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Kranj – Slavnostna akademija 
Mestne občine Kranj na Brdu 
pri Kranju bo po tradiciji pote-
kala na predvečer občinskega 
praznika, v petek, 2. decem-
bra. Na njej bodo največ po-
zornosti posvetili letošnjim 
občinskim nagrajencem. Tako 
bo naziv častnega občana pre-
jel mag. Drago Štefe. Nagradi 
Mestne občine Kranj bosta do-
bila Peter Colnar in Nejč Sla-
par, listine o priznanju pa Iva-
na Jenko, Marjan Gartnar, 
Klemen Markelj, Peter Rob-
nik in Franc Hafner. Velike 
plakete Mestne občine Kranj 
bodo prejeli mag. Franc Roz-
man, Odbojkarski klub Tri-
glav Kranj in Branko Mesec, 
veliko Prešernovo plaketo Me-
stne občine Kranj pa Jože Er-
žen. Prešernovo plaketo Me-
stne občine Kranj bo prejel 

Jasmin B. Frelih. Na dan ob-
činskega praznika, ki ga 
kranjska občina praznuje 3. 
decembra v spomin na roj-
stvo dr. Franceta Prešerna, se 
bo v mestu začel Prešerni de-
cember. Ob 17. uri se bodo 
prižgale praznične lučke, 
pred Prešernovim gledali-
ščem pa bo zažarela praznič-
na smreka. Letos jo je podaril 
Marko Mohorič s kmetije Pr' 
Krt iz Zgornje Besnice, da so 
pri Zavodu za turizem in kul-
turo našli res čudovito smre-
ko, pa ima največ zaslug 
predsednik Krajevne skupno-
sti Besnica Primož Bavdek. 
Smreka bo, skupaj z zanimi-
vo okrasitvijo, lepa popestri-
tev Prešernega decembra, ki 
bo potekal ves mesec. Prav 
vsak dan bo poskrbljeno za 
prijetne praznične dogodke, 
več o njih pa si lahko prebere-
te v prilogi Kranjskih novic.

Praznični december
Uvod v decembrske prireditve bo tudi letos 
slavnostna akademija ob prazniku Mestne  
občine Kranj, praznični december v starem 
Kranju pa se bo začel s prižigom lučk. 

Ana Šubic

Kranj – Letos mineva 50 let 
od združitve tedanjih šestih 
samostojnih vrtcev v Kranju 
v Vzgojno-varstveni zavod 
Kranj, ki se je v šolskem letu 
1997/1998 preimenoval v 
Kranjske vrtce. Osrednja 
prireditev ob okroglem ju-
bileju je bila slavnostna aka-
demija z naslovom Včasih je 
luštno b'lo, tud' zdaj je tako, 
ki je sredi novembra poteka-
la v Prešernovem gledališču. 
Kranjski vrtci so danes naj-
večji vzgojno-varstveni za-
vod v državi; delujejo na 15 
lokacijah, obiskuje jih 1644 
otrok. V zavodu je 293 zapo-
slenih, med njimi 208 stro-
kovnih delavcev. »Kot najve-
čji zavod v Sloveniji imamo 
celotno organizacijo postav-
ljeno malo drugače kot dru-
gi zavodi. Imamo širok tim 
svetovalnih delavcev, od lo-
gopeda, pedagoga, psiholo-
ga do socialnega pedagoga 
in specialnega pedagoga, ki 
nudijo pomoč otrokom s po-
sebnimi potrebami v petih 
razvojnih oddelkih in otro-
kom, ki so vključeni v redne 
oddelke, otrokom iz social-
no ogroženih družin in otro-
kom priseljencev, prav tako 
pa tudi njihovim staršem,« 
je razložila ravnateljica Ire-
na Pavc, ki se bo decembra 
upokojila. Poleg nje so sicer 

prvega pol stoletja Kranjske 
vrtce vodili še Ančka Ga-
šperšič, Meta Benčič, Miha-
ela Renko, Danica Gaber in 
Franc Peternel.
Kot je Pavčeva poudarila na 
slavnostni akademiji, so v 
Kranjskih vrtcih že od vsega 
začetka veliko pozornosti na-
menjali izobraževanju zapo-
slenih, sodelovanju s starši 
in širšo okolico, skrbi za 
opremo vrtcev in igrišč ter 
didaktičnih pripomočkov in 
igrač. Tej tradiciji sledijo tudi 
danes, ko je vrtec nepogreš-
ljiva socializacijska in izobra-
ževalna ustanova. »Otroci so 
postali središče dogajanja. 

Imajo možnost izbire in ak-
tivnega sodelovanja, preko 
katerega si razvijajo kompe-
tence, potrebne za današnji 
in prihodnji čas,« je dejala. 
Župan Boštjan Trilar je pou-
daril, da je Kranj zaradi 
odličnega strokovnega dela 
lahko upravičeno ponosen 
na svoj največji zavod. Ob 
tem je napovedal, da bo ob-
čina v naslednjih dveh pro-
računih za vrtce namenila 
znatna sredstva. Več kot šest 
milijonov evrov namerava 
ob sofinanciranju Evropske 
unije vložiti v obnovo nek-
danje ekonomske šole za 
potrebe vrtcev in šole, začeli 

pa naj bi že prihodnje leto. 
Skoraj pol milijona evrov je 
predvidenih za investicijsko 
vzdrževanje in energetsko 
obnovo vrtcev v letih 2017 in 
2018, zgradili pa bodo tudi 
nova otroška igrišča v Besni-
ci, na Drulovki in Planini.
Na prireditvi so navzoče 
prek pesmi, plesa in skeča 
popeljali skozi preteklost de-
lovanja Kranjskih vrtcev. 
Program so obogatili otro-
ška folklorna skupina enote 
Ježek, otroški pevski zbor 
enote Živ žav, ženski pevski 
zbor in dramska skupina 
Kranjskih vrtcev ter Folklor-
na skupina Sožitje.

Luštno že petdeset let
Včasih je luštno b'lo, tud' zdaj je tako so v Kranjskih vrtcih naslovili slavnostno akademijo, s katero so 
obeležili petdeseto obletnico ustanovitve. Kranjski vrtci so danes največji tovrstni zavod v Sloveniji. 

Slavnostno akademijo sta s himno Kranjskih vrtcev sklenila otroški pevski zbor iz enote 
Živ žav in ženski pevski zbor Kranjskih vrtcev. / Foto: Primož Pičulin

V lanskem prazničnem decembru je bil Kranj najlepše 
okrašeno slovensko mesto, tudi letos pa že pripravljajo 
zanimivo praznično okrasitev. / Foto: Primož Pičulin

Justininih 
sto let
Justina Rozman je 
praznovala stoti rojstni 
dan, župan Boštjan 
Trilar pa ji je izročil 
častno listino Mestne 
občine Kranj.
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Slovesno 
pred novo 
sezono
Telemark smučarji so 
se še pred odhodom 
na prve tekme zbrali 
na praznovanju jubileja 
Telemark kluba Kranj.
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OBČINSKE NOVICE

Prost dostop do 
interneta
Na javnem brezžičnem 
omrežju KRANJopen bo moč 
od začetka decembra brez-
plačno dostopati do interne-
ta tako v mestu kot v krajev-
nih skupnostih kranjske ob-
čine.

stran 2

AKTUALNO

Stkali so močne 
prijateljske vezi
Dijaki Gimnazije Franceta 
Prešerna so ta mesec gostili 
dijake Gimnazije Svetozar 
Marković iz Novega Sada in 
jim pripravili zanimiv pro-
gram, ob katerem so se vsi 
naučili veliko koristnega.
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ZANIMIVOSTI

Vedno v mislih 
koncertna dvorana
Ravnateljica Glasbene šole 
Kranj Petra Mohorčič je ena 
tistih vodij javnih zavodov, ki 
svoje delo opravljajo vestno 
in odgovorno, pri tem pa jo 
vodita tudi srce in duša.
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KULTURA

Likovnost na 
finančnem uradu
V prostorih Finančnega ura-
da Kranj se dijakinje Gimna-
zije Franceta Prešerna pred-
stavljajo z likovnimi deli, ki 
so jih ustvarile z akadem-
skim slikarjem Klavdijem 
Tutto.
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Kranj, december 2016

NAVDAHNJENI 
DECEMBER
Decembra sta veselje in druženje na pr-
vem mestu. Zadnji mesec v letu je tudi 
čas, ko ovrednotimo celoletno delo, po-
gledamo na začetne želje, cilje in vizije 
ter jih primerjamo z dosežki. Naše me-
sto velja za mesto, ki živi v sožitju z na-
ravo, je kulturno bogato, varno, čisto, 
urejeno in šarmantno. Naše delo je te 
vrednote predstavljati, ponotranjiti in 
tudi živeti. Za Kranjem je lepo leto, pol-
no novosti, novih izzivov in počasnih, a 
vztrajnih sprememb.

Tudi vi ste naš navdih. Hvala vam! 
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
vam želi veliko uspehov, sreče in 
časa z najbližjimi.

Se vidimo na Prešernem decembru,

kjer se veselje po obrazi zlije,
kjer mine jeza notránj'ga prepira,
kjer petje 'z polnega srcá izvira,
zbudé se v srcu sladke harmonije.

France Prešeren

Prešerni december
3.–31. 12. 
Pred Prešernovim gledališčem

DECEMBER 2016

PRILOGA OD 9. DO 16. STRANI
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Občinske novice

Kranjske novice, petek, 25. novembra 2016

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

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

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

VOD JA OGLAS NE GA TR ŽE NJA
Ma te ja Žvi žaj 

Kranj ske novice (ISSN 2463-8099) št. 11/let nik II so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 94, ki je iz šel 25. novembra 2016. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko sre-
dišče. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

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

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Rodil sem se v Praprotni 
Polici in se priženil v Straži-
šče, kjer z ženo in dvema 
otrokoma še vedno prebi-
vam. Sin zaključuje študij 
matematike, hčerka je gim-
nazijka na 'moji' gimnaziji. 
Po izobrazbi sem magister 
matematike, sicer pa ravna-
telj Gimnazije Kranj. Z ženo 
sva kupila kmetijo v okolici 
Litije, kjer preživiva večino 
prostega časa.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste? 
»Že nekaj mandatov svetniš-
ko skupino SLS sestavlja en 
sam član, tokrat sem to jaz. 
Svetnik sem bil tudi v man-
datu 2006–2010. V Sloven-
sko ljudsko stranko sem vsto-
pil leta 2002, prej nisem bil 
član nobene politične stran-
ke. Kmalu sem prevzel vode-
nje mestnega odbora SLS in 
ga vodil do leta 2014, ko sem 
prevzel funkcijo enega izmed 
podpredsednikov SLS. Moja 
politična opredelitev na delo 
v občinskem svetu ne vpliva 
kaj dosti, na tem nivoju je tre-
ba predvsem reševati težave 

bližnje okolice in težave, ki 
zadevajo celotno MOK.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Menim, da imamo svetniki 
dobre pogoje, da lahko poda-
mo predloge. Kako uspešni 
smo pa pri uveljavljanju teh 
predlogov, je pa odvisno od 
več dejavnikov. Seveda ima 
predlog drugačno težo, če pri-
de s strani pozicije, kot če pri-
de s strani opozicije, tako pač 
je v politiki. V tem oziru je 
dobro, da je moral župan 
zaradi določenih okoliščin 
koalicijo razpustiti. Zato 
morajo biti njegovi predlogi, 
predlogi uprave in predlogi 
njegove svetniške skupine 
veliko bolj dodelani, za njihov 
sprejem ni dovolj samo poli-
tična volja. Osebno tudi v 
prejšnjem mandatu, še manj 
pa v tem, izbire glasu ne pod-
rejam morebitni pripadnosti 
določeni interesni skupini. 
Če ocenim, da je predlog 
dober, ga podprem, ne glede 
na to, s katere strani sejne 
sobe prihaja. Menim, da sem 
med aktivnejšimi ali pa vsaj 
glasnejšimi člani mestnega 
sveta, koliko to prispeva k 
uspešnemu delu mestnega 
sveta, presojajo moji kolegi in 
kolegice, svetniki in svetnice, 

in verjamem, da tudi občani. 
V razpravi sem slišan in veli-
kokrat tudi uslišan, kadar 
dam svoj predlog, pa lahko 
rečem, da nikoli nimam 
občutka, da bi bil kdo a priori 
proti, seveda pa vse moje 
pobude niso izglasovane.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Da bi MOK prehitela čim 
več podobnih občin v smislu 
kvalitete bivanja in delovanja 
občanov. Da bi k temu oseb-
no prispeval toliko, da bi se 
to poznalo tudi na naslednjih 
volitvah in bi svetniška sku-
pina SLS štela več članov.«

Želi boljšo kvaliteto 
bivanja občanov
Edini član svetniške skupine SLS je mag. Franc Rozman, ki se zavzema  
za boljšo kvaliteto bivanja in delovanja občanov.

Mag. Franc Rozman

Kranj – Mestna občina Kranj bo v decembru 2016 javno raz-
grnila dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev izvedbe-
nega prostorskega načrta Mestne občine Kranj. Spremembe 
se tičejo sprememb prostorskih izvedbenih pogojev in ne 
sprememb namenske rabe prostora. Dokument bo javno 
razgrnjen 15 dni, v tem času bo organizirana tudi javna obra-
vnava. V času javne razgrnitve so možne pisne pripombe in 
predlogi na dokument. Vabimo vas, da spremljate spletno 
stran in profil občine na omrežju Facebook, kjer boste pre-
jeli vse potrebne informacije o javni razgrnitvi dokumenta.  

