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Prazniki vabijo na 
dogodke Prešernega 
decembra v Kranju. 
Preživite jih povezani 
in v veselem vzdušju, 
z dobrimi mislimi in 
željami za 
prihajajoče leto.

Srečno 2019.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Letošnji Prešerni de-
cember se je začel ob občin-
skem prazniku, 3. decem-
bru, ko so se v mestu prižga-
le tudi praznične lučke. 
Množica navdušenih doma-
činov in obiskovalcev je od 
takrat mestno središče na-
polnila ob številnih priložno-
stih, saj so se zvrstili koncer-
ti, prireditve za otroke in 
odrasle, zaživel je adventni 
in Layerjev sejem, predvsem 
pa so na svoj račun prišli lju-
bitelji dobre glasbe.
Prešerni december bo vrhu-
nec doživel prav v teh dneh, 
saj se že danes na odru pri 
cerkvi obeta koncert skupi-
ne If Floyd, ki poustvarja 
glasbo skupine Pink Floyd. 
Jutri bodo nastopili lokalni 

hip-hoperji na čelu s Kle-
mnom Klemnom, za ogre-
vanje pa bodo poskrbeli Joe 
Joe, Semch, Cheba, Decix in 
Konda. Prazničnega 26. de-
cembra bodo na oder prišli 
Orleki, dan kasneje pa se 
obeta nastop Big Banda 
Bled pod vodstvom Primoža 
Grašiča z gosti Alenko Go-
dec, Otom Pestnerjem in 
angleškim gostom Petrom 
Savizonom. Sledili bodo na-
stopi Nine Pušlar na župa-
novem koncertu 28. decem-
bra, Rok'n'Banda ter za ko-
nec silvestrovanje z Markom 
Vozljem in zasedbo Mojstri. 
Seveda so v mesto vabljeni 
tudi otroci, ki jih v mestu 
pričakuje pravljični gozdi-
ček, v torek prihaja Božiček, 
30. decembra pa še Dedek 
Mraz s spremstvom.

Prešerno bo še vse 
do novega leta
Kranj že vse od začetka meseca utripa s 
Prešernim decembrom, ki se bo na zadnjo 
letošnjo noč zaključil s silvestrovanjem.

Ob jubileju 
v svojih 
prostorih
Medobčinsko društvo 
invalidov Kranj ima od 
tega meseca nove 
prostore.

stran 19

Deset  
let 
zavetišča
Ta mesec mineva 
deset let, odkar  
v Kranju deluje 
zavetišče za 
brezdomce.
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PRILOGA OD 9. DO 12. STRANI

OBČINSKE NOVICE

Kranček ima namizno 
didaktično igro
Od tega meseca naprej se je 
moč zabavati tudi z družin-
sko didaktično namizno igro 
Kranček in moje mesto.
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ZANIMIVOSTI

Pomagali so 
nekdanjemu dijaku
Dijaki in profesorji Gimna-
zije Franceta Prešerna so 
pripravili že sedmo dobro-
delno prireditev Prešerno in 
dobrodelno. 
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KULTURA

O Gaštejskem klancu 
V Galeriji Mestne hiše v Kra-
nju je na ogled dokumentar-
na razstava o gradnji Gaštej-
skega klanca.
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ŠPORT

Šah lahko igramo  
celo življenje
Letos Šahovska sekcija 
Športno-kulturno-prosve-
tnega društva Tomo Zupan 
Kranj praznuje pol stoletja 
delovanja.
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Vilma Stanovnik

Kranj – "Izredno sem vesel, 
da mi je kot novemu v politi-
ki toliko občank in občanov 
na volitvah namenilo svoj 
glas. Zavezujem se, da bom 
deloval v korist Mestne obči-
ne Kranj, za njeno dobrobit 
in javno dobro. Dosedanje-
mu županu Boštjanu Trilar-
ju bi se rad zahvalil za preda-
jo županske verige in za delo, 
ki ga je opravljal, vam, svetni-
kom, pa čestitam za izvoli-
tev," je po slovesni prisegi 
navzoče na konstitutivni seji 
kranjskega mestnega sveta 
nagovoril novi župan Matjaž 
Rakovec. "Rad bi pou daril, da 
imamo zahteven, vendar ure-
sničljiv program, in verja-
mem, da nam ga bo skupaj 
uspelo izpeljati. Ob tem mi-
slim zlasti na izboljšavo pro-
metne infrastrukture, nova 
delovna mesta, nova stanova-
nja in seveda več za šport, 
zdravje, rekreacijo in kultu-
ro. Obvezujem se, da bom 
deloval povezovalno in tran-
sparentno. Boril se bom, da 
bo v Kranju bolje, da se bo 
lepo živelo in delalo in da 
bomo Kranjčanke in Kranj-
čani lahko ponosni," je še 
dodal župan Rakovec.
Še pred slovesno zaprisego 
župana je predsednik občin-
ske volilne komisije Aljoša 
Ravnikar navzoče seznanil z 
rezultati volitev ter čestital 
tudi novim svetnicam in 

svetnikom. Največ, po šest, 
jih je z liste Zoran za Kranj 
in Slovenske demokratske 
stranke (SDS). Z liste Zoran 
za Kranj so mestni svetniki: 
Zoran Stevanović, Lea Bido-
vec, Neven Polajnar, Lea Zu-
pan, Robert Kranjec in Ta-
nja Graonja Krstev. SDS v 
mes tnem svetu zastopajo: 
Branko Grims, Saša Kri-
stan, Bojan Homan, Andre-
ja Valič Zver, Iztok Jenko in 
Nataša Jenkole. Pet svetni-
kov je iz SD: Manja Zorko, 

Janez Černe, Ana Pavlov ski 
in Evstahij Drmota. Ker je 
novi župan, ki je bil prav 
tako izvoljen za mestnega 
svetnika, postal Matjaž Ra-
kovec, ga bo v občinskem 
svetu po januarski seji nado-
mestila naslednja na listi SD 
Nada Mihajlović. Štirje sve-
tniki so iz Stranke Alenke 
Bratušek in Več za Kranj, 
Boštjan Trilar: Boštjan Tri-
lar, Andreja Kert, Boris Ve-
hovec in Damjana Piškur. 
Prav tako so štirje svetniki z 

Liste za razvoj Kranja: Igor 
Velov, Nada Sredojević, Mi-
lan Glamočanin in Sandra 
Gazinkovski. Dva svetnika 
sta z Liste Marjana Šarca: 
Robert Nograšek in Nataša 
Majcen, dva svetnika pa sta 
tudi iz NSi: Irena Dolenc in 
Albin Traven. V mes tnem 
svetu bodo še štirje svetniki: 
Barbara Gunčar (SLRP), To-
maž Ogris (Povezane lokal-
ne skupnosti), Ana Štroma-
jer (Levica) in Jožef Rozman 
(DeSUS).

Deloval bo povezovalno
To je na prvi seji novega Mestnega sveta Mestne občine Kranj obljubil župan Matjaž Rakovec, ki je 
najprej slovesno zaprisegel, nato pa od nekdanjega župana Boštjana Trilarja prejel župansko verigo.

Kranjski mestni svetniki so se minulo sredo zbrali na konstitutivni seji, na njej pa je 
zaprisegel tudi novi župan Matjaž Rakovec. / Foto: Primož Pičulin

Kranj, januar 2019

Kavarna in 
cukrarija 

Nasproti cerkve sv. Kancijana se je lani v pra-
zničnem decembrskem času odprla mamljiva 
Kavarna in cukrarija, kavarna in slaščičarna, 
katere gonilna sila sta Urška Primožič in Se-
vad Rošić. Poleti se je kavarna obdala s prekra-
snimi cvetličnimi aranžmaji, med katerimi so 
bili napitki in torte še slajši, v objektiv pa so jih 
lovili domači in tuji obiskovalci. Mesto je s ka-
varno pridobilo še eno odlično ponudbo slaščic 
ter prostor za prijetno druženje. 

Urška, vi ste študirali gradbeništvo, vendar 
vas vsi poznajo kot odlično izdelovalko sla-
ščic. Kakšni so bili vaši začetki? 
Že od nekdaj sem zelo rada pekla piškote. Po iz-
obrazbi sem živilski tehnolog, in ker sem želela 
prakso, sem začela delati v Kraljevem minjonu, 
to je bilo pred dvajsetimi leti. Obseg dela je bil 
zelo velik, delali smo tudi 12 ur na dan, vse dni 
v tednu, zato sem si poškodovala roke in bila 

UTRIP KRANJA
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www.visitkranj.si

primorana delo tam opustiti. Ker nisem vede-
la, kaj bi, sem se vpisala na gradbeno fakulteto. 
(smeh) Med študijem me je poklical nekdanji 
sodelavec in me povabili v restavracijo Brioni, 
ker so takrat nujno potrebovali večjo količino 
piškotov. Prišla sem za en dan, napekla piško-
te in šla. Čez nekaj dni so me spet poklicali in 
tako sem ostala pri njih kar osem let. Kolektiv 
je bil fantastičen. Na fakulteti mi zdaj manjka 
še diploma, ampak se v gradbeništvu zdaj tako 
ne vidim. Potem so se stvari malo obrnile na 
glavo. Imava avtističnega otroka, ki potrebuje 
več pozornosti. Nekaj je bilo treba ukreniti, saj 
je moja odsotnost zaradi terapij postala mote-
ča za delodajalca, jaz pa sem se počutila »zavo-
zlano«. Dala sem odpoved, da smo lahko malo 
zadihali in uredili nujne zadeve. Vedno pa sem 
sanjala o tem, da bi imela kaj svojega, tudi oče 
je sanjal o kavarni pred hišo. Zato sem ga vpra-
šala, ali imam lahko svojo delavnico pri njem 
– in tako sem doma začela peči torte in piškote, 
vendar v manjšem obsegu. Samostojnost mi je 
omogočila, da sem lahko vozila otroka na tera-
pije kadarkoli in počutila sem se bolj svobodno. 

Kako sta se odločila, da bosta v starem delu 
mesta odprla svojo kavarno?
Prejšnji najemnik tega lokala Janez Vovk, ki je 
tudi imel tu slaščičarno, me je pred leti prosil 
za pomoč pri nastajanju novih tort, za kakšen 
tehnični nasvet. Nekajkrat sem prišla na t. i. in-
štruktorske delavnice in to je bilo to. V začetku 
leta 2015 pa mi je sporočil, da se seli v Švico in 

mi lahko preda lokal, slaščičarsko delavnico ter 
seveda stranke. Ker je bila ta delavnica večja od 
moje pri očetu, sem ponudbo sprejela in pre-
vzela posel. 

V začetku je bila tu le slaščičarska delavni-
ca …
Začetki so bili zelo težki, sem kar ponosna, da 
sva zdržala, čeprav še zdaj ni lahko. Če delaš 
torte zase, je zadeva butična, ker pa sva prevze-
la tudi dostavo, sva padla v industrijo. Velepro-
daja ni cenjena, po drugi strani pa bi odjemal-
ci vedno nove okuse, kar je sicer fino, ampak 
nenehno pa to ne gre. Vsak dan sem naredila 
petdeset tort, ob koncu tedna tudi sedemde-
set, vmes pa delala še torte po naročilu. Sevad 
je torte razvažal, jaz pa sem jih pekla. Ves čas pa 
sva si želela, da tega ne bi več počela, da bi de-
lala torte le zase in po naročilu. Od letošnjega 
poletja tega več ne počneva, se ne splača. 

Sta ves čas vedela, da bi tu rada imela tudi 
kavarno?
Da, seveda. Sevad je cenjen natakar, ki je delal v 
vrhunskih restavracijah. Ko sva zagnala slašči-
čarno, je bilo škoda prostora, ampak finančno 
ga nisva uspela urediti na trenutni nivo. Vse 
sva naredila sama in s pomočjo prijateljev, ne-
kaj smo obnovili, nekaj prinesli od doma, nekaj 
je od Rokodelca … Trajalo je leto in pol – gle-
de na finančne sposobnosti. Zdaj je to postalo 
pravo malo družinsko podjetje. Tu namreč dela 
tudi najina hči Aiken, ki je zaključila srednjo 
šolo, in ponosna sva, da delamo skupaj.

Zdaj je kavarna urejena, prijetno domača, 
polna izvirnih detajlov. Kakšna pa je vaša 
ponudba?
Koncept kavarne je tak, da se sladice in pro-
stor ravnajo po letnih časih. Jeseni in pozimi 
so malo težje torte, ki gredo v koncept z zimo. 
Jeseni so na voljo hruškove in kostanjeve, de-
cembra se dobi adventna torta, ki jo januarja 
ne bo. Poleti in spomladi delam bolj sveže tor-
te s sadjem. Čokoladna, snickers in oreo pa so 
stalne torte, ki so vedno na voljo. Velikokrat pa 
se tudi zgodi, da napečem piškote in jih posta-
vim na mizo, da malo pocrkljam svoje stranke. 
V ponudbi imamo tudi t. i. pop cakes – majhne 
tortice na palčkah, kakšno pito ter seveda zim-
ski sladoled, ki je med otroki pravi hit. 
Izdelujemo tudi torte po naročilu. Za posebne 
priložnosti jih je dobro naročiti 14 dni prej, če 
imaš pa res srečo, jo lahko dobiš isti dan, če mi 
katera ostane, kar pa ni pogosto. 

Vsi obiskovalci Kranja smo navdušeni tudi 
nad zunanjo podobo kavarne, ki je letos 
ozelenela in postala prava cvetlična oaza. 
Morava povedati, da je v tem lokalu pomagalo 

kar nekaj ljudi. Aljaž Primožič z osnovno idejo, 
videzom kavarne in logotipom. Vse okrasitve 
nam dela Matjaž Beguš. Na dan, ko smo po-
stavili zunanjo teraso, je Matjaž sam potegnil 
svoja drevesa k nam, jih postavil okoli miz in 
rekel: 'No, zdaj pa zgleda.' Takrat smo bili na 
začetku. Nato je prišla ideja za lesena korita s 
cvetjem in drevesom v sredini. Vse je priskrbel 
Matjaž in midva mu povsem zaupava. Hoteli 
smo pričarati naravo v mestu, ker je v mestu 
premalo zelenja. Komaj čakam naš javor spo-
mladi in vse te rože, ker smo jim dali dobre 
pogoje za rast. Ne potrebuješ veliko, da je lepo. 
Midva sva zelo odprta in ljudje kar prinesejo 
stvari, pridejo z novimi idejami. Navsezadnje 
menim, da je to njihov lokal, in fino je, da se 
v njem dobro počutijo. Tatjana (Lucca) nama 
je naredila prekrasen pleten adventni venček. 
Sva odprta za sodelovanje, ki je zelo koristno. 
Ideje za torte pobiram povsod, upoštevam tudi 
stranke, njihove želje. 

Kako je odprta kavarna v prazničnem času? 
Kavarna se vsak dan odpre ob deveti uri in je 
odprta do 21. ure, ob koncu tedna pa do 22. 
ure. Odprti bomo tudi na božič, dan državno-
sti ter prvega in drugega januarja. Zaprto pa 
bo na božični večer in zvečer na silvestrovo. 
Kranjčani se morajo zavedati, da jim ni treba 
hoditi v Ljubljano. Imamo super lepo mesto 
in vedno boljšo ponudbo, glede sladic lahko 
rečem, da boljšo kot v Ljubljani. Poslušava cel 
kup pritožb, da je težko priti do nas, ampak če 
se lahko zapeljejo v Ljubljano, se lahko tudi k 
nam sprehodijo čez most. Tu se otroci lahko 
svobodno igrajo, odrasli pa v miru popijejo 
kavo. Decembra pred kavarno stoji tudi stojni-
ca, na kateri je poleg ponudbe pijače zagotovo 
tudi kakšno sladko presenečenje. Obiščite nas 
in se prepričajte.

KRANJSKE KULINARIČNE ZGODBE

Sledite nam na 
@visitkranj

in ne pozabite svojih 
fotografij, ki ste jih posneli 

v Kranju in njegovi 
okolici označiti z značko 

#visitkranj! 
www.visitkranj.si

instagram
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Občinske novice

Kranjske novice, petek, 21. decembra 2018

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

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Maša Likosar, Mateja Rant,  
Neža Rozman, Vilma Stanovnik, Simon Šubic, 

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, GSM: 041/704 857 
janez.cimzar@g-glas.si
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Kranj – "Živijo, se že pozna-
va?" je Krančkov pozdrav, ki 
nagovarja mlade in mlade 
po srcu z zadnje strani škat-
le nove namizne igre. V njej 
je zbranih kar nekaj vsebin, 
na katere Kranjčani in Kra-
njčanke nikakor ne smemo 
pozabiti. Dotikajo se tako 
varovanja okolja kot tudi 
raziskovanja skritih kotič-
kov Kranja ter tudi tistih 
vsebin, s katerimi Kranček 
predstavlja, kaj novega se je 
naučil od zemeljskih otrok 
in odraslih. Namreč, kot 
pravi sam, rad raziskuje 
mesto in spoznava nove pri-
jatelje. Od njih se vedno kaj 
novega nauči in je tudi sicer 
odprte glave za novosti. 
Posebnost letošnje obeležit-
ve praznika naše mestne 
občine je zagotovo tudi dru-
žinska didaktična namizna 
igra Kranček in moje mesto, 
namenjena tako otrokom 
kot odraslim, ki v spoznava-
nje Kranja in zanimivosti, ki 
jih Kranj ponuja, vabi celot-
no družino. Gre za kombi-
nacijo igranja vsem znanih 
iger človek ne jezi se in acti-

vity. Skupaj z javnimi zavodi 
jo je izdala mestna uprava 
za Kranjčane in Kranjčanke 
ter vse, ki jih zanima slikovi-
tost Kranja in okolice.

Ob prižigu luči je župan 
skupaj s škratom Krančkom 
z novo igro obdaril prvih 
sedemdeset družin. Z igro 
bodo v decembru obdarjeni 

tudi kranjski prvošolci, vsi 
drugi pa boste lahko sodelo-
vali v nagradnih igrah (tudi 
na družbenih omrežjih) 
tako mestne uprave kot jav-
nih zavodov. Menda ni skri-
vnost, da bo z nekaj izvodi 
igre, ki zagotovo predstavlja 
novost in je edinstvena (tudi 
med slovenskimi občinami), 
obdaroval eden izmed 
decembrskih dobrih mož, 
ko bo obiskal Kranj. 
Namizne igre Kranček in 
moje mesto bo mogoče kupi-
ti v prostorih Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj, vsi 
ostali zavodi pa jo bodo upo-
rabili za lastno promocijo ter 
promocijo mesta in mestne 
občine, mestna uprava pa 
kot protokolarno darilo župa-
na ob obisku otrok. 
Praznovanja, kot pravijo v 
mestni upravi, so zagotovo 
priložnosti, da si vzamemo 
čas eden za drugega. Če to 
lahko počnemo ob igri, ki 
nas spodbuja in je polna 
pozitivnih vsebin, je lahko 
čas, ki ga namenimo eden 
drugemu, še toliko bolj 
izpolnjen. 

Kranček ima namizno 
didaktično igro
Od tega meseca naprej se je moč zabavati tudi z družinsko didaktično namizno igro Kranček in moje 
mesto, ki je namenjena tako otrokom kot odraslim.

Škrat Kranček z novo igro

Kranj – Glede na prihajajoče 
zimske razmere ter v skrbi 
za varnost občank in obča-
nov se je Mestna občina 
Kranj skupaj s Komunalo 
Kranj tudi letos odločila, da 
vsakemu gospodinjstvu v 
občini omogoči brezplačen 
prevzem soli za posipanje. 

Zmernost pri soljenju
Krajani lahko sol prevzame-
jo v Zbirnem centru Zarica, 

in sicer vse do 15. marca 
2019. Brezplačna količina 
soli za posipanje velja le za 
posamezno gospodinjstvo 
in ne za posameznega člana 
gospodinjstva. V želji, da 
preprečimo čim več neprije-
tnosti z zdrsi na poledenelih 
površinah in se pripravimo 
na hladni val, lahko uporab-
niki storitev Komunale 
Kranj še pred zimskimi raz-
merami prevzamejo sol. 

Nasvet Mestne občine Kranj 
in Komunale Kranj: Prosi-
mo za zmernost, ne pretira-
vate s soljenjem cestišč, saj 
to predstavlja veliko obre-
menitev za okolje.

Prevzem soli
Sol za posipanje je na voljo v 
Zbirnem centru Zarica na 
naslovu Savska loka 33, 
Kranj. Prevzem soli je 
mogoč vsak dan med pone-

deljkom in petkom med 7. 
in 15. uro. Vsak prevzemnik 
mora s seboj prinesti svojo 
embalažo (vreča, vedro). 
Pred prevzemom soli se pre-
vzemnik izkaže z osebnim 
dokumentom in zadnjim 
računom/položnico za 
komunalne storitve. Sol je 
mogoče prevzeti enkrat na 
leto, in sicer v času trajanja 
zimske službe, tj. do 15. 
marca 2019.

