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Kranj – Pri Zavodu za turi
zem in kulturo Kranj Prešer
nov smenj tokrat pripravljajo 
že štirinajsto leto zapored, iz 
skromnih začetkov pa se je 
prireditev uvrstila med naj
bolj prepoznane dogodke ob 
kulturnem prazniku in pri
vablja v stari Kranj obiskoval
ce iz Kranja in okolice pa 
tudi iz drugih koncev Slove
nije in tudi tujine. 
Tudi letos so se na Zavodu 
za turizem in kulturo Kranj 
odločili, da bodo čase dr. 
Franceta Prešerna iz 19. sto
letja obujali s kulturnim pro
gramom, festivalom lajnar
jev, predstavitvijo oblačil iz 
19. stoletja, vožnjo s kočija
mi za obiskovalce, ponudbo 
domače obrti pa tudi s sej
mom starin ter tradicional
nimi recitacijami Prešerno
vih pesmi. Obiskovalci bodo 
lahko natisnili cenzurirano 
Zdravljico, si ogledali pred
stavitev starih obrti in po
skusili jedi, ob katerih so 
uživali v času dr. Franceta 
Prešerna. S koncertom na 
Glavnem trgu ob 16. uri se 
bo obiskovalcem pridružila 
Manca Izmajlova, prav tako 
na Glavnem trgu pa se bosta 
ob 17. uri srečala tudi minis
trica za kulturo mag. Julija
na Bizjak Mlakar in dr. Fran
ce Prešeren. Na dogodek, ki 
se bo s slovesnim odprtjem 

ob 11. uri začel pred Prešer
novim gledališčem, so 
povab ljene številne folklorne 
skupine in kulturna društva 
iz vse Slovenije, potekal pa 
bo v sodelovanju z Gorenj
skim muzejem, Mestno 
knjižnico Kranj, Prešerno
vim gledališčem in drugimi 
skrbniki etnološke dedišči
ne. V Prešernovem gledali
šču bo ob 18. uri srečanje s 
Prešernovimi nagrajenci.
Še pred kulturnim prazni
kom pa bo Kranjčane in obi

skovalce razveseljeval Pre
šerni karneval. Letos se bo 
začel že na debeli četrtek, 4. 
februarja, ko bo na Glavnem 
trgu v okviru ekološke tržni
ce moč poskusiti pustne 
krofe in flancate. Na pustno 
soboto bo potekala pustna 
povorka, ki se bo letos ob 10. 
uri začela pri Mestni knji
žnici Kranj in bo potekala 
do Prešernovega gledališča. 
Vrhunec dogajanja bo sledil 
na Glavnem trgu. Kot v ime
nu organizatorjev pravi Pe

tra Žibert, sprejemajo tudi 
prijave pustnih skupin, ki se 
bodo potegovale za bogate 
nagrade.
Prešerni karneval se bo v 
mestu končal na pustni to
rek, ko bo med 17. in 18. uro 
otroško pustovanje, ob 18.30 
pa bo sledila še sodba na 
Glavnem trgu in ob 19. uri 
pokop pusta. Pust bo v ječi 
do naslednjega leta, ko na 
predvečer pustnega četrtka 
pobegne in vlada do pustne
ga torka.

Na Prešernov smenj
V naslednjih dneh bodo kranjske ulice in trgi spet živahni, saj se na debeli četrtek začenja Prešerni 
karneval, ki bo z različnimi prireditvami potekal vse do torka, 9. februarja, vmes pa bo ob kulturnem 
prazniku, 8. februarju, znova moč doživeti čas 19. stoletja, ki ga bo pričaral Prešernov smenj. 

Ob kulturnem prazniku se v Kranju vedno zbere veliko obiskovalcev, ki na ta dan doživijo 
čas dr. Franceta Prešerna. / Foto: Primož Pičulin
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Kranj – Goste z britanskega 
veleposlaništva na čelu z ve
leposlanico Sophie Honey je 
v prostorih Območne gospo
darske zbornice Kranj naj
prej pozdravila direktorica 
Daniela Žagar. »Vesela sem, 
da je prišlo do tega dogodka, 
saj si želimo čim več stikov. 
Današnje srečanje je prvo, 
zagotovo pa ne zadnje,« je 
ob udeležbi številnih gospo
darstvenikov, ki so se udele
žili srečanja, poudarila di
rektorica Žagarjeva.
»Učim se slovenskega jezi
ka in upam, da bom na vsa
kem srečanju znala več,« je 
povedala Honeyjeva in pou
darila, da je večina Angle
žev, ki obiščejo Slovenijo in 
Gorenjsko, navdušena nad 
gorami in prelepo naravo, 
zato se jih precej odloča 
celo, da se preselijo iz Angli
je. Vedno več je tudi gospo
darskih stikov, ki pa jih želi
jo še nadgraditi. 
"Poleg tega, da smo danes 
želeli predstaviti delovanje 
Britanskoslovenske gospo
darske zbornice, smo pred
stavili tudi, kaj nudi sloven
skim podjetjem. Nudi jim 
poslovno pomoč pri povezo

vanju z Anglijo. Imamo ra
zne iniciative, kako lahko 
slovenska podjetja pripelje
mo v Anglijo in angleška 
podjetja v Slovenijo. Skrat
ka, trudimo se za povečanje 
bilateralne izmenjave med 
Slovenijo in Anglijo,« je na 
obisku v Kranju poudaril di
rektor Britanskoslovenske 
gospodarske zbornice Mar
tin Logar, gospodarstveniki 
pa so mu že na prvem sreča
nju postavili kar nekaj kon
kretnih vprašanj o možno
stih sodelovanja. 
Mednarodni program za 
mlade MEPI pa je udele
žencem srečanja predstavi
la direktorica zavoda MEPI 
Andreja Anžur Černič, ki 
je nato skupaj z veleposla
nico Sophie Honey obiska
la tudi kranjsko občino, 
kjer je goste sprejel župan 
Boštjan Trilar. Župan in 
veleposlanica sta govorila 
tudi o pobratenju z me
stom Oldham. 
Veleposlanica si je v okviru 
obiska ogledala še Mestno 
knjižnico Kranj ter Prešer
novo hišo, obisk v kranjski 
občini pa je zaključila s pre
davanjem o reformi EU na 
Fakulteti za evropske študije 
na Brdu pri Kranju.

Veleposlanica  
na obisku
Prejšnji teden je kranjsko občino obiskala 
britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey.

Britanska veleposlanica Sophie Honey si je z zanimanjem 
ogledala Mestno knjižnico Kranj. / Foto: Tina Dokl

Imamo izjemno 
aktivnega 
župana
Tako pravi vodja Kabineta 
župana v Mestni občini Kranj 
Janez Rakar, ki pri delu stavi na 
dobro komunikacijo.

Stran 4

Med krvodajalci 
je tudi veliko 
mladih
Območno združenje Rdečega 
križa Kranj je po številu 
krvodajalcev glede na število 
prebivalcev v slovenskem vrhu.
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Kranj, mesto 
priložnosti

Mestna občina Kranj ima 
dokument Trajnostne urba-
ne strategije do leta 2030.
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NA OBISKU

Prioriteta je odprava 
poplav
Krajevna skupnost Stražišče 
s približno 4700 prebivalci 
sodi med največje v Mestni 
občini Kranj, pogovarjali pa 
smo se s predsednikom sve-
ta krajevne skupnosti Jure-
tom Šprajcem.
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KULTURA
Vojna ni pot do pravice
V Mestni knjižnici Kranj so 
sredi januarja na pogovor-
nem večeru gostili evropske-
ga lavreata, pisatelja Borisa 
Pahorja. Govoril je o prete-
klosti, iz katere črpa izkušnje 
za sedanjost in modrost za 
prihodnost.
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ŠPORT

Leta zanj niso ovira
Edo Gregorič šteje 74 po-
mladi. Pretekel je že sto 
osemnajst maratonov in ul-
tramaratonov.

stran 13
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Ma ri ja Volč jak
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NO VI NAR JI
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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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 
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Kranj – Začelo se je s siste-
matičnim delom pri oceni 
realnih možnosti razvoja 
poslovnih in industrijskih 
con, zato so bila v ta namen 
ciljno analizirana potencial-
na območja, ki so v prostor-
skem načrtu občine (OPN) 
opredeljena kot poslovne 
oziroma industrijske cone. 
Poleg tega so bila analizira-
na tudi nekatera druga, raz-
vojno zanimiva območja za 
razvoj dejavnosti. Na teh 
analizah je bil izdelan »Cilj-
ni načrt razvoja poslovnih in 
industrijskih con v Mestni 
občini Kranj«. V sklopu ana-
lize je bila izvedena tudi 
anketa med vsemi lastniki 
zemljišč in stavb v conah, ki 
so opredeljene v OPN, ki je 
razkrila pripravljenost last-
nikov za aktivno sodelovanje 
pri razvoju posamezne pos-
lovne cone. Kot operativno 
podporo anketi in z name-
nom transparentnega prika-
za vseh potencialnih obmo-
čij za razvoj je bil vzpostav-
ljen spletni portal poslovnih 
con z vsemi potrebnimi gra-
fičnimi in opisnimi podatki 
o posamezni coni. V prvi 
fazi je namenjen občinski 
upravi in potencialnim inve-
stitorjem, ki se vse pogosteje 
obračajo na občino preko 
novo ustanovljene Pisarne 
za podjetja. Ta nudi aktivno 
podporo vsem zainteresira-
nim investitorjem za vlaga-

nja in razvoj novih delovnih 
mest v kranjski občini.
Tako imenovani Ciljni načrt 
razvoja poslovnih in indus-
trijskih con je vodstvu MO 
Kranj podal pomembne 
usmeritve in seveda tudi 
nova spoznanja o potrebnih 
nadaljnjih aktivnostih. V 
povezavi s sprejeto Trajnost-
no strategijo Mestne občine 
Kranj je bilo ugotovljeno, da 
bi podobno analizo in jasne 
usmeritve potrebovali tudi za 
oblikovanje stanovanjske 

politike v kranjski občini in 
za oblikovanje občinske stra-
tegije upravljanja z lastnim 
nepremičnim premoženjem. 
Pomembna so tudi degradi-
rana območja, ki jih je zaradi 
propadle industrije nadpov-
prečno veliko in jih je v načrt 
ponovne oživitve poslovne in 
industrijske dejavnosti mesta 
tudi treba aktivno vključiti. 
V letu 2016 in prihodnjih 
letih MO Kranj na področju 
razvoja investicij in razvoja 
prostora čaka veliko izzivov. 

Namen je, da se izdelani 
Ciljni načrt razvoja poslov-
nih con še operacionalizira 
in izvede konkretne aktivno-
sti na pripravi posameznih 
zemljišč za investitorje ter k 
tem aktivnostim privabi tudi 
občane. 
Dodatne informacije o pos-
lovnem portalu lahko dobite 
v Pisarni za podjetja Mestne 
občine Kranj (04 2373 147 
ali preko elektronskih naslo-
vov poslovno@kranj.si, ana.
vizovisek@kranj.si).

Portal poslovnih con
Vodstvo kranjske občine se je odločilo, da na področju upravljanja prostora in nepremičnega 
premoženja začne igrati aktivno vlogo in s tem omogoči Kranju ponoven razvoj poslovne in 
industrijske dejavnosti, ki je bil v zadnjih letih zapostavljen.

Na karti so poudarjeno označene cone za poslovno in industrijsko rabo.

Kranj – Pestro in poučno 
dogajanje se v Kovačnici, v 
nekdanjih prostorih trgov-
ske šole, nadaljuje tudi v 
začetku leta. Z Gorazdom 
Rusom so se udeleženci 
pogovarjali o energetski 
sanaciji stavb. Odkrivali so 
najpogostejše vzroke za 
vlago in slab izkoristek 
toplote v stanovanjih. 
»Koliko stane s. p.? Kaj pot-
rebujem za registracijo? 
Kaj sedaj – normirani ali 
dejanski stroški? Koliko 
dejavnosti lahko registri-
ram? Kje ustanovim podje-
tje? Kaj pa, če bi raje usta-
novil d. o. o.?« Na ta in še 
mnoga druga vprašanja 

boste v Kovačnici našli 
odgovore vsako sredo med 
13. in 16. uro, ko je tam 
odprta t. i. točka VEM.
Svoje domovanje v Kovačni-
ci je našla tudi skupinica 
Podjetnih brezposelnih, ki 
se je združila z namenom 
aktivne medsebojne pomo-
či pri zaposlitvi ali utiranju 
samostojne podjetniške 
poti. Izhajajo iz različnih 
področij, soočajo pa se z 
istimi problemi. Zato so 
oblikovali sklop delavnic, 
na katerih aktivno sodeluje-
jo pri doseganju zastavlje-
nih ciljev. 
Skupaj z Zavodom Nefiks 
so v Kovačnici zagnali tudi 

projekt Kolegice. Gre za 
skupino deklet iz zelo raz-
ličnih strok: od arhitektk do 
akademske slikarke, biolo-
ginje, ni manjkalo družbo-
slovk, tudi vzgojiteljica 
športne vzgoje in komuni-
kologinje. Dekleta so bila že 
na prvem sestanku zelo 
produktivna in imajo že 
prvo domačo nalogo: obli-
kovanje S.M.A.R.T.-cilja za 
svojo prihodnost, poleg 
tega pa že aktivno razmiš-
ljajo, kakšne vrste mentori-
ce si želijo, da bi bile v pos-
lovnem in zasebnem življe-
nju še bolj uspešne. 
Aktivno se v Kovačnici pri-
pravljajo tudi na prihodnje 

projekte. Uspešno se pove-
zujejo s coworking (sodelo-
vnimi) skupnostmi iz Kam-
nika in Ljubljane, pred 
nekaj dnevi pa so obiskali 
tudi coworking (sodelovni) 
prostor Aurora v Murski 
Soboti. Tudi v prihodnje se 
bodo v Kovačnici srečevali 
zanimivi ljudje, prepoznale 
perspektivne ideje in se 
kovali ambiciozni projekti. 
Za delo je Kovačnica vsem 
zainteresiranim na razpola-
go vsak delavnik med 9. in 
19. uro. Ponuja pa tiskalnik 
za tisk dokumentov, brez-
žično povezavo, delovni 
prostor, prostor za sestan-
ke, predvsem pa pomoč pri 
različnih izzivih, ki jih mla-
di podjetniki srečajo na svo-
ji poti. V povezavi z usta-
novnimi člani, sorodnimi 
organizacijami in partnerji 
pa Kovačnica omogoča raz-
nolik nabor ljudi in znanj, 
ki pri projektih lahko poma-
gajo in olajšajo prenekateri 
izziv. Kovačnica nudi tudi 
možnost najema prostorov 
za samostojne in skupne 
dogodke.
Spremljajte jih na facebook.
com/KovacnicaKranj/ ali pa 
jih za vprašanja, pobude in 
želje kontaktirajte preko 
elektronske pošte info@
kovacnica.si ali telefonske 
številke 031 338 270.

Kovačnica kuje ideje 
tudi v januarju
Kovačnica je sodelovni center, ki vsem željnim aktivnega udejstvovanja in 
vstopa v svet podjetništva ponuja prostor in pomoč pri uresničevanju 
projektov. Poleg tega pa ponuja tudi pestro spremljevalno dogajanje, ki je 
odlična priložnost za mreženje in razvijanje lastnih idej. Del rednega 
dogajanja predstavljajo torkovi večeri, ki so namenjeni predstavitvi 
različnih idej in projektov, predvsem s poudarkom na širjenju izkušenj in 
uporabnih znanj.

Kranj – Prvo počitniško sobo-
to se bodo lahko odpravili v 
Prešernovo gledališče na 
predstavo za otroke Huda 
mravljica, ki se bo začela ob 
10. uri. V Layerjevi hiši bodo 
prvo in zadnjo počitniško 
soboto potekale ustvarjalne 
delavnice, kjer bodo otroci 
izdelovali glinene kipe Fran-
ceta Prešerna in druge zani-
mive ter uporabne izdelke. 
Vsak dan v tednu pa bodo v 
Layerjevi hiši potekale tudi 
kuharske delavnice za otroke 
od 6. leta starosti dalje. V 
OpenLabu bodo za vse dni v 
tednu pripravili delavnice 
vizualnega izražanja, name-
njene otrokom in mladostni-
kom, da se naučijo osnov 
multimedije, kako pripraviti 
koncept in scenarij video 
izdelka, hkrati pa se bodo 
spoznali s snemanjem na 
terenu in v studiu. Potekal 
bo tudi zimski izziv pri izde-
lavi filma in ob koncu delav-
nic bodo izbrali najboljšega. 
V zimskem počitniškem 
času, kot že leta poprej, bo 
tudi letos vse dni, od prve 
sobote do druge nedelje, na 
voljo dopoldansko drsanje v 
Ledeni dvorani v Kranju, in 
sicer med 10. in 12. uro ozi-
roma ob sobotah do 11.30, 
obe počitniški soboti pa tudi 
popoldne med 16.30 in 18. 
uro. 
V Mestni knjižnici Kranj 
bodo v času zimskih počitnic 
potekale ustvarjalne delavni-
ce, počitniški turnir igranja 
računalniških iger, delavnica 
didaktičnih igrač, pravljične 
urice, računalniške delavni-
ce in druge aktivnosti. 

Tudi letos bodo na voljo vod-
ne športne aktivnosti za 
otroke na otroškem bazenu 
pokritega olimpijskega 
bazena. Od ponedeljka do 
petka se bodo otroci lahko 
zabavali s štafetnimi igrami, 
hojo po vodni preprogi, se 
spoznali z vaterpolom in 
drugimi vodnimi igrami.
Tudi Ljudska univerza 
Kranj pripravlja zanimiv 
program v Medgeneracij-
skem centru Kranj, med 
drugim bodo izvedli lov na 
skriti zaklad, pekli piškote, 
delali cofke iz volne, obiska-
li gasilski dom in še mnogo 
več. V dvorani Športnega 
društva Ando Hirschmanna 
se bodo mladi lahko spoz-
nali z aikidom, abecedo 
zdrave vadbe, swiss ballom, 
TRX, igrami s kolebnico in 
drugimi programi. Dolgčas 
pa ne bo niti v Otroškem 
stolpu Pungert, kjer bodo 
vsak dan v dopoldanskem 
času na obisku otroci iz vrt-
cev, medtem ko so za vse 
dni v popoldnevu pripravili 
zanimive otroške delavnice, 
od branja pravljic do ustvar-
janja uporabnih izdelkov ter 
obiska palčice Claudie. 
Gorenjski muzej pa vabi 
osnovnošolce v Grad Khisl-
stein – od počitniškega torka 
dalje bodo na voljo delavni-
ce, na katerih se bodo udele-
ženci preizkusili v sestavlja-
nju oklepa, oblikovanju 
nakita po modi iz antičnega 
časa in drugih ustvarjalnih 
spretnostih. Za podrobnosti 
kliknite na spletno stran 
Mestne občine Kranj www.
kranj.si. 