Spremembe izvedbenega prostorskega načrta

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Sem upokojenec, mož, oče 
in dedek. Kot elektrotehnik 
sem se zaposlil v Iskri, v teda-
nji Tovarni števcev. Ob delu 
sem pridobil diplomo na 
Fakulteti za organizacijske 
vede. Največ sem se ukvarjal s 
kakovostjo in standardizacijo. 
Bil sem zraven, ko smo posta-
vljali merilnico v Bambergu, 
na Dunaju sem bil pooblašče-
nec avstrijskega urada za 
meroslovje. V prelomnem 
času osamosvajanja Slovenije 
sem bil aktiven pri sindikatu 
in v organih samoupravljan-
ja. Takratne in današnje fun-
kcije niso primerljive, a vsaka 
na svoj način pusti pečat na 
človeku. Sicer sem pa zapri-
sežen kolesar.« 

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Vse bolj se zavedam, kako 
lahko je biti kritik in kakšno 
odgovornost ima svetnik pri 
odločanju. Sem v svetniški 
skupini DeSUS in naše vodi-
lo je odločati za dobro obča-
nov. A je težko, saj se vedno 
najdejo posamezniki in sku-
pine, ki imajo drugačno stali-

šče in so v kritikah neusmil-
jeni. To je legitimno, želim 
le pojasniti, da ni vse črno-be-
lo. Sicer pa sem si nekaj 
izkušenj nabral v prejšnjem 
mandatnem obdobju, ko 
sem bil predsednik Krajevne 
skupnosti Vodovodni stolp.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»S predlogi ni lahko, saj poli-
tiko krojijo močni, v Mestni 
občini Kranj pa predvsem 
občinska uprava. Lahko pa 
(so)vplivamo na uspeh ali 
neuspeh predlogov, ki jih 
prejmemo za sejo. Radi se 
odzovemo na pobude obča-
nov, ko nas za to zaprosijo. 
Vsaj zase lahko rečem, da 
hodim sedaj po mestu z dru-
gače odprtimi očmi, tako da 
se pobude porajajo tudi na tej 
osnovi. Seveda podpremo 
tudi predloge drugih svetniš-
kih skupin, če so usmerjene k 
izboljšanju stanja v občini.« 

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Rad bi svojim volivcem 
pokazal, kaj smo naredili, da 
njihov glas ni bil vržen proč. 
Težko je, če si enega ali več 
mandatov član pomembnih 
organov, pa ni kaj pokazati. 
Pa trenutno res ni kaj dosti, 

vendar smo k sreči šele na 
polovici mandata. Premika 
pa se vendarle, recimo na 
področju avtobusne postaje 
in kolesarske infrastrukture. 
Ko bi le še nadaljevali z obno-
vo stare ekonomske šole! Pa 
izboljšali varnost kolesarjenja 
starejših in otrok. Rakrana je 
mirujoči promet. Stanje se 
sicer izboljšuje, a potrebe po 
parkiriščih rastejo hitreje, kot 
jih uspemo zgraditi. Ne 
morem mimo pomoči starej-
šim, bodisi na domu bodisi v 
Domu starejših občanov. Žel-
ja in potreb je veliko, žal pa so 
zaradi finančne stiske mož-
nosti omejene.«

Po mestu hodi z 
drugače odprtimi očmi
Jožef Rozman je član svetniške skupine DeSUS, kot pravi, pa v vlogi 
svetnika po mestu hodi z drugače odprtimi očmi.

Jožef Rozman / Foto: Tina Dokl

Kranj – »S prostim dostopom 
do interneta uresničujemo 
enega od ciljev Trajnostne 
urbane strategije, da gradimo 
pametno mesto, v katerem 
bodo občanom in obiskoval-
cem osnovne informacije dos-
topne ob vsakem času. Omre-
žje bo brezplačno na voljo od 
začetka decembra – tako v 
mestu kot tudi v vseh krajev-
nih skupnostih kranjske obči-

ne. Pripravljamo pa tudi še 
druge novosti za lažji dostop 
do informacij in storitev,« je 
povedal župan Boštjan Trilar 
ter dodal, da bodo zemljevid 
pokritosti v prihodnje še nad-
grajevali.
KRANJopen je javno brezžič-
no omrežje (WiFi) in sodobna 
povezava s svetom. Uporabni-
ki bodo lahko v območju 
pokritosti v skupnem obsegu 

dveh ur dnevno dostopali do 
elektronske pošte, se z elek-
tronskim sporočilom javili pri-
jateljem ali domačim, objavili 
vtise na družbenih omrežjih 
in na svojih računalnikih, tab-
licah ali pametnih telefonih 
pregledali ponudbo in dogaja-
nje v Kranju. Pri tem ne gre 
prezreti opozorila, da je v jav-
nih mrežah varovanje podat-
kov onemogočeno. Zato naj 

uporabniki odgovorno upora-
bljajo svoja gesla, številke pla-
čilnih kartic in podobno. Na 
spletni strani www. kranj.si 
bodo na voljo tako uporabne 
informacije kot zemljevid 
pokritosti. Za projekt so iz pro-
računa namenili slabih 61 
tisoč evrov, izvajalec, podjetje 
Kron Telekom, pa bo v nasled-
njih štirih letih skrbel za vzdr-
ževanje omrežja. 

Prost dostop do interneta
Na javnem brezžičnem omrežju KRANJopen bo moč od začetka decembra brezplačno dostopati  
do interneta tako v mestu kot v krajevnih skupnostih kranjske občine.

Kranj – Mestna občina Kranj 
bo 12. decembra 2016 na 
spletni strani www.kranj.si 
objavila javne razpise za 
sofinanciranje programov s 
področja družbenih dejav-
nosti.
Elektronski razpisi bodo za 
področja kulture, sociale, 
mladine, športa. Nanje pri-
java v fizični obliki ni več 
mogoča. Izjema so razpisi 

za sofinanciranje progra-
mov veteranskih organizacij 
in programov upokojenskih 
društev, na katere pa je še 
vedno mogoča klasična pri-
java v papirnati obliki. Rok 
za oddajo vlog bo 13. januar 
2017.
Razpisno dokumentacijo za 
vse javne razpise dobijo 
zainteresirani na spletni 
strani Mestne občine Kranj 

www.kranj.si (pod rubriko 
Javni razpisi in naročila), za 
sofinanciranje programov 
veteranskih organizacij in 
programov upokojenskih 
društev pa tudi v sprejemni 
pisarni Mestne občine Kranj 
v času uradnih ur. 
Priporočamo, da se predla-
gatelji z vprašanji za uspeš-
no prijavo na e-razpise obr-
nejo na svetovalce s področij 

družbenih dejavnosti: kultu-
ra – Petra Polak (04 23 73 
162, petra.polak@kranj.si), 
socialno varstvo – Manja 
Vovk (04 23 73 166, manja.
vovk@kranj.si), mladina, 
veterani, upokojenci – Bar-
bara Govekar (04 23 73 371, 
barbara.govekar@kranj.si), 
šport – Marko Trebec (04 23 
73 181, marko.trebec@
kranj.si).

Razpisi na področju 
družbenih dejavnosti
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Vilma Stanovnik

Vaš prvi mandat župana je 
na polovici, nekaj dela pri 
uresničevanju programa pa 
vam je še ostalo?
»Do konca tega mandata in v 
naslednjem smo si zastavili 
dve ključni prioriteti, ki sta 
povezani z razvojem občine. 
Dejstvo je namreč, da je 
Kranj v zadnjih letih v razvo-
ju zaostajal zato, ker ni imel 
urejenih ključnih stvari. Ena 
so okoljski načrti, druga pa 
so finance. Zato se bomo 
zelo potrudili, da bomo res 
pravočasno in hitro naredili 
okoljske načrte. Lahko re-
čem, da smo svoje napore pri 
tem že podeseterili, kar po-
meni, da imamo veliko več 
občinskih podrobnih pro-
storskih načrtov in da jih pri-
pravimo v veliko krajšem 
času. Glede financ pa se mi 
zdi pomembno, da smo po-
leg prizadevanj glede prora-
čuna zelo aktivno delali za 
pridobivanje evropskih sred-
stev. Tako nam je uspelo, da 
bodo v naslednjih petih letih 
eno naših glavnih gonil sred-
stva iz celostnih trajnostnih 
naložb in evropska sredstva 
za komunalno infrastruktu-
ro. Za nadaljnji razvoj se mi 
zdijo prav tako pomembna 
javno-zasebna partnerstva, 
zato bomo še naprej izkori-
ščali možnosti, ki jih ponuja 
poziv promotorjem. Ta nam 
namreč da zelo jasno vedeti, 
ali je na trgu interes za dolo-
čene projekte, katerih izved-
ba se vleče že desetletja, ali 
pa tega interesa ni.«

Poziv promotorjem ste se 
uporabili v primeru avtobu-
snega terminala in stražiške 
telovadnice. Kakšen je bil 
odziv in kakšne pozive pro-
motorjem še pripravljate?
»Interes za gradnjo telova-
dnice v Stražišču sta izkazala 

dva ponudnika, prav tako dva 
ponudnika imata interes za 
sodelovanje pri projektu av-
tobusnega terminala, kar je 
glede na zahtevnost doku-
mentacije zelo dober odziv. 
Vesel sem, da se je potrdilo, 
da so zasebni investitorji za-
interesirani za gradnje v jav-
no-zasebnem partnerstvu. 
Sedaj opravljamo celostno 
analizo prejetih vlog. Trenu-
tno je odprt poziv promotor-
jem za gradnjo Regijskega 
večnamenskega športno-vad-
benega centra. Prav tako 
bomo iskali interes za gra-
dnjo telovadnice pri Osnovni 
šoli Staneta Žagarja, dveh 
parkirnih hiš in koncertne 
dvorane. Dejstvo je namreč, 
da ima občina zemljišče ali 
celo infrastrukturo – in če je 
še komercialni interes, bomo 
vse to lahko zgradili z javno-
-zasebnim partnerstvom.«

Pri vseh projektih si želite 
tudi čim več sodelovanja z 
občani, saj so vsi projekti na-
menjeni boljšemu življenju 
v občini in tudi boljšemu in 
bolj zdravemu okolju?
»To se mi zdi res pomemb-
no in prav udeležbo občanov 
pri pripravi projektov si želi-
mo v prihodnje še povečati. 
Želimo namreč, da tudi ob-
čani vedo, kako pripravljamo 
proračun, kakšna je naša 
strategija in kakšne možno-
sti imajo, da se vključijo v 
pripravo projektov. Dober 
primer sodelovanja je preno-
va soseske Planina, za kar 
bomo namenili veliko sred-
stev, o tem, za kaj jih porabi-
ti, pa praktično o vsem odlo-
čajo krajani sami. Tudi glede 
prometne strategije so odlo-
čilna mnenja občanov, prek 
fokusnih skupin pa so tudi o 
trajnostni urbani strategiji o 
vsem odločili občani. Trudili 
smo se, da smo njihove želje 
in predloge uvrstili v prora-

čun, in upam si trditi, da 
imamo enega najbolj partici-
pativnih proračunov v Slove-
niji. Pri tem me veseli vse 
boljši odziv občanov in nji-
hovo mnenje, da smo se 
končno lotili zadev, ki jih žu-
lijo že vrsto let. Zato bomo s 
takim delom nadaljevali in 
občanom nudili vse vrste ne 
le pomoči, ampak tudi sode-
lovanja.«

Začelo se je urejanje prome-
ta in trajnostne mobilnosti, 
kjer pa vas čaka še veliko 
dela in sodelovanja – tako z 
občani kot državo. Kakšni so 
načrti?
»Ena od stvari, ki jih Kranj 
res potrebuje, so kolesarske 
poti. V proračunu za nasle-
dnji dve leti je temu name-
njenih skoraj milijon evrov, 
do leta 2020 pa načrtujemo, 
da bomo za to porabili okoli 
štiri milijone in pol. To po-
meni, da se naredi celostna 
povezava Kranj vzhod–za-
hod, da se zagotovijo varne 
in hkrati prijetne kolesarske 
poti. Velik problem, ki pesti 
Kranj, so tudi parkirna me-
sta. To bomo reševali z dve-
ma parkirnima površinama 
na Hujah in Planini, kjer 
bomo vzpostavili tako ime-
novani park-and-ride (parki-
raj in se pelji). Prav tako 
sem predlagal spremembo 
odloka o javnem prometu, 
saj si želimo v stari Kranj 
uvesti električna vozila, ki 
bodo pomagala tako pri do-
stavi kot prevozu. Sistem bo 
narejen po vzoru ljubljan-
skega Kavalirja. Vzpostavlja-
mo tudi sistem Kr-s-kole-
som. Za začetek bo to pet 
postaj samopostrežnega sis-
tema, na vsaki postaji bo de-
set ključavnic in pet koles. 
Postaje bodo urejene na pe-
tih mestih, in sicer v Šorlije-
vem naselju, pri Globusu, 
na Hujah, pred mostom čez 

Kokro, ki pelje na Poštno 
ulico, na Planini in pri Špor-
tnem parku Kranj.«

Svetniki so se na oktobrski 
seji večinoma strinjali z lo-
kacijo novega avtobusnega 
terminala nasproti porodni-
šnice. Tej lokaciji je naklo-
njen tudi velik del občanov. 
Kaj pa za vas pomeni spreje-
tje tega prostorskega akta?
»Ključno se mi zdi, da ima-
mo jasen signal, da si želi-
mo avtobusni terminal, in 
da je lokacija dokončno po-
trjena. To pomeni zeleno 
luč tako za občino kot inve-
stitorje, da lahko projekt iz-
peljemo. Verjamem, da bo 
sedaj še več interesa zaseb-
nih partnerjev, da se začne 
projektiranje in nato delo. 
Pri tem bomo seveda v načr-
te vključevali domačine in 
tudi člane civilne iniciative, 
saj je naš cilj, da bo v tem 
delu Kranja bivanje postalo 
še bistveno prijetnejše, kot 
je sedaj. Naj ob tem povem, 

da uvajamo ekološke avto-
buse. Prvi najsodobnejši av-
tobus EURO6-mikrohibrid 
z minimalnimi izpusti bo 
Alpetour kupil že v nasle-
dnjem mesecu.«

V kratkem se vendarle obeta 
tudi dokončanje prenove OŠ 
in vrtca Simona Jenka pri 
Prešernovem gaju?
»Tudi to je pomemben in po-
treben projekt. V predlogu 
proračuna imamo zanj zago-
tovljena lastna sredstva, ra-
čunamo pa tudi na evropska 
sredstva iz celostnih trajno-
stnih naložb. Tako bomo 
gradnjo lahko dokončali.«

Letos so bila zgrajena nova 
otroška igrišča. Potreb je še 
nekaj.
»Načrtujemo izgradnjo še 
treh otroških igrišč. Tako bo 
novo igrišče na Drulovki, v 
Besnici in še eno igrišče na 
Planini. Prav tako na Planini 
načrtujemo tako imenovani 
center urbanega športa s ple-
zalno steno, stezo za kolesa, 
skate parkom in vsem, kar 
mladi potrebujejo.«

Marsikaj se v občini premika 
na področju turizma, zato 
Kranj že beleži večji obisk. 
Še nekaj dela pa bo z oživitvi-
jo starega dela mesta?
»Pomembno se mi zdi, da 
smo s subvencioniranjem 
najemnin napolnili večino 
pritličnih prostorov v starem 
mestnem jedru, zato smo se 
odločili, da razširimo pravil-
nik in subvencioniranje na-
jemnin namenimo tudi za 
prostore v nadstropjih. S tem 
računam, da bo v mestu še 
več lokalov. Prav tako bomo 
nadaljevali s subvencionira-
njem obnov fasad, oken in 
streh, tako da bo mesto še 
lepše. Bistveno bomo pove-
čali sredstva za oglaševanja 
Kranja v Sloveniji in tujini. V 
drugem letu računamo, da 
bomo pripravili OPPN, ki je 
predpogoj za začetek obnove 

kanjona Kokre, saj želimo ta 
kranjski biser urediti in bo 
tako zagotovo velik prispevek 
tako k turizmu kot kvaliteti 
življenja v Kranju.«

V kratkem naj bi uveli eno-
tni multimedijski portal 
Kranja.
»S tem naj bi povezali vse 
zavode v občini, gospodar-
stvo in še marsikaj. Na por-
talu bo vsak občan lahko 
dobil informacije o vsem, 
kar ga zanima, in jih ne bo 
treba iskati na različnih 
spletnih straneh. Prvenstve-
no bo namenjen domači-
nom, seveda ga bodo lahko 
uporabljali tudi turisti. Prav 
tako pripravljamo enotno 
kartico oziroma aplikacijo 
za vse storitve, kar pomeni, 
da si lahko z eno kartico ozi-
roma aplikacijo sposodiš 
kolo, greš v knjižnico, na 
mestni avtobus in podobno. 
V tam namen so zagotovlje-
na sredstva v proračunu, po-
membno pa se mi zdi, da 
bodo informacije veliko do-
stopnejše, na dolgi rok pa bo 
delovanje občine in zavodov 
učinkovitejše in cenejše.«

Veliko slabe volje občanov je 
zaradi dotrajanih cest in za-
stojev. Nekaj nujnih del je 
bilo te dni opravljenih, mar-
sikaj bo treba še postoriti.
»Odlično sodelujemo z drža-
vo in ministrom za infra-
strukturo Petrom Gašperši-
čem. Bili smo pri njem in se 
dogovorili za urejanje najbolj 
perečih oziroma nevarnih 
odsekov. Nekaj del je bilo že 
opravljenih, pomembno pa 
se mi zdi, da potekajo pogo-
vori o izvedbi del na odseku 
Kranj vzhod–Primskovo. Do-
bra novica je, da so odsek 
sprojektirali in da je projekt, 
skupaj z denarjem za odkup 
zemljišč, našel mesto v pro-
računu. Še naprej pa bomo 
tesno sodelovali, saj si želi-
mo čim prej zagotoviti tudi 
denar za izvedbo.«

Novi projekti po meri občanov
Po dveh letih dela je župan Boštjan Trilar najbolj zadovoljen, da tudi s pomočjo občanov nastajajo novi projekti, ki so si jih želeli vrsto let,  
zato bo delo občinske uprave tudi v prihodnje povezano predvsem s potrebami in željami občanov.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Novi lokali in prireditve, med njimi tudi športne, so oživili stari Kranj, ki postaja prijetno shajališče domačinov  
in turistov. / Foto: Primož Pičulin
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Mestna občina Kranj je zago-
tovo prva v Sloveniji, ki je 
občane v res širokem obsegu 
povabila k sodelovanju. V 
letu 2015 se je v oblikovanje 
temeljnega strateškega doku-
menta Trajnostne urbane 
strategije do leta 2030 prek 
fokusnih skupin in spletne 
ankete vključilo več kot tristo 
ljudi. Dokument predstavlja 
dolgoročno vizijo potreb in 
razvoja občine, hkrati pa je 
že tudi dovolj praktičen načrt 
prednostnih ciljev. Kranj je 
na poti mesta priložnosti, ki 
bo inovativno, povezano in 
čisto, ki bo mesto mladih, 
turistično živahno, zdravo 
varno in aktivno. Trajnostna 
urbana strategija je dobila 
visoko oceno kakovosti tudi 
od ministrstva za okolje in 
prostor in velja za zgled dru-
gim občinam. 
Kranjska občina je tudi prva, 
če ne še vedno edina v Slo-
veniji, ki občanom prijazno 
občinsko upravo uresničuje 
prek Pisarne za zadovoljstvo 
občanov in posebej pisarne 
za potrebe občanov s podro-

čja prostorskih zadev. Zave-
da se pomena gospodarstva 
in povezanosti z njim, še 
zlasti pa vzgoje in pomoči 
mladim, ki imajo podjetniš-
ke ideje in jih želijo pogum-
no uresničiti. To področje 
pokriva Pisarna za podjetja, 
ki je v sodelovanju z razvoj-
no agencijo BSC Kranj med 
drugim pomagala vzpostavi-
ti Kovačnico, t. i. sodelovni 
(coworking) prostor za mla-
de v podjetništvu. Po prvem 
letu delovanja se lahko 
pohvalijo, da so delovne 
mize polno zasedene, da 
postajajo prepoznavni po 
tematskih srečanjih, izmen-
javi domačega in tujega zna-
nja, razvijanju podjetniške 
miselnosti že med osnovno-
šolci in srednješolci in dru-
gih aktivnostih za lažje 
vključevanje mladih na trg 
dela.
Ustanovljena je bila tudi 
Pisarna za evropska sreds-
tva, saj samo stalno in pove-
zano delo na pridobivanju 
evropskih sredstev prinese 
dodaten prepotreben denar 

za izvedbo razvojnih progra-
mov. Tako se Mestna občina 
Kranj upravičeno poteguje 
za sredstva iz celostnih traj-
nostnih naložb v okvirnem 
znesku 11,3 milijona evrov 
za izvedbo projektov do leta 
2020.
Še na enem področju ima 
Mestna občina Kranj pionir-
ski pristop – pri prenovi 
urbane soseske Planina. 
Ključno je sodelovanje pre-
bivalstva pri oblikovanju 
skupnostnih rešitev celost-
ne prenove skupaj s strokov-
njaki in prebivalci Planine. 
Ti so pokazali izjemen inte-
res, da domače okolje uredi-
jo po svojih željah, hkrati pa 
funkcionalno. Tako so sami 
uredili 920 kvadratnih met-
rov veliko otroško igrišče, ki 
je dejansko park z elementi 
za razvoj gibalnih sposobno-
sti otrok, in sicer od zamisli 
do izvedbe, pri čemer so se 
vključili tudi s prostovolj-
nim delom. Kot povezoval-
na točka pa je začela delovati 
tudi Pisarna prenove soses-
ke Planina, saj je urejanje 

največje soseske v državi s 
16 tisoč prebivalci aktiven 
projekt tudi za naprej. 

Urejene finance 
pomagajo do uspeha
Ker je zagotavljanje stabil-
nih financ ključnega pome-
na tako za izvajanje obvez-
nih nalog občine kot investi-
cij, je bil ob nastopu manda-
ta za župana Boštjana Tri-
larja in njegovo ekipo pre-
cejšen izziv uravnoteženje 
občinskega proračuna. 
Naloga je bila še toliko zah-
tevnejša, saj je bilo treba leta 
2015 za začetek sanirati za 
sedem milijonov zadev iz 
preteklosti, ki niso bile zak-
ljučene, in krati zagotoviti 
denar še za nove investicije. 
Prav tako je bilo treba upoš-
tevati zmanjšano povprečni-
no oziroma manjši priliv iz 
državne blagajne. Vse to je 
bilo uspešno rešeno z reba-
lansom proračuna že maja 
2015, proračun 2016 pa je 
že upošteval prednostne 
projekte po Trajnostni urba-
ni strategiji. Velika odgovor-
nost za pregledno in učinko-
vito porabo proračunskega 
denarja se kaže tudi v tem, 
da je za naprej pripravljen 
dvoletni proračun, torej do 
konca leta 2018. Močno je 
vključena gospodarnost pri 
izvajanju javnih naročil, saj 
na široko vabijo k oddaji 
ponudb in s tem spodbujajo 
konkurenčnost. Pri gradbe-
nih projektih se je že poka-
zalo, da je možno doseči 
tudi bistveno nižje cene od 
ocen pri projektiranju. 
 

Večji projekti v letu 2015
Novembra 2015 je bil uspe-
šno zaključen največji infra-
strukturni projekt Gorki s 55 
kilometri kanalizacijskega 
omrežja, nadgradnjo cen-
tralne čistilne naprave in 17 
kilometri vodovoda z vodo-

hranom in ultrafiltracijo. 
Sodelovale so štiri občine, 
Kranj kot nosilka projekta, 
Naklo, Šenčur in Preddvor. 
Vrednost investicij je bila 
okoli 70 milijonov evrov, od 
tega v kranjski občini 58 
milijonov. Pridobljen je bil 
maksimalen delež evrop-
skih sredstev, poleg komu-
nalnih vodov pa tudi obnov-
ljena asfaltna prevleka na 
106 tisoč kvadratnih metrih 
cest, obnovljena javna raz-
svetljava, elektro in komuni-
kacijski vodi. 
Dokončana je bila cesta 
Kranj–Rupa–avtocestni nad-
voz, zaključeni energetski 
sanaciji v OŠ Orehek in 
Zdravstvenem domu Kranj 
ter urejena pot Savskega 
drevoreda v dolžini 268 
metrov. V Stražišču so bile v 
poplavno ogroženih objek-
tih nameščene povratne 
lopute za zaščito pred viso-
kimi vodami. Začela se je 
priprava projekta Gorki 3 za 
Britof, Mlako in Predoslje, 
na področju prostora pa 
podrobni prostorski načrti 
za krožišče Aquasava in 
sosesko enajstih stanovanj-
skih hiš v Zgornjih Bitnjah, 
sprememba zazidalnega 
načrta za Zlato polje in štirje 
načrti za preselitev kmetij iz 
naselij na zemljišča, kjer 
bodo lahko razvijali kmetij-
sko dejavnost.
Za krajevne skupnosti je bil 
vzpostavljen kataster zele-
nih površin, igrišč in igral, 
kar omogoča pregledno 
načrtovanje in izvedbo vzdr-
ževanja ter investicij.
Postavljeni so bili temelji za 
poslovno vizijo Kranja ozi-
roma ciljni načrt razvoja 
poslovnih con (t. i. master 
plan). Posodobljen je bil sis-
tem obračuna nadomestila 
za uporabo stavbnega zem-
ljišča, ki upošteva podatke iz 
državnega registra nepre-
mičnin, preverjene na tere-
nu, s čimer je Mestna obči-

na Kranj pripravljena tudi 
na morebitno spremembo 
zakonodaje.

V letu 2016 večja 
pozornost cestam, 
prometu in šolskim 
objektom
Kranj je poleti dobil prepot-
rebno krožišče pri Aqusavi, s 
čimer se je izboljšala prome-
tna varnost in zmanjšala 
možnost zastojev ob prome-
tnih konicah. Obnovljen je 
bil most čez Kokro na Huje, 
ki je sedaj širši ter rezerviran 
za pešce in kolesarje. Šorlije-
vo naselje je dobilo 31 novih 
parkirnih mest za ublažitev 
stiske s parkiranjem. V cen-
tru Kranja, na Stari Savi, je 
bilo urejeno parkirišče z 
okoli dvesto parkirnimi mes-
ti in posebnim delom za 
avtodome. V tem mandatu 
se je končno po skoraj dveh 
desetletjih vendarle začelo 
urejanje cestnega prehoda 
za pešce pri osnovni šoli v 
Mavčičah, da se zagotovi var-
nost, še zlasti otrok. Zgraje-
na bosta tudi pločnik in avto-
busno postajališče. 
Na področju trajnostne 
mobilnosti Kranj pridobiva 
novost, sistem izposoje koles 
z domačim imenom Kr-s-ko-
lesom. Na petih postajah 
(Globus, Center, Planina, 
Športni park Kranj in Šorlije-
vo naselje) bo deset ključav-
nic in po pet koles, skupaj 25 
koles. Sistem bo polno zaži-
vel spomladi 2017. Nadalje-
vali so tudi urejanje varnih 
kolesarskih poti, med dru-
gim na Cesti 1. maja v Kran-
ju in varen prehod za kole-
sarje v križišču na Zlatem 
polju, ki je del trase prihod-
nje daljinske kolesarske 
povezave od Rateč do Ljub-
ljane in naprej do Obrežja. V 
novembru se za kolesarje 
ureja semaforsko križišče na 
Cesti 1. maja na Planini pri 
stolpnicah in prečkanje regi-

Kranj je partner za prihodnost 
»Ko sem nastopil mandat, nas je čakalo res mnogo izzivov. V dveh letih smo naredili veliko. Vesel sem odzivov občanov in obiskovalcev,  
da se v Kranju ponovno dogaja, da je v mestu in vaseh živahnejši utrip, da smo zanimivi za turiste in dnevne obiskovalce, še zlasti pa  
za investitorje,« je pozitiven pogled župana Boštjana Trilarja na dveletno obdobje tudi njegovega zavzetega in zahtevnega dela.