Kranjska gospodinjstva 
brezplačno do soli za posipanje 

Kranj – Ker je mestna uprava 
že v času sprejemanja odloči-
tve o finančni podpori Služ-
be Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko 
izvedla javna naročila za 
kolesarske povezave, bo lah-
ko prva dela za ureditev naj-
večjega sklopa kolesarske 
infrastrukture v Kranju zače-
la že v začetku novega leta. 
Skupna višina sredstev, 

namenjenih za izvedbo pro-
jekta, znaša 2,19 milijona 
evrov, od tega bo Evropski 
sklad za regionalni razvoj 
prispeval 1,07 milijona evrov, 
Republika Slovenija pa dob-
rih 268 tisoč evrov. 
S projektom Kolesarske 
povezave v Kranju 1–6 želi 
občina pospešiti prehod 
mesta iz tradicionalnih 
motoriziranih prometnih 

oblik mobilnosti v trajnostno 
mobilnost, zagotoviti pogoje, 
da bo lahko večina prebival-
cev opravila velik del kratkih 
poti s kolesom, do leta 2023 
pa tudi vzpostaviti manjkajo-
če kolesarske povezave v 
kolesarskem omrežju mesta 
in v navezavi z omrežjem 
sosednjih občin. 
Projekt, ki je uvrščen v Traj-
nostno urbano strategijo 

Mestne občine Kranj 2030, 
se bo izvajal s pomočjo meha-
nizma Celostnih teritorialnih 
naložb (CTN) in predstavlja 
nove kolesarske poti v skupni 
dolžini 8,837 kilometra sku-
paj s pripadajočo opremo, 
spremljajočo infrastrukturo 
za pešce in komunalno infra-
strukturo, soseska Planina pa 
bo bogatejša še za Center 
trajnostne mobilnosti. 

Nove kolesarske povezave
Kot vse kaže, bodo lahko prva dela za ureditev največjega sklopa kolesarske infrastrukture v Kranju 
začeli izvajati že v začetku novega leta.

Kranj – Tako kot je zapisano 
v Odloku o pravilih cestnega 
prometa v Mestni občini 
Kranj, se letna mestna dovo-
lilnica za vstop v stari Kranj 
in dovolilnica za dostavo izda 
za tekoče koledarsko leto in 
velja do konca januarja pri-
hodnjega leta. Za izdajo 
dovolilnice mora upraviče-
nec izpolnjevati pogoje iz 
odloka. Če so se kakšni pogo-
ji glede na izdano odločbo 
spremenili (kraj bivanja, 
registrska številka …), je tre-
ba vlogi priložiti ustrezna 
dokazila. Stanovalci z začas-
nim prebivališčem pridobijo 
dovolilnico za čas veljavnosti 
potrdila o začasnem prebiva-
lišču na območju cone 1. 

Svojo dovolilnico lahko 
podaljšate oziroma zamen-
jate najkasneje do 31. janu-
arja 2019 tako, da vlogo sku-
paj s potrdilom o plačilu 
oddate: na spletni strani 
dovolilnice.kranj.si, po elek-
tronski pošti  info@ 
dovolilnice.kranj.si ali oseb-
no v sprejemni pisarni Mes-
tne občine Kranj v času ura-
dnih ur (v ponedeljek, torek 
in četrtek od 8.00 do 14.30, 
v sredo od 8.00 do 16.30 ter 
v petek od 8.00 do 12.30). Iz 
Mestne uprave Kranj vam 
bodo po prejemu popolne 
vloge novo dovolilnico (mes-
tno kartico ali za dostavo) 
poslali po pošti na naslov, 
naveden v vlogi.

Čas je za zamenjavo 
mestnih dovolilnic

Kranj – Kranjska občina se lahko pohvali s prvo točko "pos-
toj in odpelji" (Kiss & Ride) pri mestnem središču. Za obi-
skovalce brez osebnega avtomobila, predvsem pa za otroke 
in mladostnike, ki obiskujejo Glasbeno šolo Kranj, so v 
Mestni upravi uredili točko "postoj in odpelji". To pomeni, 
da bodo vozniki osebnih avtomobilov svoje vozilo ustavili 
na točno določenem mestu ter počakali, da sovoznik oziro-
ma sopotnik varno izstopi iz vozila ter stopi na območje za 
pešce. Prvi tovrstni sistem je urejen pri podaljšanem avto-
busnem postajališču Huje pri Čebelici.

Postoj in odpelji v Kranju

Oznaka točke "postoj in odpelji"
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Vilma Stanovnik

Župan ste postali prvo de-
cembrsko nedeljo. Kdaj ste 
si prvič ogledali svojo novo 
pisarno in se seznanili z naj-
tesnejšimi sodelavci?
"Za župana sem bil res izvo-
ljen 2. decembra, na predve-
čer občinskega praznika 
Mestne občine Kranj. Še en-
krat iskrena hvala vsem ob-
čankam in občanom, ker so 
odšli na volitve in glasovali 
zame. Zelo sem vesel, da so 
mi namenili tako velik delež 
svojih glasov. Iskrena hvala 
tudi vsem posameznikom 
in strankam, ki so me pod-
pirali na poti do sem. Oblju-
bljam, da se bom boril za 
oživitev tretje največje me-
stne občine v Sloveniji. Tik 
pred izidom Kranjskih no-
vic sem uradno nastopil 
mandat in bil kot župan pr-
vič v novi pisarni. Čas do 
konca letošnjega leta name-
ravam izkoristiti za podrob-
nejšo seznanitev s sodelavci 
in organizacijo mestne 
uprave."

Že ob izvolitvi ste omenili, 
da Kranj kot tretja največja 
slovenska občina potrebuje 
vsaj tri podžupane. Ste jih 
že izbrali in kakšno delo jim 
boste zaupali?
"Izbral sem prvega podžu-
pana, to je mestni svetnik 
Janez Černe iz Socialnih de-
mokratov."

Kdaj in kakšne spremembe 
se obetajo v občinski upravi? 
"Ker se v sistem javne upra-
ve podajam na novo, se bom 
najprej dodobra seznanil s 
celotno strukturo občinske 
uprave, delovnimi procesi in 
zaposlenimi. Zato je o kakr-
šnih koli konkretnih spre-
membah znotraj občinske 
uprave preuranjeno govori-
ti. Zagotavljam pa, da bodo 
morebitne spremembe do-
bro premišljene in v javnem 
interesu, v korist celotne 
mestne občine kot tudi vseh 
zaposlenih na občinski 
upravi."

Ali ste se s svetniki oziroma 
predstavniki svetniških sku-
pin že pogovarjali o koaliciji?
"Pogovori o koaliciji pote-
kajo. Treba se je zelo po-
drobno pogovoriti z vsemi, 
kako lahko skupaj naredi-
mo največ za Kranj. Naklo-
njen sem sodelovanju z vse-
mi, ki so pripravljeni pod-
preti moje ključne pro-
gramske točke."

Ta teden ste na konstitutivni 
seji tudi uradno postali žu-
pan. Kakšnega dela se boste 
najprej lotili?
"Kot sem omenil, se bom 
najprej podrobneje spoznal 
z delovanjem občinske 
uprave in zaposlenimi. Kar 
se tiče mojih predvolilnih 

programskih točk, pa bodo 
med prvimi nalogami, ki se 
jih bom lotil, ureditev pro-
metne infrastrukture ter av-
tobusne postaje, zagotovitev 
več cenovno dostopnih sta-
novanj z oblikovanjem 
Kranjskega stanovanjskega 
sklada in vzpostavitev kvali-
tetnih delovnih mest. Zaradi 
staranja občanov in pomanj-
kanja kapacitet v domu za 
ostarele bomo do vzpostavi-
tve nove enote doma za osta-
rele prioritetno poskrbeli 
tudi za starejše občane z 
dnevnimi in medgeneracij-
skimi centri, oskrbovalno 
bolnišnico in urejeno nego 
na domu. Vedeti je treba, da 
tega ni mogoče izpeljati čez 
noč. Verjamem pa, da bo v 
dveh letih na omenjenih po-
dročjih narejen velik napre-
dek, ki ga bodo občani moč-
no občutili."

Veliko slabe volje je v Kra-
nju v zadnjih tednih zaradi 
gradnje obvoznice čez Sa-
vski otok, ki bo predvidoma 
trajala do marca. Mislite, da 
so izčrpane vse možnosti, 
da bi se gradnja zaključila 
hitreje?

"Zaradi kritičnih prometnih 
točk tudi na drugih lokaci-
jah je prometna situacija v 
Kranju trenutno res pereč 
problem. Močno obžalujem, 
da je popolna zapora mostu 
ekonomsko zelo prizadela 
vse trgovce in gostince na 
Savskem otoku. Od nastopa 
mojega županskega manda-
ta do marca drugo leto, ko 
naj bi bila obnova mostu 
končana, bodo pretekli do-
bri trije meseci. V tem obdo-
bju bom aktivno opozarjal 
izvajalce, da pospešijo pre-
novo, saj se po mojih infor-
macijah ne odvija optimalno 
oziroma bi se lahko hitreje. 
Po svojih močeh se bom za-
vzemal za to, da se dela 
opravijo čim hitreje. Zagoto-
vil bom tudi, da v obdobju 
mojega vodenja občine ne 
bo prihajalo do podobnih si-
tuacij, zato se bo prihodnje 
leto občina že vnaprej dobro 
pripravila na načrtovano ob-
novo Delavskega mostu, za-
pore pa bodo le delne. Kot 
župan sem odprt tudi za vse 
predloge oškodovanih trgov-
cev in gostincev, kako bi jim 
občina v nastali situaciji lah-
ko pomagala. Proučili bomo 

tudi možnost, da bi pod 
ugodnimi pogoji za določen 
čas svojo dejavnost preselili 
v eno od praznih občinskih 
stavb v starem Kranju. S 
tem bi delno realizirali tudi 
cilje iz mojega programa o 
oživitvi starega Kranja."

Tudi gradnji novega krožišča 
v Bitnjah in krožišča na 
Primskovem se obetata že 
več mesecev. Imate morda 
sveže informacije o tem, kdaj 
naj bi se vendarle začeli?
"Gradnjo krožišč na Prim-
skovem in v Bitnjah je mini-
strica za infrastrukturo mag. 
Alenka Bratušek javno napo-
vedala že novembra. Pojasni-
la je, da je začetek del načrto-
van v začetku prihodnjega 
leta. Po razširitvi krožišča 
Primskovo je predvidena 
tudi izgradnja štiripasovnice 
do Šenčurja, kjer bo urejena 
tudi varna kolesarska in peš 
pot. Kot sem napovedal v 
svojem volilnem programu, 
pa si bom zaradi razbreme-
nitve prometa prioritetno 
prizadeval tudi za vzpostavi-
tev novega izhoda z avtoceste 
Kranj sever ob hitri cesti 
Predvor–Kranj–Škofja Loka."

Zaključuje se gradnja telo-
vadnice v Stražišču. Bodo po 
novem letu šolarji in drugi 
že telovadili v novi telova-
dnici?
"Dobro leto po podpisu po-
godbe o javno-zasebnem par-
tnerstvu za novo telovadnico 
pri Osnovni šoli Stražišče je 
gradnja objekta končana. 
Pouk v njej naj bi stekel po 
pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja čez nekaj tednov."

Danes je v Stražišču napove-
dan zbor krajanov zaradi na-
črtovane gradnje kanalizaci-
je in okoljske problematike 
v Lazah. Kako se boste lotili 
tega problema?
"Industrijsko cono Laze bi 
bilo treba dolgoročno posto-

pno zapreti, ekološko sanira-
ti in s parkovno površino vr-
niti nazaj naravi. Poslovnim 
subjektom pa bi bilo za izva-
janje dejavnosti treba ponu-
diti alternativno lokacijo. V 
Lazah je treba tudi takoj reši-
ti problem kanalizacije. Do 
izgradnje ustrezne kanaliza-
cijske infrastrukture je tre-
nutno najprimernejši ukrep 
postavitev male čistilne na-
prave. Pri reševanju je po-
membno vključevanje vseh 
deležnikov."

Decembra središče starega 
Kranja zaživi s številnimi 
dogodki. Imate že načrt, kaj 
je moč še storiti, da bi bilo 
mesto živahnejše vse leto?
"Rešitev za to problematiko 
smo začrtali že v našem 
predvolilnem programu, ki 
ga bomo začeli uresničevati 
v najkrajšem možnem 
času. V stari Kranj bomo vr-
nili del izobraževalnih usta-
nov in občinskih upravnih 
funkcij. Z ustanovitvijo 
Kranjskega stanovanjskega 
sklada bomo poiskali reši-
tev za prazne in propadajo-
če hiše. Uredili bomo kom-
pleks od tržnice do pošte, 

pripeljali trgovce v mesto in 
pripravili privlačno ponud-
bo za obiskovalce. V Globus 
bomo umestili dodatne kul-
turno-ustvarjalne vsebine. 
Na mestu stare tovarne 
Sava bo kompleks Mestna 
vrata z garažno hišo, kon-
certno-kongresno dvorano, 
trgovinami in bloki. Uredili 
bomo tudi kanjon Kokre z 
mestno plažo."

S kom in kje se boste poslo-
vili od leta 2018?
"Prosti čas v prazničnem ob-
dobju – kolikor mi ga bo 
ostalo – bom preživel v dru-
žinskem krogu. Skušal si 
bom vzeti tudi čas za prijate-
lje, ki sem jih v času volilne 
kampanje zaradi številnih 

obveznosti nekoliko zapo-
stavljal. Rad bi se jim oddol-
žil in se jim zahvalil za vso 
podporo ter vzpodudne be-
sede. Posebno pa si želim, 
da bi zadnje trenutke leta 
2018 preživel v starem me-
stnem jedru Kranja ter sku-
paj z občankami in občani 
odšteval zadnje sekunde do 
novega leta."

Kaj bi Kranjčankam in 
Kranj čanom zaželeli v no-
vem letu?
"Spoštovane občanke, cenje-
ni občani! V prihajajočem 
letu bodo trenutki, ko bomo 
srečni. In ure, ko bomo ve-
seli. Pa tudi dnevi, ki jih 
bomo morali enostavno pre-
živeti. Zaradi takšnih dni je 
še posebno pomembno, da 
ne pozabimo eden na druge-
ga, da se med seboj podpira-
mo, si pomagamo in zaupa-
mo. Vsem skupaj želim veli-
ko zdravja, sreče, miru, ra-
zumevanja in da bi vedno 
verjeli v dobro. Predvsem 
pa, da ne bi pozabili, da če-
prav smo vsak po svoje en-
kratni in drugačni, skupaj 
zmoremo več. Kranj zmore 
več! Srečno 2019!"

Občani bodo občutili napredek
Novi kranjski župan Matjaž Rakovec je ta teden uradno nastopil mandat. Čeprav pravi, da vseh načrtovanih sprememb ne bo mogel uresničiti čez noč, 
pa je prepričan, da bo že v dveh letih v Kranju marsikje narejen velik napredek. 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec / Foto: Tina Dokl

Novi župan Mestne občine Kranj, 54-letni 
Matjaž Rakovec iz Bobovka pri Kranju, je po 
izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. 
Javnosti je znan predvsem po bogatih izkušnjah 
iz sveta športa in gospodarstva. V prvi 
jugoslovanski ligi je igral vaterpolo pod okriljem 
Triglava. Kasneje je bil pet let predsednik 
Vaterpolske zveze Slovenije in je člansko 
reprezentanco popeljal na evropsko prvenstvo. 
Nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice 
Triglav, dvakratni naj finančnik leta in aktualni 
predsednik Hokejske zveze Slovenije verjame, 
da je treba Kranju vrniti sloves močnega, 
znanega, uglednega regionalnega središča 
uspešnih podjetij, izjemnih kulturnikov, znanih 
športnikov in predvsem zadovoljnih občanov. 
Matjaž je oče in mož, ki kljub številnim 
uspehom ter prepoznavnosti ostaja preprost in 
odprt do vsakogar.
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Kranj – V sodelovnem oziro-
ma coworking prostoru, v 
Kovačnici v Kranju se je z 
namenom izboljšanja in 
nadgradnje platforme Smart 
City, ob soorganizaciji Mest-
ne občine Kranj, CorpoHu-
ba in SRIP IKT Horizontal-
ne mreže, odvil dogodek 
Kranj Smart City Innovation 
Day, ki je postregel z obilico 
inovativnih idej sodelujočih 
ekip. 
Uvodoma je Matej Golob iz 
podjetja CorpoHub razložil 
osnovne koncepte razvijanja 
idej, katerih področij in pos-
topkov v tem procesu ne gre 
izpustiti, in kako od ideje 
preiti h konkretnemu načr-
tu. Nagovor je imel tudi 
motivacijsko vlogo, saj jih je 
na podlagi večletnih izkušenj 
svetovanja startup ekipam in 

ekipam v večjih korporacijah 
spodbudil, naj jih potencial-
ne prepreke ne odvrnejo od 
dokončanja najboljše možne 
verzije svojega predloga za 
mesto Kranj, predvsem pa 
naj vse predpostavke sprotno 
preverjajo s potencialnimi 
končnimi uporabniki. Da bi 
sodelujoči to prizadevnost in 
izboljšave spoznali v praksi 
še pred skupinskim delom, 
je sledila povezovalna sku-
pinska aktivnost, imenovana 
Agile Ball Point game. 
Zatem so udeleženci pred-
stavili osnutke svojih idej, k 
soustvarjanju povabili prisot-
ne in ekipe so začele delati. 
Skupine so pripravile demo 
predstavitve in ob koncu 
dogodka zaključne poudar-
ke, kar je dalo tri zmagoval-
ne ekipe. Žirijo, ki je pozor-

no poslušala vse ekipe, so 
sestavljali predstavniki Mes-
tne občine Kranj, IKT Hori-
zontalne mreže v sklopu 
Gospodarske zbornice Slo-
venije, Direktorata za infor-
macijsko družbo na Ministr-
stvu za javno upravo ter 
BSC oziroma Kovačnice 
Kranj. Ideja Kr’Prost, ki 
vključuje enostaven in celo-
vit pregled nad vsemi zmo-
gljivostmi mestne infrastru-
kture, ki so na voljo za 
najem, prek učinkovite plat-
forme za rezervacije, je bila 
označena za najbolj prodor-
no (disruptivno) glede na 
uporabo novih tehnologij, 
za najbolj perspektivno pa 
ideja AMZS integrator 
mobilnosti, ki omogoča 
organizacijo in potrjevanje 
prevoza od vrat do vrat brez 

odvečnega osebnega dogo-
varjanja in gotovinskih pla-
čil. Žirija je kot najhitreje 
izvedljivo izbrala idejo SRC 
DoZdravnika.si za hitro in 
enostavno spletno naročan-
je na zdravnika brez čakan-
ja, ki tudi medicinskim ses-
tram olajša delo – s prihaja-
jočimi nadgradnjami, ki si 
jih želijo uporabniki in 
zdravstveni delavci. 
Vse ekipe so bile poleg turi-
stično obarvane nagrade 
Mestne občine Kranj nagra-
jene s praktičnimi nagrada-
mi CorpoHuba, delavnica-
mi, ki bodo ekipam med 
drugim v pomoč pri uvajan-
ju idej v prakso. Dogodek so 
udeleženci zaključili polni 
optimizma za Kranj in slož-
ni, da se bodo še srečali na 
tovrstnih dogodkih.

Za razvoj pametnega mesta 
V kranjski Kovačnici se vedno kaj dogaja, še posebno zanimiv pa je bil tako imenovani Smart City 
Innovation Day, ki je postregel z obilico inovativnih idej sodelujočih ekip.

Kranj – V Športnem parku 
Zarica so bila v decembru že 
izvedena pripravljalna in 
rušitvena dela. Vsa gradbe-
na dela na tem športnem 
objektu, ki je po mnenju 
športnikov – ti ga uporablja-
jo zadnjih 32 let, od leta 
1986 – res prepotreben 
obnove, bodo potekala po 
optimističnih načrtih do sre-
dine aprila 2019, vsekakor 
pa bodo zaključena še pred 
novo športno sezono. Ure-
jen športni objekt ob šport-
nih igriščih je namreč bis-
tvenega pomena za razvoj 
Športnega parka Zarica.
Prav urejen športni objekt 
bo lahko prispeval k razvito-
sti športa v kranjski občini, 
k še boljši obiskanosti špor-
tnega parka, zagotovo bo 
povečal obisk mladih, prav 
tako pa bo investicija prispe-
vala tudi k lepši podobi kra-
ja, so prepričani v mestni 
upravi, ki je ob koncu leta 
2017 začela z izdelavo pro-

jektne dokumentacije. Ta 
omogoča faznost izvedbe. 
Tako bo v prvi fazi obnov-
ljen in dozidan obstoječi pri-
tlični del objekta, druga faza 
pa dopušča tudi morebitno 
nadzidavo nadstropja oz. 
mansarde objekta, ki pa za 
zdaj še ni načrtovana. Kot 
pojasnjujejo na občini, želi-
jo najprej rešiti prostorsko 
stisko, obnoviti trenutno 
zelo zastarele in dotrajane 
prostore v pritličju ter zado-
stiti ustreznim sanitarno-hi-
gienskim pogojem in zago-
toviti dodatne sanitarije 
(tudi za gledalce). 
Projekt za obnovo in dozida-
vo objekta v Športnem par-
ku Zarica je bil tudi že pri-
javljen na javni razpis Fun-
dacije za šport za sofinanci-
ranje gradnje športnih obje-
ktov in površin za šport v 
naravi v letih 2019, 2020 in 
2021, a odločitve fundacije o 
sofinanciranju mestna upra-
va še ni prejela. 