Pestre zimske 
počitnice
V času zimskih šolskih počitnic, od 13. do 20. 
februarja, bo v Kranju potekal raznolik nabor 
aktivnosti za otroke in mladino, otroci ter 
osnovnošolska in srednješolska mladina pa se 
bodo lahko udeležili različnih športnih, kulturnih, 
ustvarjalnih, izobraževalnih in drugih delavnic.
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Vilma Stanovnik

Konec minulega leta se je 
uspešno zaključil projekt 
Gorki. Kljub temu da je bila 
to največja infrastrukturna 
investicija v zadnjih desetle-
tjih, pa je tudi na tem podro-
čju v občini še nekaj načrtov?
»Izgradnja komunalne in-
frastrukture v občini se seve-
da nadaljuje, uradno gre za 
3. fazo projekta Gorki 2. To 
pomeni gradnjo komunalne 
infrastrukture Britof–Mla-
ka–Predoslje, saj se bo delal 
fekalni in meteorni kanal, 
obnovil se bo vodovod, pov-
sod, kjer se bo gradilo, pa se 
bodo obnovile tudi ceste in 
javna razsvetljava. Projekt je 
ocenjen na okoli 12 milijo-
nov evrov. Trenutno je v fazi 
projektiranja in pridobivanja 
služnosti. Računamo, da bi 
se začelo delati letos jeseni, 
dela pa naj bi bila končana 
do konca prihodnjega leta. 
Pri tem seveda računamo na 
zaprošena evropska sred-
stva, v letošnjem proračunu 
in proračunu za leto 2017 pa 
imamo zagotovljena tudi la-
stna sredstva. Okoli četrtino 
potrebnega denarja namreč 
mora zagotoviti občina. Bo 
pa to za občane na tem ob-
močju velika pridobitev, saj 
bo hkrati, kjer je to potreb-
no, poskrbljeno tudi za opti-
ko, za plin in vse ostalo.“

Zadnje mesece je bilo nekaj 
slabe volje na Kokrici, kjer 
so ustanovili civilno iniciati-
vo, saj nekateri krajani opo-
zarjajo na nepravilnosti pri 
gradnji. Kako jih rešujete?
»Pri tako velikem projektu, 
kot je Gorki, kljub pripom-
bam na Kokrici lahko rečem, 
da sem zelo vesel, da je bilo 
ugotovljenih tako malo na-
pak. Sem pa imel prejšnji te-
den znova pogovor s člani Ci-
vilne iniciative Kokrica, ki so 
predstavili vse težave oziroma 
kar se je, po njihovem mne-
nju, naredilo napak, in pri 
projektni pisarni bodo težave 
tudi skušali reševati. Imeli 
smo že sestanek z izvajalci in 
mislim, da bodo vsi sporni 
problemi v kratkem rešeni.«

Poleg infrastrukturnih pro-
jektov nov proračun prinaša 
tudi druge prednostne pro-
jekte. Katere in kdaj se jih 
boste lotili?
»Eden prvih projektov, za ka-
terega računamo, da bo nare-

jen že letos do 1. maja, bo 
parkirišče Stara Sava. Predvi-
denih je med 150 in 180 par-
kirnih mest, med sedem in 
deset počivališč za avtodome, 
tri mesta za taksije, morda 
pa bomo umestili še postaja-
lišče za avtobus. Za parkiri-
šče bo poskrbela Komunala 
Kranj, ki bo z lastnikom, Za-
varovalnico Triglav, sklenila 
pogodbo o najemu, uredila 
parkirišče in ga tudi upravlja-
la. Prav tako bomo še naprej 
aktivno urejali kolesarske 
steze, kar je v Kranju pereče 
vprašanje. Skupaj s Komisijo 
Varno kolesarim oziroma na 
njihov predlog bomo poskr-
beli za dva večja projekta. 
Eden je ureditev kolesarskih 
poti na Koroški cesti, od avto-
busne postaje do izhoda iz 
Kranja, drugi del pa od baze-
na do Rupe. Odpraviti želi-
mo tudi nekaj črnih prome-
tnih točk. Ena od teh je pre-
hod za pešce pri Planetu 
Tuš, kjer smo se kar nekaj 
časa dogovarjali z državo, da 
so nam odobrili projekt. 
Tudi projekt prenove tržnice 
se vleče že vrsto let, prenovili 
pa jo bomo tako, da bo ure-
jen prehod na Glavni trg. Na 
vsak način računamo, da bo 
prenova tržnice končana še 
letos. Načrtujemo tudi pre-
novo stare gradbene šole za 
potrebe glasbene šole. V prvi 
fazi bomo uredili pritlični 
del, zato da bo imela tam 
glasbena šola prostor za svoj 
orkester. Trenutno je to velik 
problem, saj morajo instru-
mente iz glasbene šole pre-
našati v avlo občine in nazaj. 
Nekaj prostora naj bi ostalo 
tudi za društva. Prav tako še 
v tem letu nameravamo ure-
diti napajanje vodohrana Ja-
vornik, eden od projektov, ki 
bo prav tako zgrajen v tem 
letu, pa je tudi parkirišče v 
Šorlijevem naselju. Velika 
želja staršev je tudi izgradnja 
centralnega otroškega igrišča 
na Planini. Prav tako se mi 
zdi pomembno, da bomo z 
novim razpisom subvencio-
niranja pritličnih prostorov v 
starem Kranju omogočili, da 
se odprejo novi lokali. Lani 
smo jih odprli sedem, trenu-
tno je povpraševanje še za 
najmanj dva. Prav tako smo 
se odločili, da bomo prostore 
bivše Elite namenili rokodel-
skim delavnicam oziroma 
potrebam muzeja. Če ome-
nim še nekaj drugih projek-
tov, je to zagotovo zadrževal-

no polje Bantale v Stražišču, 
nekaj vzdrževalnih del pa 
načrtujemo tudi na osnovnih 
šolah.«

Da bi občini ostalo čim več 
denarja za potrebne investi-
cije, ste za letos obljubljali 
tudi racionalizacijo dela jav-
nih zavodov.
»Narejen je bil že prvi korak, 
saj sem prejšnji teden na 
skupni sestanek povabil vse 
direktorice in direktorje jav-
nih zavodov. Kar nekaj med 
njimi je novih, z vsemi sku-
paj pa smo se dogovorili, 
kako bomo delovali letos in 
vnaprej. Dogovorili smo se, 
kako bodo pomagali eden 
drugemu, eden ključnih pro-
jektov pa bo združevanje fi-
nančno-računovodskih služb 
z namenom, da prihranimo 
pri stroških, poenotimo sis-
teme in hkrati povečamo var-
nost pri poslovanju.«

Trajnostna urbana strategija 
občine je dokument, ki je po 
zagotovilih strokovnjakov 
dobro pripravljen. Kaj si od 
tega občani in vsi drugi lah-
ko obetajo?
»Ključno pri vsaki strategiji 
je, da nam kaže smer na dol-
gi rok. Vemo, kje smo, zasta-
vimo si cilj, kje želimo biti, 
in nato gremo proti temu 
cilju. Trajnostna urbana 
strategija pa je še posebno 
pomembna zaradi pridobi-
vanja evropskih sredstev. 
Vedno manj bo namreč 
evropskih sredstev za infra-
strukturo, več pa za vsebine. 
Lahko pohvalim tako svojo 
ekipo kot zunanje sodelavce, 
saj smo od Ministrstva za 
okolje in prostor dobili lepo 
priznanje, češ da je naša 
strategija zelo dobro pripra-
vljena, tako za razvoj občine 
kot razvojna sredstva, in da 
imamo celo eno najboljših 
strategij v državi.«

Tudi občinski podrobni pro-
storski načrt z avtobusnim 
terminalom je del trajno-
stne urbane strategije, ven-
dar pa selitev avtobusne po-
staje in nova ureditev okoli-
ce nista po godu vsem prebi-
valcem v okolici?
»Del trajnostne urbane stra-
tegije je tudi trajnostna mo-
bilnost. To pomeni tudi čim 
več uporabe sredstev javnega 
prevoza, čim več uporabe ko-
les in podobno. Zelo po-
memben del tega je zato av-

tobusna postaja s tako ime-
novanimi severnimi vrati. 
Seveda razumem, da je ve-
dno nekaj takšnih, ki se z no-
vostmi ne strinjajo, dejstvo 
pa je, da je večina Kranjčanov 
navdušenih, da se bo pro-
blem obstoječe avtobusne 
postaje začel reševati. Je pa 
bilo nekaj dilem že na komi-
sijah mestnega sveta. Prva se 
je nanašala na novo prome-
tno ureditev. Na nevarnem, 
nepreglednem križišču pri 
OŠ Helene Puhar bomo na-
mreč dobili krožišče in razši-
ritev ceste, hkrati pa naj bi se 
razrešila kolesarska pot. Ker 
je krožišče za kolesarje manj 
prijazno, smo s Komisijo 
Varno kolesarim iskali reši-
tev. To je bil tudi eden od ra-
zlogov, da sem prekinil to 
točko dnevnega reda na no-
vembrski seji mestnega sve-
ta. Vmes smo s strokovnjaki 
našli rešitev. Mislim pa, da je 
za načrtovani avtobusni ter-
minal pomembno, da je v 
bližini zdravstvenega doma 
in šole, kar bistveno olajša 
pot. Tisto, kar pravi civilna 
iniciativa, pa je, da se bo s 
tem povečal hrup in onesna-
ženost zraka. Delno je res, da 
bo hrupa nekaj več, zato je že 
v osnovnem projektu narisa-
na protihrupna zaščita. Sicer 
pa se število avtobusov in 
prometa ne bo povečalo in ga 
bo enako kot sedaj. Rad bi še 
dodal, da se zavedam, da je 
vsaka sprememba težka. Dej-
stvo pa je, da smo se štiride-
set let dogovarjali, kaj in kdaj 
narediti. Sedaj je čas, da to 
naredimo. Predpogoj je pro-
storski načrt. Če želimo ra-
zvoj, ga je pač treba sprejeti. 
Sicer se lahko pogovarjamo 
še naslednjih štirideset let ...«

Z načrtom razvoja poslov-
nih con je možnost tudi oži-
vitve gospodarstva. Kaj kon-
kretno je že narejenega in 
kaj pričakujete?
¹ Lahko izhajam iz pregovo-
ra, da so informacije zlato. 
Zato se mi zdi pomembno, 
da ima prav vsak potencialni 
investitor in tudi vsak Kranj-
čan na internetnem portalu 
možnost, da si ogleda prav 
vseh enaindvajset poslovnih 
con, ki obstajajo v občini. Za 
vsako od njih je točno defi-

nirano, kakšna je površina, 
kakšna je stopnja komunal-
ne infrastrukture, kakšen je 
dostop ... Moram reči, da 
zadeva že odlično funkcioni-
ra, saj od potencialnih inve-
stitorjev dobivamo vse več 
vprašanj in predlogov. 
Skratka, s temi informacija-
mi pokažemo potencialnim 
investitorjem, kje so možno-
sti, oni nam povedo, kakšne 
so še potrebe, in zato vabim 
vse, da si portal ogledajo.“

Po dolgotrajnih usklajevanjih 
so mestni svetniki na zadnji 
lanski seji vendarle glasovali 
za povečanje cen ravnanja z 
odpadki, ki pa je bistveno 
manjše od sprva predlagane-
ga. Kakšne ukrepe bo spreje-
la Komunala Kranj, da bo v 
prihodnje znesek na položni-
ci nižji, in ne višji?
»Komunala Kranj je z novim 
vodstvom zelo resno pristo-
pila k nižanju stroškov in 
prvi konkretni rezultat je po-
godba za enoletno odvajanje 
in predelavo mešanih in ko-
munalnih odpadkov. To po-
meni, da bomo vozili odpad-
ke v CRO Suhadole ter zni-
žali ceno in letno prihranili 
90 tisoč evrov. Naloga Ko-
munale je tudi, da letos zago-
tovi sortirno ploščad, s čimer 
ocenjujemo, da bi se na letni 
ravni stroški znižali vsaj za 
300 tisoč evrov. Glede podra-
žitve, ki jo je mestni svet 
sprejel konec lanskega leta, 
pa lahko rečem, da je posle-
dica napak iz preteklih let, ko 
podražitev, zaradi političnih 
razlogov, ni bila sprejeta. To 
smo morali narediti, čeprav 
je podražitev bistveno manj-
ša, kot je bilo sprva predvide-
no. Pri tem je dobra novica, 
da se količina odpadkov 
zmanjšuje, da jih vedno bolj 
ločujemo in recikliramo, in 
tudi s tem računam, da bi se 
cena lahko zniževala.«

Nekaj sprememb za učinko-
vitejše delo se obeta tudi v 
občinski upravi, med dru-
gim tudi info točka za po-
dročje okolja in prostora?
»Izhajamo iz tega, da mora 
biti občinska uprava zelo fle-
ksibilna, da se moramo ves 
čas prilagajati potrebam ob-
čank in občanov. Ker se je 

izkazalo, da je ogromno 
vprašanj prav na področju 
okolja in prostora, smo se 
odločili, da pisarno preseli-
mo v pritličje, ob sprejemno 
pisarno in pisarno za zado-
voljstvo občanov. Tako bo 
lažje dostopna tudi tistim z 
omejeno gibalno sposobno-
stjo. Izbrali smo takšno sode-
lavko, ki ima na tem podro-
čju veliko znanja in bo lahko 
odgovarjala na najrazličnejša 
vprašanja. Računamo, da bo 
pisarna na novi lokaciji zače-
la delovati v februarju.«

Po sprejetju kodeksa ravna-
nja funkcionarjev v lanskem 
letu je zaživelo častno razso-
dišče. So člani že obravnava-
li kakšen primer?
»Člani častnega razsodišča 
so me obvestili, da imajo 
prvi primer, ki ga obravna-
vajo. Ker primer še ni za-
ključen, ne želijo, da bi daja-
li informacije o tem, in nji-
hovo željo tudi spoštujem.«

Kranjska občina je ob de-
cembrski praznični okrasi-
tvi dobila veliko priznanj 
tako domačinov kot obisko-
valcev. Kljub temu da je to 
lep dosežek, pa je izzivov za 
občino kot tudi Zavod za tu-
rizem in kulturo še veliko?
»Ključno ob priznanjih, ki 
jih zadnje mesece dobivamo 
glede urejenosti mesta, se 
mi zdi, da se je obrnil dolgo-
letni trend. Iz pripomb, da 
je mesto prazno, da se zapi-
rajo trgovine, da se nič ne 
dogaja, so se začele tudi po-
hvale. Seveda smo šele na 
začetku in naš cilj ostaja, da 
je v mestu vedno toliko lju-
di, da kadarkoli greš skozi 
mesto na kavo, vedno srečaš 
koga poznanega. Prav tako 
je pomembno, da živijo tr-
govine, da greš z veseljem v 
mesto na sprehod. Skratka, 
cilj je, da domačini spet ho-
dimo v mesto. Ena od nalog 
novega direktorja Zavoda 
za turizem in kulturo je, da 
v mestu združi trgovce, go-
stince in vse druge, da 
združijo sinergije in da 
skupaj delajo za razvoj me-
sta. Prav tako je njegova na-
loga tudi, da Kranj postane 
zanimiv za tujce in da se 
začne promovirati.«

Prostorski načrti 
so predpogoj  
za razvoj
To poudarja kranjski župan Boštjan Trilar in pravi, da ima kranjska občina 
pripravljeno kakovostno trajnostno urbano strategijo, njen del pa je 
trajnostna mobilnost, h kateri bo pripomogla tudi gradnja načrtovanega 
avtobusnega terminala.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto:Tina Dokl
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Starši oziroma zakoniti zastopniki morajo po veljavni zakonodaji v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem 
letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (letnik 2010).