Otroško igrišče na Planini

Parkirišča na Stari Savi

Župan Boštjan Trilar med najboljšimi učenci in dijaki. / Foto: Ines Zabret, MOK



onalne ceste Kranj–Ljublja-
na na Orehku, ki je na trasi 
prihodnje kolesarske poveza-
ve od Gimnazije Kranj prek 
Sorškega polja do Škofje 
Loke.
Zaključujejo se dela pri grad-
nji Vodovoda Javornik. To 
pomeni 580 metrov vodov 
po zahtevnem gozdnem 
terenu, izvedbo novega črpa-
lišča in tlačnega voda. Nekaj 
več kot dvesto prebivalcem 
Jošta, Javornika, Čepulj in 
Pševa bo zagotovljena nemo-
tena oskrba s pitno vodo. 
Urejeno je bilo zadrževal-
no-ponikovalno polje Banta-
le na območju Stražišča ob 

Škofjeloški cesti za zadrževa-
nje visokih voda potoka 
Trenča, kar je del celovite 
rešitve zalednih in padavin-
skih voda območja Stražišča 
pa tudi Bitenj. Naprej sledi 
urejanje struge vodotoka.
Prav tako je bil zgrajen zadr-
ževalnik v Struževem, 
namenjen predvsem za pra-
vilno delovanje Centralne 
čistilne naprave Kranj. S 
preureditvijo se bistveno 
zmanjšuje onesnaževanje 
okolja zaradi prelivanja 
mešanice padavinskih in 
odpadnih vod.
Oktobra je bila dokončana 
prenova vrtca v Čirčah. Stav-

ba je dobila novo fasado, v 
celoti so bili obnovljeni not-
ranji prostori, dodatno je 
bilo zgrajenih še 360 kvad-
ratnih metrov v dveh nad-
stropjih oziroma 180 kvad-
ratnih metrov na etažo. To 
pomeni tri nove velike igral-
nice, kar daje prostor dodat-
nemu oddelku otrok. Nov 
vrtec ima odlične pogoje za 
varstvo in vzgojo 54 otrok. 
Sicer pa so bile po osnovnih 
šolah v času poletnih šol-
skih počitnic izvedene inve-
sticije v skupni vrednosti 
več kot dvesto tisoč evrov, 
med njimi prenova gardero-
be v mali telovadnici v OŠ 
Stražišče. Začela se je tudi 
prenova nekdanje gradbene 
šole v starem Kranju za pot-
rebe Glasbene šole Kranj. 
Dobila bo prostore za vaje 
orkestra in potrebe baletni-
kov, glasbeno izobraževanje 
bodo omogočili gibalno ovi-
ranim osebam, možnosti 
bodo za regijsko povezovan-
je in dani pogoji za večji vpis 
v glasbeno šolo. Poteka tudi 
rekonstrukcija in nadzidava 
šolskega poslopja Osnovne 
šole Helene Puhar, ki izvaja 
prilagojene učne programe, 
za izboljšanje povezav in 
prehodnosti v stavbi. 
V Športnem centru Kranj pa 
se zaključuje dvesto tisoč 
evrov vredna zamenjava 
umetne trave na pomožnem 
nogometnem igrišču, ki ga 
dnevno uporablja več kot 
dvesto vadečih in na kate-
rem se letno izvede več kot 
dvesto tekem. Sedem prosto-
voljnih gasilskih društev je 
občina opremila z defibrila-
torji (Besnica, Golnik, Gori-
če, Podblica, Žabnica, Jošt, 
Mavčiče – samo dodatna 
oprema). Septembra so Mes-
tna občina Kranj, Zdravstve-
ni dom Kranj, kranjska izpo-
stava Uprave za zaščito in 
reševanje, Gasilska zveza 
Mestne občine Kranj, Gasil-
sko-reševalna služba Kranj, 
civilna zaščita občine in pro-
stovoljna gasilska društva z 
območja mestne občine 
Kranj podpisali dogovor o 
skupnem delovanju v prime-
rih, ko je potrebno oživljanje 
ljudi z defibrilatorjem. 
Na območju Bitenj, Žabnice, 
Kokrice in Huj je bilo ureje-
nih deset kilometrov javne 
razsvetljave, vrednost del pa 
je milijon evrov. V starem 

Kranju poteka urejanje jav-
nih sanitarij (stavba nekdan-
je Šifrerjeve gostilne). 
V Kranju smo tudi prvi v 
Sloveniji, ki imamo za večjo 
varnost pešcev talni semafor 
na prehodu v križišču med 
Oldhamsko cesto in Cesto 
Staneta Žagarja, prvi smo 
namestili solarne luči na 
pokopališču v Kranju in Bit-
njah, kar pomeni prihranek 
pri stroških energije, in prvi 
na Gorenjskem urejamo 
prostore za Fajdigovo ambu-
lanto, ki bo zagotavljala 
brezplačno zdravstveno 
oskrbo za ljudi brez zdravs-
tvenega zavarovanja.

Investitorji izkazali 
interes za velike 
investicije
S sprejetjem podrobnega 
prostorskega načrta za grad-
njo avtobusnega terminala 
in prometne ureditve širše-
ga območja Zlatega polja je 
Kranj dobil velik razvojni 
projekt. Po štiridesetih letih 
odlaganja sodobne rešitve 
»začasne« avtobusne posta-
je je sedanja lokacija opti-
malna. Pozitivni učinki 
bodo veliki, tako za bližnje 
stanovalce kot vsakodnevne 
obiskovalce in promet v 
celoti na tem območju. 16 
peronov za avtobuse, od šti-
risto do šeststo parkirnih 
mest, več kot osem tisoč 
kvadratnih metrov poslov-

nih površin, varen prehod 
za osnovnošolce in dijake do 
šolskih vrat, izposoja koles, 
souporaba avtomobilov, pol-
nilna postaja za električna 
vozila – vse to prinaša ureje-
no in prilagojeno parkiran-
je, manj cestnega hrupa in 
posledično onesnaženosti, 
krajše avtobusne poti, obču-
tno večjo varnost pešcev, 
večjo kakovost prostora in 
večjo vrednost nepremič-
nin, omogočen bo razvoj 
zdravstvene, lekarniške in 
drugih dejavnosti. Pri izved-
bi se računa na javno-zaseb-
no partnerstvo in dva ponu-
dnika sta po javnem pozivu 
že izkazala interes. 
Tudi za gradnjo telovadnice 
pri osnovni šoli v Stražišču 
je Mestna občina Kranj pre-
verjala zanimanje investitor-
jev in prav tako sta prispeli 
dve ponudbi. Do 14. decem-
bra 2016 pa je odprt javni 
poziv zasebnim partnerjem 
za Regijski večnamenski 
športno-vadbeni center. 
Zato župan Boštjan Trilar 
upravičeno pravi: »Vesel 
sem, da se je potrdilo, da so 
zasebni investitorji zaintere-
sirani za gradnje v javno-za-
sebnem partnerstvu. To še 
ni dovolj uporabljan meha-
nizem, s pomočjo katerega 
se večje investicije v občini 
lahko izpeljejo bistveno prej 
in se tako ustvari višja raven 
kakovosti za delo in življenje 
ljudi.« Tudi na tem področ-

ju Kranj dela velike razvojne 
korake, se povezuje in pre-
mika meje. Prihaja tudi pro-
jekt Pametno mesto, ki 
združuje razvoj in vzpostav-
ljanja brezplačno brezžično 
internetno omrežje po vsej 
občini, komunikacijsko voz-
lišče in enotno aplikacijo, ki 
bo omogočala tako enosta-
ven dostop do informacij 
kot plačevanje storitev. Vse 
to bo na voljo že v decembru 
2016. Zagotovo so prav vsi 
projekti v prid razvoja turiz-
ma in prepoznavnosti Kran-
ja kot živahnega mesta, kjer 
se vedno nekaj dogaja. Kranj 
je samo v dveh letih ponov-
no živahen in zanimiv za 
obiskovalce, saj beleži 
15-odstotno rast turističnega 
obiska in prenočitev. Staro 
mesto se polni, v dveh letih 
se je s pomočjo subvencij 
najemnin Mestne občine 
Kranj odprlo 15 novih poslo-
vnih prostorov. Povečalo se 
je tudi število prireditev in v 
povprečju je na območju 
občine 20 različnih dogod-
kov dnevno. Prihaja Prešer-
ni december, lani je bil 
Kranj razglašen za najlepše 
okrašeno mesto in tudi letos 
se nadejamo izvirne okrasi-
tve in ponudbe. Župan Boš-
tjan Trilar večkrat povabi: 
»Pridite v Kranj in staro 
mesto vsaj dvakrat na 
teden.« Prav ima, Kranj ima 
kaj ponuditi in bo imel tudi 
v prihodnje.

V Kovačnici se je v enem letu zvrstilo veliko različnih dogodkov.

Kranj se uveljavlja kot gorenjsko središče in generator 
podpore gospodarstvu, zato ni naključje, da je gostil 
podelitev gorenjske gazele najhitreje rastočim podjetjem.

Krožišče pri Aquasavi je pomembna pridobitev za prometno varnost. Zaključek Evropskega tedna mobilnosti v septembru 2016

Uresničujemo cilje

5Kranjske novice, petek, 25. novembra 2016

Med prejemniki subvencij najemnine je tudi trgovina 
Rokodelc s predmeti ponovne uporabe v upravljanju 
socialnega podjetja Fundacije Vincenca Drakslerja. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Vsako jesen dijaki 
Gimnazije Franceta Prešer-
na nestrpno pričakujejo 
mesec november. Čeprav 
imajo v šoli na voljo veliko 
aktivnosti pa tudi različnih 
ekskurzij, taborov in medna-
rodnih izmenjav, so najbolj 
veseli obiska dijakov z Gim-
nazije Svetozar Marković iz 
Novega Sada, s katero je 
Gimnazija Franceta Prešer-
na pobratena. Vsako leto jih 
namreč novosadski dijaki za 
nekaj dni obiščejo v mesecu 
novembru, dijaki Prešernove 
gimnazije pa jim obisk vrne-
jo v mesecu marcu. In tudi 
letošnje leto ni bilo nič dru-
gače. »Glavni namen sodelo-
vanja je povezati predstavni-
ke obeh dijaških skupnosti 
oziroma parlamentov«, je 
povedala pomočnica ravnate-
ljice Tanja Ahčin in dodala, 
da je že prvo srečanje poteka-
lo v spodbudnem in delov-
nem vzdušju, saj so se dijaki 
in profesorji na skupne deja-
vnosti dobro pripravili.
Po prvem obisku je v zahval-
nem pismu takratni predse-
dnik dijaškega parlamenta 
Gimnazije Svetozar Marko-
vić, Marko Jelisavac, zapisal: 
»Za sodelovanje med šola-
ma je bila oblikovana pose-
bna skupina dijakov, ki je v 
štirih dneh zmogla ustvariti 
najlepšo obliko komunikaci-
je, to je prijateljstvo. Vseka-
kor lahko rečemo, da Gim-
nazijo Svetozar Marković in 
Gimnazijo Franceta Prešer-
na povezujejo močne prija-
teljske vezi in da sta tudi oba 

dijaška parlamenta sklenila, 
da se bo naše sodelovanje v 
prihodnje še poglobilo.«
Novosadski prijatelji se še 
danes spominjajo sončnega 
dneva, ko so v Planici spozna-
li, kako fascinanten je pogled 
z vrha velikanke in kako 
pogumni ter svetovno uspeš-
ni so nekdanji in sedanji dija-
ki Gimnazije Franceta Pre-
šerna, ki uspešno tekmujejo v 
svetovnem pokalu in jih poz-
najo tudi srbski gimnazijci. 
Spoznali so tudi Ljubljano in 
si ogledali Kranj, predvsem 
Prešernovo dediščino. Gostje, 
navajeni vojvodinske ravnine, 
so tako doživeli nepozabno 
druženje.
Dijaki in profesorji Gimna-
zije Franceta Prešerna pa so 

v Srbiji dočakali iskren spre-
jem s slovensko pesmijo in 
nadaljevali s spoznavanjem 
dejavnosti šole. Pripravili so 
skupne sestanke in nepoza-
bna večerna druženja. Novo-
sadska Petrovaradinska trd-
njava, bližnja najstarejša 
vojvodinska gimnazija in 
knjižnica ter mogočna reka 
Donava so na dijake Gimna-
zije Franceta Prešerna nare-
dili velik vtis in spodbudili 
željo, da se znova čim prej 
srečajo. 
Tudi za letošnjo mednarod-
no izmenjavo so kranjski 
gostitelji pripravili zanimiv 
in dinamičen program. Z 
obiskom Škocjanskih jam, 
prostem potepanju po Por-
torožu in spoznavanju ume-

tnosti ter zgodovine Pirana 
in Škofje Loke so dijake in 
profesorje Gimnazije Sveto-
zar Marković znova navduši-
li. Obisk pouka je že utečena 
navada, navezovanje stikov 
med profesorji pa je že pre-
raslo celo v občasno izmen-
javo gradiv za pouk. Tudi 
letošnje zasedanje dijaških 
skupnosti se je osredotočilo 
na izmenjavo primerov dob-
re prakse v šolstvu in dogo-
vore za nadaljevanje skup-
nih dejavnosti. Letošnje 
zasedanje je bilo v Mestni 
knjižnici Kranj, pred tem pa 
so dijake in profesorje obeh 
gimnazij prijazno sprejeli v 
Mestni občini Kranj, kjer jih 
je pozdravil podžupan Boris 
Vehovec.

Stkali so močne 
prijateljske vezi
Dijaki Gimnazije Franceta Prešerna so ta mesec gostili dijake Gimnazije Svetozar Marković  
iz Novega Sada in jim pripravili zanimiv program, ob katerem so se vsi naučili veliko koristnega.

Kranjski gostitelji so gimnazijcem iz Novega Sada ob prijetnem druženju pokazali  
tudi, kako lepa je Slovenija, in jih odpeljali v Piran.

Suzana P. Kovačič

Goriče – »V tej stavbi se je 
26. oktobra 1876 začel redni 
šolski pouk,« piše na spo-
minski plošči na današnjem 
Domu 28. junija v Goričah, 
ki je bil pred 140 leti prva 
šolska stavba v kraju. In 
prav v dvorani te prve šolske 
stavbe so minulo sredo uči-
telji in učenci povabili na 
zaključno prireditev jubileju 
v čast pod naslovom Stoji 
učilna zidana. Glavno bese-
do na odru so imeli sedanji 
učenci Osnovne šole Simo-
na Jenka Kranj, Podružnič-
ne šole Goriče, 88 jih je od 
prvega do petega razreda. 

Že med izvajanjem projekta 
Šola nekoč in danes so razi-
skovali stare igre, marsikate-
ra je šla skorajda že v pozabo, 
pa so jih obudili in za to pri-
ložnost postavili na oder. 
Igrali so se igro trden most, 
igrali in peli in pripovedovali 
o zgodovini šolstva v Goričah 
bi še in še, a so imeli še kaj 
drugega pokazati. Tako se je 
prireditev z odra Doma 28. 
junija preselila v sedanje šol-
sko poslopje v Goričah, kjer 
so na razstavi pokazali, kaj 
zanimivega so našli v starih 
skrinjah pa pri dedkih in 
babicah, sosedih. Predmete, 
kot so stari učbeniki, izpust-
nice oz. spričevala, fotografi-

je, tablice in druge šolske 
potrebščine, gramofon, zbir-
ka Cicibanov pa Šolske pos-
tave ali kot bi temu rekli 
danes pravila lepega vedenja. 
Zanimanje za ogled je bilo 
izredno, tudi pri 95-letnem 
Ivanu Maliju, ki je najstarejši 

še živeči učenec te šole. Šolo 
je imel rad, je povedal, in na 
ta leta ima lepe spomine. 
Šola danes se precej razliku-
je od šole nekoč, so ugotovili 
učenci, ampak tisto, za kar se 
v šolo hodi, je ostalo enako. 
Učenje za več znanja. 