Prenova objekta v 
Športnem parku Zarica

Golnik – Projekt urejanja varnejše poti v šolo je tudi zaradi 
visoke investicijske vrednosti razdeljen v več delov. Gre za 
državno cesto in MO Kranj je že v jesenskem času zaključi-
la kar dva odseka (prvi in zadnji), vmesni odsek pa je načr-
tovan za pomlad drugo leto. Dobra novica prihaja tudi od 
države, saj naj bi sofinancirala gradnjo tega vmesnega odse-
ka, ki je finančno zagotovo največji zalogaj. Letos načrtova-
na dva odseka v projektu ureditve varnejše poti v šolo na 
državni cesti Goriče–Golnik sta zaključena, brežine potoka 
in bankine na odseku iz smeri Gorič so urejene, čez potok 
je urejen most z varovalno ograjo, oba letos urejena odseka 
sta že tudi osvetljena. Mestna uprava in pristojne državne 
institucije so tudi že začele pripravljati javno naročilo za 
izvedbo vmesnega odseka, ki bo povezal oba že izvedena 
dela pločnika, ki jih je MO Kranj izvedla letos.

Prvi del pločnika Golnik–Goriče dokončan

Prvi del pločnika Golnik–Goriče je dokončan.

Kranj – Mestna uprava je skupaj s KS Bratov Smuk v pred-
novoletnem času razveselila tamkajšnje otroke. Tri njihova 
igrišča so dopolnili z gugalnicami, imenovanimi gnezda. 
Gre za urbana igrala za manjše otroke, stare od enega do 
šest let. Sestavni del igral so trdna konstrukcija, debela varo-
valna vrv in polnjena notranjost, ki zagotavljajo varnost med 
igro. Igrala dopolnjuje tudi varovalna podlaga, kljub temu 
pa mestna uprava pri uporabi vseh igral svetuje prisotnost 
odrasle osebe, predvsem pa izdatno previdnost.

Tri nova gnezda v KS Bratov Smuk

Igrišča so dopolnili z gugalnicami, imenovanimi gnezda.

Kranj – Mestna uprava Kranj tudi v zimskem času nadaljuje 
vse projekte, ki pospešujejo obisk mestnega jedra v Kranju. 
Ta mesec tako obiskovalci za nakup nad dvajset evrov vsak 
ponedeljek prejmete strgalo čiščenje snega oziroma zalede-
nelih stekel na osebnem vozilu. V akcijo so vključene vse trgo-
vine v starem Kranju. Strgalo lahko z računom, ki dokazuje 
nakup nad dvajset evrov v mestnem središču, prevzamete v 
Kranjski hiši. Podrobno so vsi projekti in akcije opisani na 
spletnem portalu www.nakupujemvmestu.si, kjer so na voljo 
tudi fotografije z dogodkov. 

Nove ugodnosti za nakupovanje v mestu 
Kranj – Zavod za šport Kranj in MO Kranj objavljata razpis 
za športna priznanja za leto 2018. Predloge za prejemnike 
priznanj je treba oddati do 15. januarja 2019. Športnika, eki-
po ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. 
Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisnim kriterijem in 
da ima predlagani stalno bivališče v Kranju ali pa nastopa za 
kranjski klub oz. društvo. Razpis in pravilnik sta dosegljiva 
na spletni strani Zavoda za šport Kranj (www.zsport-kranj.
si) in na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si) 
pod rubriko Javni razpisi in naročila.

Razpis za športna priznanja

Vilma Stanovnik

Kranj – S priložnostnim pro-
gramom so minuli torek na 
Sejmišču 4 v Kranju zabele-
žili deseto obletnico delova-
nja Zavetišča za brezdomce 
Kranj. Hkrati mineva tudi 
deset let od selitve progra-
mov razdelilnice hrane, 
Centra za pomoč, terapijo, 
socialno rehabilitacijo in 
reintegracijo zasvojenih ter 
stanovanjske skupine Kata-
pult v prostore na Sejmišču. 
"Pred desetimi leti je padla 
odločitev, da hiši, ki je bila 
potrebna obnove, damo nov 
program. V Kranju in na 
Gorenjskem takrat ni bilo 
zavetišča za brezdomce, zato 
smo se odločili, da del tega 
objekta namenimo brezdom-
cem, del pa Centru za odvis-
nost. Oba programa sedaj 
tukaj uspešno delujeta in 
mislim, da imamo enega naj-
lepših zavetišč za brezdomce, 
prav tako pa tudi zelo dobro 
vodstvo, ki skrbi za dom. Pre-
pričana sem, da bo tako tudi 
naprej," je povedala vodja 
Urada za družbene dejavno-
sti Nada Bogataj Kržan, zbra-
ne pa je pozdravila tudi v. d. 

direktorice Centra za social-
no delo Gorenjske Urška 
Repar Justin in poudarila, da 
je ponosna, da so se pogum-
no lotili različnih programov, 
ki jih izvajajo na Sejmišču 4, 
tudi za prihodnost pa imajo 
še precej idej.
"Pred desetimi leti smo v 
naše zavetišče nastanili prve 
štiri uporabnike, trenutno 
jih je med dvajset in dvain-
dvajset. Kapaciteta zavetišča 
je 24 ležišč, največ uporab-

nikov pa je bilo na vrhuncu 
krize, ko jih je bilo kar 31. 
Takrat smo uporabili vsa 
pomožna ležišča in tudi 
dnevno sobo. V vseh desetih 
letih se je zvrstilo okoli 150 
uporabnikov. Nekateri so 
bili tukaj nekaj dni, drugi pa 
več let," je povedal pomoč-
nik direktorice Marjan Pod-
bevšek ter poudaril, da so 
težave uporabnikov navadno 
kompleksne. Tako se težko 
spet postavijo na noge in si 

uredijo streho nad glavo. Pri 
vsem tem jim pomagajo v 
zavetišču, ki ga vodi Romina 
Purič, v hiši pa izvajajo tudi 
programe za odvisnike, dne-
vno razdelijo okoli devetde-
set toplih obrokov, pomoč s 
hrano pa zagotavljajo tudi s 
tako imenovanim progra-
mom Viški hrane, saj na 
Vodopivčevi ulici delijo 
donirano hrano iz trgovskih 
centrov za okoli petdeset 
družin.

Deset let zavetišča
Ta mesec mineva deset let, odkar v Kranju deluje zavetišče za brezdomce, v tem času pa je toplo 
posteljo in prijazno besedo našlo sto petdeset pomoči potrebnih brezdomcev.

Ob obletnici so na Sejmišču 4 minuli torek upihnili deset svečk. / Foto: Tina Dokl
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Kranj, Banjaluka – Tako so 
v minulih tednih učenci 
osnovnih šol Predoslje, Ma-
tije Čopa, Jakoba Aljaža in 
Franceta Prešerna obiskali 
slovenske vrstnike, ki obi-
skujejo slovensko šolo v Ba-
njaluki, pod vodstvom slo-
venske učiteljice Barbare 
Hain. 
Povezava poteka prek Dru-
štva Slovencev Triglav iz Ba-
njaluke. Učenci so bili ob 
obisku Banjaluke namešče-
ni pri vrstnikih in so en dan 
sodelovali pri pouku sloven-

ščine. Preostali čas so pora-
bili za spoznavanje življenja 
vrstnikov in utripa pobrate-
nega mesta. Posebej jim bo 
ostala v spominu nedeljska 
15-urna vožnja zaradi zasto-
jev na meji med Bosno in 
Hercegovino. 
Delegacija iz istih šol se je na 
povabilo Društva Slovencev 
Triglav udeležila tudi tradici-
onalnega martinovanja, ki so 
ga pripravili člani društva, 
prisotnost pa izkoristili za po-
govore s pobratenimi šolami 
v Banjaluki in Slatini. Poseb-

no dobro sodelujeta šoli Pre-
doslje in Holandija iz Slatine 
ter OŠ Franceta Prešerna z 
OŠ Ivo Andrić v Banjaluki. 
Na povabilo slednje je delega-
cija 12 učencev in štirih stro-
kovnih delavcev OŠ Franceta 
Prešerna obiskala Banjaluko 
in se od 5. do 7. decembra 
udeležila prireditev ob šest-
desetletnici OŠ Ivo Andrić. 
Sprejel jih je tudi župan Ba-
njaluke Igor Radojčić. Jubilej 
so praznovali v Narodnem 
gledališču ob udeležbi vidnih 
osebnosti iz družbenega ži-

vljenja Banjaluke. Veliko jih 
je bilo učencev šole, med nji-
mi tudi sedanji banjaluški 
župan. Učenci iz Slovenije so 
z vrstniki spoznavali razlike 
in podobnosti med njimi. 
Spoznali so način življenja v 
družinah in delo v šoli. Stro-
kovni delavci pa so imeli mo-
žnost obiskati šolo in z učite-
lji izmenjati dobre prakse ter 
se pogovoriti o nalogah, s ka-
terimi bodo obogatili pouk 
na šolah v obeh občinah. 
Predvsem z izmenjavo izku-
šenj in praks s sodelovanjem 
v projektih po spletu ali z 
medsebojnimi obiski. 
Na poti v Banjaluko so obi-
skali tudi spominsko obmo-
čje koncentracijskega tabori-
šča Jasenovac. Šola slovi kot 
ena najuspešnejših šol, tudi 
prireditve, ki so jih pripravi-
li, so bile izvedene na visoki 
ravni. Ob tem je potekal tudi 
rokometni turnir, na kate-
rem je sodelovala ekipa sed-
mošolcev in osmošolcev, ki 
je bila zaradi napačnih po-
gojev, ki so jih prejeli, leto 
dni mlajša in je nastopila v 
težji konkurenci. Kljub 
temu so bili dostojni na-
sprotniki in so se srčno bori-
li na tujem terenu. Sloven-
ski tekmovalci so pustili 
zelo dober vtis in prejeli po-
hvale tujih trenerjev. 

Živahno v pobrateni 
Banjaluki
Novembra in decembra je potekala živahna mednarodna izmenjava učencev in strokovnih delavcev 
med pobratenima mestoma Banjaluka in Kranj.

Kranjska rokometna ekipa v Banjaluki

Kranj – Mestna uprava je v 
jesenskem času zaključila 
projekt Urbana oprema za 
kolesarje, ki ga sofinancirata 
Evropska unija, in sicer Ko-
hezijski sklad, in Republika 
Slovenija. V Kranju so posta-
vljene kolesarnice na osmih 
lokacijah: pri Zdravstvenem 
domu, Avtobusni postaji, na 
pokopališču, pri Športni dvo-
rani Planina, osnovnih šolah 
Staneta Žagarja, Franceta 

Prešerna in Podružnični šoli 
Kokrica ter pri Gimnaziji 
Franceta Prešerna. 
Na vseh teh lokacijah so po-
stavljeni osvetljeni nadstre-
ški in stojala za kolesa, kole-
sarji pa bodo veseli tudi ste-
brička za popravilo koles. 
Vsi, ki že uporabljajo elek-
trična kolesa, pa bodo svoje 
električne konjičke pod nad-
strešnicami lahko odslej 
tudi napolnili. 

Kar osem novih kolesarnic
Poleg novih kolesarnic so postavljeni tudi nadstreški in stojala za kolesa ter stebrički za popravilo koles.

Kolesarnica pri pokopališču v Kranju
Stebriček za popravilo koles ob kolesarnici pri Avtobusni 
postaji Kranj

Igor Kavčič

Stražišče – V prvem tednu 
decembra v Stražišču že tra-
dicionalno pripravljajo Stra-
žiški kulturni teden, na kate-
rem se zvrstijo različni glas-
beni, plesni, gledališki in 
drugi dogodki. Lani so v 
Stražišču obrnili trideseti 
list, letos pa so z zanimivimi 
kulturnimi prireditvami po-
pisali že 31. Šmartinski dom 
je Strašane v svoja nedrja va-
bil med 3. in 8. decembrom. 
Z domačimi ustvarjalci je bil 
obarvan že uvodni dan Stra-
žiškega kulturnega tedna. 
Nastopil je odličen pevski 
Kvartet za zadet (Mateja 
Grašič, Ana Benedik, Mitja 
Rozman, odsotnega Tilna 
Lotriča pa je zamenjal Lovro 
Krišelj), odlomek iz Cankar-
jevega Kurenta je pripravil 
igralec Jože Vunšek, Erazem 
Žgajnar pa se je ob klavirski 
spremljavi Katje Frelih Do-
brovoljc igral na kljunasto 
flavto. Nastopil je še harmo-
nikar Janez Kalan, na ogled 
pa je bila tudi slikarska raz-
stava Celjski grofje avtorja 

Jožeta Barachinija. Nasle-
dnji dan je bil posvečen gle-
dališču, predstavo Ptički 
brez gnezda Frana Milčin-
skega pa je v priredbi in reži-
ji Andreja Šubica izvedla po 
34 letih obnovljena ekipa 
KD Dr. Ivan Tavčar iz Po-
ljan.
Seveda je bil 5. december 
posvečen Miklavžu. Pred 
njegovim prihodom pa je 
nastopil igralec Gregor Ču-
šin s Pravljičnim božičem. 
Odlično je bil obiskan tudi 
četrtkov večer Glasbene šole 
Kranj, na katerem so nasto-
pili solisti in komorne sku-
pine, petkov večer pa je bil 
ubran s pevsko skupino Ga-
ražnih decet, ki jim je sledil 
narodno-zabavni ansambel 
Peklenski muzikantje. Leto-
šnji Stražiški kulturni teden 
se je zaključil s Folklornim 
večerom, na katerem je na-
stopila domača Folklorna 
skupina Sava Kranj pod 
umetniškim vodstvom To-
maža Gantarja, pridružile 
so se seveda pevke v skupini 
Dečve ter Tamburaška sku-
pina Bisernica.

Gledališče, glasba, 
folklora
Letošnji Stražiški kulturni teden je privabil z 
glasbo, gledališčem, folkloro in slikarsko razstavo.

Kranj – Sredi letošnjega sep-
tembra je začelo delovati 
Kulturno društvo likovnikov 
Kranj, ki združuje ljubitelje 
vizualne umetnosti s pou-
darkom na likovnem in foto-
grafskem ustvarjanju. Pred-
sednik društva Rajko Boga-
taj vabi, da se pridružijo tudi 
video ustvarjalci, keramičar-
ji in pisci. Z ustanovitvijo 
društva, odprtega vsem vi-
zualnim ustvarjalcem ne 
glede na formalno likovno 
izobrazbo, skušajo v Kranju 
zapolniti vrzel v ponudbi or-
ganiziranega ljubiteljskega 
likovnega udejstvovanja po-
sameznikov.
Društvo ima sedež na Sa-
vski cesti 8 v Kranju (tel. 
031 678 791), v ateljeju Raj-

ka Bogataja. Namen usta-
noviteljev je, da s povezavo 
samostojnih l ikovnih 
ustvarjalcev na širšem ob-
močju mestne občine Kranj 
in vključitvijo v Zvezo kul-
turnih društev Kranj pribli-
žajo ljudem ljudsko ustvar-
jalnost na likovnem, foto-
grafskem in literarnem po-
dročju in tudi nekoliko za-
postavljeno keramično obli-
kovanje ter umetniško vi-
deo produkcijo. Zato vabijo 
vse ustvarjalce na omenje-
nih področjih, da se jim pri-
družijo. 
Prva predstavitev društva in 
članov z razstavo njihovih 
del, trenutno jih je 14, je na-
povedana na današnji dan, 
21. decembra, ob 18. uri.

Novo društvo likovnih 
ustvarjalcev

Na večeru Glasbene šole Kranj: violinistki Tjaša Rauter in 
Lara Bogataj, harmonikar Žan Eržen, kitarist Aljaž 
Štempihar, kontrabasist Dan Frelon in pianistka Tina Urh 
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Maša Likosar

Smo tik pred koncem leta 
2018 in ob sklenitvi dva-
najstmesečnega obdobja se 
radi ozremo nazaj, obudi-
mo spomine in obenem 

naredimo načrte za priha-
jajoče leto. Kaj se nam je 
lepega zgodilo v iztekajo-
čem se letu, se nam je ure-
sničila kakšna želja, smo 
izpolnili novoletne zaob-
ljube? 

Zaključuje se 
radostno leto
Na kranjskih ulicah smo sogovornike povprašali 
o spominih na iztekajoče se leto.

Anna Zorčec, Kranj: "V letu 2018 sem sebe postavila na 
prvo mesto in sprejela pomembno odločitev, ki bo docela 
spremenila potek mojega življenja. Zamenjala sem 
fakulteto in se vpisala na študij dizajna, ker me je od 
nekdaj zanimal." / Foto: Tina Dokl

Zdenka Kovačik Livnjak, Kranj: "Najbolj me osrečuje, da 
sem zdrava in si lahko privoščim potovanja. Vsak mesec se 
odpravim nekam, nazadnje sem bila v Dubaju, januarja pa 
grem v Egipt. Ob vsakem novem letu si dam isto 
novoletno zaobljubo, a je nikoli ne izpolnim." / Foto: Tina Dokl

Davor Tešanovič, Kranj: "Najlepši spomin iztekajočega se 
leta je potovanje v Ameriko. Zame je vsak dan leta nekaj 
posebnega, ker imam otroke in oni mi dajo največ radosti 
in veselja. Živim spontano in tisto, kar je nenačrtovano, je 
najlepše." / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji petek so v 
trgovini C&A v kranjski 
Qlandii pripravili priložnos-
tno svečanost, saj so se v 
podjetju odločili, da v pred-
prazničnih dneh denar 
namenijo tudi Materinske-
mu domu Gorenjske, ki 
deluje v sklopu Varne hiše. 
"C&A fundacija vsako leto 
nameni kar nekaj denarja za 
dobrodelne namene. Sami 
izberemo zavode oziroma 
ustanove, ki jih preseneti-
mo, ko jih pokličemo in jim 
povemo, da smo jim name-
nili donacijo. Tako bomo 
letos že tretje leto donirali 
ljubljanski porodnišnici za 
nakup respiratorjev za nedo-
nošenčke, zneske z dvema 
ali tremi tisočaki pa namen-
jamo tudi posamičnim usta-
novam. Na Gorenjskem 
smo se letos odločili za 
Materinski dom Gorenj-
ske," je ob predaji čeka 

povedala Janja Lozar, podro-
čna vodja C&A za Slovenijo.
Klica o donaciji so se seve-
da v Materinskem domu 
Gorenjske še kako razvese-

lili. "Res smo bili veseli, ker 
so nas donatorji sami pokli-
cali. Želeli smo namreč 
kupiti igrala, saj ima naša 
hiša dva velika travnika. 

Spomladi bomo tja lahko 
postavili nova igrala," je 
povedala Katja Frelih, vodja 
M a t e r i n s k e g a  d o m a 
Gorenjske.

Ček za nova igrala
Medtem ko donatorji navadno dobivajo prošnje pomoči potrebnih, pa so se pri C&A odločili, da 
pomoči potrebne v predprazničnih dneh presenetijo kar sami.

V kranjski fundaciji C&A so v petek pripravili slovesnost ob predaji čeka za dva tisoč evrov, 
ki so ga podarili Materinskemu domu Gorenjske.

Vilma Stanovnik

Kranj – V prednovoletnem 
času je že tradicija, da Cen-
ter za socialno delo Kranj 
pripravi dobrodelno akcijo. 
Program, ki so ga poimeno-
vali Tudi za naše otroke, je 

namenjen otrokom in mla-
dostnikom, ki živijo doma 
in starši iz različnih razlo-
gov zanje ne zmorejo poskr-
beti v zadostni meri. Prav 
tako je namenjen otrokom 
in mladostnikom, ki ne živi-
jo doma. Ti so nameščeni v 

vzgojne zavode, stanovanj-
ske skupine, zavode za 
usposabljanje in rehabilita-
cijo, rejniške družine ali 
živijo pri skrbnikih. Prihaja-
jo iz mestne občine Kranj 
ter občin Cerklje na Gorenj-
skem, Jezersko, Naklo, 

Preddvor in Šenčur. "Zbra-
na finančna in materialna 
sredstva programa nameni-
mo za vsakoletno novoletno 
obdaritev, del denarja pa 
tudi za nakup potrebnih šol-
skih potrebščin, oblek, za 
plačilo letovanj, taborov in 
drugih dejavnosti," je pove-
dal pomočnik direktorice 
Marjan Podbevšek. Letos so 
obdarili 130 otrok. 

Tudi za naše otroke
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Prinesemo srečo v kapljici vode,
pospravimo tisto, kar v oči bode,
skrbimo za čisto okolje in svet,
tako želimo za cel planet.

Srečno, čisto in lepo 2019.

Komunala Kranj d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj / KRN-2046/18

Maša Likosar

Ob začetku decembra je Ma-
tjaž Rakovec prevzel funkcijo 
župana Mestne občine 
Kranj. Skupaj z njim bomo 

stopili v novo obdobje, v leto 
2019. Kranjčane smo pov-
prašali, kaj v prihajajočem 
letu pričakujejo od novega 
župana, kaj ga prosijo, kaj si 
želijo in kaj želijo njemu. 

Prošnje novemu 
županu
Pred novim letom si navadno zastavimo nove 
cilje. Gotovo je tudi v Kranju treba kaj 
spremeniti.

Vincenc Plavčak, Kranj: "Župani dajejo obljube, a je na 
koncu vse odvisno od denarja. Všeč mi je, da novi župan ni 
navdušen nad potencialno lokacijo avtobusne postaje, ker 
ni primerna. Bolje bi bilo, da bi jo združili z železniško 
postajo." / Foto: Tina Dokl

Fani Zupan, Kranj: "Novega župana sem opazila med 
kampanjo, zdi se mi karizmatičen in pravi za to mesto. 
Stanovalci centra na okenske police namestimo rože in s 
tem polepšamo jedro Kranja. Želim si, da bi župan 
sofinanciral nakup rož." / Foto: Tina Dokl

Marko Gostiša, Kranj: "Želim si, da ne bi bilo slabše. 
Obenem naprošam novega župana, da oživi središče 
Kranja. Naj organizira zabavne dogodke, a ne le na ulici, 
tudi v lokalih, ker nam primanjkuje družabnega življenja, 
zabave in plesa." / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Kranj – Robotkov dan, kot 
so v Šolskem centru Kranj 
poimenovali množično sre-
čanje mladih navdušencev 
nad moderno tehnologijo 
in tehniško stroko, po bese-
dah ravnatelja srednje teh-
niške šole Aljaža Roglja 
predstavlja največji dogo-
dek te vrste na Gorenjskem. 
Za učence zaključnih razre-
dov so pripravili 16 različ-
nih delavnic s področja me-
hatronike, strojništva, raču-
nalništva in elektrotehnike, 
pri čemer se je vsak lahko 
udeležil treh delavnic po iz-
biri. V avli šolskega centra 
so se obenem dijaki pred-
stavljali s svojimi izdelki, 
osnovnošolci pa so lahko 
izvajali poskuse s področja 
naravoslovja.

Ravnateljico strokovne teh-
niške gimnazije Lidijo Go-
ljat Prelogar veseli, da je za-
nimanje za tehniško stroko 
in moderne tehnologije na 
Gorenjskem tako veliko. 

"Osnovnošolci so me s svojo 
vedoželjnostjo, inovativnos-
tjo in entuziazmom prese-
netili in navdušili," je pou-
darila in dodala, da v teh 
mladih vidi velik potencial, 

saj so to ne samo njihovi 
prihodnji dijaki, ampak tudi 
prihodnji inženirji in inže-
nirke. "To pomeni, da nas 
za prihodnost, razvoj in na-
predek tehnične stroke ni 
treba skrbeti," je poudarila 
in dodala, da bi bilo po nje-
nem mnenju takšnih do-
godkov lahko še več, sodelo-
vanje po šolski vertikali pa 
bi moralo postati način delo-
vanja šolskega sistema. 
Robotkov dan so po besedah 
Aljaža Roglja pripravili de-
seto leto zapored, saj meni-
jo, da je formalni informa-
tivni dan premalo, da bi 
osnovnošolci spoznali teh-
nično stroko. Na Robotko-
vem dnevu lahko mladi tudi 
v praksi preizkusijo svoje 
spretnosti in veščine v okvi-
ru strokovno obarvanih de-
lavnic. Med drugim so lahko 
sestavili tudi njihovo masko-
to, robotka Ota, pri čemer so 
najprej celotno ohišje nati-
snili s pomočjo 3D-tiskalni-
ka in ga nato programirali, 
da se je gibal po prostoru in 
ob tem zaznaval ovire na 
poti. Na delavnici zabavne 
elektronike pa so se "igrali" 
z električnimi vezji. Prav na 
področju elektrotehnike ta 
čas po Rogljevih besedah 
vlada velika kadrovska vrzel. 
Ta čas se pri njih izobražuje 
okrog sto elektrotehnikov, 
polne programe imajo tudi 
na mehatroniki in računal-
ništvu. "Tudi mladi se vse 
bolj zavedajo, da so to pokli-
ci prihodnosti ter da so ka-
dri s tega področja iskani in 
jim torej izobrazba tehniške 
smeri zagotavlja gradnjo 
uspešne kariere," je še dejal 
Aljaž Rogelj.

Živahen Robotkov dan
Na dnevu odprtih vrat strokovne tehniške gimnazije in srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj so 
gostili skoraj štiristo mladih tehniških nadobudnežev.

Na Robotkovem dnevu so osnovnošolci lahko tudi v praksi 
preskusili svoje spretnosti in veščine. / Foto: Primož Pičulin

Iz okoliških osnovnih šol so se učenci Robotkovega dneva udeležili v spremstvu učiteljev. 
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Iskra ISD Strugarstvo nudi zaposlitve

Podjetje Iskra ISD Strugarstvo je del skupine Iskra ISD, ki ima več kot 70-letno tradicijo 
na področju obdelave kovin in predelave plastike. Beležimo hitro rast poslovanja, zato 
zaposlujemo nove sodelavce. Nudimo redne zaposlitve v proizvodnji, ki poteka na 
naši lokaciji v Kranju.

K sodelovanju vabimo kandidate z izkušnjami za delo v proizvodnji obdelave kovinskih 
materialov. Zaposlitev bomo sklenili za delovno mesto

OPERATER ZA ZAHTEVNEJŠA DELA
– strugar (m/ž) ALI brusilec (m/ž)

Opis del in nalog:
 delo na stroju za obdelavo kovin,
 posluževanje različnih tipov strojev,
 izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov,
 opravljanje proizvodnih del.

Nudimo:
 zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, 
 zaposlitev direktno pri nas,
 možnost napredovanja,
 priložnost za osebni in strokovni razvoj,
 možnost dodatnega izobraževanja,
 delo v čistem, urejenem in prijetnem okolju.

Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov kadri@iskra-isd.si ali po pošti na 
naslov Iskra ISD, Savska loka 4, 4000 Kranj.

Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani 

http://www.iskra-isd.si. 

Maša Likosar

Kranj – Srčnost in dobro 
delo prostovoljcev so pred 
mednarodnim dnevom 
prostovoljcev, ki ga obele-
žujemo 5. decembra, v pro-
storih Mesne občine Kranj 
nagradili s priznanji oziro-
ma znaki Rdečega križa 
Slovenije (RKS), ki sta jih 
podelila podpredsednik 
RKS Območnega združen-
ja (OZ) Kranj Janez Frelih 
in podpredsednica RKS 
Irena Nečemer. Slednja je 
dejala, da prostovoljstvo 
daje zadovoljstvo, zato so si 
v RKS v okviru strategije 
razvoja do leta 2020 zasta-
vili cilj vzpostaviti sistem 
za pridobivanje, usposab-
ljanje in nagrajevanje pro-
stovoljcev in jim ustvariti 
pogoje za čim bolj kakovo-
stno delo.
Podpredsednik RKS OZ 
Kranj Janez Frelih je izpos-
tavil prostovoljstvo kot ključ-
no vrednoto in način delova-
nja Rdečega križa. "Prosto-
voljci vzpostavijo neposre-

den stik s pomoči potrebni-
mi in onemoglimi ljudmi, 
darujejo kri, zbirajo obleke 
in hrano ter prispevajo k 
družbeni blaginji, zato je 
prav, da jih za njihovo delo 
nagradimo in jih postavimo 

za zgled ostalim," je povedal 
Janez Frelih in dodal: "V 
naši organizaciji imamo pri-
bližno tristo prostovoljcev, 
želimo pa si, da bi jih bilo še 
več, predvsem več mladih 
prostovoljcev."

Podpredsednika Irena Neče-
mer in Janez Frelih sta nato 
podelila bronaste znake 
RKS. Prejeli so jih: Antonija 
Faganeli, družina Galjot, 
Magda Jenko, Marija Kavčič, 
Majda Kern, Anica Koren 

Zupanec, Štefan Križman, 
Andrej Kuhar, Jelka Lom-
bar, Ljubo Pegan, Vlasta 
Rozman, Marjeta Sladič, 
Olga Svetelj, Marija Tirin-
ger, Nataša Verlič, Alenka 
Voršič, KS Primskovo in 
KORK Trstenik. 
Šest prostovoljcev je prejelo 
srebrni znak RKS. To so 
bili: Stanislav Eljon, Simona 

Delavec, Anica Janežič, 
Marinka Prestor, Veronika 
Prosen in Andrej Rogelj. 
Zlato priznanje RKS si je pri-
služil Franc Gerkman iz cer-
kljanskega Krajevnega odbo-
ra, ki je prostovoljec že 25 let 
in si je ves čas prizadeval, da 
bi na področju, ki ga pokriva, 
pridobili čim več krvodajal-
cev in prostovoljcev.

Priznanja zaslužnim prostovoljcem
Petindvajsetim zaslužnim prostovoljcem iz Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Kranj so na prireditvi podelili priznanja in zahvale za minulo delo. 

Med prejemniki srebrnega priznanja, ki sta jim čestitala Irena Nečemer in Janez Frelih, sta 
bila tudi Stanislav Eljon iz KS Primskovo in Andrej Rogelj iz KS Trstenik. / Foto: Tina Dokl

Prireditve v Kranju se je udeležil tudi predsednik Združenja 
prostovoljnih krvodajalcev iz Doberdoba Aldo Jarc. 
Podpredsedniku RKS OZ Kranj Janezu Frelihu je v spomin 
izročil sliko. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Na Zavarovalnici 
Triglav so te dni v sklopu 
tradicionalne novoletne pre-
ventivne akcije Za boljši 
jutri namenili pomoč Slo-
venskemu planinskemu 
muzeju v Mojstrani, saj 
bodo z njihovo pomočjo 
kupili kar tisoč kompletov 
prve pomoči za v gore. "Pos-
lanstvo naše zavarovalnice 
je ustvarjanje varnejše pri-
hodnosti. Želimo si povečati 
varnost obiskovanja gora in 
izboljšati možnost preživet-
ja planincev ob zastojih srca. 

Zato smo podprli nakup te 
pomembne in uporabne 
opreme," je dejala Janka 
Planinc, direktorica Območ-
ne enote Kranj Zavarovalni-
ce Triglav. 
Kvalitetna in primerna opre-
ma pa je ključnega pomena 
tudi za opravljanje dela 
gasilcev. V PGD Primskovo 
so si ob obletnici ustanovit-
ve društva, ki jo bodo praz-
novali v naslednjem letu, 
zadali cilj, da posodobijo 
svojo varnostno in zaščitno 
opremo, pri tem pa jim bo z 
donacijo pomagala tudi 
Zavarovalnica Triglav. "Naše 

gasilsko društvo v prihod-
njem letu obeležuje 140-let-
nico delovanja. To je 
pomemben mejnik, saj je 
Gasilska zveza Slovenije z 
več kot 150 tisoč člani naj-
močnejši člen pri zaščiti in 
reševanju v Sloveniji, mi pa 
v domačem okolišu. S 
pomočjo Zavarovalnice Tri-
glav bomo posodobili opre-
mo, saj smo se odločili za 
nakup električnega agrega-
ta, dva gasilca pa bomo 
opremili s sodobno zaščitno 
obleko," se novih pridobitev 
veseli predsednik PGD 
Kranj Primskovo Aleš Kern. 

Pomoč tudi gasilcem
Na Zavarovalnici Triglav so se odločili, da pri nakupu gasilske zaščitne 
opreme pomagajo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Primskovo.

Podpore največje slovenske zavarovalnice so se razveselili tudi v PGD Kranj Primskovo.



Kranj, januar 2019

Kavarna in 
cukrarija 

Nasproti cerkve sv. Kancijana se je lani v pra-
zničnem decembrskem času odprla mamljiva 
Kavarna in cukrarija, kavarna in slaščičarna, 
katere gonilna sila sta Urška Primožič in Se-
vad Rošić. Poleti se je kavarna obdala s prekra-
snimi cvetličnimi aranžmaji, med katerimi so 
bili napitki in torte še slajši, v objektiv pa so jih 
lovili domači in tuji obiskovalci. Mesto je s ka-
varno pridobilo še eno odlično ponudbo slaščic 
ter prostor za prijetno druženje. 

Urška, vi ste študirali gradbeništvo, vendar 
vas vsi poznajo kot odlično izdelovalko sla-
ščic. Kakšni so bili vaši začetki? 
Že od nekdaj sem zelo rada pekla piškote. Po iz-
obrazbi sem živilski tehnolog, in ker sem želela 
prakso, sem začela delati v Kraljevem minjonu, 
to je bilo pred dvajsetimi leti. Obseg dela je bil 
zelo velik, delali smo tudi 12 ur na dan, vse dni 
v tednu, zato sem si poškodovala roke in bila 

UTRIP KRANJA
zimski

www.visitkranj.si

primorana delo tam opustiti. Ker nisem vede-
la, kaj bi, sem se vpisala na gradbeno fakulteto. 
(smeh) Med študijem me je poklical nekdanji 
sodelavec in me povabili v restavracijo Brioni, 
ker so takrat nujno potrebovali večjo količino 
piškotov. Prišla sem za en dan, napekla piško-
te in šla. Čez nekaj dni so me spet poklicali in 
tako sem ostala pri njih kar osem let. Kolektiv 
je bil fantastičen. Na fakulteti mi zdaj manjka 
še diploma, ampak se v gradbeništvu zdaj tako 
ne vidim. Potem so se stvari malo obrnile na 
glavo. Imava avtističnega otroka, ki potrebuje 
več pozornosti. Nekaj je bilo treba ukreniti, saj 
je moja odsotnost zaradi terapij postala mote-
ča za delodajalca, jaz pa sem se počutila »zavo-
zlano«. Dala sem odpoved, da smo lahko malo 
zadihali in uredili nujne zadeve. Vedno pa sem 
sanjala o tem, da bi imela kaj svojega, tudi oče 
je sanjal o kavarni pred hišo. Zato sem ga vpra-
šala, ali imam lahko svojo delavnico pri njem 
– in tako sem doma začela peči torte in piškote, 
vendar v manjšem obsegu. Samostojnost mi je 
omogočila, da sem lahko vozila otroka na tera-
pije kadarkoli in počutila sem se bolj svobodno. 

Kako sta se odločila, da bosta v starem delu 
mesta odprla svojo kavarno?
Prejšnji najemnik tega lokala Janez Vovk, ki je 
tudi imel tu slaščičarno, me je pred leti prosil 
za pomoč pri nastajanju novih tort, za kakšen 
tehnični nasvet. Nekajkrat sem prišla na t. i. in-
štruktorske delavnice in to je bilo to. V začetku 
leta 2015 pa mi je sporočil, da se seli v Švico in 

mi lahko preda lokal, slaščičarsko delavnico ter 
seveda stranke. Ker je bila ta delavnica večja od 
moje pri očetu, sem ponudbo sprejela in pre-
vzela posel. 

V začetku je bila tu le slaščičarska delavni-
ca …
Začetki so bili zelo težki, sem kar ponosna, da 
sva zdržala, čeprav še zdaj ni lahko. Če delaš 
torte zase, je zadeva butična, ker pa sva prevze-
la tudi dostavo, sva padla v industrijo. Velepro-
daja ni cenjena, po drugi strani pa bi odjemal-
ci vedno nove okuse, kar je sicer fino, ampak 
nenehno pa to ne gre. Vsak dan sem naredila 
petdeset tort, ob koncu tedna tudi sedemde-
set, vmes pa delala še torte po naročilu. Sevad 
je torte razvažal, jaz pa sem jih pekla. Ves čas pa 
sva si želela, da tega ne bi več počela, da bi de-
lala torte le zase in po naročilu. Od letošnjega 
poletja tega več ne počneva, se ne splača. 

Sta ves čas vedela, da bi tu rada imela tudi 
kavarno?
Da, seveda. Sevad je cenjen natakar, ki je delal v 
vrhunskih restavracijah. Ko sva zagnala slašči-
čarno, je bilo škoda prostora, ampak finančno 
ga nisva uspela urediti na trenutni nivo. Vse 
sva naredila sama in s pomočjo prijateljev, ne-
kaj smo obnovili, nekaj prinesli od doma, nekaj 
je od Rokodelca … Trajalo je leto in pol – gle-
de na finančne sposobnosti. Zdaj je to postalo 
pravo malo družinsko podjetje. Tu namreč dela 
tudi najina hči Aiken, ki je zaključila srednjo 
šolo, in ponosna sva, da delamo skupaj.

Zdaj je kavarna urejena, prijetno domača, 
polna izvirnih detajlov. Kakšna pa je vaša 
ponudba?
Koncept kavarne je tak, da se sladice in pro-
stor ravnajo po letnih časih. Jeseni in pozimi 
so malo težje torte, ki gredo v koncept z zimo. 
Jeseni so na voljo hruškove in kostanjeve, de-
cembra se dobi adventna torta, ki jo januarja 
ne bo. Poleti in spomladi delam bolj sveže tor-
te s sadjem. Čokoladna, snickers in oreo pa so 
stalne torte, ki so vedno na voljo. Velikokrat pa 
se tudi zgodi, da napečem piškote in jih posta-
vim na mizo, da malo pocrkljam svoje stranke. 
V ponudbi imamo tudi t. i. pop cakes – majhne 
tortice na palčkah, kakšno pito ter seveda zim-
ski sladoled, ki je med otroki pravi hit. 
Izdelujemo tudi torte po naročilu. Za posebne 
priložnosti jih je dobro naročiti 14 dni prej, če 
imaš pa res srečo, jo lahko dobiš isti dan, če mi 
katera ostane, kar pa ni pogosto. 

Vsi obiskovalci Kranja smo navdušeni tudi 
nad zunanjo podobo kavarne, ki je letos 
ozelenela in postala prava cvetlična oaza. 
Morava povedati, da je v tem lokalu pomagalo 

kar nekaj ljudi. Aljaž Primožič z osnovno idejo, 
videzom kavarne in logotipom. Vse okrasitve 
nam dela Matjaž Beguš. Na dan, ko smo po-
stavili zunanjo teraso, je Matjaž sam potegnil 
svoja drevesa k nam, jih postavil okoli miz in 
rekel: 'No, zdaj pa zgleda.' Takrat smo bili na 
začetku. Nato je prišla ideja za lesena korita s 
cvetjem in drevesom v sredini. Vse je priskrbel 
Matjaž in midva mu povsem zaupava. Hoteli 
smo pričarati naravo v mestu, ker je v mestu 
premalo zelenja. Komaj čakam naš javor spo-
mladi in vse te rože, ker smo jim dali dobre 
pogoje za rast. Ne potrebuješ veliko, da je lepo. 
Midva sva zelo odprta in ljudje kar prinesejo 
stvari, pridejo z novimi idejami. Navsezadnje 
menim, da je to njihov lokal, in fino je, da se 
v njem dobro počutijo. Tatjana (Lucca) nama 
je naredila prekrasen pleten adventni venček. 
Sva odprta za sodelovanje, ki je zelo koristno. 
Ideje za torte pobiram povsod, upoštevam tudi 
stranke, njihove želje. 

Kako je odprta kavarna v prazničnem času? 
Kavarna se vsak dan odpre ob deveti uri in je 
odprta do 21. ure, ob koncu tedna pa do 22. 
ure. Odprti bomo tudi na božič, dan državno-
sti ter prvega in drugega januarja. Zaprto pa 
bo na božični večer in zvečer na silvestrovo. 
Kranjčani se morajo zavedati, da jim ni treba 
hoditi v Ljubljano. Imamo super lepo mesto 
in vedno boljšo ponudbo, glede sladic lahko 
rečem, da boljšo kot v Ljubljani. Poslušava cel 
kup pritožb, da je težko priti do nas, ampak če 
se lahko zapeljejo v Ljubljano, se lahko tudi k 
nam sprehodijo čez most. Tu se otroci lahko 
svobodno igrajo, odrasli pa v miru popijejo 
kavo. Decembra pred kavarno stoji tudi stojni-
ca, na kateri je poleg ponudbe pijače zagotovo 
tudi kakšno sladko presenečenje. Obiščite nas 
in se prepričajte.

KRANJSKE KULINARIČNE ZGODBE

Sledite nam na 
@visitkranj

in ne pozabite svojih 
fotografij, ki ste jih posneli 

v Kranju in njegovi 
okolici označiti z značko 

#visitkranj! 
www.visitkranj.si

instagram
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KAM V MESECU JANUARJU?
17:30 Predstava: Tine in promet
 OKC Krice Krace
Predstava, narejena v t. i. pop-up tehniki, sodi v 
sklop izobraževalnih lutkovnih predstav gledališča 
Fru Fru, ki otroke na nevsiljiv način seznanja z ne-
varnostmi v prometu in pravili obnašanja na cesti.

SOBOTA, 12. januar 2019
8:00 Bolšji sejem, Glavni trg
10:00 Otroška matineja: Muzej otroških   
 lumpov, Prešernovo gledališče
10:00 Delavnica: Prva pomoč za otroke
 Mestna knjižnica Kranj
11:00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace
11:00 Delavnice: Glasbališče za otroke
 Mestna knjižnica Kranj
19:00 Pogovarjamo se o Švici
 Švicarska šola
19:00  Dobrodelni dogodek za Male viteze:   
 Življenje je vrednota,
 Prešernovo gledališče Kranj

PONEDELJEK, 14. januar 2019
17:00 Ruska kulinarika   
 Medgeneracijski center

TOREK, 15. januar 2019
16:00 Delavnica: Krasilnica
 Mestna knjižnica Kranj
16:00 Kuhamo in pečemo s Sožitjem
 Medgeneracijski center
17:30 Predavanje: Človek kot    
 večdimenzionalno bitje - 9. del
 Medgeneracijski center
18:00 Delavnica: Igra go
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Delavnica: Zdravo jem!
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 16. januar 2019
11:00 Delavnica: Razgibajmo možgane s   
 Scrabblom, Mestna knjižnica Kranj
12:30 Delavnica: Kaj je čas
 Mestna knjižnica Kranj
17:00 Sladke pregrehe: Išlarji
 Medgeneracijski center
17:00 Beremo s Tačkami
 Mestna knjižnica Kranj
17:30 Pravljična sredica
 Mestna knjižnica Kranj
18:15 Predavanje: Gobe in gobarjenje
 Medgeneracijski center
19:00 Pogovor #Zobotrebec! Zločin in   
 humana kazen, Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 17. januar 2019
17:00 Medgeneracijski turnir v namiznem   
 tenisu, Medgeneracijski center
17:00 Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj
18:00 Muzejski večer Evropa in slovenski   
 prostor v 16. stoletju
 Ullrichova hiša
19:00 Impro koncert
 Mestna knjižnica Kranj

Rahela bo obvladovala ukulele, Dino »sintesajzer«, 
Nejc kitaro, Goran pa klaviature. Gledalci boste iz-
brali žanr in naslov pesmi, improvizatorji pa jo bodo 
ustvarili pred vašimi očmi.

