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Čestitke ob občinskem prazniku
in vabljeni v staro mesto

na prireditve Prešernega decembra

Župan Boštjan Trilar
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Vilma Stanovnik

Kranj – »Sedaj je po Kranju 
moč potovati na način, da se 
izognemo prometnim za
maškom in hkrati prihrani
mo pri stroških za parkira
nje. Pozitivno vplivamo na 

okolje, saj je manj hrupa in 
onesnaževanja,« je na slove
snosti ob novi postaji na 
Zlatem polju povedal župan 
Boštjan Trilar in dodal, da 
ima sistem KRsKolesom se
daj enajst postaj. 

Nove kolesarske postaje
Vse bolj priljubljen sistem KRsKolesom ima od 
tega meseca enajst postaj.

Sistem KRsKolesom je zelo priljubljen. / Foto: Gorazd Kavčič
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Sv. Jošt nad Kranjem – Pred
stavniki krajevne skupnosti 
Jošt na čelu s predsednikom 
Janezom Rakovcem, župan 
Mestne občine Kranj Boš
tjan Trilar in direktor Ko
munale Kranj Marko Ko
cjančič so prejšnji teden 
simbolično predali v upora
bo novi vodni vir na Javorni
ku. V okviru projekta sta 
bila poleg iskanja vodnega 
vira zgrajena črpališče in 
tlačni vodovod od novega 
vira do vodohrana v dolžini 
dobrih šeststo metrov. 
»Vesel sem, da smo končno 
našli trajno rešitev glede po
manjkanja vode. Po tem, ko 
smo našli studenec in je 
Mes tna občina Kranj odku
pila zemljišče, smo skupaj 
izpeljali akcijo. Sedaj imamo 
kvalitetno domačo vodo, ki 
smo jo poimenovali Jo
štar'ca,« je v imenu dvesto 
osemnajstih prebivalcev vasi 
Javornik, Pševo, Jošt in Če
pulje podaril predsednik 
Krajevne skupnosti Jošt Ja
nez Rakovec ter se zahvalil 
tako odgovornim na kranjski 
občini kot Komunali Kranj, 
ki so poskrbeli, da so z no
vim črpališčem na lokaciji 
novega vodnega vira v bližini 
obstoječega vodohrana rešili 
težavo pomanjkanja vode, ki 
so jo doslej morali reševati 

tako, da so jo z gasilskimi ci
sternami vozili iz Kranja. 
»To je bil še eden od projek
tov v naši občini, ki se je vle
kel dolgo časa. Kar deset let 
je bilo treba vodo voziti tudi 
s cisternami, takšna voda pa 
tudi ni tako dobra kot tista 
direktno iz studenca. Zato 
sem zelo vesel, da smo s čla
ni Krajevne skupnosti Jošt 
vztrajno iskali in našli rešitev 
za nov vodni vir na Javorni
ku. Izziv je bil precejšen, saj 

je teren zahteven. Na srečo 
so domačini našli nov vodni 
vir in s sodelovanjem je pro
jekt uspešno zaključen. Inve
sticija je vredna okoli sto pet
deset tisoč evrov,« je povedal 
kranjski župan Boštjan Tri
lar ter predsedniku Krajevne 
skupnosti Janezu Rakovcu 
simbolično izročil steklenič
ko za vodo. Prav tako je ste
kleničke za otroke, ki priha
jajo na Sv. Jošt, izročil oskrb
niku Doma na Joštu Matjažu 

Sedeju. "Vsi se zavedamo, 
kaj pomeni pomanjkanje 
vode, saj je znano dejstvo, da 
brez vode ni življenja. To so 
zadnja leta izkusili tudi pre
bivalci vasi pod Joštom. Teh 
skrbi je sedaj konec, saj ima
jo resnično dobro vodo, eno 
boljših, kar smo jih do sedaj 
analizirali. Mislim, da bodo 
z Joštar'co z veseljem na
zdravljali, " je poudaril direk
tor Komunale Kranj Marko 
Kocjančič.

Spet pijejo Joštar'co
Po desetletju težav s pitno vodo, ki so jim jo morali dovažati tudi z gasilskimi cisternami, so se 
prebivalci Javornika, Pševa, Jošta, Čepulj in obiskovalci Sv. Jošta razveselili zaključka del na novem 
vodnem viru na Javorniku ter zadovoljni nazdravili z odlično domačo Joštar'co.

Z izgradnjo novega vodnega vira na Javorniku in vključitvijo v obstoječ vodovodni sistem 
prebivalci Javornika, Pševa, Jošta in Čepulj ter obiskovalci Sv. Jošta lahko pijejo kvalitetno 
domačo Joštar'co. Z njo so nazdravili tudi direktor Komunale Kranj Marko Kocjančič, 
kranjski župan Boštjan Trilar in predsednik Krajevne skupnosti Jošt Janez Rakovec. 
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Kranj, december 2017

DECEMBER 2017

PREŠERNI
DECEMBER
Decembrski čas je namenjen 
družini, prijateljem, veselju in 
drobnim pozornostim. Je čas, 
ko nas obiščejo dobri možje, 
objamejo lepi spomini in misli 
že uhajajo k novim potem in 
načrtom. Priložnosti za dru-
ženje, zabavo in prijateljski 
klepet bo dovolj, na spreho-
du skozi praznično okrašeno 
mesto pa obiščite še trgovine 
z domačimi, unikatnimi izdel-
ki, ki jih je v mestu kar precej. 
Pripravljamo vam pester Pre-
šerni december, ki bo zagoto-
vo ogrel vaše pete in srce. 

 

Zavod za turizem 
in kulturo Kranj

vam vošči srečno,
zdravo in uspešno

leto 2018!
 

OBČINSKE NOVICE

Krožišče na 
Primskovem bo večje
Kranjska občina v sodelova-
nju z državo za prihodnje leto 
pripravlja nekaj novosti na 
področju obnove cest, med 
tistimi, ki jih domačini najtež-
je čakajo, pa je povečanje 
krožišča na Primskovem.
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AKTUALNO

Skrbijo za lepši Kranj
Ena od tradicionalnih akcij 
Turističnega društva Kranj je 
ocenjevanje izložb in proče-
lij. Letos so za najlepšo iz-
brali izložbo Lesnavesna, 
najlepše pa je prenovljeno 
pročelje Starega Mayrja.
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ZANIMIVOSTI

Nagrajeni za domače 
dobrote
Dragica Štirn s Suhe pri Pre-
dosljah je eksperimentiranje 
s priljubljenimi jedmi, zlasti 
z bučami in zelišči, spreme-
nila v posel, njeni izdelki pa 
na vseh ocenjevanjih pobira-
jo najvišja priznanja.
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KULTURA

Superca, čokolada  
za naravoslovce
Fotograf Uroš Florjančič je 
razstavi fotografij, ki jih je 
postavil na ogled v Galeriji 
Kranjske hiše, dal preprost 
naslov Trenutki. Avtor tre-
nutke dobro pozna, obisko-
valci razstave jih gledamo. 
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Košarkarice 
navdušujejo
Pomlajena članska ekipa 
košarkaric Triglava je 
novo sezono začela s 
štirimi zmagami, prvi 
poraz pa so jim 
prizadejale državne 
prvakinje. 
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Lep je 
občutek, da 
delaš dobro
Poslanstvo društva Klub 
En korak več je podpora 
dobri zgodbi, ki so jo pred 
desetimi leti prepoznali v 
kranjskem Centru Korak. 

stran 23
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099), št. 11/let nik III so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 95, ki je iz šel 28. novembra 
2017. Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. 
Iz šle so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko 
središče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: TV okno, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / 
Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene 
je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka 
naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 36.M
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Kranj – Tudi letos se je pobu-
di za sodelovanje v projektu 
Tradicionalni slovenski zaj-
trk z veseljem odzval župan 
Boštjan Trilar, ki je obiskal 
prvošolce Osnovne šole Ore-
hek. 
Ob obisku prvošolcev se je 
župan ustavil tudi v šolski 
knjižnici, kjer mu je knjižni-

čarka Andreja Urbanc pred-
stavila najvidnejše novosti. 
Poudarila je, da gredo tudi 
knjige v korak s časom in da 
predvsem šolski otroci radi 
prebirajo knjige, ki imajo 
privlačen ovitek, da jih hitre-
je opazijo, radi pa posegajo 
tudi po knjigah, ki vsebujejo 
interaktivne vsebine, doseg-

ljive tudi prek pametnih 
telefonov, kar standardno 
potiskane liste še dopolni in 
približa mladim. Na vpraša-
nje župana, na kaj so še 
posebej ponosni v knjižnici, 
so povedali, da šolska knjiž-
nica ponovno vedno bolj 
postaja prostor druženja, 
kamor šolarji radi zahajajo 
tudi na klepet in druženje z 
vrstniki. Prav tako so pouda-
rili, da spodbujajo branje 
mladinske literature tudi pri 
učiteljih, da imajo že vrsto 
let bralno značko za odrasle, 
ki vsako leto navduši večji 
krog strokovnega osebja 
šole in katere pozitivni uči-
nek je prenos navdušenja 
nad posamezno knjigo na 
učence v okviru pouka. 

Knjiga v podporo 
potrditvi svetovnega 
dneva čebel
Novo knjigo Brez čebel ne 
bo življenja, pravo enciklo-
pedijo o pomenu čebel 
doma in v svetu avtorjev 
Boštjana Noča, Petra Koz-
musa in Karoline Vertačnik, 
je župan v imenu mestne 
uprave podaril knjižničarki 
in vodstvu OŠ Orehek. V 

okviru dneva slovenske hra-
ne bodo knjige, ki poudarja-
jo pomen čebel, prejele vse 
šolske knjižnice kranjskih 
osnovnih šol. Kot je omenil 
župan, gre za »simbolično« 
podporo vsem čebelarjem in 
tudi čebelarski zvezi, ki se z 
ozaveščanjem o pomenu 
čebel in čebeljih pridelkov 
zavzema, da bi Organizacija 
združenih narodov 20. maj 
sprejela kot svetovni dan 
čebel. 

Predstavitev domačih 
proizvajalcev
Ker v mestni upravi menijo, 
da je dobro vsak dan zdravo 
zajtrkovati in uživati pristno 
domačo hrano, so prvi delo-
vni dan po slovenskem zaj-
trku povabili domače proiz-
vajalce, ki kranjskim osnov-
nim šolam dobavljajo sesta-
vine oziroma izdelke za slo-
venski zajtrk. V avli Mestne 
občine Kranj so svoje izdel-
ke v pokušanje in prodajo 
ponudili Mitja Smrdel, ki se 
je predstavil z medenimi 
izdelki, ter kmetija Gregorc 
in ekološka kmetija Kozina, 
ki sta sodelovali z žiti, moka-
mi in kruhovimi izdelki.

Dan slovenske hrane
Dan slovenske hrane, ki ga je Vlada Republike Slovenije razglasila leta 2012, vsako leto obeležujejo 
tudi v kranjskih vrtcih in osnovnih šolah. 

Župan Boštjan Trilar se je s škratom Krančkom, 
zaveznikom kranjskih otrok, udeležil zajtrka na Osnovni 
šoli Orehek, v šolsko knjižnico pa sta podarila knjigo Brez 
čebel ne bo življenja, ki jo bodo od mestne uprave prejele 
vse knjižnice kranjskih osnovnih šol. 

Vilma Stanovnik

Kranj – V mestni občini 
Kranj so v tem mesecu nada-
ljevali prenovo talnih plošč 
na Maistrovem trgu. Talne 
plošče, položene leta 2001, 
so bile namreč dotrajane, na 
številnih mestih pa so odsto-
pale tako zaradi neustrezne 
podlage kot tudi preobreme-
njenosti zaradi prevozov 
motornih vozil. V sklopu 
obnove so granitne plošče 
najprej odstranili, uredili 
podlago in ponovno položili 
granitne plošče, pri čemer 
so nepoškodovane ponovno 
uporabili. Dela v vrednosti 

dobrih 47 tisoč evrov pod 
nadzorom Domplana iz Kra-
nja izvaja Komunala Kranj. 
Kot pojasnjujejo odgovorni 
na kranjski občini, bo dostop 
v mesto sedaj, ob umiritvi 
prometa, lažji in varnejši, 
predvsem pa lepši. Mestna 
občina Kranj bo investicijo 
nadaljevala tudi v nasled-
njem letu.
Zaključena pa je že prenova 
granitnih kock na Gregorči-
čevi ulici v Kranju. Zanjo je 
poskrbela Gorenjska grad-
bena družba, in sicer v sklo-
pu reklamacije, ki jo je 
kranjska občina podala še v 
času garancijske dobe. 

Prenova talnih plošč in kock
Te dni se zaključuje prenova talnih plošč na Maistrovem trgu in prenova granitnih kock na 
Gregorčičevi ulici v Kranju.

Zaključuje se prenova talnih plošč na najbolj 
obremenjenem delu med Mlečno restavracijo in trgovino 
Mladinske knjige. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Območna obrtno-po-
djetniška zbornica Kranj v 
sodelovanju z Mestno obči-
no Kranj pripravlja deset 
seminarjev za vstop in po-
slovanje na tujih trgih. Celo-
ten sklop se imenuje Šola 
internacionalizacije in se je 
začel konec septembra 2017 
z uvodnim srečanjem, ki ga 
je odprl mag. Aleš Lisac, 
marketinški guru.
Dva ključna razloga, zakaj 
se podjetniki ne odločijo za 

prodor na tuje trge, sta 
pomanjkanje znanja in 
samozavesti, ugotavljajo na 
zbornici. Zato so se odločili, 
da organizirajo izobraževa-
nja na to temo, se pa zaveda-
jo, da teh brez pomoči Mest-
ne občine Kranj ne bi bilo 
mogoče izvesti.
Prvo srečanje je bilo v veliki 
dvorani kranjske občine in 
se ga je udeležilo več kot pet-
deset udeležencev. Zbrane je 
pozdravil župan Boštjan Tri-

lar, ki je tudi sam marketin-
ški strokovnjak, in poudaril 
pomembnost čezmejnega 
poslovanja. Prihodnja sreča-
nja bodo potekala v sejni sobi 
OOZ Kranj, teme pa bodo 
sledeče: poslovanje v sosed-
njih državah, delovna in dav-
čna zakonodaja v tujini ter 
zavarovanje poslov v tujini, 
aktualni razpisi za poslovan-
je v tujih državah, pogodbe s 
tujimi podjetji, poslovne 
odličnosti preko meje in dru-

ge pomembne vsebine pri 
vstopu na tuji trg. Predavali 
bodo izkušeni strokovnjaki 
in odvetniki iz Slovenije in 
tujine. Na posamezne delav-
nice bodo povabljeni tudi 
uspešni izvozniki, ki bodo 
predstavili svoje izkušnje 
prodora na svetovni trg.
Vsi seminarji so za obrtnike 
in podjetnike brezplačni, saj 
so v celoti financirani s stra-
ni OOZ Kranj in Mestne 
občine Kranj.

Znanje za prodor na tuje trge

Kranj – Dobro sodelovanje med Mestno občino Kranj in 
ministrstvi se v zadnjem času kaže tudi pri obnovi državnih 
cest. Po številnih usklajevanjih je država le obnovila križišči 
na Zlatem polju. Gre za križišči pri Zdravstvenem domu (na 
sliki) in Poslovnem centru.

Prenova dveh križišč

Kranj – Mestna občina Kranj je v novembru uredila že dolgo 
pričakovani prehod za pešce na Delavski cesti pod Šmarjet-
no goro. Dela je izvedla Komunala Kranj v sklopu vzdrževa-
nja cest, prehod pa ima na obeh straneh spuščene robnike. 
Od novega prehoda do prvega parkirišča je urejen tudi ploč-
nik v dolžini 30 metrov. Poleg ustrezne vertikalne prometne 
signalizacije bo za boljšo osvetlitev do konca novembra 
postavljena tudi dodatna obcestna svetilka.

Prehod za pešce pod Šmarjetno goro

Vsaka od enajstih postaj ima 
deset ključavnic in pet koles, 
skupaj je torej trenutno pet-
inpetdeset koles. »Že do 
sedaj je bilo okoli 12 tisoč 
uporab sistema, z novimi 
postajami pa naj bi se število 
uporab najmanj podvojilo,« 
je pojasnil župan Trilar in 
napovedal, da se bo sistem v 
prihodnje širil tudi na obro-
bje Kranja in v njegovo oko-
lico. »Za to, da bo res dobra 

pokritost Kranja s kolesi, 
potrebujemo okoli štirideset 
postaj. Računamo, da jih 
bomo približno polovico 
postavili iz lastnih sredstev, 
polovico pa z donacijami,« 
je še povedal župan Boštjan 
Trilar ter se zahvalil podjet-
ju MOL Slovenija, ki je 
doniralo postavitev postaje 
Zlato polje, ter Domplanu, 
ki je doniral postavitev pos-
taje Osrednja lekarna. 
Letos bo sistem koles v upo-
rabi še do 1. decembra.

Nove kolesarske postaje
31. stran
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Vilma Stanovnik

Na novembrski seji kranj-
skega mestnega sveta je bilo 
največ govora o projektih, ki 
jih občina namerava izpelja-
ti prihodnje pa tudi v nasle-
dnjih letih. Načrtov je pre-
cej, kaj bi ob tem posebej 
poudarili?
"Naj najprej povem, da je bil 
osnutek proračuna, ki ga 
bomo predvidoma potrdili 
na decembrski seji mestne-
ga sveta, na novembrski 
sprejet z veliko večino, kar 
pomeni, da je zanj glasovalo 
sedemindvajset od prisotnih 
devetindvajsetih svetnikov. 
V načrtu imamo veliko pro-
jektov, med njimi tudi ta-
kšne, katerih izvedba se vle-
če že vrsto let. Seveda se vsi 
skupaj zavedamo, da imamo 
na voljo zelo malo lastnih 
proračunskih sredstev, zato 
intenzivno sodelujemo z dr-
žavo in skrbimo za pridobi-
vanje evropskih sredstev. 
Pomembna so tudi javno-
-zasebna partnerstva in 
energetsko pogodbeništvo."

Med investicijskimi projekti 
ima največjo vrednost pro-
jekt Gorki 2. sklop z drugo 
fazo ter ureditev komunalne 
infrastrukture Britof–Predo-
slje in Mlaka. Kdaj naj bi se 
dela v resnici začela?
"Projekt, ki zajema tako 
gradnjo kanalizacije kot 
nov asfalt in javno razsve-
tljavo, je skupaj vreden sko-
raj sedemnajst milijonov 
evrov. Če bodo vsi postopki 
potekali tako, kot je načrto-
vano, bomo začeli delati 
spomladi, projekt pa bo za-
ključen leta 2019. Nekaj več 
kot devet milijonov evrov 
bo zagotovila občina, za 
preostali del pa računamo 
na evropska sredstva."

Prenova nekdanje 
ekonomske šole
Pomemben projekt je tudi 
temeljita prenova nekdanje 
ekonomske šole pri Prešer-
novem gaju ...
"Res v naslednjem letu na-
črtujemo tudi začetek dozi-
dave in rekonstrukcije nek-
danje ekonomske šole oziro-
ma Osnovne šole Simona 
Jenka. Prostori bodo služili 
tako šoli kot vrtcu in jih bo 
moč prilagajati glede na po-
trebe. Vrednost investicije je 
okoli pet milijonov in pol 
evrov, od tega imamo dva 
milijona in pol evrov zagoto-
vljenih v proračunu za leto 
2018, denar pa pričakujemo 
tudi iz mehanizma celo-
stnih teritorialnih naložb."

Med večjimi projekti je ur-
bana prenova Kranja, ki je 
vredna več kot tri milijone 
evrov. Kaj to pomeni?
"Projekt smo urbana preno-
va poimenovali zato, ker ra-

čunamo na sredstva celo-
stnih teritorialnih naložb, 
glavna projekta pa sta pre-
nova bivše gradbene šole in 
prenova Planine. V nekdanji 
gradbeni šoli že potekajo re-
stavracijska dela, ki jih je 
določil Zavod za varstvo kul-
turne dediščine. Prostori 
bodo namenjeni več dejav-
nostim, vemo pa že, da bo-
sta to, med drugimi, glasbe-
na šola in balet. Ker je sose-
ska Planina opredeljena kot 
degradirano območje, smo 
tudi njeno prenovo lahko 
uvrstili v celostne teritorial-
ne naložbe. Gre za to, da 
bomo poskrbeli za urbano 
opremo, ureditev poti, oze-
lenitev, športne površine in 
pisarno za družbene dejav-
nosti, ki bo vse to vodila."

Kar šest milijonov evrov so 
vredni tudi projekti, s kateri-
mi boste poskrbeli za trajno-
stno mobilnost. Ali tudi za-
nje pričakujete večino sred-
stev celostnih teritorialnih 
naložb?
"Večino denarja res pričaku-
jemo iz sredstev celostnih 
teritorialnih naložb. Denar 
bo namenjen za kolesarske 
povezave po mestu pa tudi 
po okolici, saj želimo pove-
zati celo gorenjsko kolesar-
sko mrežo. Pomemben pro-
jekt se mi zdi tudi tako ime-
novani park and ride oziro-
ma parkiraj in se pelji z jav-
nim prevozom. Kranj ima 
okoli pet tisoč dnevnih mi-
grantov, kar pomeni, da se 
jih večina vsak dan vozi v 
službo z avtom. Ta sistem 
bo omogočil, da bodo lahko 
uporabljali javni prevoz."

Precej denarja boste v nasle-
dnjem letu namenili investi-
cijskemu vzdrževanju šol pa 
tudi energetski sanaciji šol, 
vrtcev in Prešernovega gle-
dališča. Zakaj?
"Do sedaj je bilo v letnem 
proračunu navadno investi-
cijam in investicijskemu 

vzdrževanju pa področju 
osnovnih šol namenjeno 
okoli tristo tisoč evrov, v 
proračunu za leto 2018 pa 
bo temu namenjenih 480 
tisoč evrov. Šole so namreč 
potrebne obnov, zlasti ob-
nov sanitarij, učilnic, knji-
žnic ... Poleg tega v nasle-
dnjem letu načrtujemo kar 
šestnajst različnih energet-
skih obnov. To pomeni od 
zamenjav streh, oken, fasad 
do kurilnic. Večina se bodo 
prenavljale šole in vrtci, prav 
tako pa načrtujemo obnovo 
Prešernovega gledališča."

Obračališče na Orehku, 
krožišče v Bitnjah
Proračun za prihodnje leto 
predvideva gradnjo križišč 
in krožišč. Katera so najbolj 
potrebna?
"Končno nam je uspelo od-
kupiti potrebno zemljišče, 
da bomo lahko naredili 
obračališče pri Osnovni šoli 
Orehek. To je že dolgoletna 
potreba, saj je tam zjutraj 
pravi prometni kaos in je 
gradnja res nujna. Trenutno 
je projekt v pripravi, spomla-

di se bo začelo z deli in upa-
mo, da bo res hitro nareje-
no. Prav tako je nevarna pro-
metna točka križišče v Bi-
tnjah, kjer bo v prihodnjem 
letu zgrajeno krožišče."

Prav glede urejanja cest je 
pomembno tudi sodelova-
nje z državo oziroma pri-
stojnim ministrstvom. Kaj 
načrtujete?
"Večkrat je slišati, da se glas 
Kranja premalo sliši v Lju-
bljani, verjamem pa, da smo 
sedaj naredili pomemben 
korak naprej in se z državo 
dogovorili za kar nekaj inve-
sticij, za katere ocenjujem, 
da je najmanj osemdesetod-
stotna verjetnost izvedbe. 
Največja in najpomembnej-
ša investicija v načrtu ra-
zvojnih programov je razši-
ritev ceste Šenčur–Kranj v 
štiripasovnico. V letu 2018 
je v proračunu pol milijona 
evrov, ki so namenjeni pro-
jektiranju in odkupu ze-
mljišč, gradnja pa se bo ver-
jetno začela konec leta ali v 
začetku leta 2019. Skupna 
vrednost te investicije je ne-
kaj več kot enajst milijonov 
evrov, poleg velikega pome-
na razbremenitve ceste pa je 
tudi izvoz v industrijsko 
cono Hrastje. Že spomladi 
pa načrtujemo začetek re-
konstrukcije in s tem pove-
čanje kapacitete krožišča 
Primskovo. Krožišče bo že 
prilagojeno štripasovnici, ki 
pa bo, dokler ta ne bo zgraje-
na, že zelo razbremenilo 
prometni zamašek na tem 
delu Kranja. Ocenjujemo, 
da bo pretok hitrejši za tri-
deset do štirideset odstot-
kov. Preplaščena bo tudi ce-
sta od krožišča Primskovo 
do Labor. Prav tako načrtu-
jemo prenovo Delavskega 
mostu s hkratno premesti-
tvijo daljnovoda ter sanacijo 
mostu čez savski otok. To so 
glavni projekti, za katere ra-
čunam, da se bodo izvajali 

prihodnje leto. Na daljši rok 
pa se dogovarjamo še o ne-
katerih ostalih, kot je na pri-
mer avtocestni izvoz Kranj 
sever. Pri sodelovanju z dr-
žavo moram javno pohvaliti 
Lokalni odbor SMC, saj so 
pri dogovarjanjih res veliko 
pomagali."