Stoji učilna zidana
V Goričah so praznovali 140-letnico organiziranega šolstva. Učenci so bili ustvarjalni v projektu Šola 
nekoč in danes, njegovo vsebino so povezali z jubilejem in se s tem predstavili na zaključni prireditvi. 

Obiskovalci prireditve, med njimi podžupan Boris Vehovec, 
Ivan Mali in predsednik KS Goriče Mladen Dubravica

Prireditvi je sledil ogled razstave, ki so jo pripravili v šoli. 

Suzana P. Kovačič

Kranj – Nagovor na nedav-
nem praznovanju jubileja 
Društva Gorska reševalna 
služba (GRS) Kranj je imel 
predsednik društva Andrej 
Kecman. Povedal je, da so se 
v vseh teh letih spremenili 
oprema, reševalna tehnika, 
število obiskovalcev gora in 
način obiskovanja gora, 
spremenila se je krovna 
organizacija, ampak reševal-
ci so ostali enaki. Srčni pro-
stovoljci, ki s svojim znan-
jem pomagajo ponesreče-
nim in izgubljenim v gorah. 
Društvo ima danes 51 aktiv-
nih članov in pokriva obmo-
čja občin Kranj, Cerklje, 
Preddvor, Šenčur in Naklo. 

Lani so imeli 11 intervencij 
samo na svojem območju in 
številna posredovanja pov-
sod tam, kjer je znanje gor-
skih reševalcev nepogrešlji-
vo. Na smučišču Krvavec, na 
katerem opravljajo dežurs-
tva od leta 1961, so samo 
lani pomagali več kot 150 
ponesrečencem. 

Za jubilej so jim čestitali 
župan Boštjan Trilar, predse-
dnik Gorske reševalne zveze 
Slovenije Igor Potočnik in 
vodja kranjske izpostave 
republiške Uprave za zaščito 
in reševanje Jernej Hudoh-
met. Zanimiv in poučen je bil 
prelet skozi zgodovino, ki ga 
je zapisal in s fotografijami 
opremil Pavel Oman. Veliko 
imen je bilo omenjenih, to so 
vsi tisti, ki so pomembno pri-
spevali k ustanovitvi in razvo-
ju gorske reševalne službe, 
tudi reševanja s pomočjo heli-
kopterja. Pri reševanjih in 
usposabljanjih so izgubili 
nekaj svojih prijateljev, pilota 
Franca Štajerja in dr. Goraz-
da Zavrnika leta 1975 ter 
načelnika Mitjo Brajnika leta 

1997. Prihodnost GRS vidijo 
v čim manj administracije in 
urejenem financiranju. »Nes-
reče v gorah se bodo kljub 
boljši opremi še dogajale, 
pomoč gorskih reševalcev pa 
nikoli ne sme biti razumljena 
kot preprosto in samoumev-
no delovanje,« so sklenili 
jubilanti.

Nepogrešljivi  
v gorah
Društvo Gorska reševalna služba Kranj je 
sedemdesetletnico obeležilo s prireditvijo  
v dvorani Mestne občine Kranj. 

Na praznovanju visoke obletnice Društva GRS Kranj
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Podjetje za proizvodnjo  
orodij in naprav

Rezkanje s CNC tehnologijo

V našem servisu vam nudimo naslednje storitve:
  Tesnenje in varjenje obstoječih izpušnih loncev in cevi
  Montaža novih izpušnih loncev domačih in tujih  
proizvajalcev (garancija 2 leti)

  Vgradnja novih katalizatorjev glede na vrsto in moč motorja
  Vgradnja gibljivih cevi
  Lambda sonde
  Okrasni nastavki
  Športni izpušni lonci evropskih in ameriških proizvajalcev

Hitri servis za vsa vozila.

 Servis izpušnih cevi, Boris Cugelj, s.p.
Spodnje Bitnje 22a, 4209 Žabnica, telefon : 04/ 231 19 65

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 17. ure

Športno društvo Vida Kranj, Z
agrajšk

ova 3, K
ranj

Na občinski praznik, v soboto, 3. decembra, bomo skupaj 
osvetlili mesto. Kranj nas bo nagovorill s Prešernovimi 

verzi: Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo, 
Kozarce zase vzdignimo. Prižig luči bo pospremil koncert 

Bassless, ki brez instrumentov, samo s svojimi glasom, 
usti in telesom ustvarja pravo glasbeno iluzijo. 

Glasba, smeh in otroški program bodo vsak dan 
spremljali praznično vasico. Uživajte na Županovem 
koncertu Vlada Kreslina in Malih bogov, koncertnih 
nastopih zasedb Jinx, Avtomobili in Panda, Tinkare 
Kovač in Maje Založnik ter na džezovskih koncertih 

Metke Štok s kvartetom, Fun - Keys 4, flamenko dua Vita 
Marenca  ter v programu standupa in na sprehodih s 

Krančkom za otroke. Sejemsko in kulinarično dogajanje 
Prešernega decembra se letos kot zgoščen vsakodnevni 
program odvija na trgu pred Prešernovim gledališčem, 

kjer vas pričakuje tudi veliko božično drevo. 

Decembrsko dogajanje bodo na Glavnem trgu popestrili 
pravljični gozd in fotografske točke z različnimi dodatki 
za fotografiranje (t. i. photo props), da si boste letošnji 

december v starem Kranju še posebej zapomnili! Ujemite 
torej priložnost za družinsko fotografijo, napišite željo 

dedku Mrazu, se v domišljijo odpeljite z Božičkovimi 
sanmi, v virtualno resničnost Kranja pa z VR očali.
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Danica Zavrl Žlebir

Bitnje – Na nogometnem 
igrišču v Bitnjah bo letos 
znova miklavževanje. Že tra-
dicionalno ga pripravlja Zora 
Herceg skupaj s krajevno 
skupnostjo in nogometnim 
klubom Bitnje. Miklavž bo 
otroke obiskal v ponedeljek, 
5. decembra, ob 19. uri. Or-
ganizatorji sodelujejo tudi z 
vrtcem Biba in tamkajšnje 
otroke povabijo na delavnice, 
tako da je večer v pričakova-
nju prvega decembrskega 
dobrega moža res živahen. 

Kot pravi Zora Herceg, 
otrokom postrežejo čaj in 
pecivo, Miklavž, ki pride v 
spremstvu angelov in par-
keljnov, pa jih tudi obdari. 
V darilni vrečki dobijo čo-
kolado, pečenega parkelj-
na, mandarine in bombo-
ne. "Vsako leto pripravimo 
okoli 70 darilnih vrečk, saj 
se miklavževanja vselej 
udeleži od 50 do 60 otrok 
in ne želimo, da bi kdo 
ostal praznih rok," pove 
organizatorka, ki srečanje 
z Miklavžem v Bitnjah pri-
reja že vrsto let.   

Miklavž na 
nogometnem 
igrišču
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Vilma Stanovnik

Prejšnji mesec sprejeti pre-
dlog Zakona o dimnikar-
skih storitvah, ki so ga pri-
pravili na ministrstvu za 
okolje in prostor, z novim 
letom ne uvaja le licenčnega 
sistema, temveč predstavlja 
tudi nekatere novosti, tako 
za uporabnike kot izvajalce 
dimnikarskih storitev. 
Najpomembnejša novost, ki 
jo zakon prinaša uporabni-
kom dimnikarskih storitev, 
je zamenjava izvajalca. Do 
30. junija tekočega leta lah-
ko uporabniki zamenjajo 
dimnikarsko družbo in 
sami izberejo drugo, če s 
sedanjo niso zadovoljni. S 
tem izkoristijo vse prednosti 
konkurenčnega trga, prijaz-
nejše izvajanje storitev ter 
cenovno konkurenčnost, saj 
bodo tudi določene najvišje 
dovoljene cene storitev. Nova 
ureditev pa hkrati pomeni 
tudi priložnost za tiste izva-
jalce, ki do zdaj niso mogli 
opravljati te dejavnosti, da 

ob izpolnjevanju pogojev 
lahko vstopijo vanjo. 
Redno izvedene dimnikar-
ske storitve varujejo pred 
dimniškimi požari, izhaja-
njem dimnih plinov, zastru-
pitvami in drugimi posledi-
cami nepravilnosti pri 
kurilnih, dimovodnih in 
prezračevalnih napravah. 
Reguliranje dimnikarskih 
storitev zato pripomore tako 
pri učinkovitejši rabi energi-
je in zmanjševanju škodlji-
vih emisij v ozračje, torej 
varstvu okolja, varstvu zdra-
vja in premoženja ljudi, 
požarni varnosti in energet-
ski učinkovitosti malih 
kurilnih naprav. 
Na spletni strani Ministrs-
tva za okolje in prostor in na 
spletni strani Mestne obči-
ne Kranj www.kranj.si so 
uporabnikom in izvajalcem 
na voljo dodatne informaci-
je in pojasnila, roki in ter-
mini ter opisane vse obvez-
nosti uporabnikov do izva-
jalcev dimnikarskih stori-
tev, vezane na novi zakon. 

Novosti pri 
dimnikarskih storitvah

Igor Kavčič

Opažam, da se otroci in uči-
telji v učilnice še vedno vzpe-
njajo po strmih stopnicah v 
drobovje nekdanjega hotela 
Evropa, v katerem so poleg 
stavbe na Trubarjevem trgu 
največji prostori Glasbene 
šole Kranj. Želje po enotni 
lokaciji šole ostajajo?
»Trenutno še vedno pouk 
poteka na petih lokacijah – v 
avli mestne občine vadijo 
naši orkestri, v Tavčarjevi uli-
ci najemamo prostore za 
glasbene pripravnice in sol-
feggio, v prostorih JSKD je 
balet, največ učilnic in upra-
vo imamo v nekdanjem hote-
lu Evropa, naša stavba na 
Trubarjevem trgu pa je tista, 
ki še vedno velja za pravo 
glasbeno šolo. Na nove pros-
tore mislim, vse odkar sem 
na mestu ravnateljice, in dos-
lej so bili izdelani že trije pro-
jekti za novo glasbeno šolo – 
za nekdanji Globus, kjer je 
današnja Mestna knjižnica, v 
nekdanji študijski knjižni, 
najbolj zanimiv in vizionar-
ski pa je bil zagotovo tisti 
arhitekta Cirila Oblaka, ki je 
na Trubarjevem trgu nad 
kanjonom Kokre poleg glas-
bene šole predvideval tudi 
koncertno dvorano in parkiri-
šča. Zdaj se nam obeta dodat-
na lokacija v nekdanji grad-
beni šoli, kamor bomo selili 
ves skupinski pouk. To bo 
vseeno rešitev trenutne situa-
cije. Glasbena šola bo potem 
na treh lokacijah. Na tem 
mestu sem hvaležna občini, 
da vendarle razmišlja tudi o 
naši prostorski stiski.« 

S katere lokacije ste torej 
pravkar prišli z vaje za uči-
teljski koncert (ta je bil po 
tem pogovoru v četrtek zve-
čer v Šmartinskem domu v 
Stražišču, namenili pa so ga 
obeležitvi dvestoletnice jav-
nega glasbenega šolstva na 
Slovenskem)?
»Smo zelo mobilni in vadi-
mo v prostorih, ki so ob dolo-
čenih urah prosti. Vsi učitelji 
smo študirali glasbo, ki je na 
neki način postala naš način 
izražanja. Poleg tega radi 
nastopamo, s tem pa svojim 
učencem pokažemo, kaj zna-
mo in zakaj smo mogoče 
včasih malo strogi pri pouku. 
Vemo, kaj prava vzgoja 
pomeni in kaj od učencev 
lahko pričakujemo. Koncerte 
učiteljev prirejamo že več kot 
deset let in nam vselej pred-
stavljajo tudi poseben izziv.«

Tudi sicer v šoli v zadnjih 
letih posvečate veliko pozor-
nosti zunanji podobi, saj s 
številnimi koncerti in javnimi 

nastopi vedno znova želite 
pokazati na bogato vsebino, 
ki jo odkrivate Kranjčanom ...
»V svoje nastope poskuša-
mo vključiti vse generacije 
učencev. Decembra začne-
mo z Miklavževim koncer-
tom Najmlajši za najmlajše. 
Ta je imel zadnja leta tudi 
dobrodelno noto, saj otroci 
prispevajo svoje igrače za 
otroke, ki jih nimajo. Naš 
tradicionalni božični kon-
cert vseh naših orkestrov, 
smo ena redkih šol v državi, 
v kateri jih deluje kar šest, 
bo 8. decembra na Brdu. 
Letos bo program klasično 
obarvan s priredbami zna-
nih del velikih skladateljev. 
V nadaljevanju bo 15. 
decembra v Stražišču sledil 
koncert solistov in komor-
nih skupin, tudi letos pa 
bodo v sodelovanju z Zavo-
dom za turizem in kulturo 
nastopali naši Tuba Božički, 
in sicer 21. decembra pred 
Prešernovim gledališčem, v 
svojo družbo pa smo povabi-
li vse tubiste v Sloveniji. 
Vseskozi si prizadevam 
glasbo spraviti izza štirih 
sten med ljudi. Učenci se ne 
učijo instrumentov le zase, 
glasba je tudi neke vrste 
komuniciranje, deljenje 
veselih trenutkov ljudem.«

Zdi se mi, da vam v glasbeni 
šoli to v zadnjih letih odlič-
no uspeva ...
»Mogoče se naše delovanje 
navzven kaže tudi v poveča-
nem zanimanju za vpis v 
zadnjih letih. Od ljudi pa 
tudi različnih organizacij sli-
šimo številne pozitivne odzi-
ve. Mnogi se obračajo na nas 
za sodelovanje pri različnih 
dogodkih in projektih. Naj tu 
pohvalim naše učitelje, ki so 
vedno na voljo pripraviti 
učence za različne priložno-
stne nastope. Mislim, da se 

je naša prepoznavnost pove-
čala, saj dobivam pozitivne 
informacije tudi iz drugih 
krajev Slovenije. Ko pridejo 
učitelji iz drugih šol k nam 
na nastope, velikokrat priz-
najo, da pri njih tega ni. 
Junijski zaključni koncert ob 
koncu šolskega leta na Brdu 
je vrhunec letnega dogajanja. 
Ponosni smo, da lahko kot 
glasbena šola pripravimo 
tako kvaliteten koncert. Z 
veseljem sodelujemo z vrtci 
in šolami, ki k nam hodijo na 
dopoldanske dogodke. Otrok 
ne učimo le igranja na 
inštrument, ampak jih uči-
mo tudi odgovornosti, kako 
graditi pozitiven odnos do 
sebe in okolice, skratka uči-
mo jih življenja. Učenci radi 
hodijo v glasbeno šolo, opa-
žam pa tudi, da je med šola-
njem vedno manj osipa. 
Večina želi končati vsaj šest 
razredov glasbene šole in se 
temu primerno skupaj z uči-
telji tudi potrudi.« 

Kaj je po vašem mnenju tis-
to, kar dela šolo kvalitetno – 
število učencev, njihovi 
rezultati na tekmovanjih, 
vaši orkestri ...?
»Dejstvo je, da kotizacije tek-
movanj učencem krije šola, 
prav tako vse stroške, poveza-
ne s potjo učiteljev in korepe-
titorjev. Prav je, da boljšim to 
omogočimo in jih v to spod-
bujamo. Ni pa to edini cilj 
glasbenega šolanja, ki je 
predvsem dobra izkušnja za 
življenje. Vesela sem, ko 
učenci z navdušenjem nasto-
pajo in pokažejo, da marsikaj 
znajo, ne glede na pomem-
bnost nastopa. Tu ne smemo 
pozabiti, da je za uspeh 
učencev izjemno pomem-
ben tudi interes in podpora 
staršev. Veseli me tudi, da 
učencem tudi po zaključku 
šolanja glasba in instrument 

še vedno veliko pomenita. 
Lep dokaz je bil jeseni kon-
cert projektnega orkestra Kr 
bis band z našimi nekdanji-
mi učenci. Očitno smo uspe-
li mlade naučiti in jim dati 
pravi odnos do glasbe. Ta je, 
da rad muziciraš in deliš z 
drugimi svojo srečo.« 

Kaj je tisto, kar bi takoj podpi-
sali, če bi vam kdo ponudil? 
»Zagotovo si želim, da bi 
lahko povečali število oddel-
kov, posebej pri deficitarnih 
instrumentih, kot so kontra-
bas, rog, fagot, oboa, viola. 
Mislim, da so to instrumen-
ti, s katerimi imajo učenci 
največ možnosti za kasnejši 
razvoj in usmerjanje v 
poklic. Žal pa se od leta 
2010 nismo smeli povečati 
niti za enega učenca. Tre-
nutno šolo obiskuje 515 
učencev individualnega 
pouka, skupaj s tistimi v 
skupinskem pouku pa jih je 
nekaj čez sedemsto. Pogre-
šam še več sodelovanja med 
šolami v Sloveniji, škoda je 
namreč, da program, ki ga 
pripravijo za koncert, orkes-
tri igrajo samo enkrat. Radi 
bi tudi izdali notne zapise 
skladb, ki jih je za orkestre 
in soliste doslej napisal naš 
sodelavec Gašper Jereb.«

Vseskozi pa imate najbrž v 
mislih tudi koncertno dvora-
no?
»Ta bo v naši hiši zagotovo 
vedno v mislih. Dejstvo je, 
da včasih tudi pouk trpi, ker 
nimamo primerne koncert-
ne dvorane. Vozimo se na 
vse konce in kraje, trpi 
inventar, ki ga selimo sem 
in tja, seveda pa je koncert-
na dvorana tudi nekaj, kar 
potrebuje mesto. Naše pos-
lanstvo je poleg učenja igra-
nja inštrumentov zagotovo 
tudi vzgoja poslušalcev.«

Vedno v mislih 
koncertna dvorana
Ravnateljica Glasbene šole Kranj Petra Mohorčič je ena tistih vodij javnih zavodov, ki svoje delo 
opravljajo vestno in odgovorno, pri tem pa jo vodita tudi srce in duša. Glasbenica v vseh pogledih je 
po petih letih poučevanja klavirja že sedmo šolsko leto ravnateljica glasbene šole.

Ravnateljica Glasbene šole Kranj Petra Mohorčič /Foto: Tina Dokl

Kranj – Prejšnji mesec se je v nakupovalnem centru kranjske 
Qlandije začela obsežna prenova. Kot pojasnjujejo, bodo v 
sodelovanju z družbo CGP obstoječe prostore nakupovalne-
ga centra razširili z dodatnimi 3785 kvadratnimi metri naku-
povalnih površin. Gradbena dela, ki bodo potekala predvi-
doma do junija 2017, ne bodo ovirala delovanja nakupoval-
nega centra. »V Qlandii se že zelo veselimo nove pridobitve 
v kranjskem nakupovalnem centru. Z razširitvijo nakupoval-
nega centra bomo obogatili celotno ponudbo centra,« je 
povedala Mojca Pavlišič, vodja Qlandie Marketing. Čeprav 
so se gradbena dela šele začela, v Qlandii že potekajo prvi 
dogovori glede najema novih trgovskih prostorov. Mojca 
Pavlišič je povedala, da se bo Qlandii Kranj pridružilo nekaj 
večjih, dobro znanih trgovskih imen. Med potrjenimi najem-
niki, ki se bodo ob otvoritvi novih prostorov vselili v Qlandio 
Kranj, sta že znana Müller in CCC. Poleg razširitve obstoječe 
stavbe se v neposredni bližini (na parceli Qlandie Kranj) 
izvaja tudi gradnja restavracije McDonald's. 

Prenova kranjske Qlandie

Vilma Stanovnik

Kranj – Zveza za prosto lete-
nje Slovenije bo na Bazenu 
na Savskem otoku v Kranju 
jutri pripravila zaključno 
srečanje letošnje sezone.
V prvem delu prireditve, 
med 12. in 16. uro, bodo 
predstavili vse šole jadral-
nega padalstva, ki delujejo 
v Sloveniji. Na filmskem 
platnu bodo zavrteli po 
oceni občinstva iz festivala 
Coupe Icare v Franciji naj-
boljši jadralnopadalski 
film Airman. Predstavili se 
bodo tekmovalci, domači 
in tuji proizvajalci opreme, 
izvajalci tandemov, vodstvo 
Zveze za prosto letenje 
Slovenije pa bo med dru-

gim predstavilo Slovenijo 
kot destinacijo za letenje z 
jadralnimi padali. Govorili 
bodo o jadralnem padals-
tvu in turizmu pa tudi o 
zgodovini tega športa in 
dosežkih. 
Po 16. uri bodo sledila poto-
pisna predavanja namenje-
na članom zveze: Zlatko 
Koren – X Pireneji (hike 
and fly tekmovanje čez 
Pireneje), Matic Erbežnik – 
Čez Julijce do Dolomitov in 
nazaj, Matevž Gradišek – 
Chamonix (Letenje v okoli-
ci in z Mt. Blanca). Prav 
tako pripravljajo strokovna 
predavanja in stojnico, kjer 
se bodo za GRZS prodajale 
nalepke »kot podporni član 
GRS-a«.

Letiš? Letim!
To je slogan srečanja Zveze za prosto letenje 
Slovenije, ki bo jutri potekalo v Kranju.



Kranj, december 2016

NAVDAHNJENI 
DECEMBER
Decembra sta veselje in druženje na pr-
vem mestu. Zadnji mesec v letu je tudi 
čas, ko ovrednotimo celoletno delo, po-
gledamo na začetne želje, cilje in vizije 
ter jih primerjamo z dosežki. Naše me-
sto velja za mesto, ki živi v sožitju z na-
ravo, je kulturno bogato, varno, čisto, 
urejeno in šarmantno. Naše delo je te 
vrednote predstavljati, ponotranjiti in 
tudi živeti. Za Kranjem je lepo leto, pol-
no novosti, novih izzivov in počasnih, a 
vztrajnih sprememb.

Tudi vi ste naš navdih. Hvala vam! 
Zavod za turizem in kulturo Kranj 
vam želi veliko uspehov, sreče in 
časa z najbližjimi.

Se vidimo na Prešernem decembru,

kjer se veselje po obrazi zlije,
kjer mine jeza notránj'ga prepira,
kjer petje 'z polnega srcá izvira,
zbudé se v srcu sladke harmonije.

France Prešeren

Prešerni december
3.–31. 12. 
Pred Prešernovim gledališčem

DECEMBER 2016
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KRANJSKE TURISTIČNE ZGODBE

Kako ste vi doživeli novembrski 
turistični utrip Kranja?
„Najprej so otroški utrip Kranja izmerile ča-
rovnice v kranjskih rovih. Skupaj s triletno 
hčerko Niko in drugimi otroki smo si ogle-
dali strašne pajke in veliko kačo, sprehodili 
smo se po čarovniških labirintih, otrokom 
je čarovnica Alja pričarala kamenček, ki 
jih sedaj ponoči varuje, da jih ni strah. Na 
koncu rovov smo poslušali še pravljico ob 
spremljavi odlične grafike in se okrepčali s 
čajem. Zanimanje družin za obisk čarovnic 
je bilo izjemno, vsi termini so bili razproda-
ni. Obiskovalci so lahko svoje mnenje pove-
dali  v spletnih anketah in zadovoljstvo nad 
dogodkom je bilo zares zelo veliko. Dober 
obet, da čarovnice naslednje leto ponovno 
povabimo v kranjske rove.
Vinska pot je bila v Kranju že tradicionalna. 
Letošnja novost je bil velik vinski sod, sko-
zi katerega smo vstopili v podzemne rove, 
ki so kot vedno ponujali okušanje bogate 
ponudbe vina iz cele Slovenije. Obisk je bil 
letos največji do sedaj, rovi so na vinski poti 
gostili skoraj štiri tisoč obiskovalcev.
Vino in čarovnice pa so iz kranjskih rovov 
pregnali škrata Krančka, ki se je najprej od-
pravil na raziskovanje mesta, nato pa je za-
čel po Kranju izvajati škratovska turistična 
vodenja za otroke, ki jih je mogoče naročiti 
v Kranjski hiši.“ 

Kako ste se predstavili na turističnem 
sejmu v Londonu in kakšni so bili 
odzivi obiskovalcev?
„Na največjem strokovnem turističnem sej-
mu WTM v Londonu smo predstavili Kranj 
kot središče slovenskih Alp, v novi podobi, 
z novo image brošuro in s promocijskim fil-
mom.
Poudarili smo, da je Kranj obvezen posta-
nek za poldnevni obisk na poti med Ble-
dom in Ljubljano, je destinacija za podalj-
šani konec tedna oz. »City Break«, turisti pa 
si lahko izberejo Kranj tudi kot izhodišče za 
daljše raziskovanje Slovenije, saj je vse takoj 
za vogalom.
Med slovenskimi turističnimi ponudniki je 
Kranj pozitivno izstopil. Prvi odziv je bil že 
v času postavljanja stojnice. Blejski župan je 
namreč ob pogledu na našo stojnico spon-
tano vzkliknil: »Končno Kranj!«
Obiskovalci iz tujine pa so odkrivali Kranj 
kot novo slovensko turistično destinacijo: 
»Na Bledu smo že bili, v Postojni tudi, v 
Kranju pa še ne. Kaj nam lahko pokažete?« 
Nad predstavljenim so bili navdušeni. Še le-
tos pričakujemo obisk nekaterih angleških 
turističnih novinarjev, v svojo ponudbo pa 
nas bo uvrstilo nekaj turističnih agencij in 
spletnih portalov. Kar pa je verjetno še bolj 
pomembno: Kranj postaja del slovenskega 
turističnega zemljevida, kjer je bil pogosto 
»pomotoma« izpuščen.“

Kaj pa lahko pričakujejo obiskovalci 
Kranja v Prešernem decembru?
„Stari Kranj bo tretjega decembra zaživel 
v prazničnih lučkah. Letošnja novost bo 
Praznična vasica na trgu pred Prešernovim 
gledališčem, kjer bo mogoče kupiti darila in 
popiti kozarec kuhanega vina. Tudi sicer se 
decembrsko dogajanje seli na trg pred Pre-
šernovim gledališčem, kjer se bodo vsak 
dan vrstili dogodki: za otroke ob ponedelj-
kih, za ljubitelje stand up komedije ob tor-
kih, od srede do nedelje bodo na sporedu 
koncerti. Na Glavnem trgu ob vodnjaku 
bo v pravljičnem gozdu mogoče v nabiral-
nik oddati pismo Božičku ali dedku Mrazu. 
Vsi dogodki so podrobno predstavljeni v tej 
številki Utripa in v posebni brošuri Prešerni 
december.“

Bi izpostavili še kakšne decembrske 
dogodke poleg prešernega dogajanja v 
starem Kranju?
„V kranjskih rovih se bo tudi letos decembra 
predstavilo Pomurje s svojo bogato kulina-
rično ponudbo in to je priložnost tako za 
Kranjčane kot za turiste, da obiščejo zna-
menite rove ter se založijo z dobrotami Pre-
kmurja in Prlekije.
Decembra bo začel voziti Smučalimbus, 
brezplačni avtobus, s katerim se boste lah-
ko peljali na »kranjsko smučišče« Krvavec in 
nazaj, v paketu za ceno smučarske vozovni-
ce pa boste dobili še topel čaj na smučišču. 
Kot vsako leto se tudi letos začenja sezona 
drsanja na prostem na Slovenskem trgu, 
ki se po vrnitvi Smučalimbusa iz Krvavca 
spreminja v prostor za zabave »Apres ski«.
Od dogajanja izven središča Kranja bi opo-
zoril še na praznično dogajanje na Posestvu 
Brdo in pohod z baklami do slapa Šum.“

December pa je tudi čas zahval. Komu 
bi jo namenili?
„Zahvaljujem se županu, zaposlenim v ob-

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

Pridružite se prazničnemu vzdušju prešernega decembra, ne zamudite prižiga lučk v soboto, 3. decembra, uživajte na 
Županovem koncertu Vlada Kreslina in Malih bogov, koncertnih nastopih zasedb Jinx, Avtomobili in Panda, Tinkare 
Kovač in Maje Založnik ter na džezovskih koncertih, v programu standupa in na sprehodih s Krančkom za otroke. 
Sejemsko in kulinarično dogajanje Prešernega decembra se letos kot zgoščen vsakodnevni program odvija na trgu pred 
Prešernovim gledališčem, kjer vas pričakuje tudi veliko božično drevo. Dogajanje bodo popestrile fotografske točke z različ-
nimi dodatki za fotografiranje (t. i. photo props), da si boste letošnji december v starem Kranju še posebej zapomnili!

činski upravi in vsem sodelavcem Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj za složno delo 
pri pospeševanju kranjskega turističnega 
utripa.
Zahvaljujem se vsem organizacijam in po-
sameznikom, ki ste se letos potrudili in 
dopolnili ponudbo v trgovinicah, gostilnah 
in kavarnah, da je ta še bolj privlačna. Še 
posebej se zahvaljujem vsem, ki ste orga-
nizirali katerega od številnih dogodkov v 
muzejih, galerijah, barih in na prostem. Vsi 
skupaj smo naredili veliko, da kranjsko srce 
še močneje utripa.
Še posebej pa se zahvaljujem vsem Kranj-
čankam in Kranjčanom ter obiskovalcem 
Kranja za sodelovanje pri ustvarjanju kranj-
skega turističnega utripa. Vsak obiskovalec, 
ki je letos prišel v mesto na kavo, na prire-
ditev, na kosilo, po nakupih ali pa zgolj na 
sprehod, je poživil dogajanje v starem me-
stu in s tem prispeval svoj kamenček v turi-
stičnem mozaiku mesta.“

Še kakšno povabilo ali voščilo 
za konec leta?
„Veseli december je čas, ko se spomnimo, s 
kom se že celo leto nismo videli, to je čas, 
ko po službi povabimo prijatelje, znance in 
sodelavce na kozarec kuhanega vina in pri-
jetno zabavo ob živi glasbi. Zadnji mesec v 
letu, ko so noči dolge in dnevi kratki, vas 
vabim, da se srečamo in se poveselimo v 
»starem Kranju«, ki bo letos še posebej pra-
znično okrašen.
Advent pa je tudi čas, ko se ljudje umirimo 
in naredimo obračun z letom, ki se posla-
vlja. Pogledamo, kaj smo v letu naredili do-
brega, in naredimo načrte za naslednje leto. 
Preživimo vesele in mirne dni v krogu svoje 
družine in obiščemo svoje najbližje.
Želim vam veselo decembrsko rajanje, bla-
goslovljene božične praznike ter srečno, 
zdravo in uspešno novo leto 2017!“

Foto: Gregor Eržen
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PREŠERNI DECEMBER 
Praznujte in doživite decembrsko vzdušje v Kranju! Najlepše okrašeno slovensko mesto lanskega leta vabi vse ljubitelje pri-
stnega in intimnega. V prisrčni praznični vasici vas pričakujejo široki nasmehi, kuhano vino, domače sladkosti in unikatna 
božična darilca. Sejemsko in kulinarično dogajanje Prešernega decembra na trgu pred Prešernovim gledališčem spremljajo 
številni glasbeni dogodki in dogodki za otroke. Preprosto vzljubili boste izbrano okrasitev in osvetlitev mesta!
Se vidimo v starem Kranju!
Od 3. do 31. decembra na trgu pred Prešernovim gledališčem, vsi dogodki so brezplačni.

PET DECEMBRSKIH NAVDIHOV 
Ko bomo na občinski praznik, v soboto, 3. decembra, skupaj osvetlili mesto, nas bo Kranj nagovorill s Prešernovimi ver-
zi: Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo, Kozarce zase vzdignimo. Prižig luči bo pospremil koncert Bassless, ki brez 
instrumentov, samo s svojimi glasom, usti in telesom ustvarja pravo glasbeno iluzijo. Glasba, smeh in otroški program 
bodo na trgu pred Prešernovim gledališčem vsak dan spremljali praznično vasico. Na Glavnem trgu ujemite priložnost za 
družinsko fotografijo, napišite željo dedku Mrazu, se v domišljijo odpeljite z Božičkovimi sanmi, v virtualno resničnost 
Kranja pa z VR očali. Pa še to, na Slovenskem trgu vas zgodaj zvečer čaka zabava na drsališču!

ZIMSKA PRAVLJICA NA BRDU
Pravljično in magično doživetje obljublja posestvo Brdo. Dogodivščine Viteza Gašperja Lambergarja, legende družine Zois 
in zgodbe za najmlajše obljublja najbolj pravljična prireditev na Gorenjskem. Sprehod skozi očarljivo urejen Park Brdo vas 
bo popeljal v svet pravljic, bogat spremljevalni program pa bo postregel z vrsto aktivnosti in doživetij za obiskovalce vseh 
generacij. Vzemite si čas in prisluhnite zgodbam Posestva Brdo. 
16. do 18. december, od 16. do 21. ure, Posestvo Brdo, vstopnina za družino 10 EUR, 5 EUR za odrasle, s popusti za upokojence, 
študente, dijake.

POMURJE V ROVIH
V praznično okrašenih Rovih pod starim Kranjem se predstavlja Pomurje. Vabijo vas na pokušino prleških in prekmurskih 
kulinaričnih dobrot. Ker pa je prednovoletni čas tudi čas nakupov daril, vam pomurski rokodelci ponujajo široko paleto 
izdelkov domače in umetnostne obrti. Privoščite si prednovoletno razvajanje ‘v Pomurju’ in nakupite novoletna darilca v 
kranjskem podzemlju.
Sobota in nedelja, 10. in 11. decembra, od 10. do 18. ure (v nedeljo do 17. ure). Vhod z Jelenovega klanca in pod Kokrškim mostom. 
Vstopnice: odrasli 5 EUR, študentje in upokojenci 4 EUR, otroci in mladina do 18. leta brezplačno. Prodaja vstopnic je v Kranjski 
hiši. Vstopnica vključuje kuhano vino na Glavnem trgu.

ŽUPANOV KONCERT: VLADO KRESLIN IN MALI BOGOVI
“Prvi žarek že dviga se iz sna. Glej, nad vodo je svetloba vzšla! Ko poslednjemu v temi poidejo moči, novih stotero se sonca 
veseli,” je le eden od začetkov mnogih uspešnic pomurskega kantavtorja, ki v kranjsko praznično vzdušje prihaja z zasedbo 
Mali bogovi. Prekmurski melos, iskreni nasmeški in toplina besedil Vlada Kreslina obljubljajo nepozaben večer pod pra-
zničnim nebom. “Nekega jutra, ko se zdani in se glave ohladijo, vsak odide svojo pot …”
Četrtek, 22. decembra, ob 19. uri na trgu pred Prešernovim gledališčem, brezplačno.

KONCERTNI NAPOVEDNIK
Poleg koncertov na prostem, teh se bo pred Prešernovim gledališčem zvrstilo kar 15, obilico odličnih koncertov napove-
dujejo tudi v Trainstation SubArt. Že 1. decembra gostijo trenutno enega najboljših blues kitaristov v ZDA, Denisa Jo-
nesa, 9. decembra kranjsko energično zasedbo Raggalution, 17. decembra pa iz Beograda v Kranj prihaja garažni rock/
post-punk trio Repetitor. Decembrski glasbeni program Layerjeva hiša začenja 2. decembra s koncertom jazz pevke in 
izjemne vokalistke Jadranke Juras, zaključuje pa 23. decembra z romantično praznično izvedbo koncerta Demolition 
Group. KluBar decembrski program barva žurersko, 10. decembra vabijo na koncert Elvis Jackson, prednovoletni odklop 
obljubljajo 30. decembra z zasedbo King Foo, dokončen odklop pa na Silvestrovo 2017.

DECEMBRSKI UTRIP 2016 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU
Ta mesec spet vabimo na sprehod po 
starem Kranju. Kljub temu, da vas 
cel praznični december nagovarja k 
obisku starega mesta, praznične vasi 
in dogodkov, je tukaj še pet dodatnih 
razlogov:
Dover, Glavni trg 3
Ste opazili, da se v pritličju Savnikove 
hiše na Glavnem trgu nekaj dogaja? 

Prenovljen lokal vodi 
trgovina Dover, ki 
ostaja zvesta kakovo-
stnim oblačilom in 
obutvi. Je že čas za 
nakup novih toplih 
škornjev? Preverite, 
s kakšnimi popusti 
vas razvajajo v de-

cembru, in se za 
zimo opremite 
v Doverju! 

Lucca, Glavni trg 22
Samo mimo vodnjaka jo mahnite 
in že boste v trgovini Lucca, ki jo 
lahko v pritličnem lokalu lepe hiše 
starega mesta obiskujete že 22 let. 
Pred trgovino v malce manj hladnih 
mesecih na klopci lahko opazujete 
kvačkanje v živo! Ročno izdelane 
pletenine in nakit, otroška oblačila 
ter dodatki za dom. Morda pa dobi-
te kakšno idejo za darilo najbližjim.

Turistična agencija Ines Tours,
Prešernova 6
Ko smo že pri darilih, takih prav 
posebnih. Na Prešernovi 6 vas pri-
čakuje butična turistična agencija, 
specializirana za kulturni turizem. 
Si želite, da bi potovali z manjšo 
skupino ljudi, ki bi ob prihodu do-
mov ostali vaši prijatelji? Ines Tours 
vas in vašega partnerja odpelje na 
operno predstavo v beneški La Fe-
nice ali pa na izjemno lepo potova-
nje v Nemčijo, z ogledom predstave 
v bavarski operni hiši. 

Frizerija Maja, Tavčarjeva 3
Pomudite se še v mestu in si oglejte 
ponudbo darilc praznične vasice. Z 
nakupovalnimi vrečicami z darili za 
družino in prijatelje vam samo še 
nekaj manjka. Nekaj za vas! Raz-
vajanje pri frizerju zveni kot dobra 
odločitev. Razvajanje pri Maji pa 
zveni kot odlična. Pri Maji se boste 
res počutili nekaj posebnega. Vsa-
ko stranko prav 'pocrkljajo', tako s 
strokovnega kot družabnega vidika. 
Uresničujejo vaše želje in so pri tem 
tudi drzni.

Kavarna in bar Mitnica,
Tavčarjeva 35
Tako. Našega skupnega popoldneva 
bo kmalu konec. Imenitno bi bilo, 
da se še malo usedemo in poklepe-
tamo. Po Tavčarjevi gor pojdimo in 
zavijmo v Mitnico. Ob pročelju naj-
lepše poznosrednjeveške hiše v me-
stu boste ostali odprtih ust. Kar pa 
je seveda priporočjivo tudi za notra-
nje prostore – tam vam postrežejo 
z vročo čokolado s svežim sadnim 
pirejem, domačimi pecivi in vsemi 
prazničnimi pijačami. Za otroke pa 
pripravljajo otroški kapučino! 
Se srečamo v starem Kranju!
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KAM V MESECU DECEMBRU?
 ČETRTEK, 1. DECEMBER
16.00 Ekološka tržnica, Glavni trg
18.00 Kulturna ambasada Palestine  
 Layerjeva hiša
Kratki filmi na temo Arhitektura izbrisa in za-
ključek razstave »Od gradu do zidu«. 
20.00 Dennis Jones Blues, Jerry   
 Wyzard, Garry 'Gman' Sullivan  
 Trainstation SubArt

Dennis Jones trenutno velja za enega najboljših 
blues kitaristov v Ameriki. Dennis svoje občin-
stvo navdušuje s čistim in božanskim zvokom 
ter z besedili, ki se dotikajo socialnih tem, vse 
skupaj pa začini še s fenomenalno predstavo.   
    
 PETEK, 2. DECEMBER
16.20 Finale državnega prvenstva v   
 športnem plezanju
 Športna dvorana Zlato polje

18.00 Podoknica pred Prešernovo hišo v  
 Kranju, Prešernova hiša
Mešani pevski zbor Petra Liparja pod vod-
stvom zborovodkinje Nade Krajnčan bo izvedel 
že tradicionalno Podoknico pred Prešernovo 
hišo v Kranju.

19.00 29. Stražiški kulturni teden 2016  
 Šmartinski dom Stražišče
Predavanje dr. Lučke Kajfež Bogataj in nastop 
učencev Glasbene šole Kranj.

20.00 Jazz koncert popularne pevke
 Jadranke Juras, Layerjeva hiša
Koncert Jadranke Juras z zasedbo ob promociji 
plošče Paris Honey.    

  
 SOBOTA, 3. DECEMBER
8.00 Sobotni sejem, Glavni trg Kranj

9.00 Finale državnega prvenstva v   
 športnem plezanju
 Športna dvorana Zlato polje

12.00 23. Prešernov tek 2016
 Prešernova hiša
Na 23. Prešernovem teku bomo zopet tekli od 
Vrbe do Prešernove hiše v Kranju.

17.00 Prižig luči / Bassless - Prešerni
 december
 pred Prešernovim gledališčem
Ob topli atmosferi ob prižigu decembrskih lučk 
bo zapela petčlanska vokalna skupina Bassless, 
ki navduše z interpretacijami popularnih po-
pevk.

18.00 Prešernovo oro, Kranj 2016  
 Galerija Makedonskega kulturnega   
 društa sv. Ciril in Metod
 Savska cesta 34
Folklorni nastopi, literarni večer s Snežano 
Stojčevsko, odprtje razstave likovnih del nasta-
lih na 4. likovni koloniji in podelitev priznanj 
donatorjev za leto 2016.

19.00 Koncert skupine Beer Belly Band
 29. Stražiški kulturni teden 2016  
 Šmartinski dom Stražišče

21.00 Armaroth Z E N I T H Release
 Party, Trainstation SubArt 
Prihaja težko pričakovani prvi album ekstreme-
ne kranjske zasedbe Armaroth: Z E N I T H !

21.30 Zablujena Greneracija
 KluBar

10.00 Finale državnega prvenstva v   
 športnem plezanju
 Športna dvorana Zlato polje  

21.00 Raggastation: koncert
 Raggalution, Trainstation SubArt 
Raggalution iz Kranja že od leta 2011 ustvarja-
jo svojo edinstveno interpretacijo Reggae glas-
be.  

 SOBOTA, 10. DECEMBER
8.00 Sobotni sejem

8.00 Bolšji sejem, Glavni trg
Bolšji sejem poteka vsak drugo soboto v mese-
cu med 8.00 in 13.00 uro na Glavnem trgu.

10.00 KRanska kuhna
Na kuhni, ki poteka na Glavnem trgu, v spro-
ščenem vzdušju okušajte jedi lokalnih ponudni-
kov hrane.

10.00 Pomurje v rovih pod starim   
 Kranjem, Rovi pod starim Kranjem
Kulinarična atrakcija v Rovih pod starim Kra-
njem!

16.00 Festival KRamp, Stolp Škrlovec  
Osišče mladih in nova zagonska točka grajenja 
mladinske skupnosti. Njegov namen je ponudi-
ti mladim brezplačne - vsem dostopne - vsebi-
ne, ob katerih bodo udeleženci premislili svoj 
današnji položaj in položaj družbe v celoti. 

18.00 Odbojka, tekma 1. DOL Triglav   
 Kranj : Salonit Anhovo
 Športna dvorana Planina

19.00 Koncert: Vito Marence
 Flamenco Duo
 pred Prešernovim gledališčem

Pri avtorski glasbi dua gre za modern flamenko, 
ki ima dandanes vplive jazz harmonije, indijske 
klasicne ritmike, arabskega in latinsko-
ameriškega melosa. Od ritma do mistike, od 
strasti do veselja.

21.30 Elvis Jackson, KluBar
Energični rock in crossover koncert. foto: Švic

 NEDELJA, 11. DECEMBER
10.00 Pomurje v rovih pod starim   
 Kranjem, Rovi pod starim Kranjem

17.00 Pevski zbori - Prešerni december  
 pred Prešernovim gledališčem

19.30 Potopisno predavanje: Kambodža
 (predavala bosta Andrej Rus in   
 Blažka Poklič), KluBar   
    
 PONEDELJEK, 12. DECEMBER
17.00 Organiziran pohod: ogled   
 Vodovodnega stolpa
 Medgeneracijski center

20.00 Pro-Pain, Komah, Undivided  
 Trainstation SubArt

 TOREK, 13. DECEMBER
17.00 Osvetljeno mesto - Voden ogled   
 starega mesta v družbi Krančka
 Pred Kranjsko hišo na GLavnem trgu

17.00 Stand UP - Prešerni december  
 pred Prešernovim gledališčem

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 SREDA, 14. DECEMBER
18.00 Petje ljudskih pesmi
 Medgeneracijski center

19.00 Metka Štok Kvartet - Prešerni   
 december
 pred Prešernovim gledališčem

19.00 FilmFlow v živo
 Mestna knjižnica Kranj
Obeta se nam zanimiva debata o ameriški film-
ski avantgardi v 50. letih, ki jo bo pospremila 
projekcija več kratkih filmov.

19.00 Popotovanje v čudežni svet z   
 Marušo Štibelj
 Kranjska hiša in Layerjeva hiša 
Popotovanje se prične ob 19. uri v galeriji Kranj-
ske hiše, kjer si boste lahko ogledali razstavo 
kolažev/ilustracij še čisto sveže izdane slikanice 
za odrasle Alice in Wonderself avtorice Maruše 
Štibelj. Večer se bo ob 20. uri nadaljeval v galeri-
ji Layerjeve hiše, kjer boste zgodbo odrasle Alice 
slišali tudi v živo ob spremljavi vizualne projek-
cije. Sledil bo kratek klepet z avtorico, nato pa 
decembrsko druženje.

19.00 Odbojka, tekma 1.DOL 
 Triglav Kranj : Calcit Volleyball
 Športna dvorana Planina   
 
 ČETRTEK, 15. DECEMBER
16.00 Ekološka tržnica, Glavni trg

19.00 Koncert: Orkester Mandolina -   
 Prešerni december
 pred Prešernovim gledališčem

Orkester je ena redkih in najbolj prepoznavnih 
slovenskih zasedb, ki si je za svoj instrument 
izbrala mandolino. Na koncertu v Kranju bodo 
presenetili z repertoarjem, ki bo zajemal prired-
be ljudskih napevov, filmske in pop-rock glasbe 
in zimzelenih melodij.

19.00 Improvizacijska predstava: Duva   
 Svva, Mestna knjižnica Kranj
Improvizirana predstava Duva Svva je križišče 
zgodb, skozi katerega se bodo gledalci spreho-
dili z dvema improvizatorjema.

19.00 Božični koncert Glasbene šole   
 Kranj, Šmartinski dom Stražišče
Na koncertu se nam bodo predstavili učenke in 
učenci Glasbene šole Kranj, kot solisti in v ko-
mornih skupinah.     
 
 PETEK, 16. DECEMBER
19.00 Koncert: Tinkara Kovač - Prešerni  
 december
 pred Prešernovim gledališčem 

Pop-rock pevka in flavtistka Tinkara Kovač bo 
nastopila s svojimi priljubljenimi hiti in novi-
mi skladbami letos izdane plošče Dober dan, 
življenje. 

SOBOTA, 17. DECEMBER 

8.00 Sobotni sejem, Glavni trg Kranj

19.00 Koncert: Avtomobili - Prešerni   
 december
 pred Prešernovim gledališčem
Primorske legende so na valovih usttvarjalnega 
navdiha v tridesetem letu delovanja ustvarili 
ploščo Daleč. Tokrat blizu, v starem Kranju.

21.00 Koncert Repetitor    
 Trainstation SubArt
Repetitor, garažni rock/post-punk trio iz Beo-
grada, so nedvomno eden najzanimivejših in 
najprodornejših mladih bendov iz Balkanskega 
polotoka.

 NEDELJA, 4. DECEMBER
17.00 Pevski zbori - Prešerni december  
 pred Prešernovim gledališčem

19.00 Folklorni večer
 29. Stražiški kulturni teden 2016  
 Šmartinski dom Stražišče

19.30 Potopisno predavanje: Oman
 (predaval bo Jakob Rupert), KluBar
Dogodivščine s 3000 km dolge vožnje po pu-
ščavi, med skalami, po ozkih mestnih ulicah 
in tripasovnih avtocestah, ob in po Indijskem 
oceanu.

 TOREK, 6. DECEMBER
17.00 Osvetljeno mesto - Voden ogled   
 starega mesta v družbi Krančka
 Pred Kranjsko hišo na GLavnem trgu

17.00 Stand UP - Prešerni december  
 pred Prešernovim gledališčem

17.00 Izdelava prazničnih voščilnic  
 Medgeneracijski center

17.00 Okraševanje KS Bratov Smuk  
 Medgeneracijski center

19.00 Viki Grošelj: 40 let mojih soočanj s
 Himalajo, Mestna knjižnica Kranj  
     
 SREDA, 7. DECEMBER
10.00 Medkulturno v Kranju
 Medgeneracijski center,

19.00 Koncert: Fun-Keys4 - Prešerni   
 december
 pred Prešernovim gledališčem

19.00 Marko Ogris: »Mož, ki je padel na   
 Zemljo« v letu 2260
 Mestna knjižnica Kranj
Kakšna bodo pametna mesta, hiše in prevozna 
sredstva Zemljanov leta 2260? Bodo ob na-
predku biotehnologije, ljudje še trpeli staranje, 
smrt in neozdravljive bolezni?

20.00 Glasbena delavnica: Pojemo z   
 Metko Štok, Gostišče Arvaj

20.00 Čakalnica, Stolp Škrlovec
 
 ČETRTEK, 8. DECEMBER
16.00 Ekološka tržnica, Glavni trg

19.00 Koncert: Maja Založnik - Prešerni  
 december
 pred Prešernovim gledališčem

Energična pevka z veliko karizme skupaj s kvar-
tetom obljublja plesno in prijetno atmosfero 
decembrskega večera. 

19.00 Filmski večer: Ovna
 Mestna knjižnica Kranj

19.00 Božični koncert orkestrov
 Glasbene šole Kranj
 Kongresni center Brdo 
Predstavili se bodo vsi orkestri, ki delujejo na 
Glasbeni šoli Kranj. 
 
 PETEK, 9. DECEMBER
17.00 Ezoterični pomen božiča
 Medgeneracijski center
O globljem pomenu božiča in simboliki v ozad-
ju božične zgodbe in njenih elementov.

19.00 Koncert: Panda - Prešerni   
 december
 pred Prešernovim gledališčem

Letos mineva 30 let delovanja popularne 
skupine Panda.
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Organizatorji si pridružujejo 
pravico do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije 
o januarskih dogodkih oddate do 10. 
decembra. O novem načinu vnašanja 

dogodkov pa spremljate www.
visitkranj.com ali pa se obrnite na 

koordinatorko kulturnih dogodkov pri 
Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

21.00 Joške vn, KluBar    
 
 NEDELJA, 18. DECEMBER   

17.00 Pevski zbori - Prešerni december  
 pred Prešernovim gledališčem

19.30 potopsni predavanje: Šri Lanka
 KluBar
(predavala bosta Janez Korošec in David Logar) 
Otok po cunamiju leta 2004 in nekaj let kasneje 
končani državljanski vojni počasi doživlja turi-
stični razcvet, ki postavlja ljudi nazaj na noge.  

 TOREK, 20. DECEMBER
17.00 Osvetljeno mesto - Voden ogled   
 starega mesta v družbi Krančka
 Pred Kranjsko hišo na GLavnem trgu

19.00 Stand UP - Prešerni december  
 pred Prešernovim gledališčem 

19.00 Pogovor ob 115-letnici Martina   
 Kojca, Mestna knjižnica Kranj

 SREDA, 21. DECEMBER
18.00 Slovenski tuba božič, Glasbena šola  
 Kranj - Prešerni december
 pred Prešernovim gledališčem

18.00 Noč kratkih filmov, Stolp Škrlovec

18.00 Predavanje Mihe Turšiča o   
 kulturalizaciji vesolja
 Layerjeva hiša

19.00 Stjepan Bartolić Štef, strastni   
 rock'n'roll stripar
 Mestna knjižnica Kranj
Pogovor s hrvaškim striparjem, avtorjem in ilu-
stratorjem izredno širokega polja delovanja.

 ČETRTEK, 22. DECEMBER
16.00 Ekološka tržnica , Glavni trg

20.00 Županov koncert: Vlado Kreslin   
 in Mali Bogovi
 pred Prešernovim gledališčem

 
 

21.00 Četrtkanje: Študent podari mi  
 KluBar
Prineseš igračko in vstopiš brezplačno. Zbiramo 
igračke za Pediatrično kliniko na Jesenicah.

 PETEK, 23. DECEMBER
19.00 Koncert: The Star Time Playboys
 pred Prešernovim gledališčem

21.00 Koncert Demolition Group  
 Layerjeva hiša

Vsi, ki ste lani doživeli predbožični nastop De-
molition Group, točno veste, zakaj ga boste tudi 
letos.

21.00 Predbožični rock žur - koncert The  
 Strings, KluBar

23.00 Chagadelia presents: Mirror ME!   
 (live), Trainstation SubArt
Chagadelia na svojem šestem eventu nadalju-
je svoj koncept visoko eksperimentalne, brez-
kompromisne cutting-edge psihedelije, tokrat z 
enim najvidnejših imen trenutne darkpsy sce-
ne, legendarnim Mirror me.    

 SOBOTA, 24. DECEMBER  

8.00 Sobotni sejem, Glavni trg Kranj

 NEDELJA, 25. DECEMBER
00.00  Polnočnica, cerkev sv. Kancijana 

21.00 Božična štala, KluBar

 PONEDELJEK, 26. DECEMBER 
16.00 Nočni pohod do slapa Šum
 v Besnici
Nočni pohod bo potekal osvetljen z baklami.

ODPRTJE RAZSTAV STALNE RAZSTAVE
      
    

20.00 Koncert: JINX - Prešerni    
 december
 pred Prešernovim gledališčem

Pop zasedba iz Zagreba vas bo z izjemnim 
vokalom Jadranke Bastajić Yaye popeljala v 
enega izmed večerov, ki vas zvabi, da zamigate 
na poskočne ritme dobro znanih starih 
komadov.      
 
TOREK, 27. DECEMBER
19.00 Koncert: Help! Beatles tribute -   
 Prešerni december
 pred Prešernovim gledališčem  

 SREDA, 28. DECEMBER
18.00 Petje ljudskih pesmi
 Medgeneracijski center

19.00 Koncert: Narisani - Prešerni   
 december    
 pred Prešernovim gledališčem
   
ČETRTEK, 29. DECEMBER   

16.00 Ekološka tržnica , Glavni trg

17.00 Dedek Mraz s spremstvom -   
 Prešerni december
 pred Prešernovim gledališčem

21.00 Četrtkanje by night, KluBar  
 

 PETEK, 30. DECEMBER 

16.00 Kegljanje - XXVII. Pokal Kranja   
 2016
 Kegljišče Triglav, Savska cesta 34

21.00 Prednovoletni odklop - koncert   
 King Foo, KluBar 

King Foo je domača super skupina in začinjena 
reciklirana kreativna glasbena senzacija

 SOBOTA, 31. DECEMBER
8.00 Sobotni sejem, Glavni trg

21.00 Silvestrovanje *2017*, KluBar 

22.00 Silvestrovanje: Joške v'n in Tomo   
 Jurak, Prešerni december
 Glavni trg
Zabavni zaključek leta 2016.   
    

 ČETRTEK, 1. DECEMBER 
18.00 Likovno občutene pripovedi
 Mestna knjižnica Kranj

Slikarka in ilustratorka ter Kranjčanka Tina Do-
brajc je ilustratorka in slikarja. Njene ilustracije 
so sveže, drugačne od večine uveljavljenih slo-
venskih ilustratorjev. Že podobe za knjigo Ku-
rent Aleša Štegerja kažejo, da pri njej prevladuje 
temačno ozračje.     

18.00 Pripovedni prizori iz    
 Prešernovega življenja   
 Prešernova hiša

19.00 Nemške izgube na Gorenjskem   
 Mestna hiša Kranj   
    
 SOBOTA, 3. DECEMBER 
18.00 Mojca Smerdu in Aleksij Kobal
 Galerija Prešernovih nagrajencev  

Odprtje razstave akademske kiparke Mojce 
Smerdu in akademskega slikarja Aleksij Koba-
la, nagrajencev nagrade Prešernovega sklada za 
leto 2016. 

 PONEDELJEK, 5. DECEMBER 

19.00 Neje Kaligaro: Kalinkies    
 predstavljajo Čudežni svet
 Layerjeva hiša
Ilustracija, risba in grafika v delih Neje Kaligaro. 
Kalinkies je navihana in pisana druščina bitjec, 
ki svoje dogodivščine živijo skozi skrbno izbra-
ne zgodbe in citate.

    
 TOREK, 6. DECEMBER
19.00 Odprtje razstave Špele    
 Kryžanowski: Spirit & Space -   
 duhovne dimenzije prostora  
 Layerjeva hiša

 TOREK, 13. DECEMBER  

18.00 Mali format, razstava del članov   
 LDK, Mala galerija

19.00 Odprtje razstave Doroteje   
 Dolinšek:   Chroma Cosmos
 Layerjeva hiša

Pri razstavi mlade umetnice, ki živi med Benet-
kami in Preddvorom, gre za dela, ki prikazujejo 
njena