20:00 Glasbeni večer z zasedbo Posebni   
 gostje, Panorama Stara pošta

PETEK, 18. januar 2019
17:00 Vodenje po razstavi Alkimistični   
 laboratorij in predstavitev knjige in 
 pogovorni večer z Borisom   
 Gaberščikom, Aleksandrom   
 Bassinom, Sarivalom Sosičem, Hano
 Čeferin in Renato Štebih, ki ga bo   
 povezoval Marko Arnež,
 Galerija Prešernovih nagrajencev
17:30 Predstava: Sirkec, Sirkec
 OKC Krice Krace

SOBOTA, 19. januar 2019
9:30 Predavanje: Študenti dijakom
 Gimnazjia Franceta Prešerna

Študenti dijakom velja za največji neformalni 
informativni dan v Sloveniji, kjer gorenjski dijaki 
pridobijo prav vse informacije o bodočem študiju. 
Letos bo poleg predstavitev fakultet na dogodku 
potekala tudi predstavitev študentskih društev.
10:00 Otroška matineja: La Fontainove   
 basni, Prešernovo gledališče
10:00 Delavnice: Glasbališče za otroke
 Mestna knjižnica Kranj
11:00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

TOREK, 22. januar 2019
17:30 Pravljična joga
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Delavnica: Zdravo jem!
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Delavnica: Igra go
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Bioresonanca kot alternativna oblika  
 zdravljenja, Medgeneracijski center
18:00 Vesele urice Esperanto
 Medgeneracijski center
19:00 Filmski večer: Bojevnica
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 23. januar 2019
11:00 Delavnica: Razgibajmo možgane s   
 Scrabblom, Mestna knjižnica Kranj
17:00 Beremo s Tačkami
 Mestna knjižnica Kranj
17:30 Pravljična sredica
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Glasbeni večer Jazz med knjigami
 Mestna knjižnica Kranj

Člani zasedbe Tomi Purich trio predstavljajo svoj al-
bum #balkanjazz, ki je mešanica elementov jazza 
in etna. Koncert popestrijo z gosti in recitali, tako 
da je doživetje med knjigami pristno in edinstveno.

ČETRTEK, 24. januar 2019
17:00 Čarobni prsti
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Odprtje razstave del Borisa Jesiha
 Mestna hiša
18:00 Maketarska delavnica
 Medgeneracijski center
19:00 Literarni večer: Jurski par (Jure   
 Tori, Jure Longyka)
 Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 25. januar 2019
17:30 Predstava: O dveh kozah
 OKC Krice Krace

Predstava govori o dveh kozah in njuni srčnosti in 
pameti, ki presežeta človeško zaplankanost in zavi-
stnost ter prijateljsko povežeta dva kmeta soseda.

SOBOTA, 26. januar 2019
10:00 Delavnice: Glasbališče za otroke
 Mestna knjižnica Kranj
10:00 Otroška matineja: Beli mucek, ki je   
 bil čisto črn, Prešernovo gledališče
11:00 Delavnica: Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

PONEDELJEK, 28. januar 2019
11:00 Delavnica: Pomoč uporabnikom   
 E-točka, Mestna knjižnica Kranj
16:00 Delavnica: Pomoč uporabnikom   
 E-točka, Mestna knjižnica Kranj

TOREK, 29. januar 2019
17:00 Delavnica: Šahovske simultanke z   
 mojstri in s prvaki
 Mestna knjižnica Kranj
17:30 Predstava za otroke: Cesarjev slavec
 Mestna knjižnica Kranj
18:00 Delavnica: Igra go
 Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 30. januar 2019
11:00 Delavnica: Razgibajmo možgane s   
 Scrabblom, Mestna knjižnica Kranj
12:30 Delavnica: Kaj je čas (2. del)
 Mestna knjižnica Kranj
17:30 Pravljična sredica
 Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 31. januar 2019
17:00 Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj
18:00 Muzejski večer Karavanke in   
 Kamniško Savinjske Alpe - nekoč in   
 danes, Ullrichova hiša

Muzejski večer bo temeljil na bogati zbirki starih 
razglednic, ki jih hranijo v Gorenjskem muzeju; 
zraven bodo za primerjavo še aktualne podobe 
omenjenih gora.
19:00 Predavanje: Kako sem hčerki z   
 alpinizmom razložil življenje
 Mestna knjižnica Kranj
20:00 Salsa in bachata plesni večer
 Panorama Stara pošta

VSAK DAN
7:30 1000 gibov ''Šola zdravja, Kranj'' 
Prešernov gaj, Balinišče KS Čirče, Športno 
igrišče pri vrtcu Mojca-Najdihojca, Športno 
igrišče OŠ Stražišče, Otroško igrišče nasproti 
Mercatorja,  Športno igrišče pri baru Ledine

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

VSAK PONEDELJEK
 Končno ponedeljek,
 Staro mestno jedro

VSAK TOREK
16:00 Kranček: otroški  
 zabavni program 
 Glavni trg
17:00 Redno vodenje:  
 Rovi pod starim Kranjem  
 Kranjska hiša

VSAKO SREDO 
 Sreda brez evra   
 Izbrani lokali v 
 Starem mestnem    
 jedru

VSAK ČETRTEK 
16:00 Četrtki ob vodnjaku:  
 ekološka tržnica,  
 poslikava s kano in  
 glasbeni program
 Glavni trg

VSAK PETEK
 Srečni petek
 Izbrane trgovine 
 v Starem mestnem    
 jedru
17:00 Redno vodenje: Rovi pod starim   
 Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO SOBOTO
8:00 Sobotni sejem
 Glavni trg
10:00 Redno vodenje: Rovi pod starim   
 Kranjem, Kranjska hiša

VSAKO NEDELJO
10:00 Redno vodenje: Rovi pod starim   
 Kranjem, Kranjska hiša

SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI, 
POČITNICE

9:00-21:00    Brezplačno drsanje
    Slovenski trg

ČETRTEK, 3. januar 2019
17:00  Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 4. januar 2019
17:30  Predstava: Ostržek, OKC Krice Krace
18:00  Uvodno informativno predavanje o   
 učenju Bruna Gröninga
 Medgeneracijski center

SOBOTA, 5. januar 2019
10:00  Otroška matineja: Ribje fantazije
 Prešernovo gledališče
11:00  Brezplačno vodenje: Klasičen voden   
 ogled Kranja, Kranjska hiša
11:00 Delavnice: Glasbališče za otroke
 Mestna knjižnica Kranj

Delavnica bo obsegala petje, igranje na orffove in-
štrumente, izdelovanje enostavnih glasbil ter glas-
bene pravljice kamišibaj. Na delavnico se je treba 
prijaviti na modripes@mkk.si, 04 201 35 577/78 
ali osebno na otroškem oddelku. Delavnica je pri-
merna za otroke od šestega do dvanajstega leta 
starosti.
11:00  Otroška delavnica: Eko pod zeleno   
 smreko, OKC Krice Krace

PONEDELJEK, 7. januar 2019
17:00  Ogled jaslic v župnijski cerkvi sv.   
 Kancijana, Medgeneracijski center

TOREK, 8. januar 2019
16:00  Delavnica: Krasilnica
 Mestna knjižnica Kranj
17:30  Pravljična joga, Mestna knjižnica Kranj
17:30  Predstavitev knjige 40 let mojih   
 soočanj s Himalajo
 Medgeneracijski center

Nihče ni bil tolikokrat v Himalaji. Noben Slovenec 
ni stal na tolikih osemtisočakih. Stal je na najvišjih 
vrhovih vseh sedmih celin. Viki Grošelj piše o 
krajih, kamor človeška noga še ni stopila. Vabljeni, 
da ga osebno spoznate.
18:00  Delavnica: Igra go
 Mestna knjižnica Kranj
19:00  Predavanje: Kranjčan v Rusiji, Rus v   
 Kranju, Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 9. januar 2019
11:00  Delavnica: Razgibajmo možgane s   
 Scrabblom, Mestna knjižnica Kranj
17:00  Tačkova urica, Mestna knjižnica Kranj
17:30 Pravljična sredica
 Mestna knjižnica Kranj
19:00 Filmski večer Buldožer - Pljuni istini   
 u oči, Mestna knjižnica Kranj

ČETRTEK, 10. januar 2019
17:00 Čarobni prsti, Mestna knjižnica Kranj
18:00 Družinska delavnica: Brainobrain
 Medgeneracijski center
18:00 Maketarska delavnica
 Medgeneracijski center
19:00 Kviz znanja, Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 11. januar 2019
17:00 Filmski večer: Francoski film   
 Souvenir, Medgeneracijski center
17:30 Predavanje o astrologiji - točka sreče
 Medgeneracijski center
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Brezplačno vodenje po Kranju

Kranj je že od nekdaj znan kot gospodarsko, 
trgovsko, izobraževalno in prometno središče 
Gorenjske. Stoji na trideset metrov visoki skali, v 
objemu rek Save in Kokre ter je v celoti zaščiten 
kot kulturni spomenik. Spoznajte očarljivo mestno 
jedro skozi pripovedi izkušenih vodnikov, ki vas 
bodo popeljali po mestu, kjer sta doma tradicija 
in kultura. Sprehodite se po stopinjah največjega 
slovenskega pesnika Franceta Prešerna, spoznaj-
te pomembne zgodovinske znamenitosti, odkrijte 
zgodbe prebivalcev in občudujte pročelja meščan-
skih in spomeniško zaščitenih hiš. 

Vabimo vas na brezplačno vodenje po Kranju v 
soboto, 5. januarja 2019, ob 11. uri. Naj se vam 
Kranj zapiše v srce!
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Prešerni december
Pred nami je še zadnji teden Prešernega decem-
bra. Na Glavnem trgu ne zamudite koncertov Ja-
neza Škofa (21. 12.), Klemna Klemna in lokalnih 
hip-hoperjev (22. 12.), etno večera romske glasbe 
(23. 12.), Orlekov (26. 12.), Big Banda Bled pod 
vodstvom Primoža Grašiča z gosti Alenko Godec, 
Otom Pestnerjem in Petrom Savizonom (27. 12.), 
Nine Pušlar (28. 12.) in Rok’n’Banda (29. 12.). 
Na adventnem sejmu (21. in 22. 12.) boste lahko 
od domačih ustvarjalcev in proizvajalcev nakupili 
še zadnja darila. Otroci se bodo razveselili prihoda 
Božička (25. 12.), ki ga bosta spremljala Murat in 
Jose s svojimi Ritmično škatlastimi pravljicami, in 
Dedka Mraza (30. 12.), ki se mu bosta pridružila 
Romana Krajnčan in Pihalni orkester Mestne ob-
čine Kranj. V Pravljičnem gozdičku bodo pogledali 
predstavo Kako je medved spoznal božič (23. 12). 
Celoten program si lahko ogledate na www.
visitkranj.com. 

NE ZAMUDITE!

OGLEJTE SI!

Ledene jaslice
Kranj se letos prvič lahko pohvali z ledenimi 
jaslicami, ki so nastale izpod rok svetovno 
priznanega oblikovalca ledu Mira Rismonda 
in njegove ekipe oblikovalcev. Sveta druži-
na je izklesana iz štirih ton ledenih blokov, 
skulpture pa merijo v višino dva metra. Le-
dene jaslice stojijo pod novoletno smreko 
na Glavnem trgu med cerkvijo sv. Kancijana 
in Prešernovim gledališčem. Čas za ogled in 
fotografiranje si vzemite čim prej, saj jasli-
ce stojijo na prostem in so tako odvisne od 
zimskih temperatur. 

Pridite na ogled in s seboj pripeljite še pri-
jatelje.

Odprtje bo 20. 12. ob 17. uri.

Županov koncert: 
Nina Pušlar
Na Županovem koncertu bo Kranjčanke in 
Kranjčane najprej nagovoril novoizvoljeni 
župan Matjaž Rakovec. Na odru se mu bodo 
pridružili tudi kranjski taborniki in skavti, ki 
mu bodo predali betlehemsko luč. Sledil bo 
koncert karizmatične Nine Pušlar, ki je Slo-
venijo očarala pri rosnih 17. letih z zmago 
na Bitki talentov, danes pa niza en radijski 
hit za drugim. Skupaj z njo zapojte hite, kot 
so To mi je všeč, Lepa si, Svet je tvoj in šte-
vilne druge. 

28. 12. 2018 ob 19. uri, Glavni trg

Silvestrovanje: 
Marko Vozelj in 
Mojstri
Pridružite se nam ob vstopu v leto 2019! 
Na Glavnem trgu nas bodo s svojim glas-
benim repertoarjem zabavali Marko Vozelj 
in Mojstri. V družbi najdražjih, prijateljev 
in someščanov odštevajte zadnje minute 
letošnjega leta, ob polnoči pa si vse lepo v 
novem letu voščite pod padajočimi konfeti. 
K prazničnemu vzdušju bo zagotovo prispe-
vala tudi pravljična okrasitev mesta. 

31. 21. 2018 od 22. ure dalje, Glavni trg 

Panorama Stara 
pošta – salsa 
večeri
Na strehe Kranja prihaja pridih Kube in 
Dominikanske republike! Zavrtite se v 
ritmih salse in bachate. Panorama Stara 
pošta večer prireja skupaj s Havana dance 
studiem iz Ljubljane. Za primerno glasbo 
poskrbi kubanski DJ, za pravilne plesne ko-
rake kubanski učitelji salse in bachate, za 
vse ostalo pa ekipa lokala Panorama Stara 
pošta. Pridružite se jim vsak zadnji četrtek 
v mesecu!

31. 1. 2019 ob 20. uri, Panorama Stara 
pošta, Informacije in rezervacije: 040 
880 464

   
Organizatorji si pridružujejo pravico do 

spremembe programa. Organizatorje prosimo, 
da informacije o februarskih dogodkih oddate 

do 15. januarja na www.visitkranj.com ali pa se 
obrnite na koordinatorko kulturnih dogodkov pri 

Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

PROGRAM
ZDRUŽENJA 
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

Stalne razstave, stalne dogodke in dnevna
otroška dogajanja spremljajte na

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

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

Otroci, želim vam 

srečno, zdravo in 

veselo leto 2019.

Razstava Grad 
Khislstein in zgodbe 
rodbine Khisl

Še vedno marsikdo ne ve, da v Kranju v starem me-
stnem jedru stoji grad. Že Janez Vajkard Valvasor 
je v 17. stoletju zapisal, da kranjski grad stoji »nad 
Savo na najlepšem in najljubkejšem kraju mesta; 
prav lepo zre od zgoraj navzdol v Savo in uživa torej 
imeniten razgled.« A zgodovina kranjskega gradu 
je še starejša od Valvasorjevih zapisov in sega v 
12. stoletje, ko je verjetno na robu savske terase 
stala utrdba, kjer je bival deželni grof za Kranjsko. 
Janez Khisl je kranjski dvorec prezidal v grad, ki 
je leta 1578 z vladarjevim dovoljenjem dobil ime 
Khislstein. Tako grad v Kranju že 440 let nosi ime 
po lastniku Janezu Khislu, ki je najbolj zaslužen za 
današnjo podobo gradu. Sprehodite se po razstavi 
in spoznajte zgodovino gradu in rodbine Khisl. 
Razstavo si v prostorih gradu Khislstein lahko 
ogledate do jeseni 2019. 

Podarjam novo družabno igro!
Ali veš, da imam svojo igrico?

Skozi igranje igrice izveš, kaj vse sem se 
že naučil o Kranju. Pomagaj mi na mo-
jem potovanju in razišči mesto. Čakajo 
te številna presenečenja in naloge, ki jih 
lahko rešiš le s svojim znanjem, poznava-

njem Kranja ali s spretnim reševanjem nalog 
in vprašanj. Ali hočeš odigrati eno partijo? 
Trem srečnežem bom podaril po eno igrico 
Kranček in moje mesto. Vse, kar moraš 
narediti, je, da narišeš risbico mene in jo do 
konca januarja pošlješ po e-pošti na:

Razstava Prešeren 
– kranjski kulturni 
svetnik

Kulturni svetnik je pojem in del modela raziskova-
nja kanonizacije umetnikov. Gre za koncept, ki je v 
osnovi podoben raziskovanju cerkvenih svetnikov, 
le da je prenesen na širše kulturno področje. Pri 
nas je pojem utemeljil in na primeru Franceta Pre-
šerna raziskal dr. Marijan Dović. Kulturni svetnik je 
umetnik, ki je domačo kulturo zastopal bolje kot 
drugi umetniki njegove dobe, tvori del kanona na-
cionalizma kot »civilne religije« in je po splošnem 
prepričanju odigral ključno vlogo pri konstruira-
nju nacionalne identitete. Kulturno-zgodovinska 
razstava pojasni, zakaj je France Prešeren naš 
kulturni svetnik. Razstavo si v prostorih Prešerno-
vega spominskega muzeja lahko ogledate do 4. 
februarja 2019. 

Razstava fotografij 
nagrajenca 
Prešernovega 
sklada Borisa 
Gaberščika 

Boris Gaberščik spada v sam vrh slovenske ume-
tniške fotografije. Letos je za svoje delo prejel na-
grado Prešernovega sklada. Njegovo fotografsko 
razstavo z naslovom Alkimistični laboratorij si v 
Galeriji Prešernovih nagrajencev lahko ogledate 
do 26. januarja. V petek, 18. januarja 2019, ob 17. 
uri vas vabimo, da se udeležite vodenja po razstavi 
z avtorjem. Temu bo sledila predstavitev knjige in 
pogovorni večer z Borisom Gaberščikom, Aleksan-
drom Bassinom, Sarivalom Sosičem, Hano Čeferin 
in Renato Štebih, ki ga bo povezoval Marko Arnež.

info@visitkranj.si ali po navadni pošti na Za-
vod za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2, 
4000 Kranj, s pripisom »za Krančka«. Ne 
pozabi dopisati še svojega naslova, da ti bom 
igrico lahko poslal!
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V mestu imamo novo Čokoladnico!
Čokoladnica iz Olimja je družinsko podjetje, ki 
je svoje delovanje začelo – oziroma ponovno 
oživilo – pred skoraj tremi desetletji na osno-
vi receptur, ki jih je Rudiju Videtiču zapustil 
njegov ded. Ta je namreč na prelomu 19. in 
20. stoletja deloval kot slaščičar na Dunaju. 
V desetletjih je podjetje zlagoma postalo zelo 
dobro znano tako slovenskim kot tudi tujim 
ljubiteljem čokolade. Podedovane recepture 
so sčasoma izrinili izboljšani in bolj dovršeni 
recepti, ki sledijo okusom svetovnih trendov 
čokoladne umetnosti. Tako je Čokoladnica iz 
Olimja prava zakladnica širokega izbora oku-

sov pralin, griot, truflov, gianduje, čokolad in 
drugih čokoladnih sladkosti – in prav vse je 
izdelano ročno v Olimju. Svoje izdelke prodaja 
pod blagovnima znamkama Sladkosti iz Oli-
mja in Giuseppe Tartini.

Vedno večji krog ljubiteljev Olimskih pralin je 
botroval širjenju lastnih prodajaln v različnih 
slovenskih krajih. Končno tudi v Kranju. Pro-
dajalna je v starem mestnem jedru na Prešer-
novi ul. 18. Odprta je od ponedeljka do petka 
od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure. 
Ob nedeljah in praznikih je prodajalna zaprta. 

 Tekmovanje študentov v kreiranju
 petzvezdičnih turističnih doživetij

Maruša Štibelj prejela nagrado 
žirije v pariškem Louvru

Zavod za turizem in kulturo Kranj in Fakul-
teta za organizacijske vede Kranj sta skupaj 
izvedla tekmovanje študentov v kreiranju 
petzvezdičnih turističnih doživetij, ki je pote-
kalo sedmega decembra na Fakulteti za orga-
nizacijske vede (FOV) v Kranju. Tekmovanje 
je odprl dekan FOV dr. Iztok Podbregar. Sle-
dila je kratka predstavitev poslovnega izziva 
– kreiranje petzvezdičnega turističnega doži-
vetja za Kranj – ki ga je za študente pripravil 
direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj 
mag. Tomaž Štefe. Pomerilo se je pet skupin 
študentov, ki so pripravile naslednje rešitve: 
Gurmansko senzorično doživetje v Rovih, 
Slovenija v malem v praznih prostorih nekda-
njega Baumaxa, Poletno in zimsko sankališče 
iz Šmarjetne gore proti Kranju, Aplikacija, ki 

vodi turiste po Kranju in Iskanje skritega za-
klada po Kranju za poslovne skupine. Odlične 
predstavitve je ocenjevala strokovna komisija, 
ki so jo sestavljali: viš. pred. dr. Marko Urh, 
predsednik komisije, red. prof. dr. Eva Jereb, 
mag. Tomaž Štefe in študent Blaž Sašek. Ko-
misijo je najbolj prepričala skupina študentov 
z imenom Error 404, ki je kot predlog za pe-
tzvezdično doživetje pripravila večerjo za vse 
čute v Rovih pod starim Kranjem. Na medna-
rodno tekmovanje v študiji poslovnega prime-
ra, ki bo marca 2019 v Portorožu, se je poleg 
zmagovalne skupine uvrstila še drugouvršče-
na ekipa Eureka. Zavod za turizem in kulturo 
Kranj je vsem tekmovalnim skupinam za na-
grado podelil doživet voden ogled Rovov pod 
starim Kranjem.