Praznični december
Kranjčani se te dni gotovo 
že veselijo prihajajočega ob-
činskega praznika ter nato 
decembrskih prireditev. Ka-
teri dogodki se obetajo?
"Zaradi občinskega prazni-
ka je začetek decembra za 
nas vedno še posebno slove-
sen. Začelo se bo s petkovo 
slavnostno akademijo, v so-
boto ob 17. uri pa bo pred 
Prešernovim gledališčem 
sledil prižig luči. Poskrblje-
no bo za glasbeni program, 
začel pa se bo tudi Miklavžev 
sejem, ki bo trajal do torka. 
V Mestni hiši bodo na ogled 
praznične voščilnice. V to-
rek, 5. decembra, bo ob 17. 
uri s svojim sprevodom v 
mesto prišel prvi od decem-
brskih dobrih mož, Miklavž. 
Letos bodo srede še posebej 
namenjene druženju, pred-
novoletnemu ali kar tako – 
za klepet in sprostitev po 
službi v starem Kranju. Va-
bim zavode in podjetja, da 
svojim zaposlenim podarijo 
vsaj eno prešerno sredo z 
okrepčilom ob koncertu ter 
ostalem programu v starem 
mestu. Posebej bodo zani-
mivi tudi glasbeni četrtki na 
Maistrovem trgu, sobote 
bodo vabile na dogajanje ob 
smreko pri Prešernovem gle-
dališču in nedelje na dodaten 
otroški program v Čude-
žnem gozdu. V četrtek, 21. 
decembra, si ob 19. uri vze-
mite čas za božični koncert 
na Glavnem trgu z Nino Pu-
šlar, petek, 22. decembra, pa 
bo pravšnji dan, da ohranite 
praznično vzdušje, pridete 
ob 19. uri na koncert na 

Glavni trg in skoraj zagotovo 
ujamete prav posebno spek-
takularno presenečenje po 
zgledu velikih evropskih pre-
stolnic. V soboto, 23. decem-
bra, nas bodo ob 19. na Glav-
nem trgu z zborovsko ume-
tnostjo pobožale pevke na-
grajenega evrovizijskega 
zbora Carmen manet. Božič-
ni dan, 25. decembra, lahko 
dopolnite s spuščanjem lam-
pijonov z mostu čez Kokro. 
V novo leto bomo stopili s 
Pop Designom na Glavnem 
trgu in zvoki dunajskega 
valčka pod padajočimi konfe-
ti. To bo namesto ognjemeta, 
s čimer se v Mestni občini 
Kranj pridružujemo pobudi 
Agencije RS za okolje in se 
ubranimo pred onesnaževa-
njem zraka s trdimi delci, 
kar je temna stran ognjeme-
tov. Uživajte december, uži-
vajte glasbo, kulinariko in 
vso drugo kulturo, predvsem 
pa se družite v prazničnem 
ambientu starega Kranja in 
gorenjske prestolnice. Za po-
drobnosti programa po posa-
meznih decembrskih dneh 
vabljeni na spletne strani 
www.visitkranj.si."

Znano je, da je bil Kranj za-
dnja leta decembra vedno 
lepo okrašen. Kako bo letos?
"Izvirna in sedaj že uvelja-
vljena okrasitev z lučmi v 
Prešernovih verzih bo v sta-
rem Kranju še dopolnjena. 
Dodatna okrasitev bo na 
Mohorjevem klancu in v 
Tomšičevi ulici. Hiše na 
skali med poslovnimi pro-
stori obeh bank pa bodo do-
bile svetleče ledene sveče iz 
žlebov.  Stari Kranj bodo le-
tos krasile kar tri praznične 
in okrašene smreke. Na Ma-
istrovem trgu bo stalo okoli 
osem metrov visoko božič-
no-novoletno drevo, nad vo-
dnjakom na Glavnem trgu 
se bo pela v nebo stilizirana 
smreka, Slovenski trg se bo 
spremenil v toplo belo bar-
vo, drsališče na Slovenskem 
trgu bo dobilo svetleče nebo. 
Okrašena bo tudi stavba 
kranjske gimnazije. Občin-
ska stavba bo dobila ledene 
sveče iz žlebov. Na pobudo 
lastnikov lokalov in cvetličar-
ja Beguša iz starega Kranja 
bodo posebni detajli na stav-
bi Mitnice in trti na Punger-
tu, ki se jima letos pridružu-
jeta stavbi z Mlečno restavra-
cijo ter novo Kavarno in 
cukrarijo pri cerkvi. Tudi 
Beguševa cvetličarna bo do-
bila izvirno okrasje. Na vho-
dih v lokale nas bodo enako 
kot zadnji dve leti pozdravile 
decembrske smrečice. Ču-
dežni gozd bo razširil svoje 
veje 10. decembra in ponudil 
animacije za otroke pa tudi 
kakšen prigrizek in topel čaj. 
Med 20. in 30. decembrom 
bo na Poštni ulici vabila Bo-
žična vas."

Krožišče na Primskovem bo večje
Kranjska občina v sodelovanju z državo za prihodnje leto pripravlja nekaj pomembnih novosti na področju obnove cest, med tistimi, ki jih domačini 
najtežje čakajo, pa je povečanje krožišča na Primskovem pa tudi razširitev ceste Šenčur–Kranj, ki bo po obnovi štiripasovnica. O tem, kakšne načrte ima 
občina v zvezi z ostalimi potrebnimi investicijami, ki so zajete tudi v proračunu za prihodnje leto, sva se pogovarjala z županom Boštjanom Trilarjem.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Kranj bo tudi letos lepo okrašen in živahen.
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Kranj – Mestna občina Kranj 
svoj praznik obeležuje na 
dan obletnice rojstva Fran-
ceta Prešerna. Rodil se je 3. 
decembra 1800 v Vrbi na 
Gorenjskem. Šolal se je v 
Ribnici in Ljubljani, pravo je 
študiral na Dunaju, odvet-
nik v Kranju pa je postal šele 
dve leti pred smrtjo. 
Ob občinskem prazniku 
vsako leto Mestni svet in 
župan podelita zaslužena 
priznanja. Naziv častni 
občan se največkrat podeli 
za izjemen prispevek na 
področju gospodarstva, zna-
nosti, umetnosti, kulture, 
športa in humanitarnih ali 
drugih dejavnosti.

Dva častna občana
Naziv častni občan Mestne 
občine Kranj bosta letos 
prejela dr. Milivoj Veličko-
vić Perat za uspešno razvoj-
no delo na področju zdrav-
stva in športa in dr. Dušan 
Petrač kot mednarodno 
priznani strokovnjak na 
zdravstvenem področju 
vesoljne tehnike.
Dr. Milivoj Veličković Perat 
v Kranju živi od leta 1949. 
Po zaključku gimnazije je 
študij nadaljeval na medi-
cinski fakulteti v Ljubljani. 
Leta 1963 se je zaposlil v 
Zdravstvenem domu Kranj, 
najprej v splošni ambulanti, 
nato je vodil šolski dispan-
zer. Dokončal je tudi študij 
za naziv zdravnik športne 
medicine. Leta 1983 je nare-
dil doktorsko disertacijo in 
bil 1984 izvoljen v naziv 
docenta. Leto kasneje je 
dobil naziv izrednega profe-
sorja na Medicinski fakulteti 
v Ljubljani. Že desetletja 
deluje na področju razvoj-

no-nevrološke obravnave. V 
svoji dolgoletni karieri je 
postavil temelje zgodnje 
obravnave. Je priznan stro-
kovnjak na območju slovan-
skih dežel, kar dokazujejo 
tudi imenovanja za častnega 
člana številnih asociacij. 
Temelji, ki jih je kot pobud-
nik ustanovitve Razvojnega 
tima za Gorenjsko razvijal 
skupaj z ostalimi člani, so 
postali standard, ki ga danes 
uporabljajo in spoštujejo 
razvojne skupine po vsej 
Sloveniji. Med drugimi je 
organiziral prvo zdravstve-

no-terapevtsko kolonijo v 
Novigradu, v kateri so bili 
otroci z nevrološkimi mot-
njami skupaj s terapevti in 
njihovimi starši. Kolonija je 
bila osnova za kasnejšo 
ustanovitev Gorenjskega 
društva za cerebralno parali-
zo, po zgledu katerega so se 
ustanavljala še druga druš-
tva po Sloveniji kot tudi Zve-
za Sonček. Na njegovi dol-
goletni strokovni poti je bilo 
vedno čutiti posebno naklo-
njenost do kranjskega okol-
ja, saj je tu pogosto organizi-
ral strokovna srečanja oziro-
ma v športnem delu svojega 
udejstvovanja tudi športna 
srečanja. Od leta 1951 je bil 
aktiven v plavanju, vaterpo-
lu, od leta 1953 tudi v košar-
ki. V občini je začel z neka-
terimi športno-rekreativni-
mi tekmovanji, vse z name-
nom ozavestiti občane za 
zdrav način življenja. Tudi 
kot upokojenec je še vedno 
aktiven tako na strokovnem 
kot športnem področju.

Dr. Dušan Petrač je osnov-
no šolo obiskoval v Kropi, v 
Kranju Gimnazijo Kranj in 
končal študij fizike na Uni-
verzi v Ljubljani. Po konča-
nem študiju se je leta 1957 
zaposlil kot profesor fizike 
na kranjski gimnaziji, leta 
1963 pa odšel v ZDA, kjer je 
doktoriral na univerzi Kali-
fornije v Los Angelesu. 
Disertacija je obravnavala 
pojave v super tekočem heli-
ju. Dobil je naziv častni 
občan Los Angelesa. Do 
upokojitve je bil zaposlen v 
Laboratoriju za reaktivni 

pogon ameriške vesoljske 
agencije NASA v Pasadeni, 
kjer je postal višji znanstve-
ni svetnik. NASA mu je 
podelila naziv ambasador 
osončja. Sodi med vrhun-
ske, mednarodno priznane 
strokovnjake na področju 
vesoljske tehnike. Ob nepo-
srednih delovnih zadolžit-
vah je avtor več kot 30 znan-
stvenih člankov, aktiven na 
številnih internih in medna-
rodnih znanstvenih posveto-
vanjih v Ameriki, Evropi in 
na Japonskem. Prejel je več 
priznanj in nagrad NASE, 
posebej za zasluge pri razvo-
ju infrardečih astronomskih 
satelitov in za eksperimente, 
izvedene z vesoljskimi taksi-
ji. Je svetovalec in član uni-
verze v Stanfordu in Zahod-
nem Berlinu, član American 
Physical Society, Planetary 
Society, New York Academy 
of Science, znanstvenorazi-
skovalnega društva Sigma 
KSI. Znanstvenemu podro-
čju vesoljske tehnike je dal 
neizbrisen pečat v svetov-
nem merilu. Svojo poklicno 
pot je začel v Kranju, v Slo-
venijo se vrača vsako leto in 
predava, kamorkoli ga 
povabijo.

Nagrada Kolesarskemu 
klubu Kranj
Nagrado Mestne občine 
Kranj bo za uspešno 60-let-
no delo na lokalni, državni 
in mednarodni ravni dobil 
Kolesarski klub Kranj.
Kolesarki klub Kranj, ki je 
dolga leta nosil ime KK Sava 
Kranj, je eden največjih in 
najstarejših v Sloveniji. 
Zagotavljajo aktivno udejs-
tvovanje otrok in mladine, 
so prejemniki številnih nas-
lovov državnih prvakov, tako 
posamično kot ekipno. Vod-
stvo kluba je vseskozi stre-
melo k napredku in se 
ambiciozno trudilo ohranja-
ti tradicijo kluba in organi-
zacije kolesarskih dirk. 
Vsako leto organizirajo šte-
vilna tradicionalna tekmova-
nja, med katerimi je najbolj 
poznana mednarodna dirka 

za Veliko nagrado Kranja – 
memorial Filipa Majcna, ki 
bo prihodnje leto potekala 
že petdesetič. Kranjska kole-
sarska šola je glas o mestu 
in kolesarjih razširila po 
svetu in marsikdo Kranj 
pozna zaradi kolesarjev in 
kolesarskih dirk. V klubu so 
vzgojili kolesarje, ki danes 
tekmujejo in zmagujejo na 
največjih etapnih dirkah na 
svetu in so tudi stalni člani 
slovenske reprezentance. 
Zelo pomemben je tudi pri-
spevek kluba pri razvoju 
velodromskega kolesarstva, 
saj je bil Kranj prvi s tovrst-
nim objektom v vsej regiji.

Štiri listine o priznanju
Za uspešno promocijo in 
prepoznavnost Kranja kot 
športnega mesta bo listino o 
priznanju dobil Sandi Muro-
vec. Sandi Murovec se je 
namreč že zgodaj zapisal 
alpskemu smučanju, zgod-
nja poškodba pa je prekinila 
njegove tekmovalne ambici-
je. Postal je demonstrator 
alpskega smučanja. To vlo-
go še vedno opravlja v naši 
moški A reprezentanci za 
hitre discipline. Kot član, 
demonstrator in vodja teh-
nične komisije pri ZUTS 
Kranj je izšolal številne 
generacije učiteljev in tre-
nerjev smučanja v Sloveniji. 
Njegovo kariero je zazna-
movala inovacija na področ-
ju učenja osnov sodobne 
tehnike alpskega smučanja, 
poimenovana UPS, ki so jo 
povzeli številni centri in 
države po vsem svetu. O 
tem sistemu je bila napisa-
na knjižna uspešnica Na 
kanto! in bil v letu 2013 pos-
net istoimenski film. V letu 
2016 je sledil še film 7 do 
uspeha, ki sta ga ustvarila 
skupaj s Tino Maze. Oba fil-
ma sta svojo svetovno pre-
miero doživela prav v Kran-
ju. Največji kazalnik zaupa-
nja v njegovo znanje je 
povabilo za člana tehnične 
komisije pri svetovni orga-
nizaciji ISIA, na letošnjem 
kongresu pa ga je generalna 

skupščina ISIA potrdila v 
vodstvo organizacije.
Za uspešno uveljavljanje 
Šole zdravja bo listino o pri-
znanju dobila Metka Štok. 
Metka Štok deluje kot pros-
tovoljka na področju rekrea-
tivnega športa. V letu 2014 
se je seznanila z društvom 
Šola zdravja, z vadbo na pro-
stem. Najprej je ustanovila 
skupino v Prešernovem 
gaju, nastale so nove skupi-
ne na Planini, v Čirčah, na 
Drulovki, v Stražišču in 
Žabnici ter v Naklem. Šola 
zdravja trenutno v Kranju 
šteje že okoli 140 članov, ki 
vadijo vsak dan, ne glede na 
vreme. Pri novih začetkih je 
pomagala tudi skupinam v 
Lescah in na Bohinjski Beli. 
V letu 2016 je prevzela vso 
organizacijo za vsesloven-
sko srečanje skupin Šola 
zdravja, ki je potekalo v Kra-
nju. V letošnjem letu je 
organizirala podobno sreča-
nje skupin Šola zdravja na 
Gorenjskem. V maju 2017 
je predstavila vadbo gostujo-
čim skupinam prostovoljcev 
v medgeneracijskih centrih 
iz Finske, Portugalske in 
Italije. Sodelovala je tudi z 
varovanci kranjskih zavodov 
za osebe s posebnimi potre-
bami in paraplegiki. 
Pomemben prispevek k pre-
poznavnosti Kranja pomeni 
tudi njeno glasbeno udejs-
tvovanje, ko je pevsko karie-
ro začela leta 1964/65 v 
Velikem plesnem orkestru, 
ki so ga sestavljali glasbeni-
ki Pihalnega orkestra Kranj. 
Nadaljevala je z ansamblom 
Jožeta Kelbla, za Radio in 
TV Ljubljana je posnela šte-
vilne slovenske in tuje pope-
vke. Leta 1986 se je pridru-
žila kranjskemu Dixieland 
Bandu. V zadnjem času se 
posveča izobraževanju in od 
leta 2008 vodi projekt Poje-
mo z Metko Štok.
Za uspešno 80-letnico delo-
vanja na področju lokalnega 
gasilstva bo listino o prizna-
nju prejelo Prostovoljno 
gasilsko društvo Trstenik. 
Društvo je bilo namreč usta-

novljeno 6. maja 1937, 
takrat je bilo včlanjenih 21 
gasilcev. Danes društvo šte-
je 91 članov, od tega je ope-
rativnih 22, kar pomeni, da 
jih Regijski center za zaščito 
in reševanje lahko kadarkoli 
aktivira za posredovanje v 
naravnih in drugih nesre-
čah. Še posebej so ponosni 
na svoje najmlajše člane, ki 
se radi udeležujejo tekmo-
vanj in redno posegajo po 
najvišjih mestih na gasil-
skih in gasilsko-športnih 
tekmovanjih. Društvo zgle-
dno sodeluje z drugimi 
PGD in PIGD pri vajah in 
požarih, imajo dobro uspo-
sobljeno članstvo in opre-
mo, za katero ustrezno skr-
bijo. Udeležujejo se števil-
nih vaj in prireditev drugih, 
prav tako sami pripravljajo 
različne vaje. 
Za sožitje generacij in med-
generacijsko povezovanje za 
kakovostno življenje starej-
ših bo listino o priznanju 
prejelo Medgeneracijsko 
društvo Z roko v roki. Druš-
tvo skrbi za polno, aktivno 
in kakovostno življenje sta-
rejših. Društvo je začelo z 
delovanjem leta 2006 kot 
rezultat strokovnega posveta 
Življenje v starosti je lahko 
tudi lepo, na katerem se je 
pokazala velika potreba po 
tovrstni podpori starejšim 
na terenu. Tako so lansko 
leto obeležili že deseto oblet-
nico uspešnega delovanja. 
So drugo največje tovrstno 
društvo v Sloveniji in prvo v 
gorenjski regiji. Združujejo 
513 članov, trenutno je aktiv-
nih 94 prostovoljcev. Izvaja-
jo tudi strokovna srečanja, 
usposabljanja za prostovolj-
ce, strokovne ekskurzije, 
predavanja, ustvarjalne dela-
vnice in podobno. Izvajajo 
telovadbo za vse generacije 
ter vadbo za psihofizično 
ravnovesje. Ob desetletnici 
so ustanovili tudi društveno 
folklorno skupino Nagelj. S 
svojim delom društvo izje-
mno pripomore h kakovost-
nemu življenju starejših 
občanov, so humanitarno 
društvo z največjim števi-
lom prostovoljcev v mestni 
občini Kranj. Imajo 421 
zadovoljnih uporabnikov, ki 
jim je društvo omogočilo 
vzpostaviti novo socialno 
mrežo ter aktivno vključe-
nost v družbo. Ne nazadnje 
krepi društvo medobčinsko 
sodelovanje med gorenjski-
mi občinami s skupnim cil-
jem razvoja prostovoljne 
pomoči ter gradnje dolgoži-
ve in humane družbe.

Tri velike plakete
Za odgovorno in družbeno 
aktivno delo na območju 
Krajevne skupnosti Vodovo-
dni stolp bo veliko plaketo 
Mestne občine Kranj dobil 
Peter Drinovec. Peter Drino-
vec, ki je sedaj upokojenec, 

Nagrajenci Mestne občine Kranj 
Pred letošnjim občinskim praznikom Mestne občine Kranj bo ta petek na Brdu pri Kranju potekala slavnostna akademija, na njej pa bodo priznanja 
in nagrade dobili letošnji občinski nagrajenci.

Dr. Milivoj Veličković Perat bo naziv častnega občana 
prejel za uspešno razvojno delo na področju zdravstva in 
športa. / Foto: Tina Dokl

Dr. Dušan Petrač bo naziv častnega občana prejel kot 
mednarodno priznani strokovnjak na znanstvenem 
področju vesoljske tehnike. / Foto: Tina Dokl

"Lahko povem, da sva z ženo Tatjano edini 
zakonski par v Kranju, najbrž pa tudi v 
Sloveniji, ki ima naziv častnih občanov. Na to 
sva zelo ponosna, saj je velika čast, da ti 
priznanje, ob številnih mednarodnih, podelijo 
tudi v domačem kraju, domači ljudje," pravi dr. 
Milivoj Veličković Perat. Njegovi soprogi, dr. 
Tatjani Dolenc Veličković, je bil naziv častne 
občanke podeljen leta 2009.
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Dobitniki priznanj Mestne občine Kranj za leto 2017 so se, razen v Ameriki živečega dr. Dušana Petrača, srečali v starem Kranju, zaslužena priznanja in nagrade pa bodo prejeli na 
petkovi slavnostni akademiji ob občinskem prazniku na Brdu pri Kranju. / Foto: Tina Dokl

je delovne in življenjske 
izkušnje pridobival v stroje-
gradnji, diplomiral je iz 
varilne tehnike. Sodeloval je 
pri gradnji številnih poslov-
nih in kulturnih objektov. V 
Krajevni skupnosti Vodovo-
dni stolp je bil imenovan v 
odbor za infrastrukturo ter 
izvoljen v Kurilni odbor Šor-
lijevega naselja. Od tedaj 
aktivno deluje pri projektu 
določitve pripadajočih zem-
ljišč, ki prehaja v zaključno 
fazo. V kurilnem odboru je 
predsednik. Pri uvedbi 
kogeneracije je uspel prido-
biti 75-odstotno soglasje, 
realizacija je predvidena za 
prihodnje leto. Vseskozi si 
je prizadeval tudi za obnovo 
kurilnice in toplovodnega 
omrežja. Projekti ne bi bili 
realizirani v takem obsegu 
in v tako kratkih rokih brez 
velikega osebnega angažira-
nja gospoda Petra Drinovca.
Za uspešno 70-letno delova-
nje ter ohranjanje planinske 
in alpinistične kulture bo 
veliko nagrado Mestne obči-
ne Kranj prejel Alpinistični 
odsek Planinskega društva 
Kranj. V Sloveniji je med 
dejavnejšimi alpinističnimi 
kolektivi. V svojih vrstah je 
imel in ima imena, ki dose-
gajo vrhunske rezultate in 
so vidnejše zaznamovala 
svetovno zgodovino alpiniz-
ma. Poleg športnega udejs-
tvovanja se posamezni člani 
trudijo tudi za ohranjanje 
alpinistične tradicije in skr-
bijo za gorsko okolje, in 
sicer z medgeneracijskim 
sodelovanjem in predvsem 
ohranjanjem planinske in 
alpinistične kulture. Vrsto 
let odsek soorganizira ali 
organizira tudi tekmovanja 
na področju športnega ple-
zanja na najvišjem nivoju.
Za kakovostno delo z mladi-

mi in športne dosežke bo 
veliko plaketo Mestne obči-
ne Kranj prejel Nogometni 
klub Triglav Kranj. Klub 
ima dolgoletno tradicijo, 
odlikuje ga vztrajno in raz-
vojno delo z mladimi nogo-
metaši, ki številni igrajo v 
uglednih domačih in tujih 
klubih. Nogometna šola 
sodi med pet največjih v 
državi. V zadnjih letih je 
klub pri vseh generacijah 
osvojil lepe rezultate. V zad-
nji sezoni so člani suvereno 
osvojili naslov državnega 
prvaka v 2. slovenski nogo-
metni ligi. S tem je klub 
uresničil napoved, da se bo 
z načrtnim delom z lastnimi 
mladimi igralci vrnil med 
najelitnejše klube v državi. 

Velika Prešernova plaketa 
pianistu Miliću
Pianist Petar Milić bo veliko 
Prešernovo plaketo dobil za 
vidnejše dosežke na glasbe-
nem področju. Strokovna 
javnost ga namreč uvršča 
med najboljše slovenske 
pianiste v mednarodnem 
merilu, saj njegova umetni-
ška in pedagoška dejavnost 
sega tudi daleč prek meja 
Slovenije. Kot solist je med 
drugim nastopil z orkes-
trom Slovenske filharmoni-
je, s Simfoniki RTV Sloveni-
ja, Komornim orkestrom 
Academia Allegro Vivo iz 
Avstrije, Slovaško filharmo-
nijo in z orkestrom Akade-
mije za glasbo Ljubljana 
pod taktirkami Marka Leto-
nje, Antona Nanuta, Marka 
Muniha, Bijana Khadema 
Missagha, Cristiana Macela-
ruja in Marka Hribernika. V 
petindvajsetih letih delovan-
ja in koncertiranja se je z 
veseljem odzval povabilom 
in večkrat tudi nastopil v 
Kranju. Ne gre spregledati 

njegovih celovečernih kon-
certov v Pavšlarjevi hiši v 
okviru Festivala Carniola, 
solističnih nastopov z Orke-
strom Carnium, dolgoletne-
ga sodelovanja z zbori OŠ 
Orehek, orkestrom Gimna-
zije Kranj kot tudi Glasbene 
šole Kranj. V Glasbeni šoli 
Kranj poučuje klavir in svoje 
bogato znanje predaja učen-
cem, med katerimi so tudi 
prejemniki prvih nagrad na 
mednarodnih tekmovanjih.

Tri plakete Mestne občine 
Kranj
Ekipa Red Eagle Kranj je 
najbolj uspešen klub v tek-
movanjih brazilskega jiujit-
suja v Sloveniji, prav tako pa 
se lahko pohvali z rezultati, 
ki so med najboljšimi na 
Balkanu. Najbolj uspešna 
člana kluba sta Martin Zore 
in Maja Povšnar. Martin 
Zore je najboljši tekmovalec 
v Sloveniji in eden izmed 
osvajalcev raznih medalj in 
nagrad po Evropi, Maja Pov-
šnar pa je v svoji karieri sko-
raj neporažena. Na letoš-
njem svetovnem prvenstvu 
v brazilskem jiujitsu je osvo-
jila tretje mesto, na evrop-
skem prvenstvu v jujitsu-ne-
waza borbi pa prvo mesto. 
Za vse te uspehe so si pris-
lužili plaketo Mestne občine 
Kranj.
Za uspešno delo vaterpol-
skega sodnika si je plaketo 
Mestne občine Kranj zaslu-
žil Boris Margeta. Vso špor-
tno kariero je igral v Vater-
polo klubu Triglav, s kate-
rim je osvajal naslove držav-
nih prvakov ter po osamo-
svojitvi igral za državno 
reprezentanco. Leta 1997 je 
začel sodniško kariero in bil 
leta 2000 najmlajši sodnik 
olimpijskih iger v Sydneyju. 
Leta 2010 je prevzel vodenje 

vaterpolske sodniške organi-
zacije. Izobrazil je mnoge 
slovenske vaterpolske sodni-
ke, igralce in trenerje. Na 
zadnjih olimpijskih igrah v 
Riu 2016 je bil izbran za 
predsednika Svetovne sod-
niške zveze vaterpola. Vrsto 
let je najboljši vaterpolski 
sodnik na svetu, od leta 
2000 je sodil na vseh olim-
pijskih igrah, svetovnih in 
evropskih prvenstvih ter 
drugih pomembnih tekmo-
vanjih.
Ob uspešni 70-letnici delo-
vanja bo plaketo Mestne 
občine Kranj prejel Gorenj-
ski glas, časopisno podjetje, 
d. o. o., Kranj. Je osrednja 
medijska hiša na Gorenj-
skem, izdajatelj tiskanih 
časopisov in revij, spletnih 
in knjižnih edicij. Osrednja 
edicija je časopis Gorenjski 
glas, ki izhaja že 70 let, kar 
pomeni, da je časopis z naj-
daljšo tradicijo na Gorenj-
skem. To ga uvršča na prvo 
mesto v 117-letni tradiciji 
časnikarstva na Gorenj-
skem. Gorenjski glas je 
regionalni časopis, ki izhaja 
dvakrat tedensko v nakladi 
od 17 do 19 tisoč izvodov. V 
zadnjih dveh desetletjih je 
podjetje postavilo mrežo 
lokalnega tiska na Gorenj-
skem. Sestavlja jo vrsta 
časopisnih prilog. Nadgrad-
njo časopisa v smislu 
komunikacije z občinstvom 
predstavljajo javni pogovo-
ri, tako imenovane Glasove 
preje, ki imajo tridesetletno 
tradicijo in potekajo v razli-
čnih gorenjskih krajih. 
Družba v zadnjih letih pos-
pešeno vlaga v razvoj in 
uporabo novih tehnologij. S 
projektom Digitar je poskr-
bela za digitalizacijo vseh 
starih časopisov, ki so dos-
topni na spletu. Dvojezični 

projekt Sosed/Nachbar 
predstavlja čezmejno kul-
turno sodelovanje z avstrij-
sko Koroško.

Prešernova plaketa za 
Kulturno društvo 
Gimnazije Kranj
Za širjenje glasbene kulture 
med mladimi in vrhunsko 
zborovsko dejavnost bo Pre-
šernovo plaketo prejelo Kul-
turno društvo Gimnazije 
Kranj. Uradno je bilo usta-
novljeno leta 2007 na pobu-
do profesorice matematike 
Barbare Kušar z namenom 
spodbujanja zborovske deja-
vnosti na šoli. Leta 2002 so 
namreč ustanovili svojo 
prvo Dekliško vokalno sku-
pino pod vodstvom omenje-
ne profesorice, ki je kasneje 
postala Dekliški pevski zbor 
Gimnazije Kranj in v tej 
obliki začela osvajati števil-
na priznanja na domačih in 
tujih tekmovanjih. Zbor so 
vodili tudi Aco Biščevič 
(2005), Primož Kerštanj 
(2006–2014),  Marjeta 
Oblak (2014–2016) in Erik 
Šmid (2017). Zbor se je uvr-
stil v državni kakovostni 
razred. Leta 2007 je na 
Gimnaziji Kranj začela pre-
pevati tudi Fantovska vokal-
na skupina pod vodstvom 
Barbare Kušar, leta 2014 pa 
se je pod vodstvom Marjete 
Oblak iz nje oblikoval Meša-
ni mladinski zbor Gimnazi-
je Kranj, ki ga od jeseni 
2016 vodi Erik Šmid. Zbor 
ves čas širi zasedbo in pri-
dobiva kakovost, lani je bil 
uvrščen v regionalni kako-
vostni razred in osvojil že 
tudi priznanji na tekmova-
njih. Najbolj uspešen zbor 
društva pa je nastal 2011 in 
združil nekdanje članice 
vseh generacij Dekliškega 
pevskega zbora. Zbor z 

latinskim imenom Carmen 
manet je danes ženski zbor, 
ki sodi v sam vrh slovenskih 
zborovskih zasedb, uspešno 
zastopa državo na mednaro-
dnih tekmovanjih in je pos-
tal julija evrovizijski zbor 
leta. Od začetka delovanja 
sodi v državni kakovostni 
razred in ga vodi Primož 
Kerštanj. Septembra letos je 
Gimnazija Kranj dobila še 
svoj četrti zbor. Zaradi veli-
kega zanimanja gimnazij-
cev so ustanovili še Pop–
jazz zbor, ki se bo ob sprem-
ljavi gimnazijskih glasbeni-
kov posvečal lahkotnejši 
literaturi. Kulturno društvo 
Gimnazije Kranj letno prip-
ravi vsaj tri različne celove-
černe programe, zborovske 
ali v sodelovanju s šolskim 
orkestrom. Redno se udele-
žujejo tekmovanj in vsako 
leto zabeležijo okoli 40 raz-
ličnih dogodkov, to število 
pa se vsako leto povečuje. 
Zelo spodbudno je dejstvo, 
da jim je v petnajstih letih 
od prvih začetkov uspelo za 
tovrstno dejavnost navdušiti 
veliko število gimnazijcev. 
Trenutno v vseh zborih pre-
peva okoli 130 sedanjih in 
nekdanjih dijakov. Kulturno 
društvo Gimnazije Kranj si 
je za poslanstvo izbralo šir-
jenje glasbene kulture med 
odraščajočo mladino s pose-
bnim poudarkom na zbo-
rovski dejavnosti, ki jim jo 
je uspelo dvigniti na vrhun-
sko poustvarjalno raven. 
Tako nekdanje pevce gim-
nazijskih zborov najdete v 
vrstah prav vseh kranjskih 
pevskih zborov, kar kaže, da 
jim je uspelo v mladih pev-
cih privzgojiti ljubezen do 
tovrstne dejavnosti. Društvo 
je tudi pobudnik srečanja 
gorenjskih srednješolskih 
zborov.
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Županski in svetniški 
mandat  2014–2018 
se je prevesil v zad
njo četrtino in kmalu 
bodo pred nami 
nove lokalne volitve.  
Čeprav imam na 
političnem področju 
že kar precej kilo
metrine in sem bila 
članica mestnega 
sveta  več manda
tov, je sedanji   man

dat eden najbolj razburljivih.  Stranka NSi je 
bila namreč prvič povabljena k sodelovanju v 
županovi koaliciji. Po temeljitih pogajanjih, v 
katerih smo našli programske sorodnosti, smo 
vstopili v koalicijo in začelo se je resno delo.  
Številni sestanki, usklajevanja in pojasnjevanja 
ter sledenje našemu programu so terjali veliko 
časa in tudi živcev. Način dela se je precej spre
menil po razpadu koalicije, ki je sledil  županovi 
aferi, povezani s prometno nesrečo, povzročeno 
v alkoholiziranem stanju. Ponovni županov 
poskus, da sestavi novo koalicijo, je propadel 
in  tako je postalo odločanje v MS zadeva vsa
kokratnih dogovorov in usklajevanj, kar pa se 
sploh ni izkazalo za slabo. Svetniki  Nove Slo
venije smo sprejeli usmeritev, da  bomo delova
li v mestnem svetu konstruktivno in bomo pod
prli vse dobre in koristne projekte, nasprotovali 
pa nesmiselnim in potratnim  rešitvam.  

Sestava tokratnega mestnega sveta se je  pre
cej spreminjala, saj je nekaj svetnikov odsto
pilo s svoje funkcije, en svetnik pa ja na žalost 
umrl.Doslej smo se sestali že na 32 sejah Mes
tnega sveta in več kot 40 sejah Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
katere članica sem tudi sama.  
Če bi na kratko povzela bilanco svojega de
lovanja v tem mandatu, sem lahko zadovolj
na, saj so se na mojo pobudo uredile neka
tere zadeve kot npr: spominsko obeležje za 
povojne žrtve v gozdičku za pokopališčem, 
obnova fasade Glasbene šole Kranj na Trubar
jevem trgu, dvig zneska za novorojenca, 
štipendije za študij v tujini, začetek gradnje 
telovadnice pri OŠ Stražišče, tlakovanje poti 
na pokopališču Bitnje, popravilo lesenega 
mostu čez Golnišnico.
Kot stranka pa smo vsi trije svetniki prispevali 
še veliko več, saj so se na našo pobudo začeli 
premiki v razumevanju trajnostne mobilnosti 
in s tem izgradnja kolesarskih poti, uvedba 
Kranvaja, projekta KRsKolesom itd., za kar 
ima največ zaslug naš svetnik Marjan Bajt. 
Pomemben pa je tudi prispevek kolegice 
Irene Dolenc, ki se je zavzela za nov vrtec v 
Bitnjah ter za racionalno porabo proračunskih 
sredstev in minimalno zadolževanje.  Vsi trije 
pa tvorno sodelujemo v svetih več javnih za
vodov, kjer je ustanovitelj MO Kranj.

Vlasta Sagadin, 
svetnica NSi – krščanski demokrati

SVETNIKI NOVE SLOVENIJE  
PREUDARNO IN KONSTRUKTIVNO
Nova Slovenija s svojimi tremi svetniki predstavlja četrto najmočnejšo svetniško 
skupino v kranjskem Mestnem svetu. Zaradi svojih načelnih in konstruktivnih 
stališč smo si pridobili status zmerne skupine, ki ji velja prisluhniti.

Vlasta Sagadin
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Suzana P. Kovačič

Kranj – V Mestni knjižnici 
Kranj so v soboto, 18. novem-
bra, v soorganizaciji z Anže-
tom Bertoncljem pripravili že 
peto Živo knjižnico. Na voljo 
je bilo kar trideset t. i. živih 
knjig. "Te nam dajo drugač-
no izkušnjo kot pa knjige, ki 
jih sami beremo, in želeli 
smo, da tudi uporabniki naše 
knjižnice spoznajo knjige še 
na drugačen način, v živem 
pogovoru s 'knjigo'. Po zelo 
dobrem odzivu vidim, da lju-
di to zanima in bomo s tem 
nadaljevali," je povedala 
Damjana Mustar iz Mestne 

knjižnice Kranj. Gre za ljudi 
z zanimivimi zgodbami, 
izkušnjami in pogledi na 
svet, ki so jih v dialogu prip-
ravljeni deliti z bralci in raz-
bliniti marsikateri stereotip. 
"Prav tako želimo opolnomo-
čiti sistem, da več sodeluje. 
Malo ljudi se javno zavzema 
za strpnost v Kranju in kot 
Kranjčan želim na to opozo-
riti," je dejal Bertoncelj. Žive 
knjige so bili tokrat oseba z 
multiplo sklerozo, bivši 
samomorilec, hči mame z 
bipolarno motnjo, izganjalec 
hudiča, gej, sestra iz samos-
tana, Albanec s Kosova, bivši 
interniranec v Dachauu ...

Živa knjižnica v Kranju

Od leve: "živa knjiga" Agni (ženska, ki ne živi po pravilih), 
Anže Bertoncelj in Damjana Mustar. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Ob podelitvi priznanj 
in pohval za najlepšo izložbo 
in pročelje v starem mest-
nem jedru Kranja je predse-
dnik Turističnega društva 
Kranj Andrej Tavčar povedal, 
da ima akcija že zelo dolgo 
zgodovino. »Njen zametek 
sega že v davno leto 1875, ko 
se je ustanovilo Olepševalno 
društvo Kranj. Ustanovili so 
ga svetniki in župan, potrdi-
tev pa je dobilo z Dunaja. Nji-
hova glavna naloga je bila, da 
je mesto prijazno do gostov 
in da skrbijo za lepši Kranj. 
Mi s projektom ocenjevanja 
izložb in pročelij skušamo to 
tradicijo nadaljevati,« je poja-
snil Andrej Tavčar in dodal, 
da posebna komisija od apri-
la do oktobra v starem mest-
nem jedru Kranja ocenjuje 
tako izložbe kot pročelja.
Letos sta si pohvali za lepo 
urejeni izložbi zaslužila 
Kralj nudeljcev in Arheološ-
ki biro, priznanje za tretje 
mesto je dobila Kr'Štacuna, 
za drugo Delikatesa Figa, za 
prvo pa Lesnavesna s Tav-
čarjeve ulice. 
»Priznanje je za nas potrdi-
tev, da delamo v pravi smeri. 
Želimo si, da je izložba všeč 
nam, ki jo ustvarjamo, sedaj 
pa smo dobili potrditev, da 
je to nekaj lepega tudi za sta-
ri Kranj,« je povedala Eva 
Štrukelj.

Priznanji za najlepše proče-
lje sta dobili Frančiška 
Zupan s Prešernove ulice in 
Majda Janežič s Koroške 
ceste. Pohvalo za tretje mes-
to med pročelji je dobila 
gostilna Klinar, za drugo 
mesto Šenk z Jenkove ulice, 
za prvo mesto pa stavba Sta-
rega Mayrja. 
»Zelo se trudimo in letos 
smo res veliko naredili. Gos-
tilna Stari Mayr namreč ne 
bo več le gostilna, ampak 

bomo imeli tudi prenočišča 
in apartmaje, namenjene 
predvsem turistom. Urejan-
je zunanjosti stavbe smo že 
zaključili, sedaj pa so se 
začela dela v notranjosti, ki 
bodo končana do naslednje-
ga poletja,« je povedal direk-
tor Starega Mayrja Aljaž 
Jekovec in dodal, da jim pri-
znanje za najlepše pročelje 
veliko pomeni, saj je potrdi-
tev, da gre njihovo delo v 
pravo smer. 

Skrbijo za lepši Kranj
Ena od tradicionalnih akcij Turističnega društva Kranj je ocenjevanje izložb 
in pročelij. Letos so za najlepšo izbrali izložbo Lesnavesna, najlepše pa je 
prenovljeno pročelje Starega Mayrja.

Najlepše pročelje ima prenovljena stavba Starega Mayrja.

Igor Kavčič

Kranj – Da smo Slovenci 
pevski narod, so pred dnevi 
na najlepši način s koncer-
tom v Stolpu Škrlovec doka-
zale tudi pevke Ženskega 
pevskega zbora Kranjskih 
vrtcev. Gre za petnajstčlan-
sko zasedbo strokovnih 
delavk Kranjskih vrtcev, ki 
so se lani jeseni zbrale z 
namenom prepevati na slo-
vesnosti ob 50-letnici Kranj-
skih vrtcev v Prešernovem 
gledališču. Takrat so pevke v 
dobrih dveh mesecih pod 
vodstvom simpatične in 
energične zborovodkinje 
Tine Koprivec pripravile 
svoj prvi nastop. Po dobrem 
sprejemu publike njihovo 
navdušenje nad petjem ni 
usahnilo. Nasprotno, nasto-
pile so tudi za upokojene 
delavce Kranjskih vrtcev, 
marsikomu pa so polepšale 
osebno praznovanje s podo-
knico. Tako je začela zoreti 
ideja o samostojnem kon-
certu, ki je bil načrtovan za 
prihodnjo pomlad. Ker je 

zborovodkinja svoje pevke 
presenetila in razveselila z 
novico o povečanju družini-
ce še pred novim letom, so 
se te odločile, da bodo s kon-
certom nekoliko pohitele. V 
dobrih dveh mesecih so pri-
pravile koncertni repertoar 
in s koncertom navdušile 
publiko.
„Za prvi del koncerta sem 
izbrala ljubezenske pesmi, 
ki so nam bile vsem pevkam 
pisane na kožo, za drugi del 
koncerta pa venček priredb 
znanih skladb skupine 
Abba, s katerimi smo naj-

bolj presenetile poslušalce,“ 
je povedala zborovodkinja 
Tina Koprivec: „Moram pa 
priznati, da smo si z venč-
kom Abbe zadale kar zahte-
vno nalogo, že zaradi same-
ga besedila pa tudi zaradi 
zelo različnih skladb s 
popolnoma drugačnim rit-
mom in melodijami.“ 
Pohvalila je vsako pevko 
posebej za vloženi trud in 
vztrajnost – še posebej ob 
dejstvu, da so v tako krat-
kem času zmogle naštudira-
ti toliko programa. Na kon-
certu je za dodatno popestri-

tev poskrbela moška vokal-
na skupina Kostanarji, ki so 
se jim v eni skladbi pridruži-
le tudi pevke Kranjskih vrt-
cev. Koncert je minil v ved-
rem in pozitivnem vzdušju. 
Podobno razmišljajo tudi 
pevke, saj se bodo po Tinini 
vrnitvi v službo spet zbrale 
in pripravile kaj novega. 
„Punce se vse zelo dobro 
razumemo, energija na 
vajah in nastopih pa je bila 
vedno zelo pozitivna. So naj-
boljše punce in jih bom to 
leto res pogrešala,“ je še 
dodala Koprivčeva.

Od ljubezenskih do Abbe
V Stolpu Škrlovec se je predstavil Ženski pevski zbor Kranjskih vrtcev.

Pevke Kranjskih vrtcev so zapele tudi skupaj z vokalno skupino Kostanarji. / Foto: Gorazd Kavčič
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Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o prostor-
skem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 44. 
člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) 
ter Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za del območja Kokrica KO 20 (Uradni list RS, št. 
25/2017) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
ZA DEL OBMOČJA KOKRICA KO 20

I.

Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
območja EUP KO 20 – Kokrica (v nadaljevanju OPPN Kokrica), ki 
ga je v oktobru 2017 izdelalo podjetje Domplan, d. d., Bleiwei-
sova 14, Kranj, pod številko projekta UD/480-82/17.

II.

Dopolnjen osnutek OPPN Kokrica bo javno razgrnjen od 6.  
decembra 2017 do 5. januarja 2018 v času uradnih ur, v pro-
storih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstro-
pje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in na spletni strani občine 
http://www.kranj.si.

III.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Kokrica bo po-
tekala v sredo, 13. decembra 2017, ob 16.00 v stavbi Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.

IV.

Z OPPN Kokrica se načrtuje zazidava dela prostorske enote KO 
20 (del zemljišč 122/2 in 125/2 k. o. Rupa) v velikosti 1,4 ha.

V.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pripombe in 
predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN Kokrica. 

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 5. januarja 2018  
podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v 
knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov: 
Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 
4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev OPPN  
Kokrica« oz. na elektronski naslov mok@kranj.si.

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

Številka: 350-10//2017-21
Kranj: 20. 11. 2017 Boštjan TRILAR
 ŽUPAN

Stražišče – V prvem tednu decembra Stražišče že tradicional-
no zaživi s Stražiškim kulturnim tednom. Organizacijski od-
bor pri Svetu Krajevne skupnosti Stražišče ga letos pripravlja 
že tridesetič po vrsti. Potekal bo od ponedeljka, 4. decembra, 
do sobote, 9. decembra. V ponedeljek bodo teden slavnostno 
odprli ob 19.30 v dvorani Šmartinskega doma. Po nagovorih 
Jureta Šprajca in kranjskega župana Boštjana Trilarja bo zapel 
Ženski pevski zbor Carmen manet, nastopil pa bo tudi igralec 
Tine Oman - Foma. Odprli bodo fotografsko razstavo Andreja 
Žalarja Stražiški kulturni tedni v sliki. V torek ob 19.30 bo sledil 
nastop orkestrov in učencev baletnega oddelka Glasbene šole 
Kranj, v sredo ob 19.30 bo sledil koncert Andreja Šifrerja, v 
četrtek ob enaki uri pa Večer učenk in učencev OŠ Stražišče in 
PŠ Žabnica z mladinsko spevoigro Kresniček. V petek, 8. de-
cembra, bo od 16.30 do 18.30 potekala decembrska tržnica 
domačih pridelkov in izdelkov, ob 19.30 pa bo sledila uprizori-
tev Loškega odra s komedijo Butalci Frana Milčinskega, v re-
žiji Jaše Jamnika. Stražiški kulturni teden se bo zaključil v so-
boto, 9. decembra, ob 19.30 z nastopom FS Sava Kranj. Vse 
prireditve bodo v Šmartinskem domu, vstop je prost.

Čas za Stražiški kulturni teden 

Kranj – Pod pokroviteljstvom varuhinje človekovih pravic Vla-
ste Nussdorfer je pred kratkim v Prešernovem gledališču po-
tekala vrhunska dobrodelna multimedijska plesna predstava 
z naslovom Življenje je vrednota. Predstava, v produkciji Al-
berta Podrekarja in idejni zasnovi koreografinje in plesalke 
Katje Vidmar, se človeka močno dotakne. Zgodba je spletena 
skozi osem slik in govori o ženski, ki obožuje svoj poklic 
zdravnice, ker lahko pomaga ljudem in je zavezana ideji, da 
je življenje vrednota. Sreča ljubezen svojega življenja, se za-
ljubi, užije trenutke ljubezni in sreče, nato pa nenadoma 
hudo zboli. Zdaj je na drugi strani – na strani tistih, ki jih je 
varovala, jim pomagala. Sebi ne more pomagati. Išče smisel, 
pot in izhod iz bolečine. Dobrodelna plesna predstava je bila 
izvedena že v več mestih in se bo še nadaljevala. Vredno si jo 
je ogledati tako z vidika humanitarne note kot zaradi visoke 
umetniške vrednosti. Namenjena je 1000 malim vitezom, 
fundaciji za pomoč mladim, ozdravljenim od raka. Izvedbo 
predstave je podprla tudi Mestna občina Kranj, tako so ves 
izkupiček od vstopnic ob koncu predstave lahko podarili 
predsednici Fundacije mali vitez Lorni Zadravec Zaletel. 

Življenje je vrednota

Vilma Stanovnik

Kranj – Žlahtna vrtnica Pre-
šeren je od konca oktobra 
zasajena ob nagrobniku dr. 
Franceta Prešerna v Prešer-
novem gaju. Vrtnico je vzgo-
jil akademik dr. Matjaž 
Kmecl z večletnim vztrajnim 
delom in s križanjem različ-
nih vrst vrtnic. Društvu lju-
biteljev vrtnic jo je nato de-
cembra leta 2011 uspelo re-
gistrirati kot prvo slovensko 
sorto vrtnice ter jo je hkrati 
priglasilo v svetovni register. 
Za zasaditev v Kranju, ki jo 
je predhodno dovolil in potr-
dil Zavod za varstvo kultur-
ne dediščine, je poskrbela 
Flora, d. o. o., v sodelovanju 
z Društvom ljubiteljev vrtnic 
Slovenije, simbolično pa je 
grmička vrtnic zalil kranjski 
župan Boštjan Trilar, ki sta 
mu družbo delali Breda B. 
Čopi in Karlina Treiner iz 

Društva ljubiteljev vrtnic 
Slovenije. 
Zasaditev vrtnice je pospre-
milo srečanje pobudnikov 
in gostov v Avli Mestne obči-
ne Kranj, kjer je prisotne s 

svojim pogledom na kulturo 
in doživljanje umetnosti na-
govoril tudi prof. Miha Po-
gačnik, častni občan Kranja. 
Podjetje Elementum je ob 
tej priložnosti petim izbra-

nim prejemnikom podelilo 
prve v seriji srebrnikov miru 
in ljubezni. Gre za kovance, 
ki jih na eni strani krasi mo-
tiv Slovenije, ki v svojem 
imenu skriva nam že zelo 
poznano besedo ljubezen, 
in na drugi strani del naše 
Zdravljice dr. Franceta Pre-
šerna, ki širi sporočilo miru 
med narodi. Srebrnik, izde-
lan leta 2009 ob 18. obletni-
ci osamosvojitve Slovenije, 
je bil razprodan še pred ura-
dno izdajo, večina kovancev 
pa kupljena z namenom ob-
daritve in prenašanja sporo-
čila miru in ljubezni. Tokrat 
so srebrnike, izdelane v letu 
2017 v omejeni nakladi 
1800 srebrnikov, še pred 
uradno prodajo prejeli prof. 
dr. Matjaž Kmecl, prof. 
Miha Pogačnik, župan MO 
Kranj Boštjan Trilar, Breda 
B. Čopi, Karlina Treiner in 
Ida ter Dušan Rebolj.

Prešernova vrtnica
V Prešernovem gaju raste vrtnica Prešeren, prva slovenska vrtnica z uradno registriranim in 
zavarovanim imenom.

Ob posaditvi je Prešernovo vrtnico, v družbi Brede B. Čopi 
in Karline Treiner, zalil župan Boštjan Trilar. / Foto: Tina Dokl
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Pisateljica, pesnica in 
prevajalka Milanka 
Dragar je nedavno 
izdala knjigo Dediščina 
molka. V njej na 
osnovi pričevanj in 
dokumentarnih virov 
piše o množičnih 
pobojih Slovencev in 
Hrvatov v Crngrobu 
in hrvaških otrok v 
Matjaževi jami pri 
Pevnem maja 1945. 
Tem ljudem ni bilo 
nasilno odvzeto le 
življenje, ukraden jim 
je bil tudi grob, pravi 
avtorica, ki je pred leti 
raziskovala tudi zločine 
v Srebrenici.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Na Turističnem 
društvu Rekreatur so se 
odločili, da ustanovijo prav 
posebno deželo, ki so jo poi-
menovali Dobro. Kot pravi-
jo, je nekaj posebnega, saj je 
enkrat pravljična, spet dru-
gič bolj resna. "Ideja dežele 
Dobo je v meni zorela že 
kar nekaj časa. Pomeni, da 
izdelke, ki jih sicer lahko 
kupiš na tržnici, prodajamo 
na malce drugačen način, z 
združevanjem. Ker je bilo 
naše društvo uspešno na 
razpisu, bomo ponudnike z 
vse Slovenije vabili v Kranj, 
nato pa pričakujemo, da 
bomo tudi mi šli k njim. 
Danes gostimo Prekmurce 
in računamo, da bomo tudi 
mi s svojo ponudbo obiskali 
Prekmurje," je ob zadnjem 
sobotnem druženju povedal 
Andrej Zalokar, ki skuša, 
skupaj z Zavodom za turi-
zem in kulturo, oživiti stari 
Kranj. "Letos smo deželo 
Dobro pripravljali vsako 

soboto od konca septembra 
naprej, 9. in 10. decembra 
pa se selimo v rove. Doma-
čine in obiskovalce želimo 
spodbuditi, da bi darila 
kupili od domačih proizva-
jalcev," je tudi povedal 
Zalokar.
"Na povabilo Kranjčanov 
smo sem pripeljali deset 
ponudnikov iz Prekmurja. 
Pripeljali smo podjetnike, ki 
proizvajajo kvalitetne pre-
hrambne izdelke, prav tako 
pa je z nami tudi lončar iz 
Madžarske, ki izdeluje prek-
murske motive. Prav tako 
ena od ponudnic izdeluje 
stvari iz platna in vezenin. 
Čeprav smo v Kranju s pro-
jektom, ki se imenuje Iz 
Prekmurja z ljubeznijo, šele 
drugič, smo s sodelovanjem 
zelo zadovoljni. Ljudje so 
odprti in so nas zelo lepo 
sprejeli in upam, da se nas-
lednjič vidimo tudi pri nas," 
je povedala Szerena Jambor 
Bence, obiskovalci dežele 
Dobro pa so bili navdušeni 
nad gostoljubnostjo Prek-

murcev pa tudi nad njihovi-
mi specialitetami, saj so 
ponujali gibanico, bograč 

golaž, cvrli langoš, ponujali 
pa so tudi domača vina in 
brizganec.

Dežela Dobro
Od letošnje jeseni je novost ponudbe v mestu tudi dežela, ki so jo poimenovali Dobro.

Andrej Zalokar in Szerena Jambor Bence sta poskrbela za 
sodelovanje med Kranjem in Prekmurjem.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Petnajstega oktobra 
po vsem svetu obeležujemo 
mednarodni dan bele palice. 
Bela palica je priznana kot 
pripomoček, ki slepim 
pomaga pri orientaciji, varni 
hoji, prepoznavanju in zaz-
navanju ovir v okolju, hkrati 
pa simbolizira tudi osebno 
neodvisnost slepega ali sla-
bovidnega. 
Na Gorenjskem z akcijami 
ob svetovnem dnevu bele 
palice na položaj ljudi z okva-
rami vida opozarja Medob-
činsko društvo slepih in sla-
bovidnih Kranj. Letos je ob 
tej priložnosti pripravilo 
sprehod svojih članov po Pla-

nini in ob tem opozarjalo na 
ovire, ki slepim in slabovid-
nim otežujejo gibanje v 
urbanem okolju. "Sprehoda 
se je udeležilo kakih ducat 
naših članov, vodil ga je stro-
kovnjak za orientacijo Gre-
gor Habjan, pridružili so se 
nam tudi kranjski podžupan 
Boris Vehovec ter predstav-
nika krajevnih skupnosti 
Sonja Mašič in Janez Kova-
čič," je povedal tajnik društva 
Beno Virt, ki je bil na spreho-
du navzoč skupaj s predsed-
nikom Emilom Murijem. 
"Predstavniki občinske obla-
sti kažejo razumevanje za 
naše težave, računamo pa 
zlasti, da jih bodo upoštevali, 
ko se bo kaj na novo gradilo."  

Na sprehodu z belo palico

Sprehod z belo palico so začeli pri pošti na Planini. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – V okviru projekta Era-
smus+ – Odgovorni turist 
varuje raznolikost kultur, lju-
di in okolja so dijaki razisko-
vali lokalno ponudbo podjetij 
v Sloveniji. "Naša dežela je 
dovolj majhna, da lahko z 
nekajdnevnim potovanjem 
spoznaš in raziščeš njeno 
raznolikost, in nam je uspelo 
izvesti zanimivo krožno poto-
vanje z vlakom iz Ljubljane v 
Koper, nato do Mosta na Soči 
in skozi predor v Bohinjsko 
Bistrico na Gorenjsko," je 
povedala koordinatorica pro-
jekta Romana Čemažar in 
dodala: »Naši gostje, ki veči-
noma prihajajo iz večjih 
mest, so bili navdušeni nad 

lepo pokrajino, a so nam 
povedali, da je največji vtis na 
njih naredilo sodelovanje z 
domačini, ki so jim predstavi-
li lokalno kulturo in svoje 
podjetje.« 
Dijaki Gimnazije Franceta 
Prešerna, ki so v okviru ome-
njenega projekta že bili tako 
v Litvi kot Bolgariji in na 
Češkem, so bili zelo dejavni 
gostitelji in so gostom orga-
nizirali veliko aktivnosti. 
V Ljubljani so obiskali tržni-
co, v Kopru festival Sladka 
Istra. Poiskali so lokalne pri-
delovalce in jih povprašali o 
tem, kako je voditi lastno 
malo podjetje. V Drugi violi-
ni, restavraciji v stari Ljublja-
ni, v kateri strežejo ljudje s 
posebnimi potrebami, so jim 

skuhali kosilo. Kako so za 
naravovarstveni uspeh potre-
bne tudi podjetniške veščine, 
so se naučili med vodenim 
ogledom v naravnem rezer-
vatu Škocjanski zatok, kjer je 
Društvu za opazovanje in 
preučevanje ptic sredi urba-
nega koprskega prostora 
uspelo vzpostaviti že skoraj 
uničeno biotsko pestrost. 
V dolini Soče so jim med 
seboj povezani lokalni turis-
tični ponudniki organizirali 
nepozaben dan. Obiskali so 
tudi dve ekološki kmetiji, 
Lovrčevo v Čadrgu pri Tol-
minu in Šlibarjevo v Kovor-
ju pri Tržiču. Na Gorenj-
skem so dijaki vrstnike pel-
jali tudi v svoje kraje in jim 
jih predstavili. 

Odgovorni turisti
Letošnjo jesen so dijaki Gimnazije Franceta Prešerna skupaj z vrstniki iz 
Litve, Bolgarije in Češke kot odgovorni turisti raziskovali lokalno ponudbo 
podjetij v Sloveniji.

Dijaki Gimnazije Franceta Prešerna so z vrstniki raziskovali lokalno ponudbo.

 
Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., 

UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRN-1036/17

Prijavite se na:
• e-obvestila, obveščanje o splošnih novostih

• brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo

 Naročite in uredite:
• prejemanje računa preko elektronske pošte

• e-račun za komunalne storitve v elektronski banki
• plačevanje računov z možnostjo direktne obremenitve vašega računa (trajnik)

Informacije na: 
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si, www.komunala-kranj.si

BREZPLAČNA ŠTEVILKA
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PREŠERNI
DECEMBER
Decembrski čas je namenjen 
družini, prijateljem, veselju in 
drobnim pozornostim. Je čas, 
ko nas obiščejo dobri možje, 
objamejo lepi spomini in misli 
že uhajajo k novim potem in 
načrtom. Priložnosti za dru-
ženje, zabavo in prijateljski 
klepet bo dovolj, na spreho-
du skozi praznično okrašeno 
mesto pa obiščite še trgovine 
z domačimi, unikatnimi izdel-
ki, ki jih je v mestu kar precej. 
Pripravljamo vam pester Pre-
šerni december, ki bo zagoto-
vo ogrel vaše pete in srce. 

 

Zavod za turizem 
in kulturo Kranj

vam vošči srečno,
zdravo in uspešno

leto 2018!
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KRANJSKE ZGODBE

V starem mestnem jedru na Tavčar-
jevi ulici stoji oranžna hiša, polna 
spominov in dogodivščin, ki kar vabi, 
da vstopimo vanjo. Hiša ni nikoli pra-
zna, skozi okno vidimo v skupno ku-
hinjo, opazimo teraso s prekrasnim 
razgledom na kanjon reke Kokre s 
čudovito kuliso Alp v ozadju. Hostel 
že pet let vodita Elanda Kostadino-
vski in Borut Strnad in z njima smo 
se pogovarjali o Hostlu Cukrarna.

Nam poveste, koliko časa že obratuje 
Hostel Cukrarna in kakšna je vajina 
zgodba?
Zgodba Cukrarne se je začela leta 2003, 
ko smo po prenovi zgradbe odprli slašči-
čarno-kavarno in goste pričeli razvajati 
s tortami, sladoledom, tradicionalnimi 
potico, gibanico in štruklji. Leta 2011 
smo odprli vrata vsem turistom sveta 
in zaživel je Hostel Cukrarna Kranj, kjer 
smo v želji po ohranjanju sladke tradicije 
vse naše sobe poimenovali po tradicio-
nalnih slovenskih sladicah. Zato je Ho-
stel Cukrarna Kranj najslajši hostel. Jaz 
sem prišla v kavarno kot študentka leta 
2002 in ostala v hiši.

Kakšne so nastanitvene kapacitete v 
hostlu? 
Naš hostel ponuja osem različnih sob, 
trideset ležišč. Na izbiro imamo dvopo-
steljne sobe s kopalnico ali brez nje, ki 
jih večinoma najemajo pari, ter tri ali šti-
ri posteljne sobe, ki so primerne za dru-
žine. Za večje skupine, največkrat so to 
športniki ali glasbeniki, pa imamo tudi 
šest- in osemposteljni sobi.

Kakšni so vaši gosti? Je hostel prime-
ren tudi za družine in starejše?
O naših gostih lahko poveva samo naj-
boljše. Največ je gostujočih parov, nato 
družine in skupine. 
Najštevilnejši gostje so v starostni sku-
pini od 28 do 40 let, na drugem mestu 
so tisti nad 41 let in nazadnje mlajši od 
27. Naša ponudba je predvsem usmerje-
na h »guest accomodation«, se pravi, da 
ponujamo udobno in prijetno prenoči-
šče z zajtrkom.

Na začetku so hostli ponujali povsem 
osnovno namestitev, danes pa neka-
teri ponujajo druženje, spremljajoče 
dejavnosti in s tem tudi specifična 
doživetja. Kakšna je vaša dodatna 
ponudba?
Hostli se vedno bolj nagibajo k struk-
turi hotela z vso dodatno turistično 
ponudbo. Mi pa se zaradi strukture 
gostov, ki jih imamo, držimo osnov in 
najbolj poudarjamo pristen osebni stik 
z njimi. Dodatno ponudbo skušamo 
individualno prilagoditi gostovim po-

trebam in željam. Pri nas lahko dobijo 
vse informacijo o aktualnih dogodkih in 
znamenitostih Kranja in okolice ter ce-
lotne Slovenije. Dodatne storitve, ki jih 
ponujamo, pa so še brezplačna izposoja 
koles, uporaba pralnice, uporaba skupne 
kuhinje in brezplačni zajtrk. 

Dobivate zelo visoke ocene in pohva-
le na spletnih turističnih portalih. 
Kaj je po vašem mnenju glavni razlog 
za to?
Misliva, da je glavni razlog ta, da se go-
stje počutijo kot doma, sproščeno in 
varno. Pri nas so več kot dobrodošli in 
z nekaterimi imamo stike še po tem, ko 
odidejo. 

Kaj vam pomenijo potovanja? Tudi vi 
na potovanjih poiščete pristen stik z 
ljudmi in bivate v hostlih? 
Veste, kako je, kdor gosti, zelo malo 
potuje (smeh). Vendar se trudimo, da 
vsako leto obiščemo drugo državo. Tako 
smo v zadnjih štirih letih obiskali Ma-
džarsko, Belgijo, Nizozemsko in Nemči-
jo. Imamo avtodom in zato gostujemo v 
kampih. Med zimskimi počitnicami pa 
si za bivanje izberemo hostel.

Bi nam zaupali kakšno zanimivo do-
godivščino iz vašega hostla?
Poleti 2015 smo dobili daljšo rezervacijo 
starejšega zakonskega para iz Belgije, iz 
mesta Nevele. Na začetku sta bila zelo 
zadržana. Kljub mojim prizadevanjem 
in nagovarjanju nisem od njiju dobila 
nobenega odziva, niti besede. Četrti dan 
je ves čas deževalo, zato sem poskusila 
še enkrat. Prisedla sem in jima začela 
razlagati o sebi, o našem delu in naen-
krat je pogovor stekel. Postali smo dobri 
prijatelji in se vsako leto obiskujemo. 

Kranj, prestolnica slovenskih Alp, je pomembna turistična destinacija, kar nam potrjujejo visoko priznanje Hotela Brdo, ki je 
v Londonu prejel naziv najboljšega luksuznega podeželskega hotela na svetu, priznanje Hotelu Actum za najboljši luksuzni 
butični hotel na svetu. Sto tisoča nočitev, ki jo pričakujemo meseca decembra, uvrstitev turističnega vodnika Lonely Planet, 
ki je na seznam desetih najboljših regijskih potovalnih destinacij za prihodnje leto uvrstil slovenske Julijske Alpe, med biseri, 
vrednimi ogleda, pa je tudi naše mesto. Dobili smo priznanje za drugo najlepše in najgostoljubnejše večje mesto v Sloveniji 
ter bili uvrščeni med 34 vodilnih slovenskih turističnih destinacij v strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma. Kranjčani, 
bodimo ponosni na svoje mesto, saj smo tudi sami del njegove zgodbe. 

Kako prepoznaven je Kranj kot de-
stinacija med turisti? Kaj jih pripelje 
v Hostel Cukrarna – dobre ocene na 
spletnih turističnih portalih ali kaj 
drugega?
Kranj kot destinacija je med našimi gosti 
vedno bolj prepoznaven. Imamo srečo, 
da je geografsko na sredini slovenskih 
turističnih biserov, med Bledom in Lju-
bljano. K nam jih pripeljejo dobre ocene 
na spletu in ugodne cene. Opažava pa, 
da je Kranj vedno bolj zanimiv različnim 
strukturam turistov, tako »backpacker-
jem« kot prestižnim gostom.  Mi se tu-
jim gostom prikazujemo kot  odlična 
izhodiščna točka za raziskovanje Gorenj-
ske in širše Slovenije, domačim gostom 
pa kot najcenejše prenočišče v mestu.

Kakšni so vaši načrti za prihodnje? 
Pripravljamo dva nova projekta, ki bosta 
luč sveta ugledala v letu 2018. Za zdaj 
je še skrivnost, lahko pa namigneva, da 
bomo hostel bolj približali gostom in 
Kranjčanom. 

Elanda Kostadinovski in Borut Strnad

Foto: arhiv hostel Cukrarna

foto: Petra Vencelj
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PREŠERNI DECEMBER 
Od 2. do 20. decembra se bo praznično dogajanje odvijalo pred Prešernovim gledališčem. Ob sredah, petkih in sobotah se bodo na odru 
zvrstili različni izvajalci, ki bodo poskrbeli, da vas bodo zasrbele pete. Mestno jedro bo zasijalo 2. decembra, ko bomo skupaj z županom, 
župnikom in glasbeno spremljavo prižgali luči. Ob četrtkih bo še posebno živahno na Maistrovem trgu, kjer prav tako pripravljajo raznolik 
glasbeni program. Po 20. decembru pa bo središče dogajanja na Glavnem trgu, kjer se bo vsak dan odvil drug koncert. Tako boste lahko 
prisluhnili izvajalcem kot so Tuba Božički (20. 12.), Nina Pušlar (21. 12.), ki bo nastopila na Županovem koncertu, The Harlem Voice (28. 
12.), Pop Design (31. 12.) in mnogim drugim. 

OTROŠKI DECEMBER
V decembrski čarobnosti zagotovo najbolj uživajo najmlajši. Sv. Miklavž nas bo obiskal v avli Mestne občine Kranj (1. 12.), v Kul-
turnem domu na Kokrici (3. 12.) in na Glavnem trgu (5. 12.). Konec meseca bomo pričakali Dedka Mraza na Glavnem trgu (29. 
12.). V Prešernovem gledališču in Kricah Kracah se bodo otroci na prazničnih predstavah Najlepše darilo (5. 12.), Egon in Božiček 
ter Kako je medved našel božič (22. 12.) vživeli v svet gledaliških junakov. Na Glavnem trgu bo zrasel pravi pravljični gozdiček, kjer 
se bodo otroci lahko prepustili svoji domišljiji. Še posebej zabavno bo ob nedeljah (10. in 17. 12.), ko bo v njem potekal poseben 
otroški program, imenovan Čudež v pravljičnem gozdu. 

TRIDESETI STRAŽIŠKI KULTURNI TEDEN
V prvem tednu decembra Stražišče zaživi s kulturnim tednom. Letos bo še posebno slovesno, saj je pred nami 30. Stražiški kulturni 
teden. Na slavnostnem odprtju (4. 12.) bosta obiskovalce nagovorila predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc in župan Mestne 
občine Kranj Boštjan Trilar. Na odru bosta nastopila ženski pevski zbor Carmen manet in igralec Jože Vunšek. Sledilo bo odprtje 
fotografske razstave Andreja Žalarja z naslovom Stražiški kulturni teden v sliki. Stražiški kulturni teden bo gostil še nastop orke-
strov Glasbene šole Kranj in učencev baletnega oddelka Glasbene šole Kranj (5. 12.), koncert Andreja Šifrerja (6. 12.), mladinsko 
spevoigro Kresniček (7. 12.), decembrsko tržnico domačih pridelkov in izdelkov (8. 12.) ter gledališko predstavo Butalci (9. 12.). 
V Šmartinskem domu Stražišče od 4. do 9. decembra.

PRAVLJICE.SI
Projekt V pravljicah.si svojo drugo razstavo dopolnjuje z deli gostujočih avtorjev, foto-objekti Miha Mallyja, oblikovalskimi izdelki iz 
kolekcije nakita Tare Jovanović in linije oblačil Kristine Šepetavc, ki interpretirajo nauk legend o Zlatorogu in Ajdovski deklici. Svet 
legend bo z izbranimi predmeti iz zbirke kulturne dediščine predstavila ddr. Verena Vidrih Perko, vodja oddelka za Arheologijo
in muzejska svetnica Gorenjskega muzeja Kranj. Grad Khislstein bo tokrat bogatejši še za bralno-literarni večer, s pripovedovalko 
Katjo Puntar iz Kulturnega društva Fabularij.
Vabljeni v četrtek, 14. 12. 2017, ob 18. uri v podstrešno galerijo gradu Khislstein Gorenjskega muzeja v Kranju.

DEŽELA DOBRO 
Dežela DOBRO ponuja vse, kar dobrega pridelajo in izdelajo pridne roke tistih, ki jim ni vseeno, kaj bodo njihovi kupci kupili. 
V decembru se bodo s Prešernove ulice preselili v Rove pod starim Kranjem. Tam bodo s posebnim vzdušjem in ponudbo 
pričarali praznično razpoloženje ter ponujali tisto, česar ni mogoče kupiti v vsaki trgovini. Obdarite svoje najdražje z darili iz 
Dežele DOBRO.
V Rovih pod starim Kranjem 9. in 10. decembra.
 

KONCERTNI NAPOVEDNIK
Tudi kranjski glasbeni odri bodo podlegli prazničnemu vzdušju. V dvorani Glasbene šole Kranj na Trubarjevem trgu bodo solisti in komorne skupine 
pripravili Božični koncert Glasbene šole Kranj (7. 12.). V Mestni knjižnici bo nastopila mednarodna zasedba Tori Trio (13. 12.). Božično-novole-
tnemu koncertu (17. 12.) bo možno prisluhniti tudi v Kulturnem domu na Kokrici. Glasbena šola Postojna, Glasbena šola Ljubljana Vič - Rudnik in 
domača Glasbena šola Kranj na Brdu pri Kranju pripravljajo Božični gala koncert z naslovom Božič na tretjo (21. 12.). Veztax bo na Bazenu zakuhal 
tehno polnočnico (24. 12.). V Hotelu Bellevue na vrhu Šmarjetne gore pa vam obljubljajo silvestrovanje z najlepšim pogledom na mesto (31. 12.). 
Ne gre pa zamuditi tudi ostalih koncertov. Layerjeva hiša bo gostila skupino Smetnaki (1. 12.), Sorarmonica in La Phenix (7. 12.), ki bodo zaigrali 
na ustne harmonike in kljunaste flavte, in skupino Malamor (14. 12.). V sosednjem Stolpu Škrlovec bodo nastopili Martin Ramoveš Band (15. 12.), 
The Star Time Playboys (21. 12.), Demolition group (22. 12.) in Pia feat. Dalaj Egol (28. 12.). Iz Trainstationa pa bodo odmevali zvoki skupin, kot 
so Prismojeni profesorji bluesa (1.12.), Korai Trancemission (8. 12.), Matter in High 5 (9. 12.), Sveženj, Spotless Minds, Sex Demons in The 
Maniacs (16. 12.), Raggalution (22. 12.), Recycleman z bandom (23. 12.) in New York Ska Jazz Ensemble (28. 12.). 

JESENSKI UTRIP 2017 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU
Nasproti vhoda v osrednjo cer-
kev na Glavnem trgu, se je pred 
kratkim odprla simpatična sla-
ščičarnica, ki se je poimenovala 
Kavarna in cukrarija. Že ob 
vstopu vas prevzamejo omamne 
vonjave tort in sladic, ki jih peče-
jo tako rekoč pred vašimi očmi. 
Okusnih tort, sladic in slanih 
žepkov, ki jih postrežejo ob iz-
brani kavi, ne zmanjka nikoli.   

V prelepo okolje gradu, kjer bo-
ste ujeli največ zimskih sončnih 
žarkov, vas vabi Kavarna Khi-
slstein 12.56, kjer se lahko po-
grejete s skodelico slastne vroče 
čokolade, izbranim čajem ali pa 
morda z odličnim kuhanim vi-
nom. V času Prešernega decem-
bra jih obiščite tudi na stojnici na 
Glavnem trgu, kjer vam bodo po-
stregli z dišečimi toplimi napitki.

Svoja vrata je v Kranju odprl tudi 
Falafel Okusi Orienta, ki že več 
kot trideset let goji družinsko 
tradicijo priprave specialitet ori-
entalske kuhinje. Poskrbijo tako 
za mesojedce kot tudi za vege-
tarijance, vegane in nasploh za 
vse sladokusce. V ponudbi imajo 
falafel, šavormo, oriental burger 
ter druge orientalske speciali-
tete. Pridite na Koroško cesto, 
pred hotel Creina, njihov okus ni 
pustil ravnodušnega še nobene-
ga gurmana.

Forma vita je lepotni salon s 
konceptom, kjer na enem mestu 
poskrbijo za vaše zdravje, spro-
stitev in lepoto. Vabijo vas na iz-
brane masaže z vsega sveta, na 
nego obraza, oblikovanje obrvi ter 
pomlajevanje s kisikom za večno 
mladost. Poskrbijo tudi za vaša 
stopala, nohte ter depilacijo. Pika 
na i pa je ličenje za vse priložnosti. 
Dobrodošli v oazo sprostitve na 
Prešernovi ulici.

Po mestu se bo še bolj rolkalo. 
Uveljavljeni kranjski Obsešen 
skateshop Boardel se po dol-
gih letih seli na novo lokacijo na 
Glavni trg. Trgovina s športno 
opremo, oblačili in kakovostno 
obutvijo, kjer se posvečajo skate-
board, snowboard in surf opre-
mi, bo razveselila vse freestyle 
navdušence. Krepko bodo osve-
žili videz, stilsko pa se bistveno 
ne bodo spremenili. Obiščite jih!

Foto: arhiv hostel Cukrarna
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KAM V MESECU DECEMBRU?
PETEK, 1. DECEMBER

18.00 Odrezana čajanka z Marušo   
 Štibelj, Layerjeva hiša
20.00 Koncert: Smetnaki, Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: Prismojeni profesorji   
 bluesa, Trainstation SubArt
21.00 Videomix by Klemen Kozjek
 KluBar

SOBOTA, 2. DECEMBER
9.00 24. Prešernov tek
 Prešernova hiša
15.00 Brezplačno vodenje: Kranj v   
 vašem srcu, Kranjska hiša
16.00 Miklavžev sejem, od Mestne hiše   
 do cerkve sv. Kancijana
17.00 Prižig luči, koncert Alenke  Godec   
 pred Prešernovim gledališčem
18.00 Praznične voščilnice od Miklavža  
 do novega leta, Mestna hiša
20.00 Improvizirana predstava: Kud   
 Kiks, Layerjeva hiša
21.00 Koncert: Zablujena generacija
 KluBar

NEDELJA, 3. DECEMBER
10.00 Ta veseli dan kulture
 Grad Khislstein
Na dan obletnice Prešernovega rojstva se ude-
ležite dogodkov, ki jih prireja Gorenjski muzej 
in si oglejte njihove razstave.

16.00 Miklavžev sejem, od Mestne hiše   
 do cerkve sv. Kancijana
17.00 Koncert: Kranjski furmani, 
 Pred Prešernovim gledališčem

PONEDELJEK, 4. DECEMBER
18.00 Predavanje: Boji za severno mejo  
 v letu 1918 in 1919 na območju   
 Ljubelja, Mestna knjižnica Kranj
19.30 30. Stražiški kulturni teden   
 2017: Slavnostno odprtje
 Šmartinski dom Stražišče

TOREK, 5. DECEMBER
19.30 30. Stražiški kulturni teden   
 2017: Koncertni večer
 Šmartinski dom Stražišče
20.00 Predstava: Judovski pes
 Stolp Škrlovec

SREDA, 6. DECEMBER
19.00 Koncert: Etno folk pod smreko
 Pod smreko pred Prešernovim   
 gledališčem
19.30 30. Stražiški kulturni teden   
 2017: Glasbeni večer
 Šmartinski dom Stražišče
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 7. DECEMBER
16.00 Delavnica zvočne masaže
 Mestna knjižnica Kranj
18.00 Predavanje: Kranj in Kranjčani v   
 kaosu velike vojne
 Mestna knjižnica Kranj
19.00 Božični koncert Glasbene šole   
 Kranj, solisti in komorne skupine
 Glasbena šola Kranj, Trubarjev trg
19.00 Koncert: Marina Martensson
 Maistrov trg
19.30 30. Stražiški kulturni teden 2017
 Šmartinski dom Stražišče
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče
20.00 Koncert: Sorarmonica in La   
 Phenix, ustne harmonike 
 in kljunaste flavte, Stolp Škrlovec
21.00 Četrtkanje: Hawaii Party
 KluBar

PETEK, 8. DECEMBER
16.30 30. Stražiški kulturni teden   
 2017: decembrska tržnica
 domačih pridelkov in izdelkov
 Šmartinski dom Stražišče 
18.00 Pregnetena čajanka z Davidom   
 Almajerjem, Layerjeva hiša
19.00 Koncert: Brencl Banda 
 Pod smreko pred     
 Presernovim gledališčem
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče
20.00 Prednovoletni ples z živo glasbo
 Hotel Bellevue
21.00 Koncert: Korain Trancemission,   
 (Madžarska), Trainstation SubArt
21.00 Videokaraoke, KluBar

SOBOTA, 9. DECEMBER
10.00 Dežela dobro
 Rovi pod starim Kranjem
8.00 Bolšji sejem, Galvni trg
19.00 Koncert: Duo Travellin Blues
 Pod smreko pred Prešernovim   
 gledališčem
19.30 30. Stražiški kulturni teden   
 2017: Folklorni večer
 Šmartinski dom Stražišče
20.00 Prednovoletni ples z živo glasbo
 Hotel Bellevue
21.00 Koncert: Matter, High 5, Zagreb
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Petar Grašo, KluBar

NEDELJA, 10. DECEMBER
9.00 Dežela dobro
 Rovi pod starim Kranjem
10.00 Valičev arheološki dan
 Ullrichova hiša
19.00 Tango maša
 Župnijska cerkev sv. Martina v   
 Stražišču

PONEDELJEK, 11. DECEMBER
18.00 Predavanje: Srečanje z gorami
 Mestna knjižnica Kranj
20.00 Predstava: Judovski pes
 Stolp Škrlovec

TOREK, 12. DECEMBER
18.00 Muzejski večer s Prešernovo   
 nagrajenko Mojco Kumerdej,   
 avtorico romana Kronosova žetev
 Ullrichova hiša

Pogovor z Mojco Kumerdej in dr. Sašem Jerše-
tom z oddelka za zgodovino Filozofske fakul-
tete v Ljubljani bo povezoval dr. Luka Vidmar 
z inštituta za slovensko literaturo in literarne 
vede ZRC SAZU.
19.00 Literarni večer s Sebastijanom   
 Pregljem, Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 13. DECEMBER
19.00 Koncert: Smet
 Pod smreko pred Prešernovim   
 gledališčem
19.30 Koncert: Tori Trio
 Mestna knjižnica Kranj
20.00 Predstava: Vreča, Stolp Škrlovec
20.00 Glasbena delavnica: Pojemo z   
 Metko Štok
 Gostilna Arvaj pri mostu

ČETRTEK, 14. DECEMBER
18.00 »Kdo pravi, da so pravljice samo   
 za otroke?«
 Podstrešna galerija gradu Khislstein
19.00 Koncert: D Brincelbend/irish   
 traditional music, Maistrov trg
19.00 Večer penin, Panorama Stara pošta

19.00 Improvizirana predstava:   
 Improlončnica #8
 Mestna knjižnica Kranj
20.00 Koncert: Malamor, Stolp Škrlovec
20.00 Komedija Brade: Pižama, Perica   
 Jerković & Gašper Bergant
 Bazen Kranj
21.00 DJ Grega in prijatelji, KluBar

PETEK, 15. DECEMBER
12.00 Državno prvenstvo Slovenije v   
 umetnostnem drsanju, Odprto
 prvenstvo Slovenije v umetno-  
 stnem drsanju, Ledena dvorana

Od 15. do 17. 12. se bodo drsalci potegovali za 
naziv najboljšega v državi. V petek bodo ura-
dni treningi, v soboto od 8.00 do 11.00 tek-
mujejo najmlajši (kat. C in D), od 11.30 naprej 
pa kat. B, A, mladinci in člani v kratkih progra-
mih. V nedeljo od 12.00 do 18.00 je tekmova-
nje v dolgih programih. Prost vstop.
17.00 Freeride konferenca Pršič in   
 Peglezn, Bazen Kranj
17.30 1001 pravljica, Lutkovna skupina  
 Bobek in LG Tri, OKC Krice Krace
18.00 Narisana čajanka z Veroniko   
 Vesel Potočnik, Layerjeva hiša
19.00 Koncert: Lela Kaplowitz
 Pod smreko pred Prešernovim   
 gledališčem
20.00 Prednovoletni ples z živo glasbo
 Hotel Bellevue
20.00 Koncert: Martin Ramoveš Band
 Stolp Škrlovec
21.00 Videomix by K. Kozjek, KluBar

SOBOTA, 16. DECEMBER
19.00 Koncert: Iva Stanič
 Pod smreko pred Prešernovim   
 gledališčem
21.00 Koncert: Sveženj, Spotless   
 Minds, Sex Demons, The ManiacS 
 Trainstation SubArt
21.00 Koncert: Happy Ol’McWeasel 
 KluBar

NEDELJA, 17. DECEMBER
16.00 Božično novoletni koncert
 Kulturni dom Kokrica

PONEDELJEK, 18. DECEMBER
20.00 Predstava: Judovski pes
 Stolp Škrlovec

SREDA, 20. DECEMBER
19.00 Slovenski Tuba Božič, Glavni trg
19.00 Striparski večer: Vestern v   
 stripu, drugič Blueberry
 Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 21. DECEMBER
19.00 Božični gala koncert “Božič na   
 tretjo”, Brdo pri Kranju
Na koncertu bodo pod vodstvom dirigenta To-
maža Kukoviča zazvenele melodije slovenskih 
skladb, ki so posvečene Božiču, ter nekaj naj-
lepših Straussovih melodij.

19.00 Županov božični koncert: Nina   
 Pušlar, Glavni trg
20.00 Koncert: The Startime Playboys
 Stolp Škrlovec
21.00 Četrtkanje: Special edition
 KluBar

PETEK, 22. DECEMBER
18.00 Odtisnjena čajanka s Tanjo   
 Gerkman, Layerjeva hiša
19.00 Koncert Avtomobili
 Glavni trg
20.00 Koncert: Demolition group
 Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: Raggalution
 Trainstation SubArt
21.00 Joške Vn (I. predbožični žur)
 KluBar

SOBOTA, 23. DECEMBER
19.00 Koncert: Carmen Manet
 Glavni trg
21.00 Koncert: Racycleman z bandom,   
 AliEn greatest hits!
 Trainstation SubArt
21.00 The Strings (II. predbožični žur)
 KluBar

NEDELJA, 24. DECEMBER
23.59 Polnočnica v Kranju
 Cerkev sv. Kancijana

PONEDELJEK, 25. DECEMBER
17.00 Svetloba nad Kranjem
 Most čez Kokro

Družinske želje naj odletijo v nebo in se zapiše-
jo pod nebesni svod. V Nebesne laterne bomo 
zapisali naše želje in jih skupinsko poslali v 
nebo. Desetine latern bo tako ustvarilo čudo-
viti spektakel na zimskem nebu.
19.00 Koncert: Lado Leskovar, Glavni trg

TOREK, 26. DECEMBER
17.00 Pohod z baklami
 Mercator trgovina Kokrica
16.00 Pohod z baklami
 Nova vas v Zg. Besnici
19.00 Koncert: ABBA MIA
 Glavni trg

SREDA, 27. DECEMBER
18.00 Drsalna revija Zaplešimo z junaki  
 Disneyevih risank, Ledena dvorana
19.00 Koncert 
 Glavni trg
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče

ČETRTEK, 28. DECEMBER
19.00 Koncert: The Harlem voice
 Glavni trg
19.30 Predstava: Teror
 Prešernovo gledališče
20.00 Koncert: Pia feat. Dalaj Egol
 Stolp Škrlovec
21.00 Koncert: New York Ska Jazz   
 Ensemle, ZDA
 Trainstation SubArt
21.00 Četrtkanje: Tradicionalni   
 »Študent podati mi« s skupino   
 Šundr, KluBar

PETEK, 29. DECEMBER
19.00 Prednovoletni koncert
 Glavni trg
21.00 Videomix by K. Kozjek
 KluBar

SOBOTA, 30. DECEMBER
21.00 Made in Yugoslavija    
 (prednovoletni žur), KluBar

NEDELJA, 31. DECEMBER
19.00 Silvestrovanje z najlepšim   
 pogledom na mesto
 Hotel Bellevue
19.00 Predstava: Žalujoča družina
 Prešernovo gledališče
21.00 Silvestrovanje 2018, KluBar
22.00 Silvestrovanje: Pop Design 
 Glavni trg
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ZA OTROKE
PETEK, 1. DECEMBER

17.00 Koncert: Miklavžev večer
 Avla Mestne občine Kranj
17.30 Pika Nogavička show, Nežka   
 Kukec, OKC Krice Krace
17.30 Predstava: Od kdaj imajo zajčki   
 kratek rep
 Mestna knjižnica Kranj
18.00 Stop. Gremo!, Produkcija Laute
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 2. DECEMBER
10.00 Take ljudske, Lutkovno gledališče  
 Nebo, Prešernovo gledališče
11.00 Pravljična urica: Angleška   
 pravljica za otroke
 Mestna knjižnica Kranj

NEDELJA, 3. DECEMBER
16.00 Miklavževanje
 Kulturni dom Kokrica

TOREK, 5. DECEMBER
17.00 Sprevod Sv. Miklavža, Pod smreko  
 pred Prešernovim gledališčem
17.00 Tačkova urica
 Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 7. DECEMBER
19.30 Abežeda, Gledališče Nebo
 OKC Krice Krace

PETEK, 8. DECEMBER
17.30 Veveričke posebne sorte,   
 Kaličopkovo gledališče
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 9. DECEMBER
10.00 Najlepše darilo, KUD Dudovo   
 drevo, Prešernovo gledališče

NEDELJA, 10. DECEMBER
17.00 Čudež v pravljičnem gozdu
 Glavni trg
17.00 Odprtje Pravljične vasice
 Glavni trg

TOREK, 12. DECEMBER
17.00 Osvetljeno mesto s Krančkom
 Kranjska hiša

SREDA, 13. DECEMBER
17.00 in Delavnica: Beremo s Tačkami
17.30  Mestna knjižnica Kranj

SOBOTA, 16. DECEMBER
10.00 Ela Hop!, Piki teater
 Prešernovo gledališče

NEDELJA, 17. DECEMBER
17.00 Čudež v pravljičnem gozdu
 Glavni trg

TOREK, 19. DECEMBER
17.00 Osvetljeno mesto s Krančkom
 Kranjska hiša
17.30 Predstava: Egon in Božiček
 Prešernovo gledališče

PETEK, 22. DECEMBER
17.30 Kako je medved našel Božič,   
 Jadranka Završnik in 
 Urška Košir, OKC Krice Krace

SOBOTA, 23. DECEMBER
10.00 Muca Copatarica, Prešernovo   
 gledališče Kranj
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 27. DECEMBER
17.00 in  Delavnica: Beremo s Tačkami
17.30 Otroški stolp Pungert

SOBOTA, 30. DECEMBER
17.00 Sprevod dedka Mraza
 Glavni trg

SOBOTA, 2. DECEMBER
18.00 Odprtje razstave Praznične 
voščilnice od Miklavža do novega leta
 Mestna hiša

ČETRTEK, 7. DECEMBER
18.00 Odprtje razstave En Ten Tentera  
 - Spomini na otroštvo v Kranju
 Mestna hiša

Kranj je bil upravno središče, sejemsko, trgo-
vsko, obrtniško, nato industrijsko mesto, ve-
dno pa je bil tudi mesto otrok. V vsaki ulici je 
bilo dovolj otrok za druženje, zato so se drušči-
ne oblikovale po posameznih delih Kranja.
19.45 Odprtje razstave otroških risb:   
 Jaz sem kraca, OKC Krice Krace

PETEK, 8. DECEMBER
19.00 Peter Gaber: Gozdni strah
 Stolp Škrlovec

TOREK, 12. DECEMBER
18.00 Odprtje razstave: Mali format
 Mala galerija LDK

SREDA, 13. DECEMBER
18.00 Odprtje slikarske razstave Franca  
 Beštra z naslovom Podobe iz sanj
 Kranjska hiša

ČETRTEK, 14. DECEMBER
18.00 »Kdo pravi, da so pravljice samo   
 za otroke?«, Grad Khislstein

ODPRTJE RAZSTAV RAZSTAVE

VSAK PONEDELJEK
16.00  Ponedeljkove delavnice    
 plastičnega maketarstva
 Otroški stolp Pungert

VSAK TOREK
16.00 Torkove ustvarjalnice s teto   
 Jadrnico, Otroški stolp Pungert
17.00  Družimo se ob družabnih igrah
 Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SREDO
16.00 Sredina Praznična ustvarjalnica
 Otroški stolp Pungert

VSAK ČETRTEK
16.00 Četrtkove Stolpove kvačkarije
 Otroški stolp Pungert
19.00 Delavnica: Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj

VSAK PETEK
10.00  Delavnica: Igramo se z lesenimi   
 igračami, Mestna knjižnica Kranj

16.00 Petkove Glasbene igrarije
 Mestna knjižnica Kranj

VSAKO SOBOTO
10.00 Pravljična urica: Bralne urice za   
 otroke, Mestna knjižnica Kranj
10.30 in Stolpove sobotne Pravljične   
17.00 ustvarjalnice
 Otroški stolp Pungert
11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

VSAK DAN
 Modri pes: Družinsko branje
 Mestna knjižnica Kranj

UGANKA MESECA DECEMBRA
 Uganka meseca
 Mestna knjižnica Kranj

   

Pripoved dveh legend se nadaljuje v fotoobjek-
tiv gostujočega Miha Mallyja, s sodobnimi obli-
kovalskimi interpretacijami izbranih avtorjev 
ter s predmeti iz zbirke kulturne dediščine Go-
renjskega muzeja Kranj. Obišči grad Khislstein 
ali klikni www.vpravljicah.si

TOREK, 19. DECEMBER
19.00 Odprtje razstave Mirande   
 Rumino, Mergentalerjeva
 ulična galerija

SREDA, 20. DECEMBER
20.00 Odprtje razstave: Catch me,   
 touch me, take me, feed me …,   
 Tania Mendillo, Stolp Škrlovec

PETEK, 22. DECEMBER
19.00 Odprtje razstave: Primož Pugelj,   
 ateljeja, Stolp Škrlovec

STALNI DOGODKI
VSAK DAN

7.30 Bralna srečanja: Modro brati in   
 kramljati
 Mestna knjižnica Kranj 
 Jutranja telovadba 1000 gibov 
 Prešernov gaj
 
VSAK ČETRTEK

16.00 Ekološka tržnica na Glavnem   
 trgu, Glavni trg

VSAK PETEK
17.00 After work party
 Panorama Stara pošta
17.00 Podzemna pot (razen 9.12.2017)
 Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
8.00 Sobotni sejem
 Glavni trg
10.00 Podzemna pot (razen 10.12.2017)
 Kranjska hiša
17.00 Čaj ob petih
 Panorama Stara pošta

GALERIJA KRANJSKE HIŠE
• Fotografska razstava Uroša 

Florjančiča z naslovom Trnutki (na 
ogled do 10. decembra 2017)

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
• Razstava akademske slikarke Metke 

Krašovec in stripovskega mojstra 
Tomaža Lavriča (na ogled do 13. 
januarja 2018)

GRAD KHISLSTEIN
• Stalna razstava Prelepa Gorenjska
• Stalna razstava doniranih del Poldeta 

Oblaka
• Razstava V blesku kovinske opreme - 

poznoantična lamelna oklepa iz Kranja 
• Razstava V roki puškica, doma pa ljubica 

- Leto 1917 na soški fronti in v zadelju 
Gorenjske 

MESTNA HIŠA
• Stalna arheološka razstava Železna nit
• Stalna etnološka razstava Ljudska 

umetnost na Gorenjskem
• Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja
• Razstava Pretrgane niti življenja
 
PREŠERNOVA HIŠA

• Stalna razstava Dr. France Prešeren - 
življenje in delo

• Razstava Prešeren v popularni glasbi

STOLP PUNGERT
• Utrdbe mesta Kranj skozi zgodovino in 

stolp Pungert

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
• Razstava Deklica in deček

Organizatorji si pridružujejo pravico 
do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije
o januarskih dogodkih oddate do 10. decembra 

na www.visitkranj.com ali pa se obrnite na 
koordinatorko kulturnih dogodkov pri Zavodu za 

turizem in kulturo Kranj.
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DRSALIŠČE NA SLOVENSKEM TRGU
Zavod za šport in MO Kranj vas 
vabita na brezplačno zunanje 
mestno drsališče na Slovenskem 
trgu. Drsališče je med tednom od-
prto od 15. do 21. ure, ob koncu 
tedna in med prazniki pa od 9. 
do 21. ure. Vabljeni na doživetje, 
druženje in rekreacijo vsi mladi po 
srcu. Poskrbljeno je tudi za izpo-
sojo drsalk ter okrepčilo s toplimi 
napitki in prigrizki.

INSTAGRAM

 Primož Pičulin

Decembra uporabite znački #presernidecember ali #visitkranj
 in delite z nami utrinke prazničnega meseca! 

OSVETLJENO MESTO
Večerno vodenje po ulicah Kranja 
v spremstvu izkušenega vodnika, 
prijaznega škrata Krančka in 
lantern. 
Zbirno mesto:  pred Kranjsko hišo na   
 Glavnem trgu 
Termini:  12. in 19. december ob   
 17. uri
Čas vodenja:  1 ura
Starost otrok:  od 2. do 10. leta starosti
Cena:  1 evro za otroke,
 4 evre za odrasle
Cena vključuje: vodenje izkušenega   
 vodnika, spremstvo   
 škrata Krančka 
Število oseb:   do 30

Sledite nam na @visitkranj in uporabljaje značko #visitkranj!

www.zgodovinska-mesta.si

ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

Kranj je ponosen član ZZMS

V MESECU DECEMBRU
Izložbe domišljije: prodajne razstave 
umetnikov in rokodelcev v Škofji Loki 

5. - 31. DECEMBER
Festival Loka v Kranju, Škofja Loka

PETEK, 22. DECEMBER
17.00 Žive jaslice, Tržič
19.00 Deseti brat - operna premiera,  
 Aleš Makovec, Novo Mesto

SOBOTA, 23. DECEMBER
17.00 Žive jaslice, Tržič
19.00 Božično-novoletni koncert   
 Pihalnega orkestra Tržič
 Tržič

SOBOTA, 30. DECEMBER
19.30 Tradicionalni Božični   
 koncert MePZ Ignacij Hladnik  
 Mir in radost, Tržič

NEDELJA, 31. DECEMBER
22.00 Silvestrovanje na Gorenjski  
 plaži, Tržič

Vsak otrok bo prejel lanterno za osvetlitev 
poti. 

Kranček v eni roki nosi lanterno, drugo pa 
ima vedno prosto, da vam ob snidenju lah-
ko 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 or-
ganiziranem vodenem ogledu mesta bodo 
vaši radovedneži v pravljičnem večernem 
mraku na poučen in prijazen način spozna-
vali pripovedke ter legende starih mestnih 
ulic. 

Obvezna prijava in rezervacije dan prej: 
info@visitkranj.si. 
Informacije: 04 238 04 50

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Bele snežinke, zvezdice bele, lučke na jelki in polno daril! Vse to in še 
marsikaj nas čaka ta mesec. Dobri možje se pripravljajo na obdarovanja, 
ti pa si nadeni tople čeveljce in se odpravi na praznične dogodivščine v 
mesto! Po ulicah bo zadišalo po domači potici iz krušne peči, kadilo se bo 
iz skodelic vročega čaja, mestni živžav pa bo popestrila praznična glasba. 
Komaj čakam! V soboto, 2. decembra ob 17. uri, pod smreko pred Prešer-
novim gledališčem, pričakujte prav poseben dogodek. Ko bo nastopila 
tema in nas bo pozdravila luna, se bodo na hitro, kar naenkrat prižgale 
praznične lučke. Mesto bo tako odprlo začetek praznovanja Prešernega 
decembra. Le nekaj dni za tem pa god praznuje prvi dobri mož, sveti 
Nikolaj oziroma Miklavž. Skupaj z belimi angeli in strašnimi parkeljni se 
sprehaja od hiše do hiše ter obdaruje pridne otroke. Jaz mislim, da sem 
bil letos zelo priden, in verjamem, da to velja tudi zate. Zato ne pozabi 
priti v mesto, ko se bo v Kranju ustavil Miklavž. Prinesel bo zvrhan koš 
samih dobrot.
Mesto bosta poleg lučk krasila tudi visoka novoletna jelka in novoletni 
sejem. Prav posebna pa je čarobna vasica, v kateri živi gospod Božiček. 
Njegova hiška se skriva v pravljičnem gozdu, varujejo pa jo živahne ve-
verice, sove opazovalke in Božičkovi jeleni. V hiši ta dobri mož prebira 
pisma otrok, počiva po napornih dnevih in si zakuri v peči, da mu je to-
plo. Že veš, kaj napisati Božičku? Le razmisli, saj imam zate prav poseb-
no skrivnost. V pravljičnem gozdu se bo za gostimi jelkami skrival čisto 
pravi poštni nabiralnik, v katerega lahko oddaš svoje pismo. Potrebuješ 
le še svinčnik in papir! Se vidimo v mestu! 

Kranček je vedno na voljo, da popestri rojstni dan vaših najmlajših!info: www.visitkranj.com 

Škrat Kranček vas 1x mesečno 
pozdravlja na youtube kanalu 
visitkranj in na FB visitkranj

v Layerjevi hiši KONEC LETA

torek, 28. 11., ob 19h Simona Šuc: Barvna bitja 
globin prosojne resničnosti, odprtje razstave slik
sreda, 29. 11., ob 19h Pesniške ciklame, večer 
poezije z mladimi gorenjskimi pesniki
četrtek, 30. 11., ob 19h Dokumentarni film Vsa 
življenja Toneta Mlakarja (Marko Cvejić, 
Slovenija, 2017, 60’)
petek, 1. 12., ob 18h Odrezana čajanka z 
Marušo Štibelj, delavnica kolaža in druženje ob 
čaju
petek, 1. 12., ob 20h Koncert Smetnaki (funky 
jazz, ska)
sobota, 2. 12., ob 20h Stand up večer s KUD 
Kiks: Večerna š@la
  četrtek, 7. 12., ob 20h Le Phenix in Sorarmonica , 
koncertni večer na Dvociklu    (ustne harmonike in 
kljunaste flavte)
petek, 8. 12., ob 18h Pregnetena čajanka z 
Davidom Almajerjem, delavnica gline in 
druženje ob čaju
petek, 8. 12., ob 19h Peter Gaber: Gozdni strah, 
odprtje razstave slik
petek, 8. 12., ob 20h Ana Romih in Beno Novak: 
Koncert telesa, plesna predstava KD Qulenium
sreda, 13. 12., ob 20h Domi Vrezec: Vreča 
(drama po motivih Patricka Hamiltona)

četrtek, 14. 12., ob 17h Delavnica - peka 
božičnih piškotov s Saro Hostnik
četrtek, 14. 12., ob 20.30h Koncert Malamor 
(latino, swing, soul)
petek, 15. 12., ob 18h Narisana čajanka z 
Veroniko Vesel Potočnik, delavnica risanja in 
druženje ob čaju
petek, 15. 12., ob 20h Koncert Martin Ramoveš 
Band (blues-rock, country)
torek, 19. 12., ob 18h Miranda Rumina: Med 
nebom in zemljo, odprtje razstave fotografij
sreda, 20. 12., ob 19h Tania Mendillo: Catch 
me, touch me, take me, feed me …, odprtje 
razstave fotografij
četrtek, 21. 12., ob 20h Koncert The Startime 
Playboys (swing, surf, rockabilly)
petek, 22. 12., ob 18h Odtisnjena čajanka s 
Tanjo Gerkman, delavnica tiskanja in druženje 
ob čaju
petek, 22. 12., ob 19h Primož Pugelj: Iz ateljeja, 
odprtje kiparske razstave
petek, 22. 12., ob 21h Tradicionalni božični 
koncert Demolition Group (rock, funk)
četrtek, 28. 12., ob 19h Koncert PIA feat. Dalaj 
Eegol + DJ večer (pop, soul)

Tomšičeva 32, Kranj, www.layer.si 
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PREŠERNI DECEMBER
KRANJ, 2.– 31. DECEMBER 2017

2. DECEMBER  PRIŽIG LUČI
5. DECEMBER  SPREVOD MIKLAVŽA
6.– 17. DECEMBER  KONCERTI POD BOŽIČNO SMREKO
10.– 31. DECEMBER  PRAVLJIČNI GOZD
21. DECEMBER,  ŽUPANOV BOŽIČNI KONCERT, NINA PUŠLAR
20.– 30. DECEMBER PRAZNIČNI KONCERTI, BOŽIČNA VAS IN
 KRANSKA KUHNA NA GLAVNEM TRGU   
 (CARMEN MANET, TUBA BOŽIČKI, LADO LE- 
 SKOVAR, AVTOMOBILI, THE HARLEM VOICE…)
31. DECEMBER  SILVESTROVANJE S SKUPINO POP DESIGN

www.visitkranj.si

RAZPIS ZA PRIDOBITEV RAZSTAVNEGA 
TERMINA V GALERIJI KRANJSKE HIŠE 
Galerijski svet Galerije Kranjske hiše objavlja razpis za pridobitev raz-
stavnih terminov v Galeriji Kranjske hiše v Kranju za leto 2018.
K sodelovanju vabimo likovnike, fotografe in avtorje celovitih likovnih ali do-
kumentarnih projektov. Pisno prošnjo, ki naj vsebuje opis del oz. koncepta 
razstave, fotografijo reprezentativnega dela, kratko osebno predstavitev, želeni 
termin in kontaktne podatke, naj do 15. 12. 2017 naslovijo na naslov: Zavod za 
turizem in kulturo Kranj (za galerijski svet), Glavni trg 2, 4000 Kranj.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 15. 1. 2018.

NAKUPOVALNI IZLET PO KRANJU
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
ponuja vodene nakupovalne izlete po 
trgovinah v starem mestnem jedru na-
menjene manjšim skupinam. Lahko je 
odlično druženje za poslovne ženske, 
program za dekliščine, nagrada po-
slovnim partnerjem ali namig moški 
družbi, kje dobijo darila za svoje dame. 
Kranj se lahko pohvali z ličnimi trgovi-
nami, ki s svojimi izdelki vabijo doma-
če in tuje obiskovalce. 

Število udeležencev:
skupina do 20 oseb
Kdaj:  po dogovoru
Rezervacije in dodatne informacije:  
info@visitkranj.si

RETROSPEKTIVA: 10. VINSKA POT 
Jubilejna 10. Vinska pot v Rovih pod 
starim Kranjem se je zaključila z mno-
gimi presežki in zadovoljnimi obrazi 
obiskovalcev in  razstavljavcev. V šti-
rih dneh smo  gostili rekordno števi-
lo 60  razstavljavcev  in več kot 4.500 
obiskovalcev, ki so prišli iz vseh kon-
cev Slovenije in tujine. Ob 10. obletni-
ci  Vinske poti in  odprtja  Rovov pod 

starim Kranjem, je obiskovalce sprejel 
in nagovoril  tudi župan Boštjan Tri-
lar,  za zabavni program pa je poskr-
bela operna pevka  Alenka Gotar.  Di-
rektor Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj mag. Tomaž Štefe se zahvaljuje 
vsem  poslovnim partnerjem, sode-
lavcem in predvsem obiskovalcem za 
uspešno izpeljan dogodek. 

KR'VOZIČEK 

2. KRANJSKI TURISTIČNI FORUM  (8. 12. 2017)

Transportni voziček je namenjen vsem 
lastnikom in najemnikom poslovnih 
objektov v centru mesta za lažjo dostavo 
blaga (največja dovoljena masa je 350 ki-
logramov). Zainteresirani uporabniki si ga 
lahko brezplačno izposodijo v Turistično-
-informativnem centru vsak dan od pone-
deljka do sobote od 8. do 19. ure ter ob 
nedeljah in praznikih med 9. in 18. uro. 

Fundacija Vincenca Drakslerja 2. decem-
bra odpira novo trgovino na Glavnem 
trgu Kr' Piskr. Ponujajo izbrana darila, do-
datke za dom, prosti čas in še več.

Forum je namenjen vsem turističnim deležnikom v Kranju. Namen turističnega foruma 
je prenos ključnih aktualnih tem iz Dnevov slovenskega turizma in Slovenskega turi-
stičnega foruma, ter motivacija vseh kranjskih turističnih deležnikov k skupnim ciljem. 
Ponudnikom nastanitev se bosta predstavili podjetji Direct Booker ter Ajpes, osrednji 
del pa je namenjen vsem turističnim deležnikom. Vabljeni predstavniki javnih zavodov, 
ponudniki nastanitev, organizatorji kulturnih in športnih dogodkov, gostinci, obrtniki in 
trgovci. Svoje znanje in izkušnje bodo delili Miša Novak, STO, dr. Dejan Križaj, Turistica, 
Barbara Zmrzlikar, STO in mag. Tomaž Štefe, direktor ZZTK. Pridobljeno znanje bodo 
udeleženci lahko preizkusili na delavnici. Prijave in informacije na www.visitkranj.si.

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

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

EKIPA UTRIPA KRANJA
Besedila: Urša Erjavc, Matjaž Erzar, Ana Lapanja, Eva Pirnat, 
Tamara Maržič, JGZ Brdo, mag. Tomaž Štefe, direktor ZTKK, 
Oblikovanje: Aljaž Primožič,
Koordinacija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar,
Tamara Maržič,
Fotografije: Matjaž Erzar, Eva Pirnat, Primož Pičulin, Petra 
Vencelj, arhiv ZTKK, JGZ Brdo, organizatorji prireditev,
Zahvala: kranjski ponudniki in prireditelji, Gorenjski
Glas,
Naklada: 38.000
Mesec: November 2017
Izdaja: Zavod za turizem in kulturo Kranj, zanj direktor
mag. Tomaž Štefe

USPEHI, CILJI IN ŽELJE  

December je čas, ko potegnemo črto pod 
letom, ki se izteka in smo z mislimi že 
pri letu, ki prihaja. Je čas retrospektive 
in ciljev ter želja za prihodnost. Z mag. 
Tomažem Štefetom, direktorjem Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj, smo sprego-
vorili o uspehih, ciljih in željah gorenjske 
prestolnice. 

Pred nastopom funkcije direktorja 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
niste bili vpeti v kranjsko turistično 
dogajanje. Kako ste na Kranj gledali 
takrat, kot neke vrste zunanji opazo-
valec in kako nanj gledate danes, ko 
aktivno ustvarjate njegovo podobo 
doma in tudi v tujini? 
Kranj je moje rojstno mesto. Je mesto, 
kjer sem odraščal, hodil v vrtec in šolo. 
Med študijem sem živel v Ljubljani, do 

leta 2015, ko sem se ponovno preselil v 
Kranj. O turističnem potencialu Kranja v 
mladosti nisem razmišljal. Hrepenel sem 
po potovanjih, po doživetjih, po odkri-
vanju tujih dežel. V prvem letniku fakul-
tete sem se začel ukvarjati s turističnim 
vodenjem. Slovenske turiste sem skoraj 
dvajset vodil po celi Evropi, nekaj pa tudi 
po Ameriki. Ker sem poleg tega tudi sam 
veliko potoval, vodil turistično agencijo 
in Hostel Celico, delal na turistični lad-
ji na Karibih in vodil lastno svetovalno 
podjetje, se mi je pogled na svet in sebe 
precej spreminjal in posledično močno 
izoblikoval. Sedaj na Kranj gledam kot 
strokovnjak za strateški management in 
kot dolgoletni profesionalec v turizmu. 
Imam zelo razvito intuicijo in močno vi-
zijo. Celotno turistično ponudbo Kranja, 
vse turistične atrakcije in doživetja, ter 
vse podporne storitve, primerjam z nji-
hovimi potenciali in razmišljam, kako te 
potenciale čim hitreje uresničiti.

Leta še ni konec, pa vendar… Bi nam 
lahko zaupali, na katere dosežke iz 
področja kulture in turizma ste v letu 
2017 najbolj ponosni? 
Ponosen sem na dobro izpeljane prire-
ditve, še posebej na odličen Prešernov 

TELEČJA KRAČA
2 kg  telečje krače s kostjo – 1,5 žličke  soli 
– 0,75 žličke sveže mletega črnega popra – 2 
korenčka – 1 manjša čebula – česen – 3 žlice 
masti – belo vino – rožmarin – limona – 0,5 
l jušne osnove

Kračo natremo s soljo in poprom. Korenčka 
operemo, ostrgamo in narežemo na majhne 
kocke. Limono operemo, prerežemo in polo-
vico narežemo na kolobarje. Ostalo polovico 
shranimo. Vejico rožmarina operemo, otrese-
mo in spravimo za kasneje. Čebulo olupimo, 
operemo in drobno sesekljamo.
Pečico segrejemo na 180 °C. Na kuhalnik pri-
stavimo večjo ponev, dodamo svinjsko mast. 
Na segreto ponev položimo kračo in jo z vseh 
strani dobro popečemo, da pridobi lepo za-
pečeno rjavo barvo (približno 10 minut). Po-
pečeno kračo preložimo v pekač in prelijemo 
z maščobo iz ponve. V pekač dodamo še ko-
renje, cela stroka česna in sesekljano čebulo. 
Kračo obložimo z rezinami limone. Kračo v 
pečici pečemo od 2 do 3 ure. Med pečenjem 
jo večkrat obrnemo in prelijemo s sokom, ki 
se je nabral v pekaču. Po dobrih 30 minutah 
pečenja v pekač dolijemo belo vino in do-
damo vejico rožmarina. Ko je krača pečena, 
jo vzamemo iz pečice in pokrijemo s krpo, da 
ostane topla. Postrežemo jo skupaj s kostjo. 
Omako, ki je ostala od pečenja, precedimo in 
postrežemo posebej. Kot prilogo ponudimo 
vse vrste krompirja in zelenjave. 
Lepo vabljeni k obisku gostilne Pr' Matičku, 
kjer vam vsak dan postrežejo s to ali ono spe-
cialiteto. 

smenj, ki ga je letos v enem dnevu obi-
skalo rekordnih 28.000 obiskovalcev, na 
odlično sezono koncertov v Khislsteinu, 
na Poletje s Prešernovimi nagrajenci, ki 
smo ga izvedli s kranjskimi kulturnimi 
ustanovami in na uspešno izvedeno Vin-
sko pot, ki je bila polna presežkov. Pono-
sen sem na luksuzna priznanja, ki sta jih 
prejela kranjska hotela Brdo in Actum. 
Veselim se, da lahko letos v Kranju priča-
kujemo več kot 100.000 turističnih pre-
nočitev. Ponosen sem na vodje različnih 
organizacij, programov in prireditev, na 
male obrtnike, trgovce in umetnike, ter 
ostale ustvarjalce turistične ponudbe, ki 
si prizadevajo za razvoj mesta. In navse-
zadnje, zelo sem ponosen, da nam je na 
Zavodu za turizem in kulturo Kranj uspe-
lo prepričati odločevalce v slovenskem 
turizmu, da so uvrstili Kranj med vodilne 
slovenske turistične destinacije, s tem pa 
omogočili večjo prisotnost, prepoznav-
nost in promocijo Kranja v bodočih slo-
venskih tržno komunikacijskih akcijah.

Kakšni so cilji in želje za leto 2018?
Želje in cilji hodijo z roko v roki. Ker je 
teh veliko, bi jih izpostavil le nekaj. Želim 
si, da bomo s turističnimi deležniki v Kra-
nju ustvarjali čim več pet zvezdničinih 

doživetij za turiste. Želim si, da bo Kranj 
postal še bolj prepoznaven v Sloveniji in 
tujini, kot mestna turistična destinacija 
za kratek obisk, podaljšan vikend, ali iz-
hodišče za odkrivanje Slovenije. Želim si, 
da bomo vsi ustvarjalci turistične ponud-
be v Kranju složno sodelovali drug z dru-
gim, da se bomo poslušali in razumeli, da 
bo vsak odgovorno odigral svojo vlogo in 
da se bomo konec leta lahko skupaj vese-
lili dobro opravljenega dela. 

Kaj bi ob zaključku leta želeli sporočiti 
oziroma zaželeti Kranjčankam in Kra-
njčanom?
Želim si, da se bomo Kranjčani imeli radi 
med seboj, da bomo razvijali svojo srčno 
kulturo in da bomo, če parafraziram na-
šega velikega pesnika, zares dobro v srcih 
mislili.

NASVET ZA PRAZNIČNO VEČERJO

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

December je mesec, ko iz kuhinj diši po omamnih dobrotah. Matjaž Erzar, 
prekaljeni gastronom in gonilna sila vrhunske gostilne Pr' Matičku, nam je 
zaupal recepta, s katerima boste navdušili svoje goste. 

RIŽOTA IZ BUČE 
HOKAIDO, obložena z 
atlantskimi gamberi
600 g buče (očiščene, olupljene in brez se-
men) – 1,3 l piščančje osnove – parmezan – 
300 g riža – 50 ml oljčnega olja – 12 kraljevih 
gamberov – sol, poper – maslo

Kose buče operemo, olupimo in narežemo na 
1 cm velike koščke. Na kuhalno ploščo pri-
stavimo lonec, v katerem segrejemo oljčno 
olje. Na segreto olje stresemo kose buče in jih 
med mešanjem pražimo 5 minut, da se buča 
nekoliko zmehča. Prilijemo jušno osnovo, 
povremo, bučo in juho spasiramo s paličnim 
mešalnikom, da dobimo gladko kremo. Pose-
bej skuhamo riž, dodamo bučni pire, sol in 
poper ter vse skupaj dobro premešamo. Od-
stavimo in v rižoto vmešamo maslo ter po-
lovico naribanega parmezana. Rižoto dobro 
premešamo. V kozici na oljčnem olju popeče-
mo gambere, jih solimo in popramo. Rižoto 
postrežemo na krožnik, dodamo gambere, 
parmezan in vse skupaj pokapamo z oljčnim 
oljem.

foto: govori.se

Gorenjska prestolnica se lahko pohvali z visokim priznanjem. Hotel Brdo 
je v Londonu prejel naziv najboljšega luksuznega podeželskega hotela 
na svetu (Luxury Country Hotel of the Year). Prestižno nagrado podeljuje 
Luxury Travel Guide, vodilni mednarodni turistični portal, ki je ekskluziv-
ni vir informacij za zahtevnejše potnike in nudi bralcem objektiven pogled 
na počitniške destinacije. Njihove nagrade predstavljajo vrhunec turistič-
nih dosežkov, saj si prizadevajo nagraditi najboljše na svojih področjih. Ob 
prejetju nagrade se je direktorica JGZ Brdo, mag. Špele Munih Stanič, naj-
prej zahvalila vsem sodelavcem, ki se skozi vse leto trudijo za visok nivo 
storitev.

KRANJSKI HOTEL PREJEL 
PRESTIŽNO NAGRADO
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Vilma Stanovnik

Suha pri Predosljah – Veči-
na Kranjčanov in okoličanov 
dobrote Kmetije Štirn že do-
bro pozna, saj je Dragica, ki 
je nosilka dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji, svoje izdel-
ke najprej ponudila na do-
mačih prireditvah in v okoli-
ških gostilnah in restavraci-
jah. Kvaliteto izdelkov že 
cenijo gostje bližnje gostilne 
Krištof ter obiskovalci trgo-
vin z domačimi izdelki, le-
tos pa je kmetija Štirn dobila 
tudi nekaj najvišjih priznanj 
za kvaliteto.

Začelo se je z bučami
"Ker imam zelo rada buče 
vseh vrst, sem se odločila, da 
doma naredim zelenjavni 
namaz iz hokaido buč. Upo-
rabljali smo ga kot namaz za 
kruh, kot omako za testenine 
pa tudi namesto ajvarja. De-
lala sem ga v nepekoči in 
tudi pekoči različici in tako 
domačim kot prijateljem in 
vsem, ki so ga poskusili, je 
bil zelo všeč. Nato sem slane-
mu Bučku dodala še sladki 
program domačih marme-
lad iz muškatnih buč z oku-
som bezga, mete, pomaran-
če, cimeta in ingverja," pravi 
Dragica Štirn, ki je pred leti 
ostala brez službe, zato se je 
odločila, da bo svojo ljube-
zen do ustvarjanja v kuhinji, 
zlasti ustvarjanja z dobrota-
mi z domače njive, spreme-
nila v posel. Nastala je znam-

ka Kmetija Štirn, pridružil se 
ji je partner Milan in izdel-
kov je bilo vsako leto več.

Okusni in zdravi sirupi 
"Sprva smo izdelke ponujali 
zgolj na stojnicah, kjer pa je 
za različne okuse treba imeti 
kar veliko izdelkov. Tako 
sem ves čas razmišljala, kaj 
bi še lahko naredila in ponu-
dila svojim kupcem. Že v 
mladosti sva z mamo vedno 
nabirali zelišča, borovnice, 
maline in iz njih skuhali 
odlične sokove in sirupe. 
Ker je trenutno v ponudbi 
veliko industrijskih izdelkov, 
ki žal nimajo več veliko sku-
pnega z okusi iz naše mlado-
sti, sem začela razmišljati o 
izdelavi teh. Zavedala sem 
se, da so tržno bolj zanimivi 
izdelki, ki so drugačni, pred-
vsem pa okusni in zdravi. 
Zato sem se odločila, da 
bom poskusila narediti ze-
liščni sirup z ingverjem, ker 
ga mnogi uživajo tudi zaradi 
njegovih zdravilnih lastno-
sti, ki so znanstveno dokaza-
ne. Naši prvi kupci na tržni-
cah in prireditvah so bili nad 
ingverjevim sirupom oziro-
ma limonado navdušeni, 
zato sem ga zelo kmalu po-
nudila v prodajo tudi trgovi-
nam. Izkazalo pa se je, da 
vse več kupcev išče tudi iz-
delke brez dodanega slad-
korja, zato sem prišla do no-
vega izziva: kako narediti 
zeliščne sirupe okusne in 
obstojne tudi brez dodanega 

sladkorja. Najprej sva se z 
Milanom lotila izdelave ze-
liščnega napitka iz ingverja. 
Ponudila sva ga gostilni Kri-
štof v Predosljah, kjer so 
zelo odprti za vse nove tren-
de in podpirajo tudi lokalne 
pridelovalce. Hkrati smo ga 
ponudili tudi na vseh prire-
ditvah in večina so bili nad 
njim navdušeni. Ingverjeve-
mu sirupu in napitku so se 
kmalu pridružili tudi zelišč-
ni sirupi, izdelani po tradici-
onalnih receptih naših ba-
bic. Danes imamo že celo 
družino zeliščnih sirupov z 
okusom žajblja, mete, be-
zga, nazadnje se jim je pri-
družil še sirup Zdravko, ki je 
izdelan iz timijana, ingverja 
in mete. Če ga zalijemo z 
vročo vodo, dobimo odličen 
čaj, ki zelo blagodejno vpliva 
na dihala. Zelo radi ga imajo 
tudi otroci, zato so naši kup-
ci tudi nekatere šole. Tudi 
ostale zeliščne sirupe izdelu-
jemo brez dodanega sladkor-
ja, nekatere samo po naroči-
lu," pravi Dragica Štirn, ki ji 
pri delu občasno pomagajo 
tudi sinovi Davor, Žiga in 
Jaka, na njivi in pri nabira-
nju zelišč pa tudi prijatelji in 
otroci z vasi, saj vse izdelke, 
razen ekološkega ingverja in 
ekoloških limon, pridelajo 
sami na naravi prijazen na-
čin, brez fitofarmacevtskih 
sredstev in tudi brez ume-
tnih gnojil.

Znak kakovosti za Bučka 
in Bučko s pomarančo
"Dobra surovina je pogoj, da 
lahko izdelaš dober in oku-
sen izdelek. Nagrade, ki 
smo jih prejeli za naše izdel-
ke, to tudi dokazujejo. Zače-

lo se je leta 2014, ko sem na 
Dobrotah slovenskih kmetij 
dala oceniti dietni džem, ki 
je bil pravzaprav slivova 
marmelada s figami brez 
dodanega sladkorja, in pre-
jela zlato priznanje. Nato so 
se na različnih ocenjevanjih 
nagrade in zlata priznanja 
kar vrstila, še posebno pono-
sni pa smo na letošnja pri-
znanja na Dobrotah sloven-
skih kmetij, saj smo za zele-
njavni namaz Bučko po treh 
zlatih priznanjih dobili znak 
kakovosti. Znak kakovosti 
smo dobili tudi za marmela-

do Bučka s pomarančno, ki 
je osvojila vse možne točke. 
Na kmetijskem sejmu Agra 
v Gornji Radgoni smo dali 
prvič oceniti svoje zeliščne 
sirupe, in sicer zeliščni si-
rup Ingver, napitek Ingver 
brez dodanega sladkorja in 
sirup Zdravko, ter za vse tri 
dobili velike zlate medalje. 
Vse prejete nagrade, pred-
vsem pa zadovoljstvo naših 
kupcev so potrditev, da je 
kvaliteta izdelka za nas na 
prvem mestu," pravi Dragi-
ca Štirn, ki ima, tako kot vsi 
njeni domači, te dni še po-

sebno veliko dela, saj je za 
njihove butične izdelke, ki 
jih je trenutno že okoli dvaj-
set, veliko povpraševanja 
tudi za novoletna darila. 
"Zastopani smo v večjih kra-
jih po Sloveniji, največ na 
Gorenjskem. Najdete nas na 
policah trgovin z domačimi 
lokalnimi izdelki, v kmetij-
skih trgovinah in nekaterih 
pekarnah. Naši kupci so 
tudi gostinski lokali in šole, 
izdelke prodajamo tudi na 
tržnici v Stražišču in drugih 
prireditvah pa tudi doma," 
še dodaja Dragica Štirn.

Nagrajeni za domače dobrote
Dragica Štirn s Suhe pri Predosljah je eksperimentiranje s priljubljenimi jedmi, zlasti z bučami in zelišči, spremenila v posel, njeni izdelki pa na vseh 
ocenjevanjih pobirajo najvišja priznanja. 

Dragica in Milan na Suhi pri Predosljah izdelujeta dobrote Kmetije Štirn, ki jih je vsako 
leto več.

"Dobra surovina je pogoj, da lahko izdelaš dober 
in okusen izdelek. Nagrade, ki smo jih prejeli za 
naše izdelke, to tudi dokazujejo."

slikanica besedilo Božo Rustja
ilustracije Juan Juvančič

Miklavževi škornji
Zakaj Miklavž položi svoje 
darove v škornje in zakaj jih 
včasih pusti v peharju ali na 
krožniku? Na to vprašanje 
boste prejeli odgovor, če boste 
prebrali zgodbo o Miklavževih 
škornjih. Slikanici so dodani 
listi z risbami iz knjige, ki jih 
bodo otroci lahko pobarvali. 

 • 24 strani, format 17 x 24 
cm, slikanica z barvnimi 
ilustracijami, priloženi listi za 
barvanje

mehka vezava: 
redna cena 3,50 €
s kartico zvestobe 2,98 €

trda vezava: 
redna cena 7,90 €
s kartico zvestobe 6,72 €

BLIŽAJO SE PRAZNIKI!
VABLJENI V KNJIGARNO OGNJIŠČE,  
KJER IMAMO BOGATO PONUDBO KNJIG, 
VOŠČILNIC, JASLIČNIH FIGUR, IGRAČ  
TER DARIL ZA RAZLIČNE 
PRILOŽNOSTI. 
PRI NAS NAKUPUJE TUDI SV. MIKLAVŽ!

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

http://knjigarna.slomsek.net

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h;
sob.: 8h – 12h

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon: 04 236 89 28

Sobota, 2. 12. in 9. 12., od 9. do 12. ure pred župnijsko cerkvijo
ADVENTNI SEJEM 

Petek, 15. 12., ob 20. uri v kulturnem domu
Lucija Ćirović v monokomediji   
S TREBUHOM ZA KRUHOM 

Sobota, 16. 12., ob 19.30 v župnijski cerkvi
Koncert a cappella gospel zbora BEE GEESUS 

Nedelja, 17. 12., ob 16. uri v kulturnem domu
Muzikal za otroke MOJČIN LEPI SVET 
Nedelja, 24. 12., ob 17.15 pred župnijsko cerkvijo 

Božična igra NEBEŠKA MELODIJA
Ponedeljek, 25. 12., ob 16. uri ob jezeru Črnava – Hotel Bor – Grad Hrib

POTOP BOŽIČNEGA DREVESCA 
Torek, 26. 12., ob 14. uri ob jezeru Črnava 

TEK BOŽIČKOV
Število udeležencev je omejeno, za prijavo pokličite   

041 691 190 ali obiščite www.divji-zajci.si.

Zavod za turizem Preddvor  I  www.preddvor-tourism.si
Vsi dogodki so brezplačni.
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V trgovini boste našli praktična darila, naravno kozmetiko, 
izdelke za energijo, domače obrti  in ročnih del.

Uradno odprtje bo v četrtek, 30. 11. 2017, ob 16. uri  
z masterchefinjo Almo Rekić, čaka vas tudi

10% otvoritveni popust  
na naravno kozmetiko Smaragdna in copate  

iz naravne volne.

10% miklavžev  
popust  

na igrače od  
1. do 6. decembra.

              Vabljeni!

na Delavski cesti 1a v Stražišču pri Kranju 
odpira svoja vrata. 
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Igor Kavčič

Kranj – Naslov sem tokrat 
„ukradel“ obiskovalcu raz-
stave in piscu iz vpisne knji-
ge, prav tako fotografu Mir-
ku Kunšiču. S tem kratkim 
stavkom je namreč na duho-
vit način ponazoril fotograf-
sko razstavo Uroša Florjanči-
ča v Galeriji Kranjske hiše. 
Pred štirimi leti se je v taisti 
galeriji prvič samostojno 
predstavil in že takrat opozo-
ril nase. Po številnih skupin-
skih razstavah v okviru FD 
Janez Puhar tako doma kot v 
tujini se tokrat ponovno 
predstavlja samostojno. V 
sklopih po štiri Uroš razstav-
lja osemindvajset fotografij 
– makro posnetkov, živalskih 
motivov iz narave in pokra-
jin. „Ker v galerijo prihaja 
raznoliko občinstvo, sem se 
odločil za izbor po načelu za 
vsakega nekaj, kar pomeni 
ne zgolj pokrajine ali foto-
grafij večjih živali, ampak 
tudi malih žuželk in živalic, 
kot je na primer žaba plav-
ček, ki se le štiri ali pet dni v 
letu obarva v modro,“ pove 

Uroš Florjančič in nadaljuje: 
„Seveda ne skrivam svoje 
naravnanosti k naravoslovni 
fotografiji, ki pa ji vselej sku-
šam dodati pridih umetniš-
kega. Nisem zadovoljen le s 
posnetki iz narave, ampak v 
njej iščem neobičajne svetlo-
be, trenutke, ko so živali v 
kakšnem posebnem okolju, 
ko odreagirajo drugače, kot 
si sicer predstavljamo. Seve-
da pa s fotografijami v prvi 
vrsti želim ljudem naravo 

približati. Večina živali živi v 
naši neposredni bližini, ob 
in celo v naseljih. Kuna zlati-
ca se na primer vsak večer 
sprehodi med avtomobili v 
Šorlijevem naselju.“
Impresionira posnetek živo-
pisnega ptiča v zraku, ujete-
ga v trenutku, ko pred nje-
govim kljunom leti kačji 
pastir – zadnjič v življenju. 
„Ta ptič se imenuje čebelar, 
fotografija pa je nastala ob 
izlivu Soče v morje. Imam 

veliko fotografij teh barvitih 
ptičev na vejicah, tudi v zra-
ku, pa vendarle – čakal sem 
na tak trenutek, kot je na tej 
fotografiji. Lahko bi rekel, 
da je neponovljiv,“ pomen 
besedne zveze „ujeti pravi 
trenutek“ pojasnjuje Uroš 
in se ozre k naslednji foto-
grafiji: „Tu sem ure in ure 
čakal vodomca, pa je prišla 
mimo belouška. Hitro sem 
reagiral in posnetek je tu. 
Pri fotografiranju na terenu 
pomembno vlogo igra odsto-
tek sreče, ko skupaj trčijo 
različni faktorji, ki omogo-
čajo drugačen, manj običa-
jen posnetek. Kolikokrat 
smo čakali ure in ure skriti, 
pa živali sploh ni bilo na 
spregled. Nekaj kilogramov 
sardel sem pozimi pripravil 
lisicam, pa mi ni uspelo 
narediti dobrega posnetka.“ 
Mogoče manj opazne, a ven-
darle zanimive so fotografije 
rib, imenovanih babice, ki 
jih je avtor posnel pod vodo 
na dah z običajno podvodno 
kompaktno kamero. Le kako 
tak fotograf deluje, ko ga 
gledamo z obale?

Kot pravi Florjančič, je zanj 
narava v prvi vrsti iskrena, 
živali ne igrajo, ampak so 
take, kot so. Pri ljudeh je 
drugače, saj je takoj, ko nek-
do ve, da bo fotografiran, 
zgodbe konec. Kadar foto-
grafira ljudi, kar je na tere-
nu zelo redko, zanj šteje le 
tako imenovana „ukradena 
fotografija“, ko je ta nareje-
na brez vednosti tistega, ki 
je v kadru. 
Tretjina fotografij na razsta-
vi je pokrajinskih. Na njih 
avtor v posnetek lovi tiste 
dele dneva, ki z meglicami, 
sencami, barvami pogled 
naredijo drugačen. „Za foto-
grafe je čudovit čas pred 
sončnim vzhodom ali nas-
protno tik po zahodu. Sam 
sem „mahnjen“ na te megli-
ce, ki se pojavijo, ali pa kak-
šne posebne svetlobe. V tem 
času – ter decembra in janu-
arja – je pokrajina čudovita, 
saj sonce drugače osvetljuje 
zemljo kot med letom. Obla-
ki se obarvajo drugače …“ 
pojasnjuje Uroš, ki ni eden 
tistih, ki bi vseskozi s seboj 
nosil fotoaparat. „Ko sem z 

družino, vem, da ne bom 
mogel fotografirati tako, kot 
želim, zato to prepuščam 
predvsem času, ko grem 
namensko na teren. Je pa 
res, da imam vseskozi v gla-
vi tisti „okvirček“ s fotoapa-
rata, pa naj bo to le sprehod 
s psom čez polje do Rupe.“
Svojih fotografij ne pošilja 
pogosto na natečaje. Udele-
žuje se društvenih in tistih, 
ki ob uspehu prinesejo dob-
re praktične nagrade, s kate-
rimi si je že večkrat opleme-
nitil svojo sicer drago foto-
grafsko opremo. Kot je ob 
razstavi zapisal Peter Kuralt: 
„Uroševe podobe izpostav-
ljajo trhlost samoumevnosti 
in nas vztrajno opozarjajo, 
da smo del čarobnega uni-
verzuma, do katerega se pre-
pogosto vedemo gospodo-
valno in zaničevalno. Njiho-
va pomembnost tiči v tem, 
da opominjajo in spominja-
jo na tisto, kar smo v naglici 
sodobnosti postavili ob 
stran.“ Mnogi izmed nas – 
Uroš ne. Razstava bo na 
ogled do 10. decembra. Pos-
kusite čokolado.

Superca, čokolada za naravoslovce
Fotograf Uroš Florjančič je razstavi fotografij, ki jih je postavil na ogled v Galeriji Kranjske hiše, dal preprost naslov Trenutki. Avtor trenutke dobro pozna, 
obiskovalci razstave jih gledamo. Trenutke iz narave, in ti so večni.

Uroš Florjančič: Avtoportret

Igor Kavčič

Kranj – Kar navadili smo se 
že, da vsako leto oktobra pri-
haja Oktubafest, na katerem 
se predstavijo tubisti in 
evfonisti Glasbene šole 
Kranj. Razlogov za to je več. 
Ob tem, da gre za malo neo-
bičajno muziko za vsak dan, 
mladi pod taktirko učitelja 
Uroša Koširja vsako leto 
predstavijo nov, svež pro-
gram, v goste pa povabijo 
tudi soliste in goste iz dru-
gih glasbenih šol.
Letošnji Oktubafest je bil 
prava rokovska poslastica. 
Že lani je bilo z nekaj rokov-
skimi priredbami čutiti, da 
je želja po razširitvi reperto-
arja tovrstnega žanra tako 
med nastopajočimi kot pub-
liko, seveda v temu primer-
ni „plehpreobleki". Na 
samostojnem koncertu v 
stolpu Škrlovec konec okto-
bra je tako Tuba evfonij 
ansambel Glasbene šole 
Kranj izvedel kar nekaj kla-
sik rokovske in bluzovske 
glasbe (Deep Purple, Ani-
mals, Ray Charles, CCR, Bill 
Witers, Norah Jones, Stevie 
Wonder, Beatles, Pogues 
...).
V ansamblu so muzicirali 
učenci Glasbene šole Kranj, 
letos v okrepljeni postavi z 
učenci Glasbene šole Celje 

in Kamnik. Dejan Maleš in 
njegovi učenci harmonike so 
nastopili na koncertu samo-
stojno in v drugi polovici tudi 
v skupnem programu s tubi-
sti in evfonisti ter v udarnem 
slogu predstavili večini do 
takrat nepredstavljivo všečne 
priredbe, ki so jih zapisali 
David Kajič, Jakob Istenič, 
Nina Tajč, Dejan Maleš in 
Uroš Košir. Pri dveh sklad-
bah sta zvok oplemenitili še 
kranjski violinistki Tjaša in 
Nuša, učenki Maje Hriber-
nik Pestner. Nina Tajč, sicer 
evfonistka v ansamblu, pa je 
pri nekaterih skladbah s svo-
jim glasom dodala še veliko 
piko na i. 
Pretekli četrtek se je koncer-
tna dejavnost glasbene šole 
na odru Šmartinskega doma 
nadaljevala s koncertom uči-
teljic in učiteljev, pred nami 
pa je tudi zanimiv glasbeni 
december. Tradicionalno ga 
bodo v petek, 1. decembra, 
ob 17. uri v občinski avli 
začeli z Miklavževim kon-
certom, namenjenem naj-
mlajšim poslušalcem, v 
torek, 5. decembra, ob 19.30 
bo nekaj orkestrov šole (flav-
tistični, godalni in harmoni-
karski), mladinski pevski 
zbor in učenke 2. razreda 
baleta (ki se v decembru 
odpravljajo na Revijo balet-
nih plesalcev Slovenije v 

Semič) nastopilo v okviru 
Stražiškega kulturnega ted-
na v Šmartinskem domu, v 
četrtek, 7. decembra, ob 19. 
uri pa bodo na Božičnem 
odru dvorane glasbene šole 
nastopili učenci solisti in v 
komornih zasedbah.
V četrtek, 14. decembra, ob 
17.15 bodo na Kongresnem 
trgu v Ljubljani kranjski 
Tuba božički poslušalce 
zazibali v božične sanjarije, 
koncert 'Božični potep' pa 
se bo ob 18. uri nadaljeval v 
dvorani Slovenske filharmo-
nije, kjer se bodo predstavili 
flavtistični, godalni, harmo-
nikarski, kitarski in pihalni 
orkester GŠ Kranj ter mla-
dinski pevski zbor. Seveda 
ne bo manjkal tudi nastop 
Simfoničnega orkestra GŠ 
Kranj, ki se je na pobudo 
dirigenta Tomaža Kukoviča 
združil z učenci glasbenih 
šol Ljubljana Vič Rudnik in 
Postojna. V dvorani na Brdu 
bodo 21. decembra ob 19. 
uri skupaj pripravili gala 
koncert Božič na tretjo. 
Tuba božički Slovenije bodo 
nastopili v sredo, 20. decem-
bra, ob 19. uri na Glavnem 
trgu v Kranju. Bo padel 
dosedanji slovenski rekord 
tubistov in evfonistov na 
istem odru? Lani jih je sku-
paj igralo slabih petdeset, bo 
letos ta številka presežena?

Od tub do Božiča na tretjo
V Glasbeni šoli Kranj ob koncu leta že tradicionalno pripravijo bogato 
koncertno dogajanje. „Rokovske“ tube smo slišali že v oktobru, sledi kopica 
decembrskih koncertov.

Kranj – V Stolpu Škrlovec bodo v četrtek, 30. novembra, ob 
19. uri predvajali dokumentarni film Vsa življenja Toneta 
Mlakarja scenarista in režiserja Marka Cvejića. Dokumentar-
ni film o Tonetu Mlakarju, arhitektu, scenografu in fotogra-
fu, zagotovo pa enem najbolj prepoznavnih Ločanov, pri 96 
letih živi legendi, je posnet v formi modernega pričevanja o 
zanimivostih njegove življenjske poti, v katerem je glavni 
karakter aktivni udeleženec. Zgodba nas prek osebnih sta-
lišč in iz vidika protagonista pelje skozi dvajseto stoletje na 
ozemlju Slovenije. Predstavlja se človek neštetih vzponov in 
padcev, ki je bil nekajkrat nevarno blizu, da izgubi življenje.

Vsa življenja Toneta Mlakarja
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Kranj – Ta četrtek, 30. 
novembra, iz Galerije Pre-
šernovih nagrajencev Kranj 
vabijo na odprtje razstave 
del slikarja in ilustratorja 
Tomaža Lavriča, nagrajenca 
Prešernovega sklada za leto 
2017. Prireditev se bo začela 
ob 19. uri, umetnika pa bos-
ta v krajšem programu naj-
prej predstavila Zoran Smil-
janić in Robert Botteri. Raz-
stavo bo odprl Anton Per-
šak, minister za kulturo 
Republike Slovenije. Razsta-
va bo za obiskovalce odprta 
do 13. januarja 2018. Med 
tednom si jo bo moč ogle-
dati vsak dan med 10. in 18. 
uro, ob sobotah pa med 10. 
in 13. uro. 

Razstava del Tomaža 
Lavriča v Kranju
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v layerjevi 
hiši

KO
NEC
LETA

torek, 28. 11., ob 19h Simona Šuc: Barvna bitja 
globin prosojne resničnosti, odprtje razstave slik

sreda, 29. 11., ob 19h Pesniške ciklame, večer 
poezije z mladimi gorenjskimi pesnicami in pesniki

četrtek, 30. 11., ob 19h Dokumentarni film Vsa 
življenja Toneta Mlakarja (Marko Cvejić, Slovenija, 
2017, 60’)

petek, 1. 12., ob 18h Odrezana čajanka z Marušo 
Štibelj, delavnica kolaža in druženje ob čaju

petek, 1. 12., ob 20h Koncert Smetnaki   
(funky jazz, ska)

sobota, 2. 12., ob 20h Stand up večer s KUD Kiks: 
Večerna š@la

  četrtek, 7. 12., ob 20h Le Phenix in Sorarmonica   
koncertni večer na Dvociklu    (ustne harmonike in 
kljunaste flavte)

petek, 8. 12., ob 18h Pregnetena čajanka z Davidom 
Almajerjem, delavnica gline in druženje ob čaju

petek, 8. 12., ob 19h Peter Gaber: Gozdni strah   
odprtje razstave slik

petek, 8. 12., ob 20h Ana Romih in Beno Novak: 
Koncert telesa, plesna predstava KD Qulenium

sreda, 13. 12., ob 20h Domi Vrezec: Vreča   
(drama po motivih Patricka Hamiltona)

četrtek, 14. 12., ob 18h Delavnica – peka božičnih 
piškotov s Saro Hostnik

četrtek, 14. 12., ob 20.30h Koncert Malamor   
(latino, swing, soul)

petek, 15. 12., ob 18h Narisana čajanka z Veroniko 
Vesel Potočnik, delavnica risanja in druženje ob 
čaju

petek, 15. 12., ob 20h Koncert Martin Ramoveš Band 
(blues-rock, country)

torek, 19. 12., ob 18h Miranda Rumina: Med nebom 
in zemljo, odprtje razstave fotografij

sreda, 20. 12., ob 19h Tania Mendillo: Catch me, 
touch me, take me, feed me …, odprtje razstave 
fotografij

četrtek, 21. 12., ob 20h Koncert The Startime Playboys 
(swing, surf, rockabilly)

petek, 22. 12., ob 18h Odtisnjena čajanka s Tanjo 
Gerkman, delavnica tiskanja in druženje ob čaju

petek, 22. 12., ob 19h Primož Pugelj: Iz ateljeja   
odprtje kiparske razstave

petek, 22. 12., ob 21h Tradicionalni božični koncert 
Demolition Group (rock, funk)

četrtek, 28. 12., ob 19h Koncert PIA feat. Dalaj Eegol 
+ DJ večer (pop, soul)

Layerjeva hiša, Tomšičeva ulica 32, Kranj / www.layer.si
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Suzana P. Kovačič

Kranj – Pri stoenem letu za 
Kranjčanko Justino Rozman 
dan ni nikoli predolg. Od pr-
vega marca stanuje v Domu 
upokojencev Kranj. Vsako 
jutro telovadi, čez dan pogle-
da, ali je kaj zanimivega po 
televiziji, v toplejših dneh se 
sprehodi in posedi v okolju 
domskega vrta ... In še ve-
dno se, tako kot je zanjo 
značilno vseskozi, vsak dan 
lepo uredi. 
Rojstni dan je praznovala 21. 
novembra v gostilni Benedik 
v družbi tistih, s katerimi se 
imajo najraje. S hčerko 
Miro, vnukinjama Ano in 
Evo, pravnukoma Vanom in 
Anejem … Družina ima tra-
dicijo praznovanj pri Bene-
dikovih, lani so pri njih naz-
dravili Justininim stotim le-
tom. "Da bo le zdravje, dru-
go že samo pride," je pouda-
rila čila slavljenka. In o čem 
premišljuje, ko je sama? "Še 
največ o tem, kaj bo prinesel 
novi dan, kaj bo jutri dobre-
ga," se nasmeji vedno mo-
derna gospa, ki uporablja 
tudi prenosni telefon. 
Justina je bila rojena v Dole-
njem Logatcu v veliki druži-
ni. Bila je odličnjakinja in po 
osnovni šoli so jo poslali v 
elitno gospodinjsko šolo Fe-
licite Kalinšek v Ljubljano, 
nekaj časa je službovala v 
Vojvodini pri advokatski 
družini kot gospodinja. Star-
ša sta se ukvarjala z gostin-
stvom, leto pred drugo sve-

tovno vojno pa so se preselili 
v Kranj. Njena velika ljube-
zen je bila kegljanje. "Doma 
smo imeli gostilno in keglji-
šče in lahko rečem, da sem s 
kegljanjem 'gor zrasla'." Pri 
tem je bila zelo uspešna. 
Bila je članica jugoslovanske 
državne kegljaške reprezen-
tance, državna prvakinja – v 
Varaždinu je postavila držav-
ni rekord (913 kegljev), bila 
je tudi državna prvakinja v 
parih. Zadnji kegelj je vrgla, 
ko je bila stara 98 let. Ob 
njeni stoletnici so ji v Keglja-
škem klubu Triglav Kranj 
podarili klubski dres. In ka-
kšen je njen spomin na prva 
aktivna kegljaška leta? 

(smeh) ... "Prvič sem kegelj 
vrgla v prazno, v 'planko', 
kot temu rečemo v žargonu. 
Tudi v drugem poskusu je 
šel kegelj v prazno. Potem 
pa sem vrgla devetko in vse 
se je poravnalo." S kegljači 
vzdržuje stik, prijatelji Ciril, 
Ivan in Mili so jo obiskali za 
rojstni dan. 
Praznovanju se je pridružil 
župan Boštjan Trilar in sla-
vljenki zaželel zdravja, pred-
vsem pa ji položil v srce, naj 
dela samo tisto, v čemer uži-
va. Najlepše želje so ji posla-
li tudi iz Društva upokojen-
cev Kranj, Justina je njihova 
članica. "Že deset takih nji-
hovih voščilnic imam, samo 

število mojih let morajo vsa-
ko leto spremeniti," se na-
smeji. 
Domači Justino – najboljšo 
mamo, babico in prababico 
– obiskujejo v njenem no-
vem domu, kjer se dobro po-
čuti. Ali pa jo odpeljejo kam 
na lepše. Justina se rada po-
druži tudi z mlajšimi sestra-
mi Elči, Dušico in Ivico.
Stoenoletnica je polna vsak-
danjih življenjskih modro-
sti, med drugim pravi: "Člo-
vek mora vse stvari, ki se 
mu pripetijo, vzeti za dobro, 
tudi če te niso najlepše. Mo-
raš vse kar malo 'poglihati', 
a skozi življenje vedno sto-
pati pokončno." 

Z veseljem v novi dan
Sto in še eno leto čez je Justina Rozman praznovala 21. novembra. Pravi, da pri teh letih ni še od 
nikogar odvisna, bila pa je na rojstni dan obkrožena s tistimi, ki jih ima najraje. 

Slavljenka Justina Rozman v družbi domačih in župana Boštjana Trilarja / Foto: Tina Dokl
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Medgeneracijsko sodelovanje

Kranjske novice, torek, 28. novembra 2017

Večgeneracijski 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. 

 Petek, 1. 12. 2017, 15.00–16.30
  Brezplačne inštrukcije angleškega jezika. Angleški jezik za  

osnovno šolo. 

 Petek, 1. 12. 2017, 17.00–19.30
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

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

 Petek, 1. 12. 2017, 18.00–19.30
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

 Petek, 1. 12. 2017, 18.00–20.00
  Predavanje o astrologiji – Venerino leto. Leto ljubezni –  

Venerino leto. Splošna predstavitev leta 2018. Opis leta za vsakega 
udeleženca. Predstavitev rokovnika DE LE ROI. 

 Petek, 1. 12. 2017, 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. 

 Ponedeljek, 4. 12. 2017, 16.00–18.00
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo. 

 Ponedeljek, 4. 12. 2017, 18.00–20.00
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let.  

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

 Ponedeljek, 4. 12. 2017, 18.00–19.30
  Kvačkanje za vse generacije. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje 

pomirja in osvobaja duha. S pomočjo kvačkanja boste poskrbeli tudi 
za boljše počutje, izboljšali spretnost in koordinacijo ter spodbudili 
možgane k razmišljanju. Delavnico vodi Tatjana Jerančič. 

 Torek, 5. 12. 2017, 8.00–9.30
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor. Komunikacijo 
za potrebe vsakdanjega življenja bo vodila Mirjana Debelak. 

 Torek, 5. 12. 2017, 9.30–11.00
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

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

 Torek, 5. 12. 2017, 17.00–18.00
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

 Torek, 5. 12. 2017, 18.00–19.00
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

 Torek, 5. 12. 2017, 9.00–10.30
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

stresa, se sprostimo in povežemo s seboj. 

 Torek, 5. 12. 2017, 10.00–11.30
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija.  

Nudimo vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi  
računalnikov in telefonov. 

 Torek, 5. 12. 2017, 10.30–11.30
  Vesele urice – NEMŠČINA. Si želite konverzacijo v nemščini na  

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice  
NEMŠČINE. 

 Sreda, 6. 12. 2017, 10.00–11.00
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na 

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice  
RUŠČINE. 

 Sreda, 6. 12. 2017, 17.30–19.00
 Predavanje: Zdravje za vsa obdobja starosti 

 Sreda, 6. 12. 2017, 18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

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

 Sreda, 6. 12. 2017, 18.00–20.00
  Projekcija filma Mettejini glasovi in pogovor. Danski film govori o 

43-letni medicinski sestri Mette, ki je bila 15 let psihiatrična bolnica 
in jo spremlja skozi štiri leta iskanj, v katerih je zapuščala psihiatrijo 
in dosegala svoje največje cilje. Film je slovensko podnaslovljen. 
Dobil je nagrado za najboljši tuj film na festivalu Mad in America 
2014. Po ogledu sledi pogovor o filmu in mednarodnem gibanju  
Slišanje glasov. 

 Sreda, 6. 12. 2017, 18.00–19.30
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

 Četrtek, 7. 12. 2017, 10.00–13.00
  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, 7. 12. 2017, 17.00–18.00
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

 Četrtek, 7. 12. 2017, 17.00–18.00
  Kako obvladati finance. S finančnimi omejitvami se srečujemo vsak 

dan. Vabljeni ste na peto delavnico o denarju. 

 Četrtek, 7. 12. 2017, 17.00–18.30
  Popravljalnica oblačil. Učili se bomo šivanja s popravljanjem svojih 

oblačil. Lahko prinesete tudi svoj šivalni stroj. 

 Petek, 8. 12. 2017, 15.00–16.30
  Brezplačne inštrukcije angleškega jezika. Angleški jezik za  

osnovno šolo. 

 Ponedeljek, 11. 12. 2017, 16.00–18.00
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo. 

 Torek, 12. 12. 2017, 8.00–9.30
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

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

 Torek, 12. 12. 2017, 9.30–11.00
  Slovenija, moja nova država. Za vse nad 16 let, ki se želijo čim  

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

 Torek, 12. 12. 2017, 17.00–18.00
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

 Torek, 12. 12. 2017, 18.00–19.00
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

 Torek, 12. 12. 2017, 17.00–11.30
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija  

Nudimo vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi  
računalnikov in telefonov. 

 Torek, 12. 12. 2017, 10.30–11.30
  Vesele urice – ANGLEŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku  

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

 Torek, 12. 12. 2017, 17.00–18.30
  Vesele urice – NEMŠČINA. Si želite konverzacijo v nemščini na  

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice  
NEMŠČINE.  

 Sreda, 13. 12. 2017, 10.00–11.30
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

 Sreda, 13. 12. 2017, 18.00–19.30
  Gobe in gobarjenje. Konjiček ali rekreacija, utrdite svoje znanje na 

predavanju o gobah. 

 Sreda, 13. 12. 2017, 18.00–19.30
  Vpliv in pomen prvega vratnega vretenca – atlasa – na življenje 

Predavatelj nam bo predstavil pomembnost pravilne lege prvega 
vratnega vretenca, ki se nahaja pod lobanjo, in kako na učinkovit 
način izboljšati kvaliteto življenja in preprečevati težave. 

 Sreda, 13. 12. 2017, 18.00–19.45
 Predavanje in delavnica za odnose, za moške in ženske 

 Četrtek, 14. 12. 2017, 17.00–18.00
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

 Četrtek, 14. 12. 2017, 17.00–18.00
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno medsebojni 

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

 Četrtek, 14. 12. 2017, 18.00–20.00
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

 Petek, 15. 12. 2017, 15.00–16.30
  Brezplačne inštrukcije angleškega jezika. Angleški jezik za  

osnovno šolo. 

 Petek, 15. 12. 2017, 18.00–19.30
 Družabni večer – Tarok. Družabni večer ob igri taroka. 

 Petek, 15. 12. 2017, 18.00–19.30
  Predavanje: Duhovni svet starih kultur – veščine telesa 

Predstave o potovanjih človeške zavesti in duše od starejših šamanskih  
mitologij do začetkov starogrške filozofije. Predava Marko Ogris,  
filozof in sociolog kulture. 

 Petek, 15. 12. 2017, 18.30–20.30
  Predstavitev knjige Milene Miklavčič: Ogenj, rit in kače niso za 

igrače 2. del. Avtorica želi z novo knjigo opozoriti tudi na to, da se 
intimni svet skozi stoletje ni dosti spremenil. 

 Ponedeljek, 18. 12. 2017, 16.00–18.00
  Brezplačne inštrukcije fizike in matematike. Fizika in matematika 

za osnovno šolo. 

 Ponedeljek, 18. 12. 2017, 17.00–20.00
  Delavnica za mlade. Namenjena mladostnikom nad 12 let.  

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

 Ponedeljek, 18. 12. 2017, 18.00–19.30
  Kvačkanje za vse generacije. Ritmično in ponavljajoče se kvačkanje 

pomirja in osvobaja duha. S pomočjo kvačkanja boste poskrbeli tudi 
za boljše počutje, izboljšali spretnost in koordinacijo ter spodbudili 
možgane k razmišljanju. Delavnico vodi Tatjana Jerančič. 

 Torek, 19. 12. 2017, 17.00–18.00
   Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina 

ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

 Torek, 19. 12. 2017, 18.00–19.00
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam. 

 Torek, 19. 12. 2017, 10.00–11.30
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo vam 

pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in  
telefonov. 

 Torek, 19. 12. 2017, 17.30–19.30
  Starševstvo – ni panike! BITI STARŠ JE POSLANSTVO. Pomoč in  

podpora staršem pri vzgoji. Na poglobljen in oseben način se bomo 
srečevali s starševsko vlogo. Osvetlili bomo morebitna vprašanja in 
stiske, ki se nam porajajo v vlogi starša. Izmenjevali bomo osebne 
izkušnje, predloge. Vsakič bo predstavljena različna vsebina iz  
področja vzgoje, starševstva. Hkrati bodo potekale družabne, 
ustvarjalne igre za otroke. 

 Torek, 19. 12. 2017, 18.00–19.30
  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaj se razbremenimo 

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

 Torek, 19. 12. 2017, 17.00–18.00
  Vesele urice – ANGLEŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na 

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice 
ANGLEŠČINE. 

 Sreda, 20. 12. 2017, 10.00–11.00
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku na 

sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske urice  
RUŠČINE. 

 Sreda, 20. 12. 2017, 17.00–19.00
  Sindrom fibromialgije. Predava dr. med., specialistka revmatologinja 

Mojca Kos Golja. 

 Sreda, 20. 12. 2017, 18.00–20.00
  Odprta skupina za samopomoč. Skupina, ki jo organizira Slovensko 

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

 Sreda, 20. 12. 2017, 18.00–20.00
  Petje ljudskih pesmi. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

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

 Sreda, 20. 12. 2017, 18.00–19.30
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

 Četrtek, 21. 12. 2017, 17.00–18.00
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

 Četrtek, 21. 12. 2017, 18.00–19.30
  Berimo s srcem. Delili bomo vtise o knjigah, ki jih ni dovolj brati le  

z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše. 

 Petek, 22. 12. 2017, 15.00–16.30
  Brezplačne inštrukcije angleškega jezika. Angleški jezik za  

osnovno šolo. 

 Petek, 22. 12. 2017, 18.00–19.30
 Družabni večer s tombolo. Izvaja MD Z roko v roki. 

 Sreda, 27. 12. 2017, 10.00–11.30
  Delavnica za spodbujanje samozdravljenja. Vizualizacija in druge 

tehnike za aktiviranje notranje samozdravilne moči. 

 Sreda, 27. 12. 2017, 8.00–16.00
  Novoletne počitnice 2017. Delavnice za otroke od 6. do 12. leta  

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

 Četrtek, 28. 12. 2017, 8.00–16.00
  Novoletne počitnice 2017. Delavnice za otroke od 6. do 12. leta  

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

 Četrtek, 28. 12. 2017, 17.00–18.00
 Gibalna urica. Vaje za dobro počutje in sprostitev. 

 Četrtek, 28. 12. 2017, 18.00–20.00
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

 Petek, 29. 12. 2017, 8.00–16.00
  Novoletne počitnice 2017. Delavnice za otroke od 6. do 12. leta  

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

 Petek, 29. 12. 2017, 17.00–18.00
  Telovadba za vse generacije. Izbrane vaje za raztezanje in krepitev 

trupa; vplivajo na stabilnost, gibljivost telesa in dihanje. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Nova košarkarska se-
zona je na vrhuncu, za čim 
boljše uvrstitve pa se borijo 
tudi dekleta v Ženskem ko-
šarkarskem klubu Triglav. 
Klub na slovenskih parketih 
zastopajo košarkarice od naj-
mlajših pionirk pa vse do čla-
nic, ki zadnja leta sodijo v 
slovenski vrh. Kljub precej 
pomlajeni ekipi ga ne name-
ravajo zapustiti niti v tej sezo-
ni, ko je znova jasno, da bodo 
najtesnejši obračuni z ekipo 
državnih prvakinj iz Celja. 
V to so se navijači lahko pre-
pričali na zadnji domači tek-
mi, ko so triglavanke prejšnjo 
soboto v dvorani na Planini 
gostile ekipo Cinkarne Celje 
in se vse do konca borile za 
zmago. Na koncu so bile sicer 
srečnejše Štajerke, novi tre-
ner članske ekipe Triglava Er-
nest Novak pa kljub temu ni 
bil razočaran. "Glede na to, 

da smo letos ekipo zelo po-
mladili in da sem tudi sam 
novinec v ženski košarki, ni-
sem pričakoval, da se bo sezo-
na za nas začela tako dobro. 
Navdušil me je zlasti pristop 
in odnos deklet na treningih 
in tekmah. Tudi na današnji 
tekmi, ko smo igrali s prvaki-
njami, smo dokazali, da se 
lahko kosamo z najboljšimi v 
državi. Tekma nam je spod-
buda za dobro delo tudi vna-
prej. Treniramo vsak dan, tri-
krat tedensko tudi po dvakrat. 
Skušamo se prilagajati dekle-
tom, ki hodijo v šolo, in za 
zdaj nam uspeva," je povedal 
domači trener Ernest Novak.
Kljub porazu so z dvignjeni-
mi glavami parket zapuščale 
tudi košarkarice. "Letos ima-
mo mlado ekipo in novega 

trenerja. Zato smo še bolj 
motivirane in na vsaki tekmi 
igramo tako, kot se dogovori-
mo. Do danes smo štirikrat 
zmagale in bile danes pora-
žene, vendar smo se tudi to-
krat borile do zadnje sekun-
de. Ni nam uspelo, a majhna 
razlika je dokaz, da dobro 
delamo," je po derbiju s Ce-
ljankami povedala kapetanka 
Triglava Rebeka Abramovič, 
ki je pri 24 letih tudi sloven-
ska reprezentantka. "Vesela 
sem, ker nam je pred krat-
kim uspelo zmagati na obeh 
kvalifikacijskih tekmah za 
nastop na evropskem prven-
stvu. Sedaj nas čaka še nekaj 
težkih tekem," je še povedala 
Rebeka Abramovič, ki je tudi 
trenerka košarke na OŠ Mati-
je Čopa.

Košarkarice navdušujejo
Pomlajena članska ekipa košarkaric Triglava je novo sezona začela s štirimi zmagami, prvi poraz pa 
so jim prejšnji teden prizadejale državne prvakinje iz ekipe Cinkarne Celje.

Pomlajena članska ekipa košarkaric Triglava je sezono odlično začela, saj so dekleta v 
prvih petih tekmah sezone premoč priznala le prvakinjam iz Celja. / Foto: Tina Dokl

Ekipo košarkaric Triglava v novi sezoni vodi trener Ernest 
Novak. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Hokejski klub Triglav bo v tej sezoni praznoval 50 let 
delovanja. Jubilejna sezona je kar se da uspešna, saj ekipe 
nastopajo v mednarodni hokejski ligi IHL in državnih prven-
stvih. Članska ekipa v ligi IHL vodi, v državnem prvenstvu 
pa je na tretjem mestu. Ob jubileju hokejisti vabijo na pred-
stavo Iztoka in Domna Valiča Boksarsko srce, ki bo v domu 
krajanov Primskovo v nedeljo, 10. decembra, ob 19. uri. 
Vstopnice so na voljo na info@hktriglav.si. Da so se odloči-
li prav za to predstavo, je seveda razumljivo, kajti tudi na 
hokejskih tekmah večkrat pride do boksarskih vložkov.

Boksarsko srce bije tudi za hokejiste

Kranj – Kranjska občina v okviru mednarodnega sodelova-
nja nudi tudi izmenjavo praks številnim nevladnim organiza-
cijam iz Kranja in okolice. Tako se je vodja mladinske šole v 
Nogometnem klubu Triglav Gregor Bergant nedavno srečal 
s predstavniki srbske nogometne zveze, ki kot krovna orga-
nizacija usmerja vodenje otrok in mladostnikov v številnih 
znanih beograjskih klubih (FK Crvena zvezda, FK Partizan, 
FK Zemun, FK Čukarica). Gre za začetek sodelovanja, ki bo 
prvoligaškemu nogometnemu klubu iz Kranja omogočil pre-
nos dobrih praks iz mednarodnega okolja, trenerjem pa pri-
dobitev novega znanja. Prav tako v okviru mednarodnega 
sodelovanja in povezovanja je Nogometni klub Triglav Kranj 
pred dnevi gostil predstavnike madridske nogometne šole, 
ki je kranjskim trenerjem ponudila možnost dodatnega izo-
braževanja. MO Kranj tako opravlja nalogo povezovanja 
kranjskih klubov s klubi in društvi pobratenih mest. Še ve-
dno pa si v mestni upravi želijo več sodelovanja. Tako pred-
stavnike kranjskih klubov in društev vabijo, naj sporočijo 
svoje želje na elektronski naslov international@kranj.si. 

Dobre prakse za nogometni podmladek

Gregor Bergant s predstavnikom madridskega kluba 
Juanom Pablom Reynosom
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MAGNETNI NAKIT

TITAN NERJAVEČE JEKLO ALI TITANNERJAVEČE JEKLO

25 %
POPUST

navedene cene že  

vključujejo popust

vsak kos magnetnega nakita dobavimo v lični darilni embalaži

nerjaveče jeklo 33,50 €    nerjaveče jeklo + pozlata 36,60 €
titan 42,90 €

titan + pozlata 46,20 €

28,50 €

BALDRIJAN d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 19
4000 Kranj (ob GA trgovini) 

Delovni čas:  
pon., tor., čet., pet.: 9:00–15:00
sreda: 9:00–18:00

brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76 

Spletna trgovina:
www.baldrijan.si

Z VAMI ŽE  
OD LETA 2007!

Zeliščne kreme in geli
Prehranska dopolnila

Magnetni nakit

Magnetni nakit je idealno združevanje lepega okraska s 
koristnim magnetnim delovanjem. Nošenje lahko izboljša 

cirkulacijo krvi v telesu, s čimer se posledično zmanjšajo 
raznovrstne bolečine, izboljša se tudi koncentracija, 

razpoloženje, spanec in energetski nivo v telesu.

Nagrade:
1. Bon v vrednosti 30,00 €
2. Bon v vrednosti 20,00 €
3.–5. Bon v vrednosti 10,00 €
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovi-
no. Prevzem nagrad je mogoč na sedežu 
podjetja Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

PREHRANSKO DOPOLNILO 

BALDRIJAN

60 kapsul  •  18,30 €

NARAVNA POMOČ PRI  
NESPEČNOSTI, TESNOBI, STRESU, ...

60 kapsul  •  16,90 €

PREHRANSKO DOPOLNILO 

GINKO (120 mg)
NARAVNA POMOČ ZA  

BOLJŠO KONCENTRACIJO, SPOMIN, ...

Baldrijan ali zdravilna špajka je zdravilna 
rastlina, katere latinsko ime verjetno iz-
haja iz besede »valere«, ki pomeni biti 
zdrav. Pomaga pri nespečnosti in 
deluje splošno pomirjujoče. Poma-
ga nam tudi, da lažje premagamo stres 
in čustveno izčrpanost ter ponovno 
vzpostavimo psihično ravnovesje. 

Ginko (Ginko biloba) je starodavno dre-
vo, ki izvira iz Azije. Je naravna pomoč pri 
duševnih naporih, učenju, ...  Uporablja-
mo ga za izboljšanje koncentracije, 
spomina in ostalih možganskih ak-
tivnosti.

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, 13. decembra 2017, na Go
renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 
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 

Ble i we i so vi ce sti 4.



Društva in klubi

23Kranjske novice, torek, 28. novembra 2017

 

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKAVRATA SENČILA-

Enkratna ponudba!

OKNA
Izkoristite popust in izberite super okna za najboljšo ceno. 
Popust velja le15. 12. 2017.

sobota,
23. DECEMBER, 20:00

ŠKOFJA LOKA,
Športna dvorana Trata

t h e  s l o v e n i a n  m a s t e r s i n g e r s  -  s i n c e  1 9 5 1

Zimska pravljica

v koncertu

PRODAJNA MESTA VSTOPNIC
Bife BS OMV Škofja Loka, Loška zadruga na Trati, Gostilna na Vidmu Poljane,

Bazen Železniki, KGZ Sloga Kranj, po telefonu 051 697 736.

CENE VSTOPNIC
15 eur (do 6. 12.), po tem datumu 18 eur

KD SIMBA

ORGANIZATORJA: 
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Vilma Stanovnik

Mavčiče – Člani Prostovolj-
nega gasilskega društva 
Mavčiče bodo drugo leto ju-
nija praznovali 110-letnico. 
Društvo pokriva vasi Jama, 
Praše, Mavčiče, Podreča in 
Meja. Članov, od pionirjev 
do starejših gasilcev, je okoli 
dvesto, operativnih pa pri-
bližno sedemdeset. Imajo 
operativno enoto, v kateri jih 
je 24, po potrebi pa pokliče-
jo še druge. 
"Glede opreme lahko re-
čem, da smo trenutno zelo 
dobro opremljeni. Imamo 

gasilsko cisterno za sedem 
tisoč litrov vode, imamo do-
bro opremljeno orodno vo-
zilo in še dve vozili za pre-
voz moštva. Vestno skrbimo 
za opremo in je zato tudi 
dobro vzdrževana,« pravi 
predsednik PGD Mavčiče 
Albin Toni, ki z ostalimi skr-
bi, da ob različnih interven-
cijah, od požarov do črpanja 
vode in oživljanj, pripravlja-
jo vaje ter se hkrati pripra-
vljajo za tekmovanja. Tako 
je prejšnji mesec na tekmo-
vanju gorenjske regije kar 
šest njihovih ekip (veterani, 
članice B2, člani B1, člani 

B2, članice A2 in člani A) 
zagotovilo nastop na držav-
nem prvenstvu, na regij-
skem tekmovanju mladine v 
Šenčurju pa so se na držav-
no prvenstvo uvrstile ekipe 
pionirk, pionirjev ter mla-
dink in mladincev 2.
»Vsaki dve leti je državno 
tekmovanje, letos pa je bilo 
občinsko in nato regijsko pr-
venstvo. Mislim, da smo 
edino društvo v Sloveniji, ki 
se jim je na državno prven-
stvo uspelo uvrstiti s kar de-
setimi ekipami,« je povedal 
Albin Toni, ki je ponosen, 
da so samo v letošnjem letu 

v vitrine postavili kar 48 no-
vih pokalov, ki so jih osvojili 
na najrazličnejših tekmova-
njih, tudi pri kvizu, orienta-
ciji in športnih tekmovanjih.
»Vseh teh odličnih rezulta-
tov in uvrstitev kar desetih 
ekip na državno prvenstvo 
seveda nismo načrtovali. Če-
prav smo uspehov veseli, pa 
za nas pomenijo tudi velik 
finančni zalogaj, saj smo iz-
računali, da nas bo to stalo 
med pet in sedem tisoč 
evrov,« pravi Albin Toni, ki 
računa na pomoč sponzor-
jev pa tudi Gasilske zveze 
Mestne občine Kranj. 

Uspešno tekmovalno leto
Letošnje leto je bilo za ekipe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče zelo uspešno,  
saj so iz različnih tekmovanj domov prinesli kar oseminštirideset pokalov.

Suzana P. Kovačič

Brdo pri Kranju – Društvo 
Klub En korak več je sopo-
tnik Centra Korak. Kot je po-
udarila predsednica društva 
Tanja Žumer, jim je pristna 
skrb za uporabnike Centra 
Korak najpomembnejši cilj, 
prizadevanje za izboljšanje 
programov, ki bodo ljudem s 
pridobljeno poškodbo mož-
ganov omogočili dostojno 
življenje. Člani društva, bli-
zu devetdeset jih je formal-
no, v resnici pa skupaj s pod-
porniki precej več, živijo in 
širijo idejo o prostovoljstvu 
in dobrodelnosti. To jim 
odlično vsako leto uspeva s 
spomladanskim koncertom 

in dobrodelnim bazarjem, ki 
je bil letos že deseti, in še ne-
šteti drugi drobni koraki se 
nizajo v mozaik. Hvaležnost 
Žumrova namenja vsem 
prostovoljcem kot številne-
mu občinstvu, brez katerega 
njihove prireditve ne bi bile 
to, kar so. V spomin na leto-
šnji jubilej bo ostala tudi 
zbirka pesmi Objeti koraki 
Renate Reneje Škrjanc. 
"Vsak na svojem področju 
smo se angažirali, vsak iz-
med nas lahko prispeva kaj 
enkratnega. Skupaj pa smo 
pridobili širok spekter po-
znanstev, predvsem podpor-
nikov, ki so prepoznali naše 
dobrodelno delo in to znajo 
ceniti," je še dejala Žumrova.

Lep je občutek, da delaš dobro
Poslanstvo društva Klub En korak več je podpora dobri zgodbi, ki so jo pred desetimi leti prepoznali v kranjskem Centru Korak za osebe s pridobljeno 
možgansko poškodbo. Med njihovimi dejavnostmi je bila tudi organizacija nedavnega jubilejnega dobrodelnega bazarja v Kongresnem centru Brdo. 

Sredstva od prodanih izdelkov na bazarju gredo za nagrade 
uporabnikom Centra Korak in za nadstandardne storitve 
Centra Korak. Dobrodelne venčke pa so ustvarili člani 
društva in prostovoljci na jesenskih delavnicah. / Foto: Tina Dokl

Nemški veleposlanik v Sloveniji Klaus Riedel je  
predsednici društva Klub En korak več Tanji Žumer podaril 
ček v vrednosti tisoč evrov za bogatitev dejavnosti Centra 
Korak. / Foto: Tina Dokl



24 Kranjske novice, torek, 28. novembra 2017

kranjske novice
Jesenska doživetja v rovih
Tudi letos so se konec oktobra, tokrat že osmo jesen zapored, v Rove pod starim Kranjem zatekle čarovnice, novembra pa je Zavod za turizem in kulturo 
Kranj poskrbel, da so rovi gostili Vinsko pot, ki je v deseti izvedbi gostila rekordno število razstavljavcev in obiskovalcev. Drugi konec tedna v decembru 
se bo v rovih predstavila dežela Dobro.

Konec oktobra so čarovnice v Rove pod starim Kranjem povabile otroke in jim skušale 
pričarati pravljični svet. Otroci so se učili čarati, poslušali so pravljice in uživali v različnih 
čarovniških spretnostih.

Ob vragolijah duhca so uživali tako otroci kot starši, obisk dogodka, ki s svojo 
skrivnostnostjo naježi kožo, pa je v rovih v osmih letih postal nepogrešljiv jesenski 
dogodek.

K pokušanju vina sodi tudi sir, zato se je v rovih na Vinski poti s svojimi dobrotami 
predstavila tudi Kmetija Pustotnik iz Gorenje vasi, kjer izdelujejo kar sedemdeset različnih 
izdelkov in sirov iz kravjega, kozjega in ovčjega mleka.

S turistično in kulinarično ponudbo so se predstavile različne slovenske vinorodne 
destinacije, posebno živahno je bilo ob stojnici vinarstva Hafner, za kar so poskrbeli 
nasmejani fantje iz Bitenj. 

Ob 10-letnici Vinske poti in odprtja rovov so bili navdušeni obiskovalci, organizatorji iz 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj pa tudi župan Boštjan Trilar, ki je, skupaj s pevko 
Alenko Gotar, na vhodu pozdravil obiskovalce.

V štirih dneh je Vinska pot na eni najbolj nenavadnih lokacij za pokušanje vin gostila 
rekordno število – kar šestdeset – razstavljavcev in več kot štiri tisoč petsto obiskovalcev, 
ki so prišli iz vseh koncev Slovenije in tujine. / Besedilo: Vilma Stanovnik, foto: Primož Pičulin