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

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

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

Vpis otrok v prvi razred osnovnih šol 
za šolsko leto 2016/17

OŠ Franceta 
Prešerna

OŠ Jakoba 
Aljaža

OŠ Matija 
Čopa

OŠ Orehek OŠ Predoslje
OŠ Simona 

Jenka
OŠ Staneta 

Žagarja
OŠ Stražišče

Tel: 20 10 348 Tel: 28 01 526 Tel: 20 13 666 Tel: 20 19 511 Tel: 28 10 415 Tel: 25 59 697 Tel: 28 02 817 Tel: 27 00 324

4.2.2016     
9h–16h,  
5.2.2016     
9h–18h 

6.2.2016     
9h–13h     

na matični 
šoli

9.2.2016 
12h–18h, 
10.2.2016 
8h–18h,  

11.2.2016  
8h–16h

10.2.2016 
9h–15h, 

11. 2. 2016 
12h–18h

matična šola: 
10. 2. 2016 in 

11. 2. 2016 
8h–18h,      

PŠ Mavčiče: 
10. 2. 2016  

12h–18h

1. 2. 2016 
8h–16h;

2. 2. 2016 
8h–18h

za PŠ Trstenik 
4. 2. 2016                                
11h–17h;

za PŠ Goriče
5. 2. 2016               
11h–17h;

za 
PŠ Primskovo

9. 2. 2016            
11h–17h;

 za PŠ Center 
in matično šolo

(na matični 
šoli) 

10. 2.–12. 2. 
2016    

11h–17h    

9. 2. 2016
8h–18h;       

10. 2. 2016
8h–14h

10. 2. 2016            
11h–18h;

11. 2. 2016
11h–18h 

za vse 
na matični 

šoli

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

Vilma Stanovnik

Kakšna je na kranjski občini 
vloga Kabineta župana in 
kakšno je konkretno vaše 
delo?
»Zaposleni v Kabinetu 
župana imamo na naši obči-
ni zelo razgibano delo, saj v 
okviru našega kabineta 
delujejo pisarna za evropska 
sredstva, pisarna za zado-
voljstvo občanov ter pisarna 
za podjetja. Poleg tega skrbi-
mo za podporo mestnemu 
svetu. Skrbimo za občinski 
protokol in promocijske 
dejavnosti, za medobčinsko 
in mednarodno sodelovanje, 
prav tako nudimo strokovno 
pomoč krajevnim skupnos-
tim ter skrbimo za mestni 
marketing. Marsikdo sicer 
pod imenom Kabinet župa-
na misli, da gre zgolj za pod-
poro županu pri njegovih 
aktivnostih, vendar pa je 
naše delo bistveno širše in 
zajema področja, ki so 
pomembna za delovanje 
celotne občine.«

Koliko vas je v Kabinetu 
župana trenutno zaposlenih 
in kakšna je vaša izobrazba?
»Prej nas je bilo zaposlenih 
štirinajst, z novo sistemati-
zacijo, ki je v veljavo stopila 
prejšnji teden, pa nas je sku-
paj trinajst. Zaposleni ima-

mo izobrazbo različnih 
smeri, prav tako različnih 
stopenj, od srednješolske do 
magistrske. Dejstvo je, da se 
je treba spoznati na zelo raz-
lična področja, od financ do 
obnašanja in komuniciran-
ja. Ker je delo zelo raznoli-
ko, so tudi znanja in uspo-
sobljenosti sodelavcev zelo 
raznolike.«

Za vami je že nekaj izkušenj 
na različnih delovnih mes-
tih, ki so za vodenje takšne-
ga urada gotovo potrebne?
»Res sem delal na kar nekaj 
področjih, od gospodarstva 
do javne uprave. Že v štu-
dentskih letih sem se ukvar-
jal s turizmom, po izobrazbi 
pa sem univ. dipl. ekono-
mist z magisterijem na 
Fakulteti za evropske in 
državne študije. Delal sem v 
Iskri v Kranju in Iskri 
instrumenti v Otočah, kas-
neje pa tudi v nekdanjem 
Protokolarnem servisu na 
Brdu. Nato sem se zaposlil 
na kranjski občini ter bil 
osem let vodja Medobčin-
skega inšpektorata Kranj. V 
tistem času je prišlo do for-
miranja Medobčinskega 
inšpektorata, ki pokriva 
sedem občin. Kasneje sem 
postal vodja službe za inve-
sticije v Projektni pisarni ter 
nato skrbel za področje dela 

z evropskimi sredstvi. Od 
lanskega 1. marca sem vodja 
Kabineta župana.«

Je vodenje ekipe v takšnem 
kabinetu stresno?
»Zagotovo je tudi stresno, 
morda bi bilo še bolje, če 
rečem, da je pri tem delu res 
veliko izzivov. Vodenje ljudi 
pri pestrem seznamu nalog 
ni lahko, mislim pa, da je 
pri tem ključna dobra komu-
nikacija. Pri tem mislim 
komunikacija tako s podre-

jenimi kot z vsemi ostalimi 
uradi oziroma vodji uradov. 
Ne nazadnje je še kako 
pomembno razumevanje z 
županom, podžupanom in 
direktorico občinske uprave. 
Brez dobre komunikacije bi 
bilo vodenje Kabineta župa-
na res težko, da ne rečem 
nemogoče.«

Se s sodelavci dobro razu-
mete?
»Lahko rečem, da se kar 
dobro razumemo. Dejstvo 

pa je, da se ves čas nekaj 
dogaja in smo navadno vsi 
zelo zaposleni. Delo še malo 
ni enolično ali dolgočasno, 
imamo izjemno aktivnega 
župana in pri njegovih akti-
vnostih mu skušamo biti v 
pomoč prek celega dneva. K 
sreči me domači razumejo 
in podpirajo, za kar sem jim 
res hvaležen.«

Kaj je tisto, kar vas ob delu 
najbolj sprosti?
»Zelo rad sem v družbi sina, 
ki ima sicer kot osemletnik 
svoje muhe, vendar uživam, 
ko jih rešujeva. Ko sva sku-
paj, si skušam res vzeti čas 
zanj. S sinom in mojo boljšo 
polovico gremo radi v plani-
ne, na izlete ali pa kaj posto-
rimo doma. Lahko pa rečem, 
da je zame res pravi počitek, 
ko lahko vse odmislim, kadar 
grem v hribe, v naravo. Naj-
raje grem po  čim manj 
obljudenih poteh, zato me 
na Joštu, čeprav sem doma v 
Stražišču, vidite zelo redko. 
Prav tako že od nekdaj rad 
potujem. Videl sem že kar 
lep del sveta, čeprav zadnje 
čase nekaj manj. Rad se spo-
minjam potovanja po Ameri-
ki, zelo sem si zapomnil 
Japonsko, Jordanijo, Skandi-
navijo, Španijo z Andaluzijo 
pa tudi Rusijo in v lanskem 
letu obiska Londona.«

Imamo izjemno aktivnega župana
Tako pravi vodja Kabineta župana v Mestni občini Kranj Janez Rakar, ki pri delu stavi na dobro komunikacijo.

Janez Rakar, vodja Kabineta župana v Mestni občini Kranj
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Kranj – Iz Upravne enote 
Kranj opozarjajo, da je 14. 
novembra 2015 začel veljati 
nov Pravilnik o službi nujne 
medicinske pomoči (Uradni 
list RS, št. 81/2015), ki enot-
no ureja zdravstveno vars-
tvo na javnih prireditvah. V 
Pravilniku je določenih 11 
vrst prireditev glede na pre-
dvideno število udeležencev 
javne prireditve, zdravstve-
no tveganje (zdravstvena in 
starostna struktura udele-
žencev) in tveganje za 
dogodke (glede na vrsto 
dejavnosti na prireditvi). 
Organizator javne priredit-
ve je dolžan v sodelovanju z 
izvajalcem zdravstvenega 
varstva oceniti, kakšno vrsto 
javne prireditve organizira, 
in glede na tveganje za 
dogodke zagotoviti ustrezno 
obliko zdravstvenega vars-
tva. Pravilnik tudi določa, da 
mora organizator srednje 
zahtevnih, zahtevnih, zelo 

zahtevnih in tveganih prire-
ditev najmanj 15 dni pred 
prireditvijo obvestiti najbli-
žjega izvajalca službe nujne 
medicinske pomoči in prilo-
žiti načrt izvajanja zdravs-
tvenega varstva na priredit-
vi. Načrt za izvajanje zdrav-
stvenega varstva odobri 
odgovorna oseba izvajalca 
službe nujne medicinske 
pomoči na območju, kjer bo 
prireditev organizirana. 
Zdravstveno varstvo na pri-
reditvah financira organiza-
tor prireditve.
Vse organizatorje javnih pri-
reditev zato pozivajo, da pra-
vočasno začnejo urejati 
ustrezno zdravstveno vars-
tvo in pridobijo dovoljenja 
za izvedbo javne prireditve. 
Prav tako morajo prijaviti 
prireditev pri pristojni upra-
vni enoti 10 dni pred samo 
prireditvijo oziroma pri pri-
stojni policijski postaji pet 
dni pred prireditvijo.

Zagotavljanje zdravstvenega 
varstva na prireditvah

Kranj – Mestna občina Kranj na svojih spletnih straneh 
www.kranj.si objavlja javni razpis za sofinanciranje najem-
nin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 
2016 in 2017. Javni razpis je odprt od 18. januarja do 15. 
marca 2016. Vloge morajo prispeti na Mestno občino Kranj 
do 15. marca 2016 do 12.00. Podrobnejše informacije so 
navedene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Subvencije najemnin poslovnih prostorov  
v starem Kranju

Zakon o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije 
za leti 2016 in 2017, objav-
ljen 11. decembra 2015 v 
Uradnem listu RS, št. 
96/2015, je med drugim 
določil pogoje za priznanje 
pravice do zdravstvenega 
varstva vojnih veteranov v 
letu 2016. Plačilo zdravstve-
nih storitev (dodatno zdrav-
stveno zavarovanje) v višini 
razlike do polne vrednosti 
storitev, zagotovljenih v 
okviru obveznega zavarova-
nja, se v letu 2016 zagotav-
lja vojnemu veteranu, ki je 
dopolnil starost 55 let ali je 
pri njemu nastala trajna 
popolna izguba delovne 
zmožnosti, če prejema vete-
ranski dodatek ali izpolnjuje 
pogoje za pridobitev vete-
ranskega dodatka ali je pri-
javljen v evidenci brezposel-
nih oseb po predpisih o 
zaposlovanju in zavarovan-
ju za primer brezposelnosti 
ali je uveljavil pravico do 
poklicne, predčasne, staros-
tne ali invalidske pokojnine 
v skladu s predpisi o pokoj-
ninskem in invalidskem 
zavarovanju (ne glede na 
višino denarnega nadomes-
tila iz naslova brezposelno-
sti oz. višino pokojnine iz 
naslova poklicne, predčas-
ne, starostne ali invalidske 
pokojnine). Vloga je dosto-
pna na spletni strani držav-
nega portala e-uprava: 
https://e-uprava.gov.si/
podroc j a /v loge/v loga .
html?id=407 ali na vseh 
upravnih enotah.

Zdravstveno varstvo 
vojnih veteranov

M
es

tn
a 

ob
či

na
 K

ra
nj

, S
lo

ve
ns

ki
 tr

g 
1,

 4
00

0 
Kr

an
j



Občinske novice

5Kranjske novice, petek, 29. januarja 2016

Kranj – Gre za kakovosten 
strateški in razvojni doku-
ment, kar so potrdili tudi na 
Ministrstvu za okolje in pro-
stor, ko so dejali, da je odlič-
na podlaga za kandidaturo 
projektov za evropska sred-
stva, da pa hkrati odraža de-
jansko razvojno perspekti-
vo. Strategija Kranj umešča 
kot mesto priložnosti, me-
sto, ki sledi sodobnim traj-
nostnim smernicam in na-
prednemu razvoju. Strategi-
ja pa ne daje samo odgovora 
kam, temveč tudi kako. Po-
nuja konkretne odgovore, 
kako se soočiti z demograf-
skimi, socialnimi, okoljski-
mi in drugimi izzivi, ki jih 
prinaša prihodnost.  
Dokument je začel nastajati 
že leta 2014. V projektni 
skupini je dobri dve leti so-
delovalo več kot 10 posame-
znikov iz različnih občin-
skih oddelkov in drugi stro-
kovni sodelavci. Po oceni do 
tedaj veljavne razvojne stra-
tegije so se v delo vključile 
fokusne skupine, opravljena 
je bila spletna anketa, vse s 
ciljem pridobiti čim več vho-
dnih podatkov za pravilno 
zasnovo, konceptualizacijo 
in postavitev strategije. Za-
ključno usklajevanje strate-
gije je potekalo preteklo je-
sen, medtem ko je bila pred 
kratkim izvedena tudi pred-
stavitev in javna objava pre-
novljene strategije, ki je zdaj 
dostopna vsem v vpogled na 
občinski spletni strani. 

Zakaj Trajnostna urbana 
strategija (TUS) 2030?
Za pripravo TUS 2030 so se 
ne Mestni občini Kranj od-
ločili iz dveh razlogov. Prvi 
je, da v novi finančni per-
spektivi 2014–2020 Evrop-
ska unija posebej podpira 
trajnostni urbani razvoj s 
strategijami, ki določajo ce-
lostne ukrepe za spopadanje 
z raznimi izzivi. Prav zato 
bo vsaka država članica pet 
odstotkov vseh sredstev 
evropskega sklada za regio-

nalni razvoj v novi finančni 
perspektivi namenila za ra-
zvoj mest. V Sloveniji so v 
program trajnostnega urba-
nega razvoja vključene vse 
mestne občine, medtem ko 
je sprejeta TUS med drugim 
neke vrste predpogoj za 
vključitev v program urba-
nega razvoja. Drugi razlog 
za pripravo TUS pa tiči v 
tem, da sta temeljna gradni-
ka, z vidika dokumentov, 
vsake dobre razvijajoče se 
občine običajno občinski 
prostorski načrt (OPN) in 
trajnostna urbana ali kakšna 
sorodna mestna strategija. 

Prvi določa, kje in kaj se lah-
ko gradi ali kdaj in kako varo-
vati prostor, medtem ko dru-
gi ponuja odgovore na vpra-
šanja, kako se bo mesto spo-
padlo z gospodarskimi, de-
mografskimi, socialnimi, 
podnebnimi in drugimi izzi-
vi v sedanjosti za prihodnost.

Kaj prinaša
Dokument v ospredje posta-
vlja skrb za podjetja in go-
spodarski napredek, spod-
buja ustvarjalnost in izobra-
ževanje, odpira prostor ak-
tivnega življenjskega sloga 
in nas vodi od zgradb in in-

frastrukture k dejavnostim, 
produkciji in v perspektivi 
tudi k novim delovnim me-
stom. Strategija se že v za-
četku posveti analizi in reši-
tvam v povezavi s slabo pre-
točnostjo prometa in kako-
vostjo prometne ter kolesar-
ske infrastrukture. Uvaja 
tudi nova poglavja, kot so 
pametno in trajnostno upra-
vljanje, finančno vzdržna 
občina in skladen razvoj 
mesta ter podeželja.
S pozitivnim pogledom v 
prihodnost predstavlja 
Kranj kot mesto priložno-
sti. Pokaže vizijo Kranja kot 
živahnega urbanega sredi-
šča Gorenjske, kjer je ve-
dno prostor za ideje, podje-
tništvo, mlade, kulturo, ak-
tivni življenjski slog in še 
kaj. V Kranju se nam na 
podlagi strategije, ki vklju-
čuje razmišljanja več kot 
tristo ljudi, ki so neposre-
dno ali posredno sodelovali 
v fokusnih skupinah in an-
ketah, odpira jasna razvoj-
na perspektiva.  

Sedem prednostnih 
tematskih področij
Podrobno je predstavljenih 
sedem prednostnih temat-
skih področij: inovativno 
mesto, povezano mesto, či-
sto mesto, mesto mladih, 
živahno turistično mesto, 
zdravo in varno mesto ter 
aktivno mesto. V strategiji je 
za vsako izmed tematskih 
področij opisan predlog ra-
zvojnih usmeritev in priori-
tet, med drugim tudi razvoj 
Športnega centra Kranj v 
osrednje športno-vadbeno 
središče in prenova soseske 
Planina ter nadgradnja lo-
kalnih vrtcev in osnovnih 
šol. Celotno predstavitev 
TUS 2030 najdete na sple-
tni strani Mestne občine 
Kranj www.kranj.si. 

Kranj, mesto priložnosti
Mestna občina Kranj ima dokument Trajnostne urbane strategije do leta 2030.

Shema avtobusnega terminala na Zlatem polju: izboljšana bo prometna varnost za šole in 
zdravstvene ustanove, boljša bo tudi pretočnost prometa in posledično manjši hrup, 
sprejetje prostorskega načrta za avtobusni terminal je pogoj za pridobivanje evropskih 
sredstev, za kar je veliko možnosti, saj je projekt dobil pohvale Ministrstva za okolje in 
prostor za reševanje trajnostne mobilnosti in tudi kot regijski projekt. Pri gradnji se bodo 
avtobusni terminal in spremljajoči objeti izvajali hkrati kot celota.

Pogovori o prenovi soseske Planina se začenjajo z delavnico 11. februarja 2016.

Kranj – Mestna občina Kranj bo med prebivalci Planine 
ugotavljala obstoječo kakovost bivanja v stanovanjski so-
seski Planina z anketo, katere odgovori bodo bistveno pri-
pomogli k boljšemu poznavanju soseske, kar je pri načrto-
vanju novih ureditev v prostoru izrednega pomena. Vsi 
sodelujoči, ki boste pravilno izpolnili in oddali anketo, so-
delujete v nagradnem žrebanju za gorsko kolo SCOTT s 
čelado, ki ga podarja SKM – Slovenski kolesarski mojster. 
Žrebanje nagrade bo na zaključnem srečanju 10. marca 
2016. Za sosesko Planina je prav tako pereča problematika 
mirujočega prometa. Mesta občina Kranj se je zato odloči-
la opraviti anketo, s katero želimo ugotoviti interes stano-
valcev za pridobitev garažnega boksa v podzemni garaži, 
ki bi jo zgradili na zemljišču v lasti Mestne občine Kranj. Z 
gradnjo podzemnih garaž bi pridobili veliko zelenih povr-
šin, kar bi bistveno nadgradilo bivalne pogoje za življenje 
v soseski Planina. Anketi sta dostopni na spletni strani 
MO Kranj www.kranj.si, spletnih straneh KS Planina, KS 
Huje, KS Bratov Smuk in KS Primskovo. Anketi bosta prav 
tako razdeljeni med prebivalce Planine in dostopni na se-
dežih omenjenih krajevnih skupnosti.

Prenova soseske Planina – izpolnite anketo

Kranj – Država je z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih gospo-
darskih javnih služb varstva 
okolja predpisala nov način 
obračuna komunalnih stori-
tev. Skladno s tem je Svet 
Mestne občine Kranj sprejel 
nov Pravilnik o tarifnem 
sistemu ravnanja s komu-
nalnimi odpadki, potrdil 
elaborate ter nove cene rav-
nanja z odpadki. Nove cene 
se bodo uporabljale od 1. fe-
bruarja 2016, kar pomeni, 
da bo sprememba na raču-
nih uporabnikov v mesecu 
marcu.
Cene morajo biti po novem 
izražene v evrih na kilo-
gram. Postavke, vezane na 
ravnanje z odpadki, bodo na 
računih po novem nekoliko 
drugačne. Mesečni izdatki 
gospodinjstev za odpadke 
bodo še vedno odvisni od ve-
likosti zabojnikov za meša-
ne in biološke odpadke, šte-
vila oseb in pogostosti odvo-
za. Več na spletni strani 
www.komunala-kranj.si.
Z ločevanjem so se količine 
mešanih odpadkov zmanj-
šale. Komunala Kranj je 
upoštevala, da so pri pra-
znjenju zabojniki za meša-
ne odpadke redko polni, 
zato s 1. februarjem 2016 na 
območju pretežno individu-
alnih objektov zmanjšuje 

pogostost odvoza mešanih 
odpadkov. Mešane odpadke 
bodo po novem odvažali na 
tri tedne.
S tem bodo zmanjšali stro-
ške zbiranja odpadkov, ne 
da bi to negativno vplivalo 
na kakovost storitev. Vpliv 
novih cen bo tako manjši, 
kot bi bil, če bi odvoz meša-
nih odpadkov še naprej po-
tekal na 14 dni. Pogostost 
odvoza odpadne embalaže 
in bioloških odpadkov osta-
jata nespremenjena. Upo-
rabniki ste prejeli nove urni-
ke rednega odvoza odpad-
kov, zato bodite pozorni na 
spremembe. Na območjih 
pretežno večstanovanjskih 
objektov in strogega me-
stnega jedra Kranja bo Ko-
munala Kranj mešane od-
padke še naprej odvažala te-
densko.
Tudi v letu 2016 bodo go-
spodinjstva lahko odvoz ko-
sovnih odpadkov naročila z 
dopisnicami Komunale 
Kranj. Na dom ste prejeli 
dve dopisnici za tekoče leto. 
Dodatna možnost oddaje 
kosovnih odpadkov je tudi v 
zbirnem centru Zarica in 
Tenetiše. Gospodinjstva lah-
ko kosovne odpadke brez-
plačno oddajo enkrat meseč-
no. Komunala Kranj za več 
informacij vabi k obisku 
spletne strani o odpadkih, 
www.krlocuj.me. 

Spremembe pri 
ravnanju z odpadki

Kranj – Stanovanjska soseska Planina v Kranju velja za najve-
čje stanovanjsko naselje v celotni gorenjski regiji. V njej živi 
približno 16.000 stanovalcev, kar pomeni več kot četrtino 
vseh občank in občanov. Danes je soseska s tako visoko go-
stoto prebivalcev potrebna fizične in socialne prenove. Zato 
je Mestna občina Kranj začela z aktivnostmi, ki bodo poma-
gale k boljšemu poznavanju kakovosti bivanja in potreb v so-
seski Planina. Cilj prenove je narediti privlačno in kakovostno 
okolje za bivanje, delo, preživljanje prostega časa in vzgojo 
otrok. Prebivalci Planine ste vabljeni na začetek kreativnih de-
lavnic 11. februarja 2016, ki bodo potekale v prostorih stare 
trgovske šole (zdajšnja Kovačnica), Župančičeva ulica 22 v 
Kranju, z začetkom ob 17. uri. Začetno srečanje bo namenje-
no predstavitvi razvoja soseske, načrtu dela s prebivalci, zbi-
ranju predlogov prebivalcev, razstavi in ustvarjanju zemljevi-
da potreb v soseski ter prijetnemu druženju. Sledilo bo še 
šest srečanj, na katerih se bo ugotavljalo, v kakšni soseski 
želite živeti, zbirali bomo rešitve ter oblikovali ideje s podporo 
različnih strokovnjakov.

Prenova soseske Planina – vabilo na delavnice

Dokument v ospredje postavlja skrb za podjetja 
in gospodarski napredek, spodbuja ustvarjalnost 
in izobraževanje, odpira prostor aktivnega 
življenjskega sloga in nas vodi od zgradb in 
infrastrukture k dejavnostim, produkciji in v 
perspektivi tudi k novim delovnim mestom.
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Simon Šubic

V Stražišču imate kar precej 
širše znanih problemov, ki 
jih bo možno reševati le s 
pomočjo občine. Katere inve-
sticije so bile izvedene lani? 
»Lani smo z investicijami, 
ki jih je financirala Mestna 
občina Kranj, začeli že v 
poletnem času, ko se je 
izvedel pilotni projekt 
nepovratnih loput, s kateri-
mi bi odpravili problem 
pogostega poplavljanja 
meteornih voda ob moč-
nem deževju. Postavljenih 
je bilo pet loput, kako učin-
kovite so, pa vam za zdaj ne 
morem odgovoriti, saj od 
njihove postavitve še ni bilo 
večjega dežja. Jeseni je bila 
zgrajena obvozna cesta 
mimo šempetrske graščine, 
ki je v zasebni lasti, v drugi 
fazi pa se bo reševala še pot 
na južnem delu graščine. 
Proti koncu leta smo izvedli 

tudi asfaltiranje parkirišč 
pod Joštom, na novo smo 
preplastili Benedikovo ulico 
in na njej izvedli tudi manj-
še posege za odvodnjavanje 
meteornih voda. Na nogo-
metnem stadionu pa je bila 
zgrajena tribuna.«

Poplavljanje meteornih 
voda je v Stražišču kar pereč 
problem ...
»Res je. Poplave so v Straži-
šču že dolgoletni problem 
zaradi skupne kanalizacije 
za fekalne in meteorne 
vode, ta pa je tudi že precej 
zastarela. Prav zato nam je 
letos prioriteta izgradnja 
ponikovalnega vodnega 
zajetja na Bantalah, za kar je 
v občinskem proračunu 
rezervirano 650 tisoč evrov. 
S to investicijo bomo reševa-
li celotno problematiko 
meteornih voda v Stražišču. 
Gre za prvo fazo, v nadalje-
vanju pa bo treba zgraditi 

vode vse do glavnega vira 
tega problema, torej do 
vznožja Šmarjetne gore.«

Želja po novih investicijah 
je verjetno še več?
»Seveda. Poleg odpravljanja 
težav z meteorno vodo je 
velik projekt tudi pridobitev 
dokumentacije za ureditev 
območja Laz, kjer naj bi se 
prihodnje leto začela izved-
ba komunalne opremljeno-
sti. Zelo si tudi želimo, da bi 
se našel primeren investitor 
za propadajoč samski dom. 
Navezali smo sicer stike z 
novim lastnikom objekta, ki 
žal ni izrazil nobene kratko-
ročne namere po investiciji, 
pravi pa, da je pripravljen 
objekt prodati drugemu 
investitorju. Na sestanku 
smo mu izrazili željo, naj 
zaradi varnosti poskrbi vsaj 
za fizično zaščito objekta, da 
bi preprečili dostop v notra-
njost objekta, a žal tudi za to 
ni imel posluha. Samski 
dom v stanju, v kakršnem 
je, krajane zelo moti. Ena od 
možnih rešitev bi bila, da bi 
našli investitorja, ki bi bil na 
tej lokaciji pripravljen zgra-
diti dom za starejše občane. 
Glede na to, da se prebivals-
tvo v Stražišču stara, bi bil 
tak objekt zelo dobrodošel.«

Ko smo že pri objektih: dol-
goletna želja je tudi nova 
telovadnica pri osnovni šoli. 
Kako blizu ste ji? 
»Za novo telovadnico si v 
Stražišču prizadevamo vsaj 
dvajset let, zato je to tudi 
eden naših glavnih projek-
tov v tem mandatu. Obstoje-
či mala in velika telovadni-
ca, ki sta v katastrofalnem 

stanju, in paviljon so zašči-
teni kot kulturna dediščina, 
zato se jih ne sme podreti in 
bo treba zgraditi novo telo-
vadnico, predvidoma na 
lokaciji med nogometnim 
stadionom in šolo. Na to 
temo smo imeli pred krat-
kim sestanek s predstavniki 
sveta staršev, vodstvom šole, 
mestnimi svetniki in pred-
stavniki športnih društev. 
Izoblikovali smo skupino, ki 
bo za občino kot investitori-
co pripravila skupna stališča 
vseh interesnih skupin in 
krajanov. Idejna zasnova za 
novo telovadnico je sicer že 

izdelana, a je naša želja, da 
bi se objekt nekoliko povečal 
in bi dobili večnamenski 
objekt.« 

Že prej ste omenili industrij-
sko cono Laze. Kmalu bosta 
minili dve leti, odkar so kra-
jani množično podpisovali 
peticijo proti namestitvi nap-
rave za obdelavo nevarnih 
odpadkov v podjetju Ekol 
zaradi ekološko vprašljivega 
projekta. Kaj je novega?
»Jeseni je podjetje pridobilo 
okoljevarstveno soglasje, saj 
je ministrstvo zavrnilo vse 
pritožbe civilne iniciative. 

Kasneje je organizacija Alpe 
Adria Green sprožila uprav-
ni spor, tako da sedaj čaka-
mo na razplet. Naše stališče 
je, da je treba cono vsekakor 
najprej ustrezno komunal-
no urediti in bolj prisluhniti 
tamkajšnjim stanovalcem, 
ki živijo dobesedno sredi 
industrijske cone. Za to 
območje je treba izdelati 
smiselni projekt, kako v pri-
hodnosti s tem območjem 
sploh ravnati. Blizu je nam-
reč Natura 2000, zato je 
naša želja, da se v coni izva-
jajo le dejavnosti, ki ne vpli-
vajo na okolje.«

Prioriteta je 
odprava poplav
Krajevna skupnost Stražišče s približno 4700 prebivalci sodi med največje v 
Mestni občini Kranj. S predsednikom sveta krajevne skupnosti Juretom 
Šprajcem smo se pogovarjali o aktualnih problemih in njihovem reševanju.

Predsednik sveta KS Stražišče Jure Šprajc / Foto: Primož Pičulin

Nova obvozna cesta mimo šempetrske graščine / Foto: Primož Pičulin

Stražišče – Podjetje Precisi-
um se ponaša z eno od naj-
daljših tradicij na Gorenj-
skem, saj njihov začetek 
seže v leto 1967. Takrat je 
Ludvik Kavčič, orodjar iz 
Iskre, v popoldanskih urah 
začel z delom, ki ga danes 
nadgrajuje kar 15 zaposle-
nih. Začetki so bili skromni, 
v kletni sobi družinske hiše 
v Pševski ulici, ki že takrat 
ni ustrezala vsem birokrat-
skim predpisom, vendar je 
Ludvik vedel, da to ni dolgo-
ročna rešitev. Že leta 1971 

je popoldansko obrt spre-
menil v svojo stalno zapo-
slitev, redno obrt. Zapus-
til je delo v Iskri in se pov-
sem posvetil merilnemu 
orodju, ki mu je ostal zvest 
do danes in kot kaže, mu 
bo tudi v prihodnje. Podje-
tje izdeluje merila za kon-
trolo notranjih in zunan-
jih premerov, navojnih izvr-
tin, pozicij lukenj na avto-
mobilskih delih, soosnosti, 
opletanja in kotnosti. Izde-
lujejo tudi vpenjalne nap-
rave za obdelovalne centre, 

ki jih tudi razvijajo in kons-
truirajo, kot tudi posamez-
ne mehanske dele za orod-
ja, stroje in linije, po naročilu 
kupca. Lahko po risbah kup-
ca ali pa njihovem razvoju, 
odvisno od zahtev. Podjet-
je danes zaposluje tri diplo-
mirane strojnike, diplomi-
rano ekonomistko ter stroj-
ne tehnike in orodjarje. Kar 
polovica zaposlenih prihaja 
iz domačega Stražišča, kar 
se tudi šteje za nenavad-
nost v današnjem času. Tudi 
ostali zaposleni prihajajo na 

Dela je več kot prostora
Polovica zaposlenih v podjetju prihaja iz Stražišča. Dela je toliko, da se 
bodo morali preseliti v večje prostore.

Ludvik Kavčič je podjetnik že skoraj petdeset let.
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delo z Gorenjskega, direkto-
rica podjetja pa je Ludviko-
va hči Tanja. Na začetku so 
delovali samo na področju 
bivše skupne države, zdaj 
naročniki in kupci prihaja-
jo iz avtomobilske, elektro 
in farmacevtske industrije iz 
Avstrije in Nemčije. Podjet-
je Precisium je najtežje čase 
preživljalo s pojavom rece-
sije, ki je na začetku najbolj 
prizadela ravno avtomobil-
sko industrijo. Vendar tudi 
takrat niso odpuščali dela-
vcev, ampak so se borili za 
nove naročnike, nove trge. 
Trenutno so polno zaposle-
ni in še v tem letu se bodo 
preselili na novo lokacijo 
v Kranju, saj je poslopje v 
Pševski že nekaj časa prete-
sno za njihove proizvodne 
kapacitete.  

Kljub recesiji je podjetje preživelo s pomočjo 
domačega znanja. Danes je dela toliko, da v 
Pševski ulici zmanjkuje prostora, zato se bodo 
že letos preselili v nove in večje prostore. 

MESARSTVOKALAN

DELOVNI CAS
Ponedeljek - zaprto
Torek           
Sreda          
Cetrtek
Petek 
Sobota 

8 - 12
8 - 18
8 - 18
7 - 18
7 - 13

Veselo
   pustno rajanje
         z mesninami 

                 KALAN
Hvala za zaupanje!

         z mesninami 

                 KALAN
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Emisije CO2: 168−79 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,3−3,2 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. 
Emisije NOX: 0,1211−0 g/km. Število delcev: 18,2−0 x 1011. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz pro-
meta pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno pov-
išanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Zaradi preventivnih 
ukrepov so navedeni podatki o emisijah CO2 in porabi goriva trenutno v postopku preverjanja. Slike so sim-
bolne. Akcija velja za vozila letnik 2015 na zalogi. *Višina popusta je odvisna od modela. Navedeni prihranek 
velja za model Tiguan Trend&Fun. Akcija ne velja za model Touareg, električna in hibridna vozila. **Bon za 
financiranje v vrednosti 1000 EUR (z DDV) velja v primeru hkratnega financiranja in permanentnega Por-
sche Kasko zavarovanja preko skupine Porsche Finance Group Slovenia pod pogoji akcije VWBON15. Več na 
www.porscheleasing.si.

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavska cesta 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Simon Šubic

Stražišče – V Stražišču od 
lanskega aprila vsak drugi 
petek v mesecu organizirajo 
Stražiško tržnico, doslej so 
jih torej pripravili že deset. 
Na njej se predstavlja več kot 
dvajset pridelovalcev in pre-
delovalcev kmetijskih pridel-
kov iz Stražišča in Bitenj+---+ 
pa tudi iz drugih koncev 
Gorenjske in Slovenije, med 
njimi je več kot polovica eko-
loških pridelovalcev. Po 
besedah predsednika KS 
Stražišče Jureta Šprajca se je 
tržnica, ki jo organizirajo v 
sodelovanju s KS Bitnje in 
Društvom Sorško polje, med 
krajani zelo lepo prijela, obi-
šče pa jo tudi marsikdo iz 
širše okolice Kranja. 
»Namen Stražiške tržnice, ki 
se je med krajani odlično pri-
jela, je povezati lokalne pri-
delovalce hrane z lokalnimi 
odjemalci, s tem pa se čim 
bolj približati samozadostno-
sti oziroma čim manjši odvi-
snosti od drugih regij, kar bo 
v prihodnosti vedno bolj 
pomembno. Naša želja je 
bila, da bi tudi kmetje tržnico 
vzeli kot priložnost za ponu-

dbo izbranih izdelkov butič-
ne pridelave. Zavedamo se, 
da je to večletni projekt, a 
veseli nas, da se nekateri 
kmetje za butične pridelave 
že odločajo, kar je za nas naj-
pomembnejši cilj prireditve. 

Vsako izvedbo tržnice pove-
žejo s spremljevalno priredi-
tvijo, največkrat koristnimi 
predavanji o vrtnarjenju, 
pridelavi in podobnih 
temah. »Tržnica s tem pri-
dobiva širši pomen, saj vaš-

čane na predavanjih ozaveš-
čamo o zdravi hrani, obe-
nem pa je tudi lepa prilož-
nost za druženje, ki je danes 
ni prav veliko,« pravi Šprajc 
in obljublja, da bodo s pro-
jektom zagotovo nadaljevali. 

Izvedli že deset tržnic
Namen tržnice je predvsem povezati lokalne pridelovalce hrane z lokalnimi odjemalci.

Stražiška tržnica poleg bogate ponudbe lokalne hrane ponuja tudi priložnost za druženje 
Strašanov. / Foto:Vilma Stanovnik

Simon Šubic

Največja prireditev v Straži-
šču je Stražiški kulturni 
teden, ki tradicionalno, že 
28 let, poteka v začetku 
decembra. Prireditev je v 
prvi vrsti namenjena pred-
stavitvi domačih izvajalcev, 
vsako leto pa skušajo priva-
biti tudi odmevnejše goste, 
da na ta način krajanom 
omogočijo brezplačen ogled 
kakovostnih umetniških 
izvajalcev. Kot ugotavljajo v 

krajevni skupnosti, so na 
zadnji enotedenski priredit-
vi zabeležili rekordno število 
obiskovalcev, kar je bil 
dokaz, da so pripravili kako-
vosten kulturni program, za 
katerega je zadolžen kultur-
ni odbor. Med nastopajoči-
mi so bili tudi igralec Tine 
Oman, mešani pevski zbor 
Svoboda, dramska skupina 
KUD Ivan Cankar iz Šmart-
na v Tuhinju, Prifarski 
muzikanti, Folklorna skupi-
na Sava ...

Rekorden obisk 
kulturnega tedna

Na območju KS Stražišče je kar nekaj cest, ki potrebujejo 
novo preplastitev z asfaltom. Ob tem predsednik KS Straži-
šče Jure Šprajc pripominja, da bodo nekatere ceste morale 
na preplastitev počakati zaradi faznega odpravljanja proble-
ma z meteornimi vodami, saj se bo istočasno urejala tudi 
cestna infrastruktura. Med večjimi željami je tudi ureditev 
križišča Škofjeloške ceste in Ješetove ceste v krožno križišče 
zaradi zagotovitve večje prometne varnosti.

Želja je še eno krožišče

Krajevna skupnost Stražišče ima v najemu celoten Šmartin-
ski dom, ki je sicer v lasti župnije Kranj-Šmartin. »Z župni-
kom smo se dogovorili, da se del najemnine, ki jo plača 
krajevna skupnost, začne namensko varčevati za nujno 
potrebno izvedbo energetske sanacije objekta, kar bi realizi-
rali v naslednjih petnajstih letih,« je pojasnil predsednik KS 
Stražišče Jure Šprajc. 

Šmartinski dom bo treba energetsko sanirati

Smo uveljavljeno računovodsko podjetje  
z več kot 15-letnim poslovanjem.
Vodimo poslovne knjige za samostojne podjetnike,  
gospodarske družbe, društva, zavode…
Strankam nudimo cenovno konkurenčno davčno  
in poslovno svetovanje.
Sodelujemo z več kot 100 poslovnimi partnerji. 
Naše vodilo je zavedanje, da potrebuje sodobno podjetje, 
ki želi uspeti na trgu, za sprejemanje dobrih poslovnih odločitev profesionalno računovodstvo 
in vso njegovo podporo. Računovodja, ki ima poglobljeno znanje iz financ in davkov, lahko 
podjetju prihrani marsikatera sredstva in je najboljši finančni svetovalec.

BIRO 3000 d.o.o.
Škofjeloška cesta 1, 4000 Kranj, 
tel.: 04 23 63 138, fax: 04 23 63 139
e-pošta: info@biro3000.si
www.biro3000.si

Računovodske in
knjigovodske storitve

Poslovno svetovanje

Pševska 43, 4000 Kranj

 04 231 18 36

Tokrat vas vabijo  
na praznovanje praznika  

zaljubljenih 

VALENTINOVO
v soboto 13. februarja 

od 20 ure naprej. 
Zavrteli se boste lahko  

ob živi glasbi.
 

Rezervacije na telefonsko številko  
04 231 18 36.

Odprto:
pon - čet: od 10.–22. ure, 
pet - sob. od 10.-23. ure, 
nedelja od 10.-19. ure.

Gostilna in picerija Gitadela vabi vse ljudi dobre 
volje naj jih obiščejo. Najdete jih pod Joštom  
v Stražišču pri Kranju. Postregli vam bodo z več 
vrstami pizz iz krušne peči, jedmi s klasičnega 
žara, kosili, malicami ter z ostalimi jedmi  
po naročilu. Sprejemajo naročila za zaključene 
družbe, poroke in seminarje.
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Ana Šubic

Kranj – Potem ko so z lekar-
niškim robotom leta 2013 
opremili poslovalnico v 
Radovljici in spoznali njego-
ve prednosti, so Gorenjske 
lekarne z njim posodobile 
še lekarno Planina II v 
nakupovalnem središču 
Qlandia, obenem pa so 

poleg robota kot prvi v Slo-
veniji uvedli še sistem virtu-
alnih lekarniških polic.
Kot je na nedavnem odprtju 
prenovljene lekarne pojasni-
la direktorica Gorenjskih 
lekarn Romana Rakovec, je 
bil glavni razlog za posodo-
bitev dokaj »mlade«, a zelo 
dobro obiskane lekarne veli-
ka prostorska stiska. Slednjo 
zelo dobro rešuje robot, ki 
prinaša veliko kapaciteto 
skladiščenja na majhnem 
prostoru. Poleg tega se bodo 
farmacevti lahko bolj temel-
jito posvetili svetovanju paci-
entom, saj bo robot namesto 

njih opravil kar nekaj tehnič-
nih in administrativnih 
opravil: pospravljanje blaga, 
prinašanje zdravil na izdaj-
no mesto, preverjanje rokov 
uporabe, inventuro ... Lekar-
niške police pa prinašajo 
nadgradnjo pri svetovanju, 
je dejala vodja poslovalnice 
Tanja Keše. Namesto na kla-
sičnih policah lahko izdelke 

strankam predstavljajo na 
velikih zaslonih na dotik, ki 
omogočajo tudi predvajanje 
različnih informativnih in 
izobraževalnih vsebin. »Pre-
pričan sem, da je ta tehnolo-
gija velik napredek za Kranj 
in izjemna pridobitev za 
stranke,« je v svojem nago-
voru poudaril župan Boštjan 
Trilar.
Prenova lekarne Planina II 
je stala 250 tisoč evrov in je 
največja lanska investicija 
Gorenjskih lekarn, letos pa 
bo to selitev lekarne na 
Primskovem v novo stavbo 
Hranilnice Lon.

Prvi z robotom in 
virtualnimi policami

Lekarna v trgovskem centru Qlandia je s prenovo 
postala ena najsodobnejših v Sloveniji.

Prenovljeno lekarno v Qlandii so z rezanjem traku 
simbolično odprli njena vodja Tanja Keše, župan  
Boštjan Trilar in direktorica Gorenjskih lekarn Romana 
Rakovec. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Prejšnji teden je Zavod za turizem Kranj, v sodelo-
vanju z Mestno občino Kranj, pripravil srečanje turističnih 
ponudnikov, organizatorjev dogodkov, ponudnikov nasta-
nitev, turističnih vodnikov, gostincev in trgovcev iz Kranja. 
Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe 
je ob srečanju poudaril, da je cilj zavoda združiti ponudni-
ke v konkurenčno sposobno in razvojno naravnano celoto. 
Glede na področja ponudbe zainteresiranih so se na sreča-
nju oblikovale tudi delovne skupine in se dogovorile za 
nadaljnja srečanja. Kot pravijo na kranjski občini, množi-
čen obisk srečanja daje upanje, da so Kranjčani pripravlje-
ni na sodelovanje.

Srečanje turističnih ponudnikov

Že na prvem srečanju je bilo delovno vzdušje. / Foto: Srečko Štagar

Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Ker gre za prvi pri-
mer tovrstnega kluba v Slove-
niji na nivoju osnovnih šol, so 
imeli člani precej usklajevanj 
internega akta kluba z obsto-
ječo zakonodajo, saj niso ime-
li nikakršne osnove za pri-
merjavo. Zadeve so hitro ste-
kle in uradno je bil klub regis-
triran drugega decembra. 
Kljub novoletnemu vzdušju v 
decembru so se člani zaveda-
li, da počitka ni, in so si že za 
januar zadali organizirati kar 
dva dogodka. Prvi je bil 14. 
januarja, in sicer v obliki dela-
vnice izdelovanja ptičjih 
krmilnic in barvanje pogač-
nic. Del delavnice je bil name-
njen starejšim učencem, star-
šem in članom, barvanje pa je 
bilo namenjeno mlajšim 
učencem in vrtčevskim otro-
kom. Za izvedbo te delavnice 
so se povezali s Krajevno sku-
pnostjo Vodovodni stolp, kjer 
je predsednica Nada Mihajlo-
vić pokazala veliko zanimanje 
in pripravljenost za sodelova-
nje. Klub je za krajevno sku-
pnost izdelal tri večje krmilni-
ce, ki jih bo ta podarila šoli 
Simona Jenka in pa vrtcu 
Kekec. 
»Vse izdelane krmilnice 
smo in bomo do konca pro-
dali na ostalih dogodkih klu-
ba. Prodajajo se z računom, 
da ne bo kakšnega suma 
davčnih prekrškov. Denar bo 
porabljen za delovanje kluba 
in pa za namensko pomoči 
šoli. Rada bi poudarila, da 

člani ne prejemamo nikakr-
šnega plačila ali kakršnih 
koli denarnih dodatkov za 
svoje delo. Celo sami zalaga-
mo denar, da se zadeva lah-
ko spelje,« je povedala Špela 
Žugelj Gašperšič, predsed-
nica Alumni kluba Osnovne 
šole Simona Jenka.
Drugi dogodek so imeli 21. 
januarja. Na čajanko so pova-
bili Mehtaba Singha iz Indije. 
V šoli so zanj pripravili poseb-
no presenečenje, saj so pova-
bili tudi plesalko klasičnih 
indijskih plesov Darjo Jenko. 
Ples in pa kostum plesalke je 
bil prava paša za oči. Po konča-
ni plesni točki je sledila Meh-
tabova slikovita predstavitev 
Indije, nadaljevali so ob spro-

ščenem vzdušju ob kuhanju 
in pitju čaja. Ob omamnih 
aromah sadnih, zeliščnih in 
pravih čajev smo se zadržali 
pozno v večer, seveda ob pri-
jetnem klepetu med udeležen-
ci in Mehtabom, saj širi never-
jetno energijo. 
»Vsega tega ne bi bilo moč 
organizirati brez pomoči rav-
natelja šole Rude Planinška 
ter ustanovnih članov kluba, 
ki imajo polega svojih obvez-
nosti še vedno čas za našo 
šolo. V mesecu februarju bo 
redna letna skupščina, na 
kateri bomo sprejeli načrt dela 
za 2016, zato vabimo k sode-
lovanju vse člane in tiste, ki bi 
to radi postali. Naslednja dela-
vnica, predavanje, bo 3. mar-

ca. Vabimo vse zainteresirane 
na predavanje o ureditvi vrtov. 
Naš član Matjaž Zupančič bo 
svoje znanje in izkušnje delil 
z nami, nam svetoval, saj se 
profesionalno z urejanjem 
vrtov ukvarja že 15 let. Preda-
vanje bo letnemu času pri-
merno in koristno za vse last-
nike vrtov, ljubitelje rož in 
druge, ki jih to zanima,« je za 
konec povedala Špela. 
V letu 2017 bo šola prazno-
vala 60-letnico, zato vabijo k 
vpisu vse bivše učence in 
učitelje, da nato skupaj orga-
nizirajo  srečanje vseh gene-
racij od leta 1957 naprej. Pri-
stopnico za vpis v klub naj-
dete na spletni strani šole: 
www.ossj.si

Deloven Jenkov 
alumni klub
Že v januarju je Alumni klub Osnovne šole Simona Jenka Kranj organiziral kar dva dogodka, 
delavnico ptičjih krmilnic in barvanja pogačnic ter čajanko.

Prvi osnovnošolski alumni klub na Gorenjskem je takoj po ustanovitvi postal zelo dejaven.

VSE ZA BOLJŠI SPANEC: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....
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Na

V primeru slabega vremena (sneženje ali dež)
povorka odpade in se dobimo ob 14.30 v dvorani. 

 INFO: Javni zavod Sotočje Medvode - TIC Medvode, T: 01/ 361 43 46 in 041/ 378 050 E-pošta: turizem@medvode.info, www.medvode.info

Skupina Calypso 

TAK TIK in Marcela IN    nedelja, 7. 2. 2016Športna dvorana Medvode. Začetek povorke ob 14.30 uri pri krožišču. PUSTNI KROFI ZA VSE OTROŠKE MASKE! VSTOP PROST!sobota, 6. 2. 2016

NAJVEČJE PUSTOVANJE NA GORENJSKEM!
   ob 20. uri, Športna dvorana Medvode. BOGATE 

   NAGRADE ZA NAJBOLJŠE MASKE. Vstopnina: 5€, 

             otroci do 12. leta  brezplačno!

Alenka Brun

Kranj – Gorenjska kuharja, 
ki ju dobro poznamo – Uroš 
Štefelin iz Vile Podvin v 
Mošnjah in Igor Jagodic, ki 
sicer ustvarja v Strelcu na 
Ljubljanskem gradu –, sta 
se odločila, da obiščeta 
kranjskega kuharskega 
mojstra Matjaža Erzarja iz 
gostilne Pr©  Matičku, da iz-
vesta, kako se pravzaprav 
pripravijo kožarica, salama 
divjega prašiča, špeharica 
in medvedova salama. Ma-
tjaž je namreč znan lovec 
med gorenjskimi kuharji in 
znan kuhar med gorenjski-
mi lovci. 

Fantje so se dobili v Matičk-
ovi kuhinji, kakor kličejo 
Matjaža, in se z vnemo lotili 
dela. Uroš in Igor sta si veli-
ko zapomnila, kaj zapisala, 
kakšno stvar pa seveda tudi 
povprašala – sploh kar se 
tiče receptur. Matjaž je ra-
zložil, da teh ne skriva, ima 
pa kot pač vsak ustvarjalni 
kuhar kakšno manjšo kuli-
narično skrivnost, skrito se-
stavino. Uporablja sicer sta-
re recepture in če smo ga 
prav razumeli, jih je že nje-
gov oče, a pri medvedovi sa-
lami v zapiskih najdemo 
med in orehe – kar pomeni, 
da je končni izdelek medve-
dova salama z orehi. Ravno 

tako med uporablja tudi pri 
pripravi kožarice, omenja pa 
še rum ali pa uporabo kakr-

šnega koli drugega žganja. 
Kaj pravzaprav kožarica je, 
kakšna klobasa, pove že nje-
no ime.
Tako Štefelin kot Jagodic 
oba rada eksperimentirata. 
Ustvarjata posebne, svoje 
krožnike. Nekateri so postali 
celo © slovensko©  slavni. Če se 
spomnimo na primer Štefe-
linove tepke, oblite s čokola-
do, pa štrukljev s tepko, 
sploh izjemno okusne 
kranjske klobase s tepko ali 
pa Jagodičevega telečjega je-
zika in dobesedno zelenjav-
nih vrtov na krožnikih v sti-
lu britanskega kuharskega 
mojstra Hestona Blu-
menthala, potem na nju-
nem meniju lahko pričaku-
jemo tudi kombinacijo zna-
nja, ki sta ga tisto jutro dobi-
la iz prve gorenjske lovsko-
-kuharske roke. In ker bosta 
zagotovo dodala še noto 
svoje kreativnosti, ni vrag, 
da nam nove zamisli na nju-
nih krožnikih ne bi bile 
všeč.

Ko se kuharski mojstri 
učijo eden od drugega
Znani gorenjski kuharji so se pred kratkim dobili v Matičkovi kuhinji v Kranju in se drug od drugega 
učili starih in novih skrivnosti kuhanja.

Matjaž Erzar, Uroš Štefelin in Igor Jagodic / Foto: A. B.

Grega Flajnik

Zgornja Besnica – Zadnjo 
soboto pred novim letom so 
se Besničani zbrali ob ob-
novljeni poti do slapa Šum. 
Pot je bila v zelo slabem sta-
nju vse od žledoloma leta 
2014. Takrat so padla dreve-
sa povsem uničila zaščitno 
ograjo, tako da dostop do 
slapu ni bil možen. V leto-
šnjem septembru so doma-
či gasilci s pomočjo poklic-
nih gasilcev odstranili dre-
vesa, tako da se je sanacija 
poti in ograje lahko začela. 
»Veseli smo, da je pot do 
slapa Šum zopet prehodna 
in da si lahko številni obi-
skovalci ogledajo besniško 
naravno znamenitost,« je 
ob tej priložnosti dejal pred-
sednik krajevne skupnosti 
Primož Bavdek in ob tem 
pohvalil sodelovanje kranj-
skih poklicnih in domačih 

gasilcev. »Za sanacijo ogra-
je je sicer zaslužnih nekaj 
vaščanov, še zlasti moram 
pohvaliti Marjana Lotriča,« 
je še dodal Bavdek. 
Odprtja sta se udeležila tudi 
podžupan Mestne občine 
Kranj Boris Vehovec, ki je 
pot tudi uradno predal na-
menu, in direktor Gasilsko 
reševalne enote Kranj To-
maž Krišelj. Oba govornika 
sta izrazila zadovoljstvo nad 
dobro izvedeno akcijo sana-
cije poti. 
Udeleženci odprtja so se 
lahko po obnovljeni poti, ki 
je bila ob tej priložnosti 
osvetljena z baklami, odpra-
vili prav do slapa Šum. Or-
ganizatorji so ob slapu za-
kurili ogenj, tako da je bilo 
vzdušje prav prijetno in to-
plo. Po ogledu so si udele-
ženci lahko privoščili ku-
han krompir, kuhano vino 
in čaj.

Obnovili pot  
k slapu Šum
Pot je pred novim letom uradno predal v uporabo 
podžupan Mestne občine Kranj Boris Vehovec.

Podžupan Boris Vehovec, Primož Bavdek in Tomaž Krišelj 
pred slapom Šum

V Slovenskih Konjicah je 
pred dnevi potekala letna 
skupščina Združenja zgodo-
vinskih mest Slovenije, ki 
sta se je iz Kranja udeležila 
direktor Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj Tomaž Šte-
fe in Nada Bogataj Kržan iz 
Kabineta župana. V leto-
šnjem letu bo največja po-
zornost posvečena izdelavi 
nove spletne strani, strategiji 
trženja zgodovinskih mest 
ter sodelovanju s STO, ki bo 
vključila zgodovinska mesta 
v svoj nov trženjski koncept. 
Ob 15 -l etnici delovanja bo 
združenje jeseni izdalo mo-
nografijo Dragocenosti v sta-
rih mestnih jedrih. Članice 
si bodo še bolj kot v prete-
klem letu prizadevale za 
medsebojno informiranost o 
večjih dogodkih in za pro-
mocijo prek različnih oblik 

obveščanja. Združenje se bo 
s posameznimi mesti prija-
vilo na razpis INTEREG Slo-
venija-Hrvaška in Slovenija-
-Avstrija ter produktni razpis 
Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, nada-
ljeval pa bo tudi program 
»Šola prenove« v sodelova-
nju s Fakulteto za arhitektu-
ro in Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni-
je. Organizirane bodo štiri 
delavnice: Kdo dela na dedi-
ščini (Restavratorski center 
Ljubljana), Sanacija apne-
nih ometov (Srednja gradbe-
na, geodetska in okoljevar-
stvena šola Ljubljana), De-
lavnica za arhitekte, projek-
tante in študente (Fakulteta 
za arhitekturo) in Delavnica 
za restavracijo stavbnega po-
hištva (Srednja lesarska šola 
Škofja Loka).

Novi načrti Združenja 
zgodovinskih mest

Špeharica je dobila ime po © špehu©  oziroma slanini. / Foto: A. B.
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Igor Kavčič

Kranj – Tržaški pisatelj Boris 
Pahor, eden najpomembnej-
ših živečih pisateljev v slo-
venskem jeziku in tudi naj-
bolj prevajani slovenski 
avtor, se je v Mestni knjižnici 
Kranj tokrat mudil že tretjič. 
Potem ko je bil leta 2011 slav-
nostni govornik na njenem 
odprtju in je bil udeleženec 
okrogle mize leto kasneje, ob 
praznovanju obletnice rojs-
tva Franceta Prešerna, smo 
Kranjčani enega najbolj 
uglednih obiskovalcev Mest-
ne knjižnice Kranj tokrat lah-
ko poslušali kot gosta pogo-
vora, ki ga je vodil dr. Julij 
Bertoncelj. Pahorja je uvodo-
ma nagovorila nova, ta čas še 
v. d. direktorice knjižnice 
Breda Karun, pozdravil pa ga 
je tudi kranjski župan Boš-
tjan Trilar.
Seveda pa, kadar govori Boris 
Pahor, poslušalcev ne manj-
ka, in tudi tokrat ga je priča-
kala polna dvorana poslušal-
cev vseh generacij. En in 
edini je namreč Boris Pahor, 
stodveletnik, Slovenec iz Trs-
ta. Pisatelju je iztočnice za 
pogovor zastavljal dr. Julij 
Bertoncelj, govoril pa je o 
globalnem svetu in nacional-
ni zavesti, o beguncih, terori-
zmu, ljubezni, odpuščanju 
in prihodnosti. Uvodoma se 
je dotaknil pojmov globalne-
ga sveta na eni in nacionalne 
zavesti na drugi strani. ¹ Glo-
balizem je dober in prav je, 
da človek časti zemljo, na 
kateri naj bomo vsi solidarni 
med seboj. Hkrati pa mora-
mo braniti tisto, kar je v nas 
posebno in drugačno od dru-
gih, braniti moramo svojo 
kulturo, ji dati možnost ter z 
njo iti do konca. In obratno, 
globalizirani svet bo moral 
sprejeti vse, kar je drugačno, 
in to znati tudi braniti,“ je 
dejal ugledni gost.
V nadaljevanju je Boris Pahor 
spregovoril o beguncih. Dejal 
je, da je treba spoštovati raz-
loge, zaradi katerih begunci 

bežijo v Evropo. ¹ Bežijo pred 
lakoto, boleznijo, pomanjka-
njem vode, ker v njihovi 
deželi padajo bombe,“ je 
povedal in povzel besede 
papeža Frančiška, čeprav je 
sam enako povedal že pred 
njim: ¹ Begunstvo ni nekaj 
novega, novo je to, da se lju-
dje izseljujejo iz svoje dežele 
in prihajajo v novo domovi-
no, kjer se bodo morali adap-
tirati, sprejeti nov način živ-
ljenja. Evropski narodi, ki bo 
nekoč imeli kolonije tam dol, 
bi morali misliti na te dežele, 
lačne in neurejene, urediti 

neki fond, s katerim bi poma-
gali ljudem tam, kjer so 
doma. Pomagati jim pri raz-
voju, da bodo imeli človeka 
vredno življenje in bodo čez 
toliko in toliko let prihajali na 
počitnice v Evropo.“ 
Ob tem se je dotaknil tudi 
terorizma in vojn. Prepričan 
je, da se z vojsko proti tako 
imenovanim teroristom ne bo 
nič rešilo. ¹ Če boš uničil eno 
organizacijo, bo nastala nova z 
novo obliko maščevanja, ki bo 
še bolj brutalna. To, kar se je 
zgodilo v Franciji, je barbar-
sko, a raje kot z vojsko si 

moramo ob tem izprašati last-
no vest, kot je dejal Noam 
Chomsky. Tudi papeža Fran-
čiška imam tu na svoji strani 
– z vojsko in orožjem ne bomo 
rešili ničesar, z vojsko se ne 
doseže pravice. Slovenija 
mora zagovarjati način reševa-
nja sporov z dogovorom.“
Govoril je tudi o tem, da je 
Slovenija danes žal še vedno 
razklana, kot je v zgodovini 
vedno bila. Pri tem se je spo-
mnil na svoje taboriščne 
izkušnje, ki jih je popisal v 
romanu Nekropola, govoril 
pa je tudi o ljubezni in zbli-
žanju z Radoslavo Premrl, 
pozneje njegovo ženo. ¹ Če 
ima nekdo svojega bližnjega 
tako rad, da mu pomaga, 
kadar je ta pomoči potreben, 
potem je ljubezen že prava 
stvar.“ Ob zaključku je med 
drugim še povedal: ¹ Vedno, 
kadar govorim pred nekim 
avditorijem, imam v mislih, 
da govorim v imenu mrtvih. 
Spoštovati moramo njihovo 
daritev življenja, ki ga niso 
dali prostovoljno. Rekli so, 
da se gredo bojevat za svo-
bodo. Kadar mi ploskajo, 
rečem ploskali ste tistim, ki 
so umrli zato, da sem jaz 
prišel k vam.“

Vojna ni pot do pravice
V Mestni knjižnici Kranj so sredi januarja na pogovornem večeru gostili evropskega lavreata, pisatelja 
Borisa Pahorja. Govoril je o preteklosti, iz katere črpa izkušnje za sedanjost in modrost za prihodnost.

Iztočnice, na katere je Boris Pahor publiki predstavljal svoja razmišljanja o preteklosti, 
sedanjosti in prihodnosti, je postavljal Julij Bertoncelj. / Foto: Tina Dokl

Borisa Pahorja je uvodoma pozdravil kranjski župan 
Boštjan Trilar. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Letošnji, že 46. 
Teden slovenske drame 
(TSD) se bo tradicionalno 
začel na svetovni dan gleda-
lišča, 27. marca, in bo pred-
vidoma trajal do 8. aprila. 
Teden bo z zadnjo letošnjo 
premiero odprl ansambel 
Prešernovega gledališča, ki v 
koprodukciji s Slovenskim 
mladinskim gledališčem v 
režiji Vita Tauferja priprav-
lja odrsko različico kultne 
Butnskale, ki jo je Emil Fili-
pčič napisal z Markom Der-
gancem leta 1979.
Selektor Gregor Butala je v 
tekmovalni program letoš-
njega TSD izbral osem in v 
spremljevalni program tri 
predstave, Prešernovo gle-
dališče pa je na svoj oder iz 
tujine povabilo še pet pred-
stav, ki so nastale na podla-
gi besedil slovenskih avtor-
jev – dve iz ZDA in po eno 
iz Izraela, Nemčije in Rusi-
je. Po mnenju selektorja so 
v letošnjem izboru za razli-
ko od preteklih let prevlado-
vale uprizoritve dramskih 
besedil, čeprav je bilo med 
dvainpetdesetimi ogledani-
mi predstavami tudi precej 
avtorskih projektov, kar se 
odraža tudi v izbranem pro-
gramu. Opozoril je na 
pohvalen delež krstnih 
uprizoritev, ki kaže na akti-
ven odnos med dramsko 
ustvarjalnostjo in slovensko 
družbeno in umetniško 
stvarnostjo. Na kranjskem 
odru se bodo zvrstile pred-
stave večine slovenskih 
repertoarnih gledališč in 
tudi nekaj tako imenovanih 
off produkcij.
Kot je povedala direktorica 
Prešernovega gledališča 
Mirjam Drnovšček, v okviru 
TSD že več let poleg tekmo-
valnega in spremljevalnega 
sporeda pripravljajo še med-
narodni program in številne 
aktivnosti dodatnega pro-
grama, med katerimi so 
marsikatere postale tradicio-
nalne in pomembno vpliva-
le tudi na razvoj in uprizar-
janje izvirne slovenske dra-

matike. ¹ Večino sredstev za 
izvedbo Tedna slovenske 
drame prispevata Mestna 
občina Kranj in Ministrstvo 
za kulturo. Medtem ko 
kranjska občina svoj delež 
vsakoletno nekoliko poveču-
je, pa sredstva, ki jih za festi-
val državnega pomena 
namenja ministrstvo za kul-
turo, ostajajo na ravni izpred 
nekaj let.“ Dolgoletna želja, 
da bi v tekmovalni program 
uvrstili tudi predstave iz 
tujine, je tako še vedno neu-
resničljiva, saj si gledališče z 
razpoložljivimi sredstvi za 
festival ne more pokriti celo-
tnih stroškov gostovanj 
predstav iz tujine. Kot gostje 
v mednarodnem programu 
pa si tuja gledališča pot na 
festival plačajo sama. 
V dodatnem programu bodo 
letos že dvanajsto leto pote-
kale tudi delavnice dramske-
ga pisanja, nad katerimi s 
strani organizatorja bdi dra-
maturginja in vodja umetni-
škega oddelka Marinka Poš-
trak: »Pri izboru mentorjev 
delavnic ni pomembno 
samo to, da gre za ugledne 
avtorje, upošteva se tudi nji-
hov pedagoški dar. Letošnja 
mentorica je priznana hrva-
ška dramatičarka mlajše 
srednje generacije Nina Mit-
rović, ki jo pozna tudi slo-
vensko in kranjsko občins-
tvo kot avtorico predstave 
Srečanje.« 
V okviru Tedna slovenske 
drame vsako leto podelijo 
tudi Grumovo nagrado za 
najboljše slovensko dram-
sko besedilo. Žirijo za Gru-
movo nagrado in nagrado za 
mladega dramatika letos 
sestavljajo Rok Andres, Tat-
jana Ažman, Mateja Pezdirc 
Bartol, Vesna Pernarčič in 
Gašper Troha. Žirija bo tako 
kot vsako leto nominirala 
več besedil, ki bodo predsta-
vljena na dnevu nominiran-
cev, tako kot lani pa namera-
va Prešernovo gledališče v 
sodelovanju s slovenskim 
gledališkim inštitutom po 
festivalu pripraviti tudi bral-
no uprizoritev zmagovalne-
ga besedila.

Znan program Tedna 
slovenske drame

V Prešernovem gledališču so predstavili program 
letošnjega že 46. Tedna slovenske drame.

Program in spremljajoče dogodke na TSD so predstavili: 
Marinka Poštrak, Gregor Butala in Mirjam Drnovšček.  
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Igor Kavčič

Kranj – Ob slovenskem kul-
turnem prazniku, 8. februar-
ja, bo v Kranju, Prešernovem 
mestu, že po tradiciji zelo 
pestro in zanimivo. Osrednja 
kulturna prireditev zadnjih 
nekaj let bo tudi tokrat že tra-
dicionalni Shod muz na 
kranjskem Parnasi, ko se 
pod okriljem Galerije Prešer-
novih nagrajencev predstavi-

jo aktualni Prešernovi nagra-
jenci. Ob 17. uri se bodo 
nagrajenci najprej sprehodili 
po Galeriji Prešernovih 
nagrajencev, kjer si bodo 
ogledali razstavo Portreti 
Prešernovih nagrajencev 
fotografa Toneta Stojka in 
razstavo Sprehod z Zvitorep-
cem lanskega Prešernovega 
nagrajenca Mikija Mustra. 
Razstavo so v galeriji pripra-
vili v sodelovanju s Strip.art.

nico Buch iz Ljubljane, kjer 
so v zadnjih letih pripravili 
vse reizdaje bogatega opusa 
najbolj znanih Musterjevih 
stripov Zvitorepcev.
Ob 18. uri bo sledil osrednji 
dogodek, srečanje z nagra-
jenci v Prešernovem gledali-
šču, kjer bo pogovor z njimi 
vodila Patricija Maličev. 
Nagrajence bosta pozdravila 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar in slavnostni govornik 

prof. dr. Janez Bogataj, 
predsednik Upravnega 
odbora Prešernovega skla-
da. Srečanje bo slavnostno 
odprla ministrica za kulturo 
Republike Slovenije mag. 
Julijana Bizjak Mlakar.

Sprehod z Zvitorepcem
V Galeriji Prešernovih nagrajencev bodo na ogled fotografije letošnjih 
lavreatov in razstava stripov Mikija Mustra.

Z Zvitorepcem v Galerijo 
Prešernovih nagrajencev
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*Akcije in popusti se NE seštevajo.

Vilma Stanovnik

Kranj – Pri Rdečem križu 
Slovenije, Območno združe-
nje Kranj, so prvo letošnjo 
terensko krvodajalsko akcijo 
pripravili prejšnji teden, le-
tos pa jih načrtujejo še šest. 
»Vsako leto s terenskimi kr-
vodajalskimi akcijami zače-
njamo v prostorih Gasilsko 
reševalne službe v Kranju, 
prek leta bodo sledile krvo-
dajalske akcije tudi po dru-
gih območjih Območnega 
združenja RK Kranj. Seveda 
vmes naši člani odhajajo 
tudi na odvzeme krvi v Za-
vod za transfuzijsko medici-
no v Ljubljano, pa tudi v je-
seniško bolnišnico,« pravi 
predsednik OZRK Kranj 
Marjan Gantar, ki je pono-
sen, da je Območno združe-

nje Rdečega križa Kranj gle-
de števila krvodajalcev na 
število prebivalcev v sloven-
skem vrhu. »Kar pet odstot-
kov aktivnih prebivalcev iz 

našega območja je krvoda-
jalk oziroma krvodajalcev. 
Številka je v zadnjem času 
malce upadla, vendar ne gre 
toliko za to, da se zmanjšuje 
število krvodajalcev, ampak 
Zavod za transfuzijsko me-
dicino potrebuje manj krvi. 
Vedno več operacij namreč 
opravijo z laserjem. Tudi 
ostala modernejša tehnolo-
gija ne potrebuje več toliko 
krvi in zato je odvzemov krvi 
manj kot nekdaj. Lahko pa 
povem, da krvodajalcev pri 
nas ni bistveno manj. Zelo 
sem zadovoljen, da se med 
krvodajalce vključuje veliko 
mladih. Tako imamo mlade 
krvodajalce iz Gimnazije 
Kranj, iz Gimnazije France-
ta Prešerna, iz Srednje teh-
niške šole Kranj in tudi iz 
Kluba študentov Kranj. Sku-

paj jih je okoli tristo, skupno 
število krvodajalcev na ob-
močju OZRK Kranj pa je 
okoli tri tisoč,« pravi Marjan 
Gantar in dodaja, da za zdaj 
ne dobivajo vprašanj o mo-
rebitnem plačilu za dano kri 
niti krvodajalci ne odhajajo 
na odvzeme v tujino. 
»Vprašanj glede morebitne-
ga plačila nimamo, saj je kr-
vodajalstvo pri nas prosto-
voljno. Seveda je za nas stro-
šek organizirati terensko 
krvodajalsko akcijo, saj na 
posameznega krvodajalca 
dobivamo vedno manj sred-
stev. Znajdemo se tako, da 
organiziramo dobrodelne 
koncerte. Prav tako zelo do-
bro sodelujemo z vsemi ob-
činami na območju območ-
nega združenja. Vesel sem, 
da imamo krvodajalce tudi 

med župani,« pravi Gantar.
Organizacija krvodajalskih 
akcij pa je le ena od dejavno-
sti RKS Območnega združe-
nja Kranj. »Imamo ekipe 
prve pomoči, zakon pa nam 
nalaga tudi predavanja in 
usposabljanja ter seveda iz-
pite iz prve pomoči za bodo-
če voznike motornih vozil, 
pa tudi za delovne organiza-
cije. Poleg tega imamo po-
sebne ekipe, ki so usposo-
bljene za nudenje prve po-
moči,« pravi predsednik 
Gantar, ki opozarja tudi na 
socialno pomoč, ki je prav 
tako ena pomembnih dejav-
nosti Rdečega križa. 

»Vedno več je socialnih pro-
blemov, vedno več je ogro-
ženih družin. Več kot dva 
tisoč je takšnih, ki k nam 
prihajajo po prehranske pa-
kete. Nekaj jih dobimo iz 
Rdečega križa Slovenije, po-
leg tega pa tudi iz drugih 
akcij. Če ne bi imeli svojih 
aktivnosti, tudi dobrodelnih 
koncertov, bi bila stiska še 
večja. Lani smo na primer 
na koncertu v Cerkljah zbra-
li okoli sedem tisoč evrov ter 
za ta denar kupili prehran-
ske pakete, ki smo jih razde-
lili za božično-novoletne 
praznike,« je še povedal 
predsednik Marjan Gantar.

Med krvodajalci je 
tudi veliko mladih
Območno združenje Rdečega križa Kranj je po številu krvodajalcev glede na število prebivalcev v 
slovenskem vrhu, ponosni pa so, da se med krvodajalce vključujejo tudi mladi.

Prva terenska krvodajalska akcija RKS, Območnega 
združenja Kranj, je sredi tega meseca potekala v prostorih 
Gasilsko reševalne službe Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Zbor članstva bi mo-
ral biti vsako leto, zadnjega 
je Društvo upokojencev 
Kranj sklicalo julija 2014, 
vse lansko leto pa do sklica 
ni prišlo, ker jim ni uspelo 
sestaviti kandidatne liste za 
novega predsednika in orga-
ne društva. Dolgoletni pred-
sednik Franci Šmajd, ki je 
društvo vodil od leta 2003, 
se za vnovično kandidaturo 
namreč ni več odločil.
V Društvo upokojencev 
Kranj je vključenih 1223 čla-
nov, na zboru je bilo navzo-
čih 67. O preteklem delu 
društva je poročal predse-
dnik Šmajd in ga ocenil kot 
uspešno. Vsem navzočim 
pa se ni zdelo, da je tako. 

Precej kritični do dela dru-
štva so bili člani iniciativne-
ga odbora za spremembe, ki 
so se obregnili zlasti ob de-
legatski sistem, ki ga je Dru-
štvo upokojencev Kranj ne-
kaj let uporabljalo pri sklice-
vanju zborov. Pred leto-
šnjim so od kranjske uprav-
ne enote pridobili informa-
cijo, da so bile spremembe 
in dopolnitve k pravilom 
društva, ki so predvidevale 
delegatski sistem, sprejete 
nezakonito. Sprejete so bile 
namreč na zboru, ki ni pote-
kal po takrat veljavnih pravi-
lih. Da bi bile odločitve po-
slej nedvoumne, se je v te-
dnu pred volilnim zborom 
članstva sestal upravni od-
bor društva in predlagal, da 
po zakonitem postopku uve-

dejo spremembe statuta, v 
katerem je predviden dele-
gatski sistem, in jih posre-
dujejo upravni enoti. Na to-
kratnem volilnem zboru pa 
so ravnali po pravilih, spre-
jetih v letu 2007, in sicer so 
odločali prisotni člani, in ne 
delegati. Na zboru so navzo-
či člani iniciativnega odbora 
želeli tudi pojasnilo o poli-
cijski preiskavi, ki naj bi po-
tekala o delu društva. Dobili 
so odgovor, da policija v 
Kranju na zahtevo tožilstva 
res preiskuje sum zlorabe 
položaja ter kaznivo dejanje 
overitve lažne vsebine. V 
Društvu upokojencev Kranj 
so predložili zahtevano do-
kumentacijo, kaj več podat-
kov o tem pa nimajo. Pritož-
be na domnevno nezakoni-
to delo društva pa so bile 
poslane tudi Zvezi društev 
upokojencev Slovenije in 
pokrajinski zvezi za Gorenj-
sko. 
Kljub dvomom so člani dru-
štva na zboru sprejeli poro-
čila in program dela za na-
prej, izglasovali pa tudi novo 
vodstvo Društva upokojen-
cev Kranj. Predsednica je 
postala Mija Pavlin, ki je čla-
nica društva dve desetletji. 
Kot nam je povedala ta te-
den, je nova ekipa začela z 
delom, vse poteka normal-
no, o kakršnih koli pritož-
bah niso seznanjeni, pripra-
vljajo pa se že na zbor član-
stva, ki bo v marcu.  

Imajo novo vodstvo
Tik pred novim letom so po letu in pol premora uspeli sklicati zbor članstva 
Društva upokojencev Kranj ter za predsednico izvolili dosedanjo 
podpredsednico Mijo Pavlin in druge organe društva.

Dosedanji predsednik Društva upokojencev Kranj Franci 
Šmajd in nova predsednica Mija Pavlin / Foto: Tina Dokl

Predsednik OZRK Kranj 
Marjan Gantar
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Maja Bertoncelj

Kranj – Na drsnih objektih 
pri Ledeni dvorani na Zla-
tem polju v Kranju je pote-
kalo državno prvenstvo v 
smučanju prostega sloga v 
disciplini slopestyle za kate-
gorijo do 15 let, ki ga je orga-
niziral Smučarsko akrobat-
ski klub Kranj, v večernem 
delu pa je sledilo še tekmo-
vanje Džampa freestyle dTo-
ur za kategorijo nad 15 let.
Nastopilo je 29 tekmoval-
cev, od tega sedem iz kluba 
organizatorjev, ki so se 
predstavili v kategoriji smu-
čarjev in deskarjev. Na 
večernem dogodku je bil 
med smučarji najboljši 
Andraž Šparovec (ŠD Grbi-
na), med deskarji pa Luka 

Mlinarič (SAK Kranj). V 
državnem prvenstvu je med 
cicibani v kategoriji smučar-
jev zmagal Tim Bohinc 
(Grbina), drugi je bil Lan 
Zupan, tretji pa Jaš Cuder-
man (oba Triglav). Med des-
karji je bil najboljši Aljaž 
Sladič (Grbina). Med dečki 
do 15 let je med smučarji 
največ pokazal Martin Zale-
telj (1080), drugi je bil Bor 
Zupan (Triglav), tretji pa 
Jošt Klančar (SAK Kranj). 
Edini deskar je bil Lenart 
Maligoj (SD Snežak).
Tekmovanje v tej obliki je 
bilo v Kranju organizirano 
sploh prvič, kot je povedal 
Marko Klančar, predsednik 
in trener Smučarsko akrobat-
skega kluba Kranj, pa bo gle-
de na odziv postalo tradicija. 

Akrobacije pri 
Ledeni dvorani
Džampa freestyle dTour se je ustavil v Kranju.

Džampa freestyle dTour v Kranju: atraktivno tudi za 
gledalce / Foto: Primož Pičulin

Jože Marinček

Kranj – Zaključil se je prvi 
del zimskih priprav članske-
ga moštva NK Triglav. Uvod 
je vselej obarvan s testi in 
bazičnimi treningi. Šef stro-
ke Siniša Brkič je za letošnjo 
zimo pripravil malce druga-
čen načrt devettedenskih 
priprav. Z razliko od zadnjih 
let tekme z eminentnimi 
tekmeci niso v načrtu, saj se 
želi moštvo izpiliti pri reali-
zaciji. Tako so imeli orli 
prvo preizkušnjo prejšnjo 
sredo, ko so se na Kodelje-
vem pomerili z ljubljansko 
Olimpijo. Olimpija je bila 
na srečanju boljša in zmaga-
la s 3:1. 
Minulo soboto so Triglavani 
odšli v Ajdovščino, kjer so se 
pomerili z Gorico. Gorica je 
bila boljša in zmagala s 3:0 
(1:0). V bordo-belem dresu 
je zaigral tudi Dejan Rob-
nik, ki se je ponovno vključil 
v moštvo, v katerem je že 
bil. 
Tekmi z Olimpijo in Gorico 
sta bili tudi edini pripravljal-
ni tekmi proti prvoligašem. 
Sedaj bo Triglav igral še s 
Savo, 6. februarja z ekipo iz 
Radomelj, 13. pa še z Ivanč-
no Gorico. Nato bo sledi 
odhod na priprave v Umag, 
kjer bodo preživeli teden dni 
med 21. in 28. februarjem. 
Tam bodo odigrali še dve 
pripravljalni tekmi.
S pripravami na spomladan-
ski del sezone so začeli tudi 
nogometaši Zarice Kranj. 
Moštvo je na uvodnem ses-
tanku pozdravil predsednik 

Miro Vodan s sodelavci in 
predstavil novega stratega, 
Braneta Pavlina. Moštvo 
rdečih zanesljivo zapuščajo 
Matej Pirc, Darko Babić, 
Žiga Jurhar in brata Smajić. 
Igralca Domžal, ki sta imela 
jeseni status posojenih 
igralcev, se nista pojavila na 
treningu. Cristian Andrea je 
z Domžalami že prekinil 
pogodbo, vratar Mulalić pa 
po neuradnih podatkih išče 
novo sredino. Rok Dolžan je 
že pred koncem jesenskega 
dela zaključil z igranjem 
nogometa. 
Na prvem zboru smo že 
videli nekaj novih obrazov, 
ki bodo v pomladanskem 
delu nosili rdečo opravo. 
Vratar Branko Bučar se je 
po dobrih desetih letih vrnil 

med rdeče vrage, v gardero-
bi rdečih so lahko pozdravi-
li tudi Marca Bafuidia, tem-
nopoltega igralca, in pa 
mlada igralca iz štajerske 
prestolnice. Iz NK Maribora 
namreč na Zarico prihajata 
Luka Uskoković, reprezen-
tant Črne gore U-21, in pa 
Anel Hajrić, reprezentant 
BIH U-21. V prihodnjem 
tednu se bo omenjeni dvoji-
ci pridružil še tretji član 
vijoličastih, prav tako z rep-
rezentančnim statusom. S 
tem pa kadrovska sestav-
ljenka še ni zaključena, saj 
se bo prestopni rok končal 
31. januarja. 
So pa nogometaši Zarice 
Kranj konec prejšnjega ted-
na v Novi Gorici že odigrali 
prvo prijateljsko pripravljal-

no tekmo. Proti prvoligašu 
so tekmo sicer izgubili, so 
pa rdeči prikazali dopadlji-
vo igro predvsem v prvem 
polčasu, ki so ga tudi dobili 
z zadetkom Marca Bafuidia. 
V soboto je sledila nova pre-
izkušnja rdečih, V Velenju 
so odigrali še eno prijatelj-
sko tekmo s prvoligašem 
Rudarjem, ki pa je bil boljši 
in zmagal s 5:0 (2:0). 
Nogometašem Zarice Kranj 
se je na ponedeljkovem tre-
ningu priključil še tretji 
igralec, posojen s strani NK 
Maribor, 21-letni vezist 
Danijel Vujčič, ki je v jesen-
skem delu petkrat zaigral za 
vijoličaste, dvakrat v začetni 
enajsterici. S treningi z rde-
čimi je začel tudi 27-letni 
vezist Luka Pavlin. 

Drugoligaša sta spet aktivna
Pri obeh kranjskih nogometnih drugoligaših so se začeli pripravljati na pomladanski del sezone.

Brane Pavlin je novi trener na Zarici, ekipa pa bo spomladanski del prvenstva začela precej 
spremenjena. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Bischofshofen – Smučarski 
skakalec kranjskega Trigla-
va Peter Prevc je v letošnji 
sezoni izjemen. Poleg vseh 
uvrstitev na stopničke je 
osvojil novoletno skakalno 
turnejo in postal svetovni 
prvak v poletih. Veliko pod-
poro ima tudi v navijačih iz 
SK Triglav, ki smo jih v 
objektiv ujeli na zadnji tek-
mi novoletne turneje v Bis-
chofshofnu. Med njimi je 
bil tudi Petrov oče Božidar 
Prevc. Poleg Petra z rezulta-
ti razveseljuje njegov naj-
mlajši brat Domen, na pole-
tih pa se je izkazal tudi 
Robert Kranjec.
Podpore navijačev je vesel 
tudi Peter Prevc, ki je že vso 
svojo kariero član kranjske-
ga kluba. »Še posebej lepo je 
poslušati Zdravljico, ko jo 
slišiš tudi iz ust množice 
slovenskih navijačev. Res 
hvala vsem, ki so prišli v 
tako velikem številu tako na 

novoletno turnejo kot na 
svetovno prvenstvo v pole-
tih,« pravi skakalec iz Dole-
nje vasi v Selški dolini, ki je 
bil ob vseh uspehih deležen 
velike pozornosti tako slo-

venskih kot tujih medijev. 
Natrpan urnik mu ne dovo-
ljuje počitka. Po tekmah v 
Zakopanah konec tedna so 
pred njim že tekme na 
Japonskem, izpustil pa je 

torkovo državno prvenstvo v 
Kranju, na katerem je prvak 
postal Domen Prevc. Peter 
trenutno z veliko prednostjo 
vodi v skupnem seštevku 
svetovnega pokala.

Triglavani navijali v Avstriji
V SK Triglav so ponosni na uspehe vodilnega skakalca svetovnega pokala Petra Prevca. 

Triglavani v Bischofshofnu / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Pred mladimi slovenskimi teniškimi igralci so repre-
zentančni nastopi – zimski pokali (Winter cups). Ekipe v 
kategorijah do 12, do 14 in do 16 let so se pretekli konec 
tedna pripravljale v Kranju. V reprezentanci, ki bo nastopila 
na tekmah, so tudi trije iz Teniškega kluba Triglav Kranj. V 
ekipi deklet do 14 let je to Tjaša Klevišar, med dekleti do 16 
let, katerih trener je Marko Por, sicer glavni trener v kranj-
skem klubu, Kristina Novak, med fanti do 14 let pa Jon Lan 
Šuntar. Poleg trojice iz gorenjskih klubov prihajajo še Ana 
Lanišek (TK Radomlje), Tina Cvetkovič (TK Radovljica) in 
Pia Lovrič (TK Domžale).

Mladi tenisači zbrani v Kranju

Za reprezentanco bodo igrali tudi trije triglavani: Tjaša 
Klevišar, Jon Lan Šuntar in Kristina Novak. Na sliki skupaj 
s trenerjem Markom Porom. / Foto: Tina Dokl
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Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 95 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b - EURO 5b. Emisija NOx: 
0,0144-0,0407 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00006-0,00021 g/km. Število delcev (x1011): 0,02-39,97. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter  dušikovih oksidov.

Priložnost zamujena, 
ne vrne se nobena.

Mesec CLIA v Remontu Kranj.

Tel: 04 2015 223

Renault CLIO
Novi

Prebudi svoje srce.
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Renault priporoča

Veliko v malem
Pregovorno že pravimo, da je clio slovenski avto. Še enkrat smo  
se prepričali, zakaj je pri nas tako priljubljen.

snjene oziroma bodo prej 
presenečeni nad prostorno-
stjo v tako malem vozilu. 
Prtljažnik je sicer največji v 
tem razredu vozil in vozniki 
že od prve generacije vemo, 

zakaj je clio najbolj upora-
ben. Vendar Renault še ni-
koli ni tako pospeševal pro-
daje modela grandtour. Ra-
zlog je sicer preprost, saj se 
je podaljšana verzija v Fran-
ciji izkazala za enkratno 
službeno vozilo manjših 
podjetnikov, obrtnikov. Vo-
žnja je pričakovano udob-
nejša kot pa s prejšnjim mo-
delom. K temu pripomore 
novo podvozje ter zelo 
udobni sedeži in oprijem 
volana. Priznati je treba, da 

se pogreša šesta prestava, 
vendar je 90 "konjičev" pod 
pokrovom dobro preračuna 
kombinacija porabe goriva 
in same hitrosti oziroma po-
skočnosti motorja. Bali smo 
se hrupa v kabini, vendar 
zaman. Mogoče tudi zaradi 
povsem prenovljenega 
ozvočenja ali vse dodatne 
protihrupne zaščite, ki jih 
ponujajo novi materiali, iz 
katerega je clio sestavljen. 
Vožnja je prijetna, neutruja-
joča tudi pri daljših razda-

ljah. Cene cliov se gibljejo 
od 11.000 do 18.000 evrov, 
zato morate pozorno izbra-
ti, kaj vse hočete imeti pod 
karoserijo. Če hočete imeti 
podaljšano verzijo, imeno-
vano grandtour, vas bo to 
stalo 700 evrov več. Primer-
java s konkurenco v tem ra-
zredu je več kot dobrodo-
šla, kajti bolj ko ga bomo 
primerjali z ostalimi, bolj 
nam bo jasno, zakaj je to 
najbolje prodajani model 
avta v Sloveniji.  

Clio je še vedno najbolje 
prodajan avto v Sloveniji, 
zato ga ima večina voznikov 
že kar za »domačega«. Mi bi 
prej rekli, da je udomačen 
na naših cestah, saj le stežka 
najdete voznika, ki bi potar-
nal čezenj. Ponovimo, kar 
smo pisali pravzaprav o 
vseh štirih generacijah tega 
francoskega super malčka. 
Res da ga uvrščamo med 
male avtomobile, vendar je 
tu potrebno poudariti, da so 
ga vzljubili tudi po rasti višji 
vozniki. Če se najprej lotimo 
notranjosti, je to prvo pre-
senečenje, če v višino meri-
te nad 185 centimetrov. Vi-
soko ljudje zato redko po-
mislijo na avtomobile iz ka-
tegorije »majhni avtomobi-
li«. Povsem razumljivo. Ven-
dar clio tu zelo pozitivno 
preseneti. Možnost nastavi-
tve tako sedeža kot tudi vo-
lana zelo pozitivno presene-
ti. Druga tema, o kateri se 
zelo radi pogovarjamo, ko 
beseda nanese nanj, je Re-
naultov dizelski motor in 
njegova poraba. Res da je 
dizlova različica nekaj dražja 
in da bomo težko izračunali, 
kdaj se ta razlika v evrih po-

vrne, vendar če si ga omisli-
mo, bomo večkrat pozabili, 
kdaj smo bili na zadnje na 
črpalki. Z zadnjo generacijo 
pa prihaja še eno presene-
čenje, ki pa je vidno že od 
daleč oziroma na prvi po-
gled. To so nove Renaultove 
barve, za katere smo kot za 
»dodatno opremo« nekoč 
doplačevali zelo veliko de-
narja, danes pa je to zno-
snih 190 evrov! Verjetno ste 
opazili nove cliotove barve, 
kajne? Vrnimo se k notra-
njosti, ki je z zadnjim mode-
lom precej »prečiščena« in 
seveda tehnološko izpopol-
njena. Odvečne gumbe so 
preselili v "infotainment na-
pravo", pod njo so ostali le 
gumbi za reguliranje klimat-
ske naprave. Vse ostalo je 
polepšano na sodoben na-
čin ter preoblikovano po za-
dnjih modnih trendih avto-
mobilske industrije. Pregle-
dnost na vse strani avta je 
že pregovorno preprosta, 
zato clia še vedno izbirajo 
vozniki, ki se bojijo parkira-
nja in vzvratne vožnje. Pro-
stora v njem je dovolj za 
štiri sopotnike, ki se ne 
bodo počutili prav nič ute-O
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Maja Bertoncelj

Kranj – Športna statistika 
Kranjčana Eda Gregoriča, ki 
jo je pripravil ob svoji štiri-
desetletnici ukvarjanja s 
športom, je izjemna. Pri 74 
letih je za njim sto osem-
najst tekov, dolgih 42 km ali 
več, od tega 43 klasičnih ma-
ratonov.
Samo v lanskem letu je pre-
tekel pet ultra maratonov: 
50 km na Češkem, 100 km v 
Bielu, 12-urni tek v Trbojah, 
ultra maraton v Logarski do-
lini in 24-urni tek v Beogra-
du. V svoji kategoriji je veči-
noma med najboljšimi.
Njegovi športni začetki se-
gajo v leto 1974. Začel je s 
tekom na smučeh. Deset-
krat je pretekel Trnovski 
maraton in prav tolikokrat 
Bloškega. Bil je tudi na Vasa 
teku na Švedskem. Leta 
1984 je začel tekmovati na 
triatlonih. Desetkrat se je 
udeležil triatlona jeklenih v 
Bohinju. Najdaljšo statistiko 
beleži pri dolgih tekih. »Prvi 

ultramaraton sem pretekel 
leta 1978. To je bil Maraton 
Čazma, dolg 60 kilometrov. 
Najdlje v enem kosu pa sem 
pretekel lani na 24-urnem 
teku v Beogradu, in sicer 

145,3 kilometra,« pravi Edo 
Gregorič. Lani je med dru-
gim nastopil tudi na mara-
tonu v Bielu v Švici na 100 
kilometrov, ki je bil že nje-
gov dvajseti. Zanimiv poda-

tek iz njegove statistike je 
tudi, da je bil leta 1988 z 
Mirom Dolinškom s kole-
som in peš v 12 urah iz Lju-
bljane na Triglavu in nazaj. 
Dvanajstkrat je v svoji kate-
goriji zmagal v ultramarato-
nih za evropski pokal, ki 
potekajo v Švici, Nemčiji, na 
Češkem, v Franciji in pri 
nas (Celje–Logarska). Od še-
stih tekov, ki so dolgi od 50 
do 100 km, je treba opraviti 
z najmanj tremi. Leta zanj 
niso ovira. »Za zdaj res še 
ne. Sem počasnejši, a gre,« 
je pojasnil. Aktiven je skoraj 
vsak dan, eno do dve uri, če 
se pripravlja na kakšno tek-
movanje, pa še dlje. Poleg 
teka je njegova redna aktiv-
nost tudi telovadba. Želi si, 
da bi bil še dolgo zdrav in 
lahko tekel.
Ni pa samo športnik. Del 
njegovega vsakdanjika je 
obisk knjižnice, kjer prebe-
re kakšno knjigo in brska 
po medmrežju. Poleg tega 
rad tudi slika, imel je že več 
samostojnih razstav.

Leta zanj niso ovira
Edo Gregorič šteje 74 pomladi. Pretekel je že sto osemnajst maratonov in ultramaratonov. 

Edo Gregorič je največ v enem kosu pretekel lani na 
24-urnem teku v Beogradu, in sicer 145,3 kilometra.

Kranj – S polnimi škatlami, vrečkami in naročji igrač so ho-
kejistke Triglava pred božično-novoletnimi prazniki obiskale 
otroke, ki so dneve preživljali v bolnišničnih posteljah.»Pred 
dvema mesecema sem bila s sinom na pregledu na pedia-
trični kliniki v Ljubljani. Otroci iz čakalnice, zlasti tisti, ki so 
zboleli za rakom, mi niso šli iz glave in odločila sem se, da 
dam pobudo dekletom, s katerimi igram hokej v ekipi Trigla-
va, da bi zbrale igrače in z njimi ob praznikih razveselile 
otroke v bolnišnici. K zbiralni akciji smo povabile še prijate-
ljice, prijatelje, sorodnike in znance, nato pa smo organizi-
rale še predbožični disko na ledu, kamor je prav tako veliko 
obiskovalcev prineslo različne igrače. Bile smo zelo navdu-
šene nad odzivom in odločile smo se, da jih najprej del po-
darimo otrokom na pediatričnem oddelku jeseniške bolni-
šnice, nato pa še otrokom na onkološkem oddelku pedia-
trične bolnišnice v Ljubljani,« je povedala Katarina Šlibar 
Jurajevčič, ki že deset let nastopa za žensko ekipo Triglava.

Hokejistke so razveselile bolne otroke

Hokejistke so igrače razdelile med otroke.
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Februarske prireditve

Ponedeljek, 1. februarja
18.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1,  
ODPRTJE RAZSTAVE  POLNOČNE ILUZIJE (IZIDOR GAŠPERLIN), 
razstava

Torek, 2. februarja
16.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6,  
BREZPLAČNA OTROŠKA DELAVNICA: TORKOVI SPRETNI PRSTKI 
(PUSTNE MASKE) 

17.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1,   
PREDAVANJE KULTIVIRANJE BORBENEGA VEDENJA V BORILNIH 
VEŠČINAH IN ŠPORTIH (DR. JERNEJ SEVER) 

17.30  •  Krajevna knjižnica Stražišče, Šmartinski dom,  
PRAVLJICA NA OBISKU – D. BALL SIMON: BEE, JE ZABLEJAL VOL-
KEC (BOJAN PRETNAR)

Sreda, 3. februarja
19.00  •  Kranjska hiša, Glavni trg 2,   
ODPRTJE DOKUMENTARNE RAZSTAVE Z NASLOVOM OB 170. 
OBLETNICI PRIHODA DR. FRANCETA PREŠERNA V KRANJ

19.30   •  Prešernovo gledališče Kranj,  
SIMONA SEMENIČ:1981 (AGRFT IN GLEJ) – ZA ABONMA PLUS IN 
IZVEN 

Četrtek, 4. februarja
16.00  •  Glavni trg, Sejem,  
DEBELI ČETRTEK EKOLOŠKA TRŽNICA

18.00   •  Hiša na koncu tunela, Prešernova ulica 12a,  
RAZSTAVA PRIMICOVA JULIJA – PREŠERNOVA MUZA SKOZI 
SODOBNE OBLIKOVALSKE IN FOTOGRAFSKE INTERPRETACIJE 

19.00  •  Šmartinski dom Stražišče,  
KONCERT SLOVENSKIH SKLADATELJEV 

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1,  
POTOPIS MALEZIJA – SOBIVANJE KULTUR (BRANE TERNOVŠEK) 
PREDAVANJE 

19.30  •  Prešernovo gledališče Kranj,  
PAUL DEWANDRE: MOŠKI SO Z MARSA, ŽENSKE SO Z VENERE  
(ŠPAS TEATER MENGEŠ)   

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7,  
ČETRTKANJE: COTTAGE PARTY, A-LONE 

Petek, 5. februarja
17.30  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14.  
MARJETICA IN ZMAJ, ALJA KUMP 

19.30  •  Prešernovo gledališče Kranj,  
IVAN CANKAR: LEPA VIDA (KOPRODUKCIJA PGK, SNG NOVA 
GORICA, SSG TRST) ZA ABONMA PETEK 1, KONTO IN IZVEN

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7,  
VIDEOKARAOKE BY DŽOKO

Sobota, 6. februarja
10.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6,  
BREZPLAČNA DELAVNICA: OTROŠKO PUSTOVANJE 

10.00  •  Glavni trg,  
PREŠERNI KARNEVAL 

10.00  •  Prešernovo gledališče, Glavni trg 6, 
PEKARNA MIŠMAŠ, MINI TEATER 

11.00  •  Glavni trg, 
BREZPLAČNO VODENJE PO PREŠERNOVI POTI 

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6, 
SINKO MARKO, JADRANKA ZAVRŠNIK 

19.00  •  Ledena dvorana, Koroška cesta 30, 
PUSTNA DRSALNA REVIJA DRSALNEGA KLUBA KRANJ  

19.30  •  Prešernovo gledališče Kranj, 
VINKO MÖDERNDORFER: MALI NOČNI KVARTET (ZA ABONMA 
SOBOTA 2, KONTO IN IZVEN) 

20.00  •  Hotel Bellevue, Šmarjetna Gora 6,  
VESELO PUSTOVANJE S SKUPINO STRMINA 

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7, 
PUSTOVANJE: NARISANI IN DJ GREGA 

21.00  •  Bazen Kranj, 
PUSTNO RAJANJE: DISKO NORIJA + DIVJA DEVETDESETA

Nedelja, 7. februarja
9.00  •  Gimnazjia FP, Zlato polje, 
ŠTUDENTI DIJAKOM

15.00  •  Dom krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41, 
VELIKO OTROŠKO PUSTOVANJE S PIKO NOGAVIČKO IN PLESAL-
KAMI

17.30  •  Prešernov gaj, 
»TRENUTEK TIŠINE« SODELUJEJO ČLANI LITERARNEGA KROŠKA 
KRANJ IN AKADEMSKI PEVSKI ZBOR FRANCE PREŠEREN

18.00  •  Pred Prešernovo hišo, 
PEVSKI ZBOR PETER LIPAR IN RECITATORJI

18.30  •  Pred Prešernovim spomenikom poleg gledališča,  
MOŠKI PEVSKI ZBOR DR. JANEZ BLEIWEIS Z RECITATORJI

19.30  •  Klubar, Slovenski trg 7, 
POTOPIS KOSTARIKA – PURA VIDA COSTA RICA, PREDAVA: 
MATEJ KOŠIR  

Ponedeljek, 8. februarja
11.00  •  Ulice starega mestnega jedra, 
PREŠERNOV SMENJ

Torek, 9. februarja
17.00  •  Medgeneracijski center Kranj, 
BREZPLAČNA KULINARIČNA DELAVNICA – KROFI IZ PEČICE

17.00  •  Glavni trg; 
PREŠERNI KARNEVAL (OTROŠKO PUSTNO RAJANJE) 

18.00  •  Glavni trg, PUST NA SODIŠČU 

Sreda, 10. februarja
17.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 
PRAVLJIČNA SREDICA – ESAD BABAČIĆ: KITI PLAVAJO POČASI 
(BOJAN PRETNAR, POSEBNA GOSTJA MOJCA SEKULIČ FO)

Četrtek, 11. februarja
17.00  •  Šmartinski dom Stražišče, 
ROMEO, ROMEO IN JULIJA 

17.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 
DELAVNICA ČAROBNI PRSTI – VALENTINOVO SRCE SREČE (ŠPE-
LA KOŠIR) 

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 
PREDSTAVITEV KNJIGE OGENJ, RIT IN KAČE NISO ZA IGRAČE 
(MILENA MIKLAVČIČ)

19.30  •  Prešernovo gledališče Kranj, 
THOMAS BERNHARD: PRED UPOKOJITVIJO (ZA ABONMA ČETR-
TEK  2, KONTO IN IZVEN)

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7,  
ČETRTEK BY NIGHT, DJ GREGA IN PRIJATELJI 

Petek, 12. februarja
17.30  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14, 
MOJCA POKRAJCULJA, KALIČOPKOVO GLEDALIŠČE

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7, 
JOŠKE VN – PREŠERNOVANJE

Sobota, 13. februarja
7.30  •  Športna Ledena dvorana, Koroška cesta 30, 
GORENJSKI TROJNI AKSEL V UMETNOSTNEM DRSANJU  

8.00  •  Glavni trg Kranj, SOBOTNI SEJEM

10.00  •  Prešernovo gledališče, Glavni trg 6, 
KADAR MAME NI DOMA, PIKI TEATER 

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6, 
TRI UGANKE, 10 ZELENIH FLAŠKIC, PISANA PTICA, JELENA SITAR 

19.30  •  Prešernovo gledališče Kranj, 
DAVID GLATTAUER: VSAKIH SEDEM VALOV (ZA ABONMA SOBO-
TA 1, KONTO IN IZVEN)

20.00  •  Hotel Bellevue, Šmarjetna Gora 6, 
VALENTINOV PLES S SKUPINO STRMINA 

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7; ROK’N’BAND

Nedelja, 14. februarja
16.00  •  Prešernovo gledališče Kranj, 
IZBIRNO TEKMOVANJE ZA DANCE WORLD  CUP 2016 (SVETOV-
NO PRVENSTVO V PLESU)  (ZAVOD BALETNA ŠOLA STEVENS)

19.30  •  Klubar, Slovenski trg 7, 
POTOPIS ALJASKA, PREDAVA MATEJA MAZGAN

Ponedeljek, 15. februarja
17.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 
DELAVNICA POMOČ UPORABNIKOM RAČUNALNIŠKIH PROGRA-
MOV (IPIS, RAČUNALNIŠKA USPOSABLJANJA) 

19.30  •  Prešernovo gledališče Kranj  67, 
RANKO BABIĆ: MOŠKA COPATA (ŠPAS TEATER MENGEŠ) 

Torek, 16. februarja
18.00  •  Ullrichova hiša, 
MUZEJSKI VEČER SLOVENSKI NARODNOSTNI RAZVOJ – GOST 
DR. PETER VODOPIVEC, PREDAVANJE

19.30  •  Prešernovo gledališče Kranj, 
THOMAS BERNHARD: PRED UPOKOJITVIJO (ZA ABONMA RUME-
NI, KONTO IN IZVEN) 

Sreda, 17. februarja
17.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 
PRAVLJIČNA SREDICA – M. BARBERO: KAKO JE MIŠEK STANI-
SLAV MUCU HUGU NATAKNIL ZVONČEK (BOJAN PRETNAR)

20.00  •  Gostišče Arvaj, 
GLASBENA DELAVNICA: POJMO Z METKO ŠTOK

Četrtek, 18. februarja
21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7, 
 ČETRTKANJE: BEACH PARTY, TOMY D’KING 

Petek, 19. februarja
17.30  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14, 
PRAVLJICA O MEZINČKU, LUTKOVNO GLEDALIŠČE ZAPIK

18.00  •  Medgeneracijski center, 
TOMBOLA – DRUŽABNI VEČER ZA VSE GENERACIJE 

19.30  •  Prešernovo gledališče Kranj Klub PGK, 
PREDSTAVA, GOST MESECA: CIRIL ZLOBEC (ZA ČLANE KLUBA 
PGK IN IZVEN (V FOAJEJU))  

23.00  •  Prešernovo gledališče Kranj, 
SPIRITUAL SUBMARINE PROUDLY PRESENTS ZINX!

Sobota, 20. februarja
8.00  •  Glavni trg Kranj, SOBOTNI SEJEM

10.00  •  Prešernovo gledališče, Glavni trg 6, 
HUDA MRAVLJICA, EN KNAP

10.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6, 
BREZPLAČNA DELAVNICA: ZIMSKO USTVARJANJE S PALČICO CLAUDIO

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6, 
LISICA IN VOLK, ENJA GRABRIJAN

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7, KONCERT ČEDAHUČI

Nedelja, 21. februarja
19.30  •  Klubar, Slovenski trg 7, 
POTOPIS BISERI JUŽNE AMERIKE (PERU, BOLIVIJA, ČILE), PREDAVA: 
ROK KOFOL 

Torek, 23. februarja
17.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 
LUTKOVNA PREDSTAVA PUST GRE NA DOPUST (GLEDALIŠČE SMEJČEK)

Sreda, 24. februarja
17.30  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 
PRAVLJIČNA SREDICA – U. WEIGELT, N. HILB: PRIJATELJ IN POL (BOJAN 
PRETNAR)

18.00  •  Medgeneracijski center, 
VEČER PREPEVANJA LJUDSKIH PESMI – ZA VSE GENERACIJE

18.00   •  Prešernovo gledališče Kranj,  
DANIEL GLATTAUER: VSAKIH SEDEM VALOV  (KOPRODUKCIJA PG 
KRANJ IN MG PTUJ) ZA ABONMA ŠPICA

Četrtek, 25. februarja
16.00  •  Glavni trg, SEJEM EKOLOŠKA TRŽNICA

18.00  •  Medgeneracijski center, DELAVNICA IZDELAVA MAKET

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 
IMPROVIZACIJSKA PREDSTAVA IMPROLONČNICA ŠT. 1 (KUD KIKS)

19.30  •  Prešernovo gledališče Kranj, 
KONCERT SVETLANE MAKAROVIČ: KDOR GLEDA LJUDI SKOZI MAČJE 
OČI – ZA IZVEN, KONCERT

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7, 
ČETRTEK BY NIGHT, DJ GREGA IN PRIJATELJI

Petek, 26. februarja
17.30  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14, 
ŽABEC IN NJEGOVO SRCE, KD SMEŠKO CELJE

19.00  •  Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva 1, 
POGOVOR: DUHOVNIK MED PROSTITUTKAMI (JEAN-PHILIPPE CHAU-
VEAU, ROBERT FRIŠKOVEC)

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7, VIDEOMIX BY KLEMEN KOZJEK

Sobota, 27. februarja
10.00  •  Prešernovo gledališče, Glavni trg 6, 
KLOBUK GOSPODA KONSTANTINA, GLEDALIŠČE LABIRINT

11.00  •  OKC Krice Krace, Tomšičeva 14, 
EKO POD ZELENO SMREKO, USTVARJALNA DELAVNICA

17.00  •  Otroški stolp Pungert, Trubarjev trg 6, 
PRIJATELJI V DEŽEVNEM DNEVU, VOLK IN 7 KOZLIČKOV, IGOR CVETKO

18.30   •  Prešernovo gledališče Kranj, 
2. MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL VETERANOV »KOLO SE VIJE« 
(KD BRDO KRANJ) – ZA IZVEN

21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7, VLADO KRESLIN

Nedelja, 28. februarja
21.00  •  Klubar, Slovenski trg 7, 
Z GORIČKEGA V PIRAN, PREDAVA: ROK ŠKRLEP
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V kitajski restavraciji AZIJA 
na Gosposvetski cesti 1 v Kranju vas 
postrežejo z zelo okusnimi jedmi.
Za vas kuhajo vedno nove  
zanimive jedi. Vredno jih je pokusiti. 

Telefon: 04 202 72 61 
Delovni čas: 
vsak dan od 11. do 22. ure

Gosposvetska 1, 4000 Kranj 
tel.: 04/202 7261

DELOVNI ČAS 
vsak dan od 11. do 22. ure 

kitajska restavracija

AZIJA

zhangchunmei0409@gmail.com

Nagrade: 8-KRAT KOSILO ZA ENO OSEBO 

Rešitvekrižanke(geslo,sestavljenoizčrkzoštevilče
nih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do
srede, 24. februarja 2016, naGorenjski glas,Blei
weisovacesta4,4000Kranj.Rešitve lahkooddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbonaBleiweisovicesti4.
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Kranj je bil najlepše okrašen
Letošnja praznična okrasitev Kranja je požela veliko pohval domačinov in obiskovalcev, Kranj pa je zasedel tudi prvo mesto na glasovanju za najlepše 
okrašeno slovensko mesto, ki ga je priredil spletni portal Planet.si. 

Kranjski župan Boštjan Trilar je s prižigom lučk na Glavnem trgu na občinski praznik, 3. 
decembra, naznanil začetek prazničnega decembra, slovesnosti pa se je udeležilo rekordno 
število obiskovalcev, ki so stari Kranj napolnili do zadnjega kotička. / Foto: Primož Pičulin

Praznično vzdušje starega Kranja so spremljali svetlobni sporočilni verzi, božično drevo je 
bilo postavljeno pri Prešernovem gledališču, vodnjak na trgu se je spremenil v novoletno 
jelko, svetlobna okrasitev je bila barvno poenotena, mesto pa je prepleteno s tisoč metri 
girland iz smrečja. / Foto: Luka Rener

Za okrasitev mesta so bili porabljeni v glavnem enaki materiali kot prejšnja leta, le da so 
se tokrat v sklopu Zavoda za turizem in kulturo Kranj povezali z oblikovalcem Aljažem 
Primožičem, ki je z že obstoječo dekoracijo zasnoval popolnoma svežo prešerno 
decembrsko zgodbo. / Foto: Luka Rener

Izvirna praznična okrasitev ni bila le v starem Kranju, ampak je bilo okrašeno vse mesto. 
Prav posebno zimsko praznično vzdušje je bilo na Slovenskem trgu, kjer je postavljeno 
tudi montažno drsališče, ob njem pa se zbirajo tako najmlajši kot vsi drugi. / Foto: Luka Rener

V prazničnem decembru so se v mestu zvrstile številne prireditve in koncerti, na 
županovem koncertu, ko je nastopil ansambel Modrijani, pa se je na Glavnem trgu zbralo 
več kot pet tisoč ljudi. Modrijane je množica tako navdušila, da so se odpovedali 
honorarju in ga namenili socialno ogroženim otrokom. / Foto: Matic Zorman

Decembrske prireditve so se v Kranju zaključile s silvestrovanjem, ko je na glavnem odru 
nastopila Nuša Derenda, navdušeni obiskovalci od blizu in daleč pa so še enkrat napolnili 
praznično okrašeno mesto in s pozitivno energijo prispevali k slovesnem vstopu v novo 
leto. / Foto: Luka Rener, besedilo: Vilma Stanovnik
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