Vabilo za razstavljavce na 
Prešernovem smenju

Ponudnike domače in umetnostne obrti vabimo, da se prijavite na razpis za so-
delovanje na Prešernovem smenju 2019. Izdelki morajo biti vsebinsko primerni 
konceptu prireditve. Rok za oddajo prijavnice je 10. januar 2019 do 12. ure.
Več informacij na www.visitkranj.si.

Mestna ponudba Kranja 
bogatejša za Kèlekè 
Tandem mladih Kranjčank ustvarja unikatno potiskana oblačila, ki nosijo 
družbeno odgovorno noto

Na Jenkovi ulici v Kranju je vrata odprla sveža 
kreativna zgodba, ki bo nedvomno pustila svoj 
pečat v ponudbi mesta. Kèlekè je delavnica si-
totiska in trgovina oblačil za otroke in odrasle. 
Trgovina stoji za konceptom trajnosti in skrbi 
za družbeno odgovornost, zato so oblačila iz 
naravnih materialov potiskana z ekološko pri-
jaznimi barvami. Kèlekè vodi ustvarjalni tan-

dem mladih Kranjčank, ki sta že več let močno 
vpeti v ustvarjalno okolje kranjskega mestne-
ga jedra. Manca Pogačar je grafična oblikoval-
ka in lastnica priljubljene kavarne Kavka, Živa 
Bertoncelj pa poklicna ljubiteljica cvetja in so-
ustvarjalka lepih zgodb, kot sta Layerjeva hiša 
in praznična osvetlitev mestnega jedra.

PREŠERNI DECEMBER 2018

www.visitkranj.si

JANEZ ŠKOF
KLEMEN KLEMEN IN LOKALNI HIP HOPERJI
ETNO KONCERT V NEDELJO
ORLEKI
BIG BAND BLED POD VODSTVOM PRIMOŽA 
GRAŠIČA, Z GOSTI ALENKO GODEC, OTOM 
PESTNERJEM IN PETROM SAVIZONOM
NINA PUŠLAR
ROK’N’BAND
SILVESTROVANJE – MARKO VOZELJ IN  
MOJSTRI

OTROŠKI PROGRAM
PRAVLJIČNI GOZDIČEK
TOREK S PREŠERNIM KRANČKOM 
BOŽIČEK IN MURAT & JOSE
DEDEK MRAZ IN ROMANA KRAJNČAN

21. 12.  
22. 12.
23. 12.
26. 12. 
27. 12.

28. 12. 
29. 12. 
31. 12.   

         18. 12.
23. 12. 
25. 12.
30. 12.

Marušo Štibelj so v kategoriji slikarstva nagra-
dili na slovitem pariškem Salonu lepih ume-
tnosti v muzeju Louvre. V Kranju rojena ume-
tnica je na Salonu lepih umetnosti (Salon de 

Beaux Arts) prejela nagrado žirije, in sicer za 
delo Carosel, nastalo v tehniki kolaža. Iskrene 
čestitke!
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Maša Likosar

Kranj – Letošnja dobrodelna 
prireditev Gimnazije France-
ta Prešerna je združila tri na-
mene. "Na dobrodelnem ba-
zarju, za katerega dijaki sami 

pripravijo sladke in dišeče iz-
delke, smo tradicionalno zbi-
rali sredstva, ki jih nameni-
mo v šolski sklad in z njim 
pomagamo dijakom v finanč-
ni stiski," je pojasnila Marija 
Vreček Sajovic, soorganiza-

torka prireditve, in dodala: 
"Letos smo med prireditvijo 
prvič izpeljali še nekaj prav 
posebnega. Na pobudo nek-
danjih sošolcev Robija Do-
vžana smo organizirali draž-
bo, na kateri so se dražili 

športni rekviziti – dresa Ilke 
Štuhec in Jana Oblaka ter če-
lada Miha Hrobata z njihovi-
mi podpisi. Izkupiček smo v 
celoti namenili Robiju in nje-
govi družini, ki je med nedav-
nim neurjem v Jelendolu iz-
gubila svoj dom."
Dražbo je uspešno vodil Kle-
men Bučan in tudi z njegovo 
pomočjo so za družino Do-
vžan zbrali 2800 evrov. Za 
čelado Mihe Hrobata je naj-
več, tristo evrov, ponudil – v 
imenu Robijevih nekdanji 
sošolcev – Tilen Vidic in 
nam zaupal, da bodo tudi če-
lado podarili Robiju. Ganjen 
Robi Dovžan je ob tem dejal: 
"Občutki so nepopisni, ko se 
nekdanji sošolci in profesor-
ji zberejo posebej zate in pri-
pravijo tako lep dogodek, s 
katerim so res pokazali, da 
jim je mar. Obenem jih je 
bilo po dolgem času lepo vi-
deti, le priložnost ni najbolj-
ša. Denar, ki nam ga bodo 
darovali, pa bomo namenili 
za začetek novega življenja." 
Poleg osrednje dobrodelne 

note je prireditev Prešerno 
in dobrodelno tudi prilo-
žnost, da se predstavijo nji-
hovi nadarjeni gimnazijci. 
"Naša gimnazija premore 
ogromno talentov in prav je, 
da jim damo priložnost, da 
se pokažejo in nas s petjem, 
plesom in glasbo popeljejo v 
prešerno predpraznično 
vzdušje," je povedala Marija 

Vreček Sajovic in dodala: 
"Nastopili so harfist Jernej 
Mišič, na klavirski harmoni-
ki Neža Žagar, Leja Vehovec 
na klavirju, dijakinje Neža 
Colja, Pia Iskra in Teja Lana 
Rupel so zaplesale, ob koncu 
pa sta s petjem razveselila 
Ana Skumvač in nekdanji 
dijak Tilen Lotrič, finalist od-
daje Slovenija ima talent."

Pomagali so nekdanjemu dijaku
Dijaki in profesorji Gimnazije Franceta Prešerna so pripravili že sedmo dobrodelno prireditev Prešerno in dobrodelno. Njen glavni namen pa je bil tokrat 
pomagati nekdanjemu dijaku Robiju Dovžanu. 

Robi Dovžan (desno) skupaj z družino, dražitelji, ki so za športne rekvizite ponudili največ, 
ravnateljico Gimnazije Franceta Prešerna Mirjam Bizjak in voditeljem dražbe Klemenom 
Bučanom / Foto: Rada Legat Benedik

Po prireditvi so obiskovalci na dobrodelnem bazarju z 
nakupom izdelkov namenili sredstva za šolski sklad. 
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Maša Likosar

Na snemanju zadnjega dela 
pete sezone oddaje Dan naj-
lepših sanj se je znašlo de-
vet od 14 članic Prostovolj-
nega gasilskega društva 
Jošt. Presenečeno so ugoto-
vile, da Petrova tarča ne bo 
njihov predsednik Rok Bajt, 
kot je sprva kazalo, temveč 
kar one same. 
Kot je znano, je bila težava 
gasilk v pomanjkljivi opre-
mi, niso imele primernih 
uniform in zaščitnih oblek, 
zaradi česar niso mogle tre-
nirati, se udeleževati tek-

movanj in pomagati pri re-
ševanju življenj. Voditelj 
Peter Poles jih  je postavil 
pred izziv: v eni minuti so 
se morale obleči v celotno 
gasilsko obleko. Nalogo so 
opravile uspešno in za na-
grado prejele čisto nove ga-
silske delovne obleke, čepi-
ce in čevlje. Poleg tega jim 
je pokrovitelj Zavarovalnica 
Generali podaril še deset 
gasilskih čelad, ki so jih v 
studio prinesli njihovi mo-
ški kolegi iz društva. Ena 
izmed prisotnih gasilk Ta-
tjana Čeh Naglič nam je za-
upala, da so se pol leta tru-

dile, da bi se lahko končno 
oblekle. "Izvedle smo obšir-
no akcijo zbiranja prosto-
voljnih prispevkov, se celo 
fotografirale za koledar, po-
magal nam je tudi kozel 
Hektor, vseeno nismo bile 
prepričane, ali nam bo 
uspelo zbrati dovolj denar-
ja. Tokrat se nam je odvalil 
kamen od srca, oblečene 
smo, za kar se iskreno za-
hvaljujemo Petru Polesu in 
ekipi oddaje Dan najlepših 
sanj," je dejala Čeh Nagliče-
va in dodala, da bodo že 
zbrani denar porabile za na-
kup druge gasilske opreme.

Gasilke so oblečene
Prostovoljnim gasilkam izpod Sv. Jošta so se uresničile sanje. Peter Poles  
in ekipa oddaje Dan najlepših sanj so jih oblekli od glave do peta. 

Prostovoljnim gasilkam PGD Jošt, ki so se pol leta trudile, da bi zbrale dovolj denarnih 
sredstev za nakup uniform in zaščitnih oblek, so se uresničile sanje. / Foto: Primož Pičulin O
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Slovenski mediacijski center

Z veseljem vas seznanjamo, da bomo pod 
okriljem OOZ Kranj kot prva OOZ v SLO 
ustanovili Mediacijski center Kranj. Na-
men slednjega je predvsem ta, da vsem 
članom in njihovim sodelavcem in par-
tnerjem pomaga z nasveti, kako reševati 
nesoglasja, ki jih imajo s potrošniki, stran-
kami ali med seboj.

Mediator bo strankam mediacijskega po-
stopka pomagal doseči sporazum. Gre za 
neformalen postopek, ki pa je zaupen in 
se zato stranke počutijo varno, kar prispe-
va k lažjemu reševanju nesoglasij.

OOZ Kranj si prizadeva, da bo reševanje 
nesoglasij za vse njihove člane veliko hi-
trejše in cenejše, kot je reševanje spora po 
sodni poti.

Obrtna cona v Kranju

Pozivamo vse podjetnike, ki iščejo poslov-
ne prostore ali zemljišče za opravljanje 
svoje dejavnosti, da se oglasite na naši 
zbornici. Na spletni strani je objavljen 
obrazec z vašimi potrebami, ki je zelo po-
memben za nadaljnji potek dogovarjanj z 
Mestno občino Kranj.

Izzivi za mlade

Obrtniki in podjetniki, če imate znotraj 
svojega podjetja izziv (širitev dejavnosti, 
novi posli v tujini, razni problemi v pod-
jetju ...), vam lahko svoj pogled rešitev 
ponudijo mladi – dijaki in študentje. Z izo-
braževalnimi institucijami se namreč po-
govarjamo o sodelovanju glede reševanja 
različnih izzivov v podjetjih.

Drage podjetnice, dragi podjetniki, člani zbornice,
v prihodnje leto vstopajte s pozitivno energijo, z novimi idejami in 

s prijaznostjo do vseh ljudi.
Iskreno se zahvaljujemo, da nam zaupate, in

si želimo dobrega sodelovanja z vami tudi v letu 2019.
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Igor Kavčič

Kranj – Povod za muzejsko 
obuditev spomina na načr-
tovanje in gradnjo Gaštej-
skega klanca je osemdeseta 
obletnica dokončanja njego-
ve gradnje, ki je potekala 
med letoma 1936 in 1938. 
Izjemno zahtevno gradnjo 
za tiste čase je domače Gra-
dbeno podjetje Josipa Slavca 
opravilo v pičlih dveh letih. 
Gaštejski klanec je bil že v 
zgodovini pomembna vsto-
pna točka v mesto, v času 
povečanega industrijskega 
razvoja med obema vojna-
ma pa je postal glavna dovo-
zna žila v Kranj. Da je 
pomembna lokalna vpadni-
ca v mesto, nas vedno znova 
prepriča tudi aktualni gost 
promet po njem.
Kot izvemo v uvodnem delu 
razstave, je bila gradnja del 
sistematične obnove držav-
nih in banovinskih cest za 
sodobni avtomobilski pro-
met, ki je bila podprta s 
sredstvi iz državnih posojil. 
V načrtovano posodobitev je 
sodila tudi državna cesta iz 
Ljubljane proti Bledu, ki je 
potekala skozi Kranj. Kot 
vemo, je na Bledu kraljeva 
družina Karađorđevićev 
imela poletno rezidenco, 
kamor so njeni člani pogos-
to zahajali. "Gradbeno daleč 
najbolj zahteven del obnove 
na cestnem odseku Labore–
Kranj je bil prav klanec sku-
paj z mostom čez železnico, 
dolg 1300 metrov. Dela so 
bila ocenjena na skoraj tri 
milijone tedanjih dinarjev. 
Kot najugodnejši ponudnik 

je bila na licitaciji izbrana 
Gradbena družba Josipa Sla-
vca iz Kranja. Slavčev sloves 
enega najboljših graditeljev 
nizkih gradenj tistega časa 
se je širil po področju celot-
nega današnjega slovenske-
ga ozemlja in tudi na Hrva-
ško," pove avtorica razstave 
Monika Rogelj iz Gorenj-
skega muzeja.
Ob zapisih, ki jih je avtorica 
izpisala na podlagi podat-
kov, pridobljenih v arhiv-
skem gradivu tedanje obči-
ne, ki ga hranijo v kranjski 
enoti Zgodovinskega arhiva 
Ljubljana, na razstavi še zla-
sti navdušujejo fotografije o 
poteku gradnje. Skrbno jih 
hrani družina Slavec, v ime-
nu katere je na odprtju raz-
stave spregovoril tudi grad-
benikov vnuk Aleš Slavec. 
Kot je dejala Rogljeva, ji je 

bila v snovanju razstave v 
veliko pomoč tudi obsežna 
knjiga o gradbeniku Josipu 
Slavcu in njegovih dosežkih, 
ki jo je pred leti pripravila 
Zvonka Zupanič Slavec.
Gradnja odseka je bila zelo 
zahtevna, zato so delavci 
veliko dela zaradi težavnosti 
terena opravljali ročno. Za 
nepričakovano težavo se je 
pokazal breg nad klancem. 
"Brežina je pretežno sestav-
ljena iz labore, ta pa je na 
zraku zelo nestabilno vezivo 
konglomerata, zato jim je 
leta 1937 gradbišče dvakrat 
zasulo. Tako se je naknadno 
po sili razmer pokazala zah-
teva po gradnji dolgega in 
visokega podpornega zidu. 
Ta je s slikovitimi oboki 
danes zagotovo ena izmed 
najznačilnejših podob mes-
ta in sodi med pomembne 

dosežke naše stavbne dediš-
čine.
Po zaključeni gradnji Gaš-
tejskega klanca leta 1938 in 
širitvi Savskega mostu, je 
sledilo nadaljevanje obnove 
državne ceste skozi Kranj – 
po Jelenovem klancu, mimo 
gimnazije, do razcepa cest 
proti Bledu in Jezerskemu 
in naprej po današnji Koro-
ški cesti. Zadnji odsek ceste 
do Zlatega polja je bil kon-
čan tik pred vojno leta 1940.
Monika Rogelj je drugi del 
razstave posvetila gradbeni-
ku Josipu Slavcu, v sliki in 
besedi pa je pripravila tudi 
zgodovinski pregled območ-
ja Gašteja v preteklih stolet-
jih – od lesenega mostu 
nekoč do cestne infrastruk-
ture, ki je preživela celotno 
dvajseto stoletje in je še ved-
no v funkciji.

O Gaštejskem klancu 
V Galeriji Mestne hiše v Kranju je na ogled dokumentarna razstava o gradnji Gaštejskega klanca z 
naslovom Glavna dovozna žila za Kranj. Gradili so ga med letoma 1936 in 1938.

Gaštejski klanec je ena od kranjskih znamenitosti, kar potrjuje tudi razstava v Mestni hiši, 
ki jo je pripravila kustosinja Gorenjskega muzeja Monika Rogelj. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Alkimistični labora-
torij je naslov tokratne raz-
stave umetniških fotografij, 
ki jih je Boris Gaberščik 
ustvaril v zadnjih štirih letih 
in jih uvrstil v dva avtorska 
cikla z naslovom Solve et 
Coagula in Von dieser Welt, 
za katera je prejel nagrado 
Prešernovega sklada. Boris 
Gaberščik je šele peti foto-
graf s to cenjeno nagrado. 
Pred njim so jo dobili Joco 
Žnidaršič, Stojan Kerbler, 
Milan Pajk in Tone Stojko, 
kot zadnji pred 34 leti.
V serijo Solve et Coagula 
sodijo fotografije, ki so nav-
dahnjene z avtorjevim razis-
kovanjem hermetične filozo-
fije, ta ga je namreč usmerila 
v polje alkimije. To oživlja 
tudi skozi laboratorijski pro-
ces razvijanja lastnih fotogra-
fij. Gaberščik fotografije 
namreč dela "po starem" v 
analogni tehniki, posebno 
patino pa jim daje tudi s toni-
ranjem s selenom. "Ob tem 
vtisu nam njegova dela v mis-
li morda prikličejo produkci-

jo iz prejšnjega stoletja in bi 
bil gledalec lahko zaveden v 
misel, da je Gaberščik le zve-
sti posnemovalec starejše tra-
dicije, a to ne drži," poudarja 
umetnostna zgodovinarka 
Hana Čeferin. Fotografije so 
pravzaprav nasprotno, saj v 
njih z nekaj domišljije in 
pomočjo namigov v njihovih 
naslovih zaslutimo aktualni 
čas. Smo tukaj in zdaj. 
Alkimija je v Gaberščikovih 
fotografijah prisotna tudi 
tematsko. Naslovi fotografij 
imajo še posebno močan 
poudarek v drugi seriji foto-
grafij Von dieser Welt. Tu se 
srečamo z družbeno aktual-
nimi temami in pri tem zas-
ledimo tudi avtorjevo perce-
pcijo sodobnega sveta, v 
kateri ne manjka humorja in 
samoironije. Avtor je štiri 
dela podaril tudi v stalno 
zbirko Galerije Prešernovih 
nagrajencev. Po novem letu, 
18. januarja, ob 17. uri bo sle-
dilo še javno vodenje avtorja 
po razstavi, izšel bo obsež-
nejši katalog k razstavi, sledil 
bo tudi pogovorni večer z 
Borisom Gaberščikom.

Nova alkimija
V Galeriji Prešernovih nagrajencev razstavlja 
letošnji nagrajenec Prešernovega sklada fotograf 
Boris Gaberščik.

Ob fotografu Borisu Gaberščiku sta na levi novi in nekdanji 
župan Matjaž Rakovec in Boštjan Trilar, na desni pa vodja 
Galerije Prešernovih nagrajencev Marko Arnež in direktor 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj Tomaž Štefe. 

Igor Kavčič

Kranj – Srečanje malih 
vokalnih skupin je v prete-
klosti v Kranju že pognalo 
korenine, letos pa ga je 
ponovno obudil Gorenjski 

oktet in v sodelovanju z 
Zavodom za kulturo in turi-
zem v okviru prireditev Pre-
šerni december pripravil 
čudovit pevski večer. 
Pred odrom med cerkvijo 
sv. Kancijana in tovarišev ter 

Petrčkovo hišo se je kljub 
večernemu hladu zbralo 
veliko poslušalcev, kar nam 
pove, kako dobrodošlo je v 
prednovoletnem vzdušju 
prisluhniti tudi ubranemu 
petju malih vokalnih sku-

pin. Večer je na odprl Oktet 
Jurij Dalmatin iz Boštanja, 
vsak s po tremi ali štirimi 
skladbami pa so mu sledili 
Oktet Simon Gregorčič iz 
Kobarida, iz Boštanja je pri-
šel tudi imenu primeren 
kvartet pevk iz Vokalne sku-
pine Vilinke, iz Litije so 
poslušalce navdušile pevke 
iz Ženske vokalne skupine 
Lipa, v drugi del srečanja pa 
so nas popeljali še trije moš-
ki sestavi: Kvintet Vintgar z 
Blejske Dobrave, iz sosednje 
avstrijske Koroške je prišel 
Oktet Suha, ki ga je dolga 
leta vodil Kranjčan Matevž 
Fabjan, zadnje leto pa z nji-
mi sodeluje naša someščan-
ka Francka Šenk, ter za zak-
ljuček še gostitelj Gorenjski 
oktet.
Ob „kuhancu“ s stojnic so 
publiko tako še bolj ogrele 
za ta čas skrbno izbrane pes-
mi: slovenske ljudske z 
božično tematiko, ni manj-
kalo znanih napevov iz gos-
pela, slišali smo tudi kakšno 
Slakovo in Avsenikovo, tudi 
tiste iz sveta zabavne glasbe. 
Prisrčen dogodek, ki bi lah-
ko prerasel v tradicijo.

Se je slišalo petje
Male vokalne skupine so poživile decembrsko vzdušje v mestu. 

Predstavil se je tudi Oktet Suha, ki je v Kranj prišel z druge strani Karavank. 
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+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1,  

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si
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Igor Kavčič

Ljubljana – Dopolnjeno je 
sta besedi, s katerima so se, 
vselej tudi še s prepoznav-
nim Straussovim Maršem 
Radeckega, vseh 17 let za-
ključevali gimnazijski kon-
certi, ki so z vstopom v naj-
večjo slovensko koncertno 
dvorano leta 2009 postali 
Veliki božični koncerti Gim-
nazije Kranj. Kot taki so pri-
dobivali všečke, kot bi rekli v 
sodobnem jeziku družbenih 
omrežij, doma in v svetu. 
Posnetki koncertov na sple-
tnih portalih beležijo mili-
jonske oglede. Koncert pa je 
predvsem postal vsakoletna 
stalnica za številne Kranjča-
ne, ki so običajno vstopnice 
za koncert pokupili že nekaj 
dni po njegovi objavi. Zve-
stim obiskovalcem je kon-
cert postal simbol, kot sta 
državna zastava in grb.
Idejni pobudnik in direktor 
koncerta profesor Primož 
Zevnik je ta uspeh skupaj z 
Mihaelom Šorlijem ter diri-

gentom Nejcem Bečanom 
na začetku mogoče gradil 
nezavedno, a vendarle vse-
skozi premišljeno. Koncer-
tni program je vselej sledil 
skrbno pripravljeni temi 

(Španski večer, Glasba, ri-
tem in ples, Razglednice iz 
Italije, Noč v Parizu, Sloven-
ski večer …), vsako leto smo 
imeli priložnost poslušati 
odlične glasbene ter pevske 

goste in vedno je ob bok 
daljšim zahtevnejšim klasič-
nim skladbam sledili tudi 
širše prepoznavni napevi 
lahkotnejših glasbenih ža-
nrov.

Tokratni koncert je imel na-
slov Zadnje potovanje do-
mov, saj so ga njegovi sno-
valci napovedali kot zadnje-
ga v tako velikem obsegu. 
Nastopilo je okrog dvesto 
glasbenikov v orkestru soli-
stov, pevk in pevcev v zborih. 
Če so trije zbori (mešani, de-
kliški in moški) povsem gi-
mnazijski, je bil orkester ob 
nekaj gimnazijcih v zadnjih 
letih v večji meri sestavljen 
iz izkušenih glasbenikov, 
članov različnih vrhunskih 
orkestrov in tudi nekdanjih 
gimnazijcev, študentov na 
glasbenih akademijah. 
Vsa leta zvesti podpornik 
koncertnega projekta ravna-
telj gimnazije Franci Roz-
man je v uvod h koncertu 
dejal: "Tako kot pred deseti-
mi leti mislim tudi danes. 
Dragi umetniki, napolnili 
ste dvorano. Prepričan sem, 
da boste vi napolnili naša 
srca." In so jih. Z mnogote-
rimi ljubeznimi – materin-
sko, partnersko, domovin-
sko, predvsem pa ljubeznijo 

do glasbe. Morda tudi z ne-
kaj otožnosti, kot jo je bilo 
sem in tja čutiti v glasbi tega 
večera. Navdušeni smo bili 
nad izjemnim sopranom Er-
nestine Jošt, sproščeni v 
nemških šlagerjih iz tridese-
tih let prejšnjega stoletja in 
očarani nad Dvojnim kon-
certom za violino in violon-
čelo, ki ga je dirigent orke-
stra in skladatelj Nejc Bečan 
napisal posebej za dolgole-
tna prijatelja solista Marušo 
in Matjaža Bogataja. Oba 
glasbenika sta začela v orke-
stru, danes pa sta odlična 
violončelistka in violinist. 
Vrh koncerta je bila vseka-
kor štiridesetminutna Sim-
fonija št. 9 Iz novega sveta 
Antonina Dvořáka. Po pol-
nih dveh urah glasbe, se je 
koncert zaključil s funky pri-
redbo skladbe Anje Rupel 
Lep je dan. Bil je lep, in če 
na uho prišepnemo novima 
županu in sestavi občinske-
ga sveta Mestne občine 
Kranj, bo lep tudi podoben 
večer ob letu osorej.

Zadnje potovanje za nov začetek
V ponedeljek zvečer je bila Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani znova razprodana. Tako kot že zadnjih deset let zato, ker se je v njej odvijal 
Veliki božični koncert Gimnazije Kranj. Poslednjič v taki obliki? Stoječ aplavz občinstva ob zaključku je bil nedvomno jasen odgovor. Torej – ob letu osorej.

Potniki na Zadnjem potovanju domov: Veliki simfonični orkester in združeni zbori 
Gimnazije Kranj s sopranistko Ernestino Jošt ter še mnogi, ki jih na tej fotografiji ni, so 
pripravili še en čudovit koncertni večer. / Foto: Iztok Zupan

Splača se biti del naše velike družine, povejte naprej!

Gorenjski glas  
nagrajuje zvestobo.
Spoštovani naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, če ste na naš časopis brez prekinitve 
naročeni že vsaj deset let, potem ste z malo sreče pri žrebu lahko dobitniki enega od lepih 
novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom:
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Pralni stroj Elektrolux Mešalnik  
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Žiga Žvan

Kranj – Šahovska sekcija 
Športno-kulturno-prosvet-
nega društva Tomo Zupan 
Kranj letos praznuje petde-
setletnico delovanja. Pred 
desetimi leti sem v takrat-
nem intervjuju, ki ga je za 
Gorenjski glas pripravil 
Oskar Orel, predstavil nekaj 
svojih pogledov na klub in 
šahovsko igro. Čeprav je 
klub vmes pretresla še izgu-
ba Vesne Rožič, ki je v svo-
jih najboljših letih, kmalu 
po osvojitvi naslova članske 
državne prvakinje, izgubila 
bitko z rakom, se je dejav-
nost v klubu nadaljevala. 
Mislim, da si lahko klub 
brez sramu še vedno lasti 
naziv najboljšega amater-
skega šahovskega kluba v 
Sloveniji. V zadnjem deset-
letju se je obseg delovanja še 
precej povečal, klub pa je 
nadgradil in razširil seznam 
aktivnosti. Ob jubileju sva 
se pogovarjala z Blažem 
Kosmačem, neutrudnim 
šahistom, trenerjem, sodni-
kom in organizatorjem, ki je 
v zadnjem obdobju ogrom-
no doprinesel k razvoju šaha 
v Kranju in okolici. 

 
Ni veliko amaterskih druš-
tev, ki se lahko pohvali s 
tako obletnico. Kakšni so 
razlogi, da vam uspeva?
"Razlogov je verjetno več. 
Najpomembnejši je verjetno 
predanost klubskih delav-
cev. Vsaj deset se jih aktivno 
ukvarja z organizacijo tur-
nirjev, vodenjem šahovskih 
krožkov, šahovskih šol, 
korespondenco itd. Pri tako 
številčni ekipi kontinuiteta 
ni ogrožena. Večji problem 
imajo društva, kjer vse sloni 
na eni osebi. Ko se ta naveli-
ča svojega poslanstva, je tre-
ba zgraditi vse na novo."

S kakšnimi uspehi se lahko 
klub pohvali v zadnjem 
obdobju?
"Že nekaj let igramo v najvi-
šji šahovski ligi in to praktič-
no samo s svojimi igralci. 
Pohvalimo se lahko tudi s 
šahovskimi šolami, ki jih 
obiskuje več kot trideset 
učencev. Za popularizacijo 
šaha smo po osnovnih šolah 
v Kranju in okolici začeli 
organizirati Ciklus turnirjev 
mladih. Turnirji so za učen-
ce brezplačni. Marsikateri 
učenec ima pomisleke glede 
nastopanja, a ko vidi, da se 
turnir odvija na njegovi 
osnovni šoli, se opogumi. 
Tako je v šolskem letu 
2017/18 kar 94 različnih 
igralcev nastopilo na vsaj 
enem turnirju. Letos imamo 
v mladinski konkurenci kar 

dva prvaka. Monika Rozman 
je državna prvakinja v kate-
goriji deklet do 18 let, Žiga 
Plevel Orel pa prvak v kate-
goriji dečkov do osem let. 
Lana Sefić je bila podprvaki-
nja v kategoriji deklet do 
deset let."

Za amaterski klub so to lepi 
rezultati. Kaj vse bi bilo pot-
rebno za še večje uspehe? 
"Kot pri vseh športih je eden 
glavnih problemov financi-
ranje. S prihodom interneta 
je šah postal dostopen po 
vsem svetu, zato je konku-
renca izredno močna. Po 
mojem mnenju bi bilo za 
večje uspehe naših najbolj-
ših igralcev treba najeti dob-
re trenerje iz tujine in orga-
nizirati močnejše mednaro-
dne turnirje."

Eden glavnih ciljev kluba je 
vzgoja novega slovenskega 
velemojstra. Menite, da je 
cilj dosegljiv?
"Cilj je dosegljiv, a je pri 
tem potrebne tudi nekaj sre-
če. Mislim, da bomo z 
vztrajnim delom in popula-
rizacijo šaha med mladimi 
našli kandidata, ki bo iz pra-
vega testa. Če ponudimo še 
idealne pogoje za razvoj, 
mislim, da uspeh ne bi smel 
izostati."

Znani ste po delu z mladi-
mi. Kaj vse jim ponujate?
"V društvu imamo v tej 
sezoni kar štiri šahovske 
šole, vse od najnižje, kjer se 
učenci šele spoznavajo s 
šahovsko igro, do najvišje, 
ki jo vodi mednarodni moj-
ster Leon Mazi. Na skoraj 

vseh kranjskih osnovnih 
šolah je šahovski krožek. 
Enkrat mesečno se lahko 
osnovnošolci pomerijo med 
seboj na turnirju Ciklusa 
turnirjev mladih. Najbolj 
nadobudni se lahko pomeri-
jo tudi v članski konkurenci 
na mesečnem turnirju v 
našem društvu. Mladim 
poleg treningov in tekmo-
vanj nudimo tudi dodatno 
učno gradivo in namige o 
tekmovanjih v naši okolici. 
Vsak petek je društvo odprto 
za vse, tako da se lahko mla-
di različnih kakovostnih 
nivojev in starosti pomerijo 
med seboj."

Kakšen recept bi priporočili 
mlademu šahistu, ki želi 
izboljšati svojo igro? 
"Predvsem mora imeti igro 
zares rad. Na začetku je 
pomembno čim več igrati, 
kasneje pa izobraževanje v 
šahovski šoli in izpopolnje-
vanje s pomočjo video vse-
bin in knjig."

Če izključimo tekmovanja 
in vrhunske uspehe … Zakaj 
bi šah priporočili kot hobi?
"Šah lahko za razliko od 
večine ostalih športov igra-
mo celo življenje, zato je to 
vseživljenjski hobi. Šah tudi 
spodbuja logično mišljenje, 
miselne procese in domišlji-
jo. Dokazano izboljšuje kon-
centracijo. Poleg naštetih 
prednosti lahko dodamo 
tudi športno vedenje. Vsak 
šahist je izgubil že preneka-
tero igro. Pravi šahist zna 
sprejeti poraz športno, tako 
pri šahu kot tudi v življen-
ju."

Večno vprašanje: je šah igra 
ali šport? Kam bi ga vi ume-
stili v sodobnem času, ki 
ponuja ogromno različnih 
možnosti za udejstvovanje?

"Šah ima prvine športa, ker 
se tako kot pri drugih špor-
tih tekmuje. Poleg tega je 
fizična pripravljenost zaradi 
dolgih iger zelo pomembna. 
V tem pogledu se torej ne 
razlikuje dosti od drugih 
športov."

Kako ocenjujete trenutni 
položaj šaha v Sloveniji?
"Menim, da se v Sloveniji 
premalo pozornosti posveča 
popularizaciji šaha. Vse sku-
paj je prepuščeno klubom, 
ki zaradi premalo sredstev in 
strokovnih delavcev zelo tež-
ko dosežejo neki presežek. 
Pred leti je bilo v Sloveniji 
kar nekaj močnih mednaro-
dnih turnirjev, na katerih so 
se lahko naši najboljši igralci 
pomerili v mednarodni kon-
kurenci. Vseeno lahko oce-
nim, da se je situacija v pri-
merjavi z bližnjo preteklos-
tjo izboljšala. Na srečo ima-
mo v Sloveniji veliko šahov-
skih zanesenjakov, ki so 
zopet obudili nekatere nekoč 
tradicionalne turnirje."

Ali imate čas za kak hobi?
"Zaradi obsežnega dela z 
mladimi sam igram šah bolj 
malo. Vseeno si vzamem 
čas in se tudi sam sem ter 
tja pomerim na kakem tur-
nirju. Sicer pa poleg šaha 
rad hodim v hribe, igram 
ostale namizne igre in pos-
lušam kvalitetno glasbo."

Katero lastnost pri ljudeh 
najbolj cenite?
"Iskrenost. Zelo težko je 
sodelovati, če kdo to počne s 
figo v žepu."

Kakšen je vaš moto v življe-
nju?
"Tukaj si bom izposodil 
moto prijatelja in šahista 
Matjaža Šlibarja: Važno, da 
je radost!"

Šah lahko igramo celo življenje
Letos Šahovska sekcija Športno-kulturno-prosvetnega društva Tomo Zupan Kranj praznuje pol stoletja delovanja, kot prvi Blaž Kosmač, pa v klubu 
mladostno zagnanega dela in tudi mladih šahistov ne manjka.

Blaž Kosmač je šahist, trener, sodnik in organizator tekmovanj

Vilma Stanovnik

Kranj – Drsalno-kotalkarski 
klub Triglav Kranj je bil 
ustanovljen predvsem z 
namenom, da mladim in 
odraslim približa kotalkar-
ski šport. "V ta namen celo 
leto organiziramo tečaje 
kotalkanja. Omogočamo 
kakovostno in zabavno uče-
nje koordinacijsko zahtev-
nega športa, pri tem pa se 
zabavamo," pravi predsedni-
ca kluba Ria Jagodic in 
dodaja, da je kotalkanje zad-

nja leta spet bolj popularno.
"Na kotalkah je mogoče 
izvajati različne like, ki so v 
mnogočem podobni likom, 
ki se izvajajo v umetnost-
nem drsanju. Gibe povezu-
jemo z glasbo in ustvarjamo 
različne koreografije. Ker so 
koreografije pomemben del 
kotalkanja, se trudimo, da bi 
otroci čim več nastopali in 
pokazali, kaj so se naučili," 
doda Jagodičeva in pojasnju-
je, da vadba poteka v Športni 
dvorani Šenčur, v Krajeven 
domu Primskovo in v Osno-

vni šoli Staneta Žagarja. "Na 
tečaje in v klub so vabljeni 
vsi zainteresirani, starejši od 
štirih let. Za več informacij 
nas lahko poiščete na naši 
FB-strani in na Instagra-
mu," še pravi Ria Jagodic, 
mladi športniki in športnice 
pa vabijo, da se jim to nede-
ljo, 23. decembra, ob 15.30 
pridružite na božično-novo-
letni kotalkarski reviji, kjer 
vam bodo pokazali, kako 
zabavna je lahko šola, če 
imaš kotalke. Vstop na revi-
jo bo prost. 

Dan na kotalkah
Čeprav Drsalno-kotalkarski klub Triglav Kranj ni star še niti eno leto, se že 
pripravljajo na božično-novoletno revijo, ki bo to nedeljo v Športni dvorani 
Zlato polje.

Mladi kotalkarji in kotalkarice so pripravljeni na kotalkarsko revijo. / Foto: arhiv kluba
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ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0-7,8 l/100 km in 113-177 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0089-0,0515 g/km, trdi delci: 0,00016-0,00138 g/km, število delcev: 0,02-9,7 E11/km. 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. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem 
SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

* Reprezentativni primer izračuna za SUZUKI SX4 S-CROSS: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 17.200 • lastna udeležba (polog): € 0 • znesek financiranja: € 17.200 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 250,86 
• stroški odobritve: € 344 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 21.416 • letna spremenljiva obrestna mera: 5,95% • efektivna obrestna mera: 6,77% na dan 17.10.2018 • V primeru dviga Euribor-ja se lahko skupni znesek za plačilo poveča.

Akcija velja do 31.12.2018. Do prejema Magna kartice v vrednosti 800 EUR in zimskih pnevmatik na platiščih so upravičeni tisti kupci novih vozil, katerim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.

ZIMSKE PNEVMATIKE  
NA PLATIŠČIH

MOŽNOST FINANCIRANJA 
BREZ POLOGA

GORIVO V VREDNOSTI 
800 €

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Kranjskih 
novicah 30. novembra 2018, je bila GLASBENA ŠOLA 
KRANJ. Geslo križanke je bilo: KOLEDOVANJE Z GLASBENO 
ŠOLO KRANJ.  Nagrajenci, ki so prejeli vsak po dve vstopnici za 
koncert orkestrov in pevcev GŠ Kranj v dvorani Grandis KC 
Brdo, so: Ančka Ječnik, Podnart, Vinko Peternel, Poljane in 
Franc Šilar, Kranj. Nagrajencem čestitamo!

Alpska cesta 43 I 4248 Lesce 
T: 04 53 53 805 I www.avtomony.si

Samo Lesjak

S projektom Podobe knjige 
so se kreativni članice in čla-
ni kranjskega Fotografskega 
društva Fotorama podali v 
svet branja. V današnjem di-
gitalnem svetu se – še zlasti 
fotografi – pogosto zatekajo 
k t. i. instant digitalnim in 
vizualnim vsebinam. Zato 
so tudi fotografi društva Fo-
torama, člani in drugi, v so-

delovanju z Mestno knjižni-
co Kranj tokrat pogledali 
globlje in ustvarili komple-
ksnejšo fotografijo, za katero 
je bila podlaga eno izmed 
izbranih raznovrstnih lite-
rarnih del – seznam obsega 
dela vse od Štefanca in Jan-
čarja pa do Schwitterja in 
Walsha. Končni rezultat so 
podobe, ki s svojo estetsko 
vrednostjo delujejo kot naj-
boljše vabilo k branju.

Podobe knjige

V Mestni knjižnici Kranj je do konca januarja na 
ogled zanimiva fotografska razstava Podobe 
knjige.

Knjige v fotografskih podobah / Foto: Veronika Savnik

Samo Lesjak

Kot je nastop predstavila 
mentorica deklet Ingrid Če-
mas, so z nastopom in ude-
ležbo več kot zadovoljni. 
Obisk je bil rekorden, tako je 
več kot tristo gledalcev uživa-
lo v nastopu. Nastopilo je 57 
deklet, Kranjčankam so se 
pridružile tudi mlade mažo-
retke iz Gorenje vasi, ki so 

skozi ples in twirling pred-
stavile popularno zgodbo 
Mamme Mie. Prireditev je 
bila zasnovana nekoliko dru-
gače kot običajno, brez na-
povedi ter brez prekinitev – 
vseh petdeset minut se je 
plesalo. Pomembna je bila 
usklajenost, navdušenje po 
končani predstavi pa je ne-
precenljivo, je sklenila In-
grid Čemas.

Mamma Mia skozi ples 
in twirling

V začetku decembra so dekleta Mažoretnega in 
twirling kluba Kranj v Domu krajanov na 
Primskovem navdušila z božično-novoletno 
prireditvijo Twirling Mamma Mia. 

Dekleta so navdušila občinstvo na Primskovem. 
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Neža Rozman

Kranj – V prostorih Smučar-
skega kluba Kranj so red 
kratkim pripravili slovesno 
predstavitev knjige Jožeta 
Javornika z naslovom 70 let 
v službi smučarskih skokov. 
Jože Javornik je starosta klu-
ba in smučarskih skokov na-
sploh, v knjigi pa je popisal 
klubsko zgodovino ter svoj 
prispevek k razvoju kluba in 
skakalnih asov. 
Prav vsi zbrani so bili sklep-
čni, da je Jože Javornik v 
klubu pustil lep del svojega 
življenja in prispeval mnogo 
nasvetov, dobre volje in zna-
nja k razvoju številnih mla-
dih kranjskih skakalcev. Ob 
predstavitvi knjige je spre-

govoril Janez Bukovnik, 
predstavnik Smučarske zve-
ze Slovenije, ki je dejal, da 
ni kluba v Sloveniji, ki bi 
prispeval toliko skakalnih 
talentov kot ravno kranjski, 
in da je velik del zaslug tre-
ba pripisati prav avtorju 
knjige. Tudi Lojze Gorjanc, 
ki ima v klubu najstarejši 
staž članstva, je pritrdil, da 
je knjiga slavospev kranj-
skim skakalcem in enkraten 
popis zgodovine skokov v 

Kranju, Sloveniji in Jugosla-
viji. 
Javornik je svojo športno pot 
začel kot skakalec, nadalje-
val kot trener, skoraj šestde-
set let pa je bil tudi predse-
dnik kranjskega kluba. De-
lovanje kluba res dobro po-
zna in v pisani besedi je 
združil pregled vseh po-
membnejših dogodkov v 
klubu, izletov, dosežkov, 
opisal je vse gradnje, poseb-
ne strani pa so namenjene 
predstavitvi dosežkov najve-
čjih skakalnih zvezd, kot sta 
Peter Prevc in Primož Peter-
ka. Zadnji del knjige je še 
toliko bolj dragocen, saj so 
svoje izkušnje s klubom in 
Jožetom popisali različni so-
delujoči pri njegovi karieri, 

vse od tekmovalcev, delav-
cev v klubu, novinarjev in 
trenerjev. Med slednjimi se 
je predstavil Jani Grilc, ki je 
na predstavitvi dejal, da se je 
veliko tega, kar zna, naučil 
prav od Jožeta Javornika, 
kranjski klub pa mu je dal 
ogromno izkušenj in lepih 
spominov.
Javornik sam je dejal, da je 
ob zaključku aktivnega de-
lovanja v klubu izdal knji-
go, ki jo je sicer obljubil že 

pred 26 leti. Ves čas je pri-
dno beležil, kaj se dogaja s 
kranjskimi skakalci in 
ustvaril neprecenljivo stati-
stiko. Kot zanimivost: iz 
Smučarskega kluba Kranj 
vsako leto prihaja skoraj tri-
deset odstotkov vseh slo-

venskih skakalcev, 15 ska-
kalcev je v zgodovini kluba 
sodelovalo na olimpijskih 
igrah, med njimi največ-
krat Robert Kranjec. Kar 21 
mladih skakalcev je na mla-
dinskih svetovnih prven-
stvih osvojilo medalje.

Popis skakalne 
zgodovine v Kranju
Jože Javornik je izdal knjigo, v kateri prebiramo o zgodovini kranjskega skakalnega kluba ter o 
izjemnih dosežkih mladine in članov. 

Jože Javornik je prijateljem knjigo podaril s posvetilom in 
podpisom. / Foto: Primož Pičulin

Jože Javornik je svojo športno pot začel kot 
skakalec, nadaljeval kot trener, skoraj šestdeset 
let pa je bil tudi predsednik kranjskega kluba.

Iz Smučarskega kluba Kranj vsako leto prihaja 
skoraj trideset odstotkov vseh slovenskih 
skakalcev, 15 skakalcev je v zgodovini kluba 
sodelovalo na olimpijskih igrah, med njimi 
največkrat Robert Kranjec. Kar 21 mladih 
skakalcev je na mladinskih svetovnih prvenstvih 
osvojilo medalje.
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Simon Šubic

Kranj – V prazničnem 
decembru lahko tudi prebi
valci Kranja in okolice izko
ristijo brezplačni nočni avto
busni prevoz. Prvi brezplač
ni prevoz so organizirali že 
pred tednom dni, danes, 21. 
decembra, ponoči, pa novi 
dve vožnji z odhodoma ob 
1.00 in 2.30 izpred Železni
ške postaje Kranj ter ob 1.05 
in 2.35 izpred Globusa v 

Kranju. Trasa nočnega avto
busa je Kranj–Šenčur–Cer
klje–Preddvor–Kokrica–Na
klo–Kranj ter vmesne posta
je (na zahtevo). 
Gre za testne vožnje, katerih 
namen je ugotoviti potrebe 
po redni uvedbi takih prevo
zov, so sporočili iz Centra za 
trajnostni razvoj podeželja 
Kranj, ki skupaj s CIPRA 
Slovenija omogoča prevoze 
v okviru projekta Naj te 
zapelje zelena mobilnost.

Brezplačno z nočnim 
avtobusom 

Vilma Stanovnik

Suha pri Predosljah  Na leto
šnji podelitvi priznanj na 
mednarodnem kmetijskoži
vilskem sejmu Agra v Gornji 
Radgoni je kmetija Štirn s 
Suhe pri Predosljah že drugo 
leto zapored prejela tri meda
lje za svoje zeliščne sirupe: 
Ingver z dodanim in tudi 
brez dodanega sladkorja ter 
sirup Zdravko, ki ga imajo 

zelo radi tudi otroci. Z njimi 
si lahko pripravite okusen 
zeliščni čaj, ki vas bo ogrel v 
mrzlih zimskih dneh. 
Kot pravi Dragica Štirn, lah
ko izdelke kmetije Štirn naj
dete na policah v domačem 
kotičku kmetijskih trgovin in 
trgovin z lokalnimi sloven
skimi izdelki, veseli pa bodo 
tudi vašega obiska na njiho
vem domu, kjer boste dobro
te lahko tudi poskusili.

Tri medalje za 
zeliščne sirupe

 
V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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

www.gorenjskiglas.si

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 

DREVES
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 
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ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si
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Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj 
T: 082 058 457 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si 

»Čas kot zvezda se utrne, stare vse poti zagrne, 
nove, z upi tlakovane, vir so sreče nasmejane.« 

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE 

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

	Četrtek, 3. 1. 2019, 17.00–19.00  
  Predavanje: Kako živeti bolj iskreno, zavestno in  

odgovorno. Spoznali bomo, kako skozi odnose z drugimi 
prepoznamo neiskrenost, ujetosti in kako se jih osvoboditi 
ter jih uporabiti za rast in razvoj v smeri svojih srčnih želja. 
Predava dr. Kristina Knific. 

	Četrtek, 3. 1. 2019, 19.15–21.15  
  Skupinski pogovori in svetovanja. Način osebnostne rasti 

skozi skupinske pogovore v skupini do 12 oseb. Na skupinski 
pogovor se je treba predhodno prijaviti. Vodi dr. Kristina Kni-
fic. 

	Petek, 4. 1. 2019, 18.00–19.00  
  Predavanje: Uvodno informativno predavanje o učenju 

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

	Ponedeljek, 7. 1., 14. 1., 21. 1. in 28. 1. 2019, 8.30–10.30  
  Slovenija, moja nova država. Delavnica komunikacije  

v slovenskem jeziku za vse nad 16 let, ki se želijo čim hitreje 
in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor.  

	Ponedeljek, 7. 1. 2019, 17.00–19.00  
  Ogled jaslic v župnijski cerkvi sv. Kancijana  

Nekaj besed o nastanku jaslic, njihovem razvoju, nato ogled 
jaslic v cerkvi. Zbor je pred cerkvijo. Vodi turistični vodnik 
Janko Zupan. 

	Ponedeljek, 7. 1. 2019, 18.00–19.00  
  ,,VAJE dihaj''. Skupinska vadba z Brigito, kjer odpravljamo 

plitko dihanje in se naučimo sproščanja posledic stresa. 

	Torek, 8. 1. 2019, 10.30–12.00 in 22. 1. 2019  
 17.00–18.30 
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija  

Nudimo vam pomoč pri reševanju težav pri uporabi  
računalnikov ter telefonov. 

	Torek, 8. 1. 2019, 17.30–19.30  
  Predstavitev knjige 40 let mojih soočanj s Himalajo  

Nihče ni bil tolikokrat v Himalaji. Noben Slovenec ni stal  
na tolikih osemtisočakih. Stal je na najvišjih vrhovih vseh 
sedmih celin Zemlje. Viki Grošelj piše o krajih, kamor človeška 
noga še ni stopila. Vabljeni, da ga osebno spoznate. 

	Torek, 8. 1. 2019, 17.30–19.30  
  Starševstvo – ni panike! Pomoč in podpora staršem pri  

vzgoji. Na poglobljen in oseben način se bomo srečevali  
s starševsko vlogo. Hkrati bodo potekale družabne,  
ustvarjalne igre za otroke. 

	Sreda, 9. 1., 16. 1., 23. 1. in 30. 1. 2019, 17.00–18.00  
  Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim 

slovenščina ni materni jezik. 

	Sreda, 9. 1. 2019 ali 16. 1. 2019, 17.00–20.00  
  Sladke pregrehe: Išlerji. Kulinarično delavnico vodi  

Helena Krišelj. 

	Sreda, 9. 1., 16. 1., 23. 1. in 30. 1. 2019, 18.00–19.00  
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. 

leta, ki jim slovenščina ni materni jezik. 

	Četrtek, 10. 1., 17. 1., 24. 1. in 31. 1. 2019, 10.00–12.30  
  Medkulturno v Kranju. Delavnice seznanjanja s slovensko 

družbo in kulturo.

	Četrtek, 10. 1. in 24. 1. 2019, 18.00–20.00  
  Maketarske delavnice. Makete, ki jih želite sestaviti,  

prinesite s seboj. 

	Četrtek, 10. 1. 2019, 18.00–19.30  
  Družinska delavnica brainobrain. Delavnica je namenjena 

otrokom od 4. do 14. leta in njihovim staršem. Učili se bomo 
računati na abakus, spoprijeli se bomo z miselnimi izzivi,  
gradili piramido ter za konec izdelali praktično igračo. 

	Petek, 11. 1. 2019, 17.00–19.00  
  Filmski večer: francoski film Souvenir. Dolžina: 90 minut; 

jezik: francoščina; žanr: glasbena ljubezenska drama;  
režiser: Bavo Defurne; leto: 2016; država: Belgija,  
Luksemburg, Francija; podnapisi: slovenski. Prijave obvezne 
zaradi omejitve na 6 udeležencev. 

	Petek, 11. 1. 2019, 17.30–19.30  
  Predavanje o astrologiji – Točka sreče. V življenju imam 

srečo, kaj lahko naredim za lastno srečo. Z vami bo astrolog 
Tadej Šink. 

	Ponedeljek, 14. 1. 2019, 17.00–20.00  
  Ruska kulinarika. Kuhali bomo jedi iz Rusije.  

Vodi Natalija Zagoričnik. 

	Ponedeljek, 14. 1. 2019, 17.30–18.30  
  Numerologija. Napoved je na podlagi vaših osebnih  

rojstnih podatkov. Obvezne prijave. 

	Torek, 15. 1. 2019, 16.00–18.00  
 Kuhamo in pečemo s Sožitjem. Izvaja Ula Hribar Babinski. 

	Torek, 15. 1. 2019, 17.30–19.30  
  Predavanje: Človek kot večdimenzionalno bitje – 9. del. 

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

	Sreda, 16. 1. 2019, 17.00–18.30  
  Življenje z izgubo. Izguba otroka je največja izguba, ki jo 

lahko doživimo. Mesečna srečanja so zaprtega tipa, zato so 
obvezne prijave. 

	Sreda, 16. 1. 2019, 18.00–19.30  
  Odprta skupina za samopomoč. Skupino vodi Slovensko 

društvo Hospic. Namenjena je druženju, medsebojni  
podpori, srečevanju žalujočih. 

	Sreda, 16. 1. 2019, 18.15–19.45  
  Gobe in gobarjenje. Predaval bo Bojan Arzenšek, gobar, 

amaterski mikolog z več kot 20-letnimi izkušnjami na  
področju gobarstva, soavtor dveh slovenskih knjig. 

	Četrtek, 17. 1. 2019, 17.00–18.30  
  Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Šivalne stroje 

priskrbimo mi. Obvezne prijave na tel. 041 724 134 ali na 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si. 

	Četrtek, 17. 1. 2019, 17.00–19.00  
 Medgeneracijski turnir v namiznem tenisu 

	Petek, 18. 1. 2019, 18.00–19.30  
 Družabni večer – Tombola 

	Torek, 22. 1. 2019, 18.00–19.30  
  Bioresonanca kot alternativna oblika zdravljenja  

Predstavitev bioresonance in njenega delovanja, kje lahko 
bioresonanca pomaga in kaj lahko sami storimo za boljši 
uspeh terapije. 

	Sreda, 23. 1. 2019, 9.00–10.30  
  Tehnike sproščanja. Delavnico bo izvajala psihologinja  

Tina Rehberger. Udeleženci prejmejo priročnik za samostojno 
izvajanje tehnik sproščanja tudi v domačem okolju.  
Prijave so obvezne. 

	Četrtek, 24. 1. 2019, 17.00–18.30  
  Življenje z osebo z demenco. Srečanje bo namenjeno  

medsebojni podpori, deljenju izkušenj in praktičnih  
nasvetov pri preprečevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo  
za ljudi z demenco. Svojci lahko s seboj pripeljejo osebe  
z demenco. 

	Četrtek, 24. 1. in 31. 1. 2019, 18.00–19.15  
  Izobraževanje za mir, 3. del. Namen delavnice je pomagati 

udeležencem, da lahko raziskujejo možnost osebnega miru 
in odkrijejo notranje vire kot oporo v vsakodnevnem  
življenju: notranjo moč, možnost izbire, cenjenje in upanje. 

	Petek, 25. 1. 2019, 10.00–11.30  
 Zdrav življenjski slog  
 Delavnico bo izvajal Samir Muminović. 

	Ponedeljek, 28. 1. 2019, 18.00–19.30  
  Miselne igre. Različne igre in vaje za razvoj in ohranjanje 

kognitivnih sposobnosti. 

Vabljeni tudi na vse naše ponavljajoče aktivnosti:  
kvačkanje, vesele urice konverzacije v francoščini, angleščini, 
nemščini, ruščini, italijanščini ali esperantu, družabne večere 
taroka in petja ljudskih pesmi in organizirano individualno  
učno pomoč.

Več si lahko preberete na spletni strani Ljudske univerze 
Kranj: https://www.luniverza.si/medgeneracijsko-sodelovanje  
s klikom na Program aktivnosti ali Zgibanka Kranj. Vabljeni.
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Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Emisije CO2: 168−81 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−7,3 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. 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. Ponudba velja za vozila letnik 2018 na zalogi in za vsa nova naročila do 31.12.2018. *Prihranek 
vključuje popust na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BON v obliki znižanja maloprodajne cene 
vozila v vrednosti 1.000 EUR z DDV, do katerega je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o 
finančnem leasingu, z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o., ki vključuje tudi VW zavarovanje vozila 
(permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v 
Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri zavarovalnici Sava d.d.) pod pogoji 
akcije ALLINBON18 in **VZDRŽEVANJE ZA 1 EUR/mesec, ki obsega redne servise vozila, kateri se izvajajo po 
prilagodljivem servisnem intervalu – »Long Life« (oziroma model VW up! po fiksnem servisnem intervalu), 
do največ 60.000 prevoženih km, oziroma do preteka dobe 4-ih let od prevzema vozila, za ceno 1 EUR/mesec 
(DDV je vključen). Več na www.porscheleasing.si. Slike so simbolne.

www.volkswagen.si

VELIKA 
DARILA 
PO ČISTO 
MAJČKENIH 
CENAH!
Z velikimi prihranki do 
5.000 EUR* in rednim 
vzdrževanjem za samo 
1 EUR na mesec**. 

VW_Dilerski_CMC10_137x198_.indd   1 28. 11. 18   10:30

Vilma Stanovnik

Kranj – Društvo invalidov 
Gorenjske je bilo ustanovlje-
no 27. februarja 1969. Se-
dež je imelo v Kranju, pod 
tem imenom pa je delovalo 

do 15. junija 1974, ko so se 
društva po občinah osamo-
svojila in nastalo je Društvo 
invalidov Kranj. Ko se je 
kranjska občina razdelila na 
več občin, so se odločili, da 
se društvo preimenuje v 

Medobčinsko društvo invali-
dov Kranj (MDI Kranj). Tre-
nutno ima več kot devetsto 
članov iz občin Kranj, Na-
klo, Cerklje, Šenčur, Predd-
vor in Jezersko.
Še pred februarsko obletni-
co so se ob letošnjem med-
narodnem dnevu invalidov, 
3. decembru, razveselili no-
vih prostorov, ki jih imajo 
na Trgu Prešernove brigade 
10 v Kranju. "Naše društvo 
je doslej imelo najet zgolj 
16 kvadratnih metrov velik 
prostor, kjer je bilo res pre-
malo prostora. Že ko so pri-
šli v pisarno dva ali trije, so 
morali drugi čakati pred 
vrati, včasih tudi na dežju 
in mrazu. Tudi za sestanke 
in programe smo morali 
najemati druge prostore. 
Novi prostori, ki so sedaj ve-

liki štirideset kvadratnih 
metrov, pa bodo omogočali 
boljše delovanje in pred-
vsem več dejavnosti," je ob 
priložnostnem odprtju pro-
storov povedal novi predse-
dnik Medobčinskega dru-
štva invalidov Kranj Janez 
Zelnik in pojasnil, da so 
nekaj denarja za nove pro-
store prihranili, vzeli pa so 
tudi kredit. Kredit so vzeli z 
namenom, da ob razpisih 
zaprosijo za sofinanciranje 
FIHO, za odplačilo pa pri-
čakujejo tudi pomoč župa-
nov oziroma občin, katerih 
člane imajo v svojih vrstah. 
"Že ko sem pripravljal pro-

gram ob izvolitvi za predse-
dnika društva, sem si zadal 
nalogo, da skušamo prido-
biti nove prostore. Ti so se 
nam ponudili letos poleti," 
je ob priložnostni slovesno-
sti v novih prostorih še po-
jasnil Janez Zelnik in dodal, 
da je lokacija za prostore 
zelo primerna, saj so v pri-
tličju, imajo dve sobi, mini 
čajno kuhinjo, končno pa 
imajo tudi svoje sanitarije. 
Lokacija je zelo primerna, 
saj je v bližini avtobusne 
postaje in ima zadostno šte-
vilo parkirnih prostorov, 
tudi z rezervacijo za invali-
de.

MDI Kranj je član Zveze de-
lovnih invalidov Slovenije 
(ZDIS) in je prostovoljno, 
neodvisno, samostojno, ne-
vladno in neprodobitno 
združenje. "Od kar 69 dru-
štev jih je zgolj 29, ki imajo 
svoje prostore. Medobčinsko 
društvo invalidov Kranj je 
eno večjih v Sloveniji, z novi-
mi prostori pa bodo imeli 
priložnost izvajati svoje po-
sebne socialne programe," je 
ob obisku v Kranju povedal 
predsednik Zveze delovnih 
invalidov Slovenije Drago 
Novak ter uporabnikom ob 
čestitkah zaželel dobro poču-
tje v novih prostorih.

Ob jubileju v 
svojih prostorih
Medobčinsko društvo invalidov Kranj, ki ima več kot devetsto članov iz 
mestne občine Kranj ter občin Naklo, Cerklje, Šenčur, Preddvor in Jezersko, 
je ob letošnjem mednarodnem dnevu invalidov praznovalo v novih prostorih.

Predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago 
Novak in predsednik Medobčinskega društva invalidov 
Kranj Janez Zelnik v novih prostorih

Novi prostori so v pritličju, veliki so štirideset kvadratnih metrov, poleg dveh pisarn pa 
imajo invalidi sedaj tudi svoje sanitarije.

Vilma Stanovnik

Kranj – Tudi jeseni in pozimi 
Joštarji skrbijo za redno giba-
nje. Tako so v novembru so-
delovali v čistilni akciji Očisti-
mo naše gore, kot vsako leto 
pa so se odločili, da se odpra-
vijo na izlet v neznano. Tako 
so se odpravili proti Planici. 
"Bili smo pri cerkvi na Plani-
ci in po naporni poti potešili 
žejo in lakoto pri Brčniku na 
Planici," je povedal predse-
dnik Prijateljev Jošta Milan 
Zelnik. Joštarji imajo tudi za-
sluge, da je te dni na poti pro-
ti Sv. Joštu moč uživati v pra-
zničnem decembrskem 
vzdušju. "Že deseto leto si 
lahko ob cesti na Sv. Jošt 

ogledate smrečico in jaslice, 
ki se jih vidi tudi ponoči, saj 
so osvetljene. S pomočjo 

moje žene in Prijateljev Jošta 
smo jih postavili na običajnih 
mestih," je povedal Zelnik.

Joštarjem ni dolgčas

Prijatelji Jošta so se ob koncu sezone podali na izlet proti Planici. / Foto: Milan Zelnik

Na poti proti Sv. Joštu si te dni lahko ogledate smrečico in 
jaslice. / Foto: Milan Zelnik
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Kranj živi v praznični preobleki
S tradicionalnim prižigom lučk ob občinskem prazniku je tudi Kranj zaživel s številnimi decembrskimi prazničnimi dogodki. Obisk mesta je v teh dneh 
prijetno doživetje, različni odri pa so namenjeni vsem generacijam in okusom obiskovalcev.

Mesto je pravljično zažarelo na začetku decembra z glasbenim nastopom pevke Lee Sirk 
na Glavnem trgu, medtem ko je v dvorani na Zlatem polju vse ljubitelje roka navdušila 
zasedba Siddharta.

Okrašeno mesto s Prešernovimi verzi diši po prazničnih dobrotah, krasijo ga adventne 
stojnice, vabi pa tudi Layerjev praznični sejem, ki bo potekal še vse do sobote, 29. 
decembra, in prinaša izdelke domačih ustvarjalcev, od keramike do ilustracij in 
oblikovalskih izdelkov.

Večina koncertov Prešernega decembra je v prvih treh tednih meseca potekala na 
Petrčkovem odru ob cerkvi sv. Kancijana, kjer so zimske večerne temperature s svojimi 
nastopi med drugimi dvigovali Lost Jazz, Kostanjev sekstet in Adi Smolar. 

Že na začetku meseca je na Slovenskem trgu zaživelo drsališče na prostem, ki naj bi 
mlade in vse druge razveseljevalo vse do konca februarja. Drsalke lahko prinesete s seboj 
ali si jih izposodite, lahko pa se ogrejete tudi s toplimi jedmi in napitki.

Najmlajši se te dni družijo v Pravljičnem gozdičku na Glavnem trgu, v katerem poleg 
številnih lesenih živali stoji Božičkova hiška. Tam lahko prisluhnejo tudi pravljici, si 
ogledajo predstavo in ustvarjajo, prav vsak večer pa se iz zvočnikov oglasi pravljica za 
lahko noč. 

Otroci so v mestu najprej pričakali Miklavža, ki je prišel v spremstvu angelčkov in 
parkeljnov, Božiček v družbi snežnih vil jih bo obiskal v torek, Dedek Mraz s spremstvom 
pa v nedeljo, 30. decembra. / Besedilo: Samo Lesjak, Vilma Stanovnik, Foto: Primož Pičulin


