zaradi osebnostne rasti; 
v naši družbi je odnos do 
umiranja in smrti namreč 
še vedno zavit v tančico 
predsodkov, strahov in 
skrivnosti, v sodelovanju z 
nami se ta odnos do smrti 

precej spremeni. Učiš se pa 
z vsakim umirajočim pose-
bej, univerzalnega recepta 
ni," je povedala Plejićeva in 
poudarila, da učenje soču-
tne oskrbe in tudi spremi-
njanje odnosa družbe ni le 
stvar razuma in učenja, je 
dajanje živega zgleda preko 
nudenja skrbi umirajočim. 
"Prostovoljec umirajočemu 
in svojcem nudi psihosocial-
no oporo, ki je zelo po-
membna. Je sočuten spre-
mljevalec, ki posluša, ne 
daje pa 'pametnih' nasvetov 
v smislu 'saj bo'. Vidiš pa, 
kako so ravno ob umiranju 
pomembni odnosi v druži-
ni, kako človek 'lažje' umre, 

če ima predelane odnose, če 
si oprostijo stvari in če svojci 
umirajočega 'spustijo' ..., bo 
'lažje' umrl ..."
Program Žalovanje odraslih 
je namenjen odraslim ose-
bam v procesu žalovanja, ki 
so doživele smrt bližnje ose-
be. Lahko so to individualna 
svetovanja, lahko so to sre-
čanja (zaprtega in odprtega 
tipa) v strokovno vodenih 
skupinah za podporo žalujo-
čim. Odprta skupina deluje 
tudi v Medgeneracijskem 
centru Kranj vsako tretjo 
sredo v mesecu ob 17. uri, 
kot je povedala Ana Plejić: 
"Pride lahko, kdor želi, brez 
predhodne najave. Skupino 

vodi naša prostovoljka, žalu-
joči se pogovarjajo, podelijo 
misli, občutke. Lažje se od-
prejo, če je zraven nekdo s 
podobno izkušnjo." Društvo 
ima tudi program Žalovanje 
otrok in mladostnikov, kajti 
otroci žalujejo drugače kot 
odrasli. "Včasih so otroci od-
rinjeni od žalovanja, a če ne 
ozavestijo, kaj se jim dogaja, 
se s tem soočajo čez celo ži-
vljenje."
Detabuizacija smrti je še en 
pomemben program dru-
štva. Plejićeva je povedala, 

da imajo tudi v Kranju Ho-
spickafe, zadnji je bil okto-
bra v mestni knjižnici: "Z 
namenom, da se ljudje zač-
nejo več pogovarjati o min-
ljivosti, vrednotah življenja z 
zanimivimi gosti. Na za-
dnjem Hospickafeju v Kra-
nju je npr. gost Noah Char-
ney, Američan, ki živi v Slo-
veniji, govoril o tem, kako 
on vidi Slovence, pa tudi o 
obredih, dojemanju smrti v 
Ameriki." Vsi programi Slo-
venskega društva hospic so 
za udeležence brezplačni.

Hospic potrebuje več 
prostovoljcev
Slovensko društvo hospic je prisotno tudi v Kranju. V Medgeneracijskem centru Kranj imajo vsako 
tretjo sredo v mesecu odprto skupino za žalujoče odrasle, občasno organizirajo Hospickafe. 
Predvsem pa v Kranju potrebujejo več prostovoljcev, sočutnih spremljevalcev umirajočih in svojcev.

Ana Plejić / Foto: Tina Dokl

Na prireditvenem odru se je predstavil tudi akademski 
slikar, filozof in pesnik Franc Bešter. / Foto: Tina Dokl

Predsednik KD Jožeta 
Paplerja Janez Zeni
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Čas za čarovnice in vino
V pričakovanju noči čarovnic so Rove pod starim Kranjem konec oktobra najprej obiskali otroci, nato pa še odrasli. Številni obiskovalci pa so se ob 
martinovem sprehodili po vinski poti, ob vinu pa je bilo moč pokušati tudi druge dobrote.

V navadi je že, da se zadnje dni oktobra v Rovih pod starim Kranjem odpre pravljični svet. 
Po temnih vogalih rovov se namreč skriva na videz strašen, v resnici pa ne preveč bister in 
ne preveč pogumen duhec, ki straši otroke. / Foto: Primož Pičulin

Še posebno so bili otroci očarani nad čarovniško vajenko Marino, ki jih je vodila po rovih, 
spoznali so najmlajšega čarovnika Bazilikusa, čarovnica Alja pa jih je naučila uporabljati 
kamenčke "ničmenistrah". / Foto: Vilma Stanovnik

Po opravljenih čarovniških podvigih so se otroci z laternami sprehodili še do največje 
dvorane in pravljične čarovnice, ki jim je povedala pravljico o Palčici, majhni deklici. 
Zgodbo je umetnica narisala kar s peskom. / Foto: Vilma Stanovnik

Pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj so na Glavnem trgu pripravili tudi Čarovniški 
piknik. Otroci in odrasli so izvedeli, kako poteka profesionalno maskiranje igralcev, na 
ognju pa so pekli tudi hrenovke. / Foto: Vilma Stanovnik

Na vinsko pot po kranjskem podzemlju se je v letošnji enajsti izvedbi podalo rekordno 
število obiskovalcev, saj je v štirih dneh Martinovanja rove obiskalo več kot pet tisoč 
obiskovalcev od blizu in daleč. / Foto: Primož Pičulin

Tudi letos so se v rovih predstavili vinarji vseh slovenskih vinorodnih območij, ponudbo 
vin pa so dopolnili siri, krušni izdelki in mesnine. Posamezna vinorodna območja so se 
predstavila tudi s turistično ponudbo. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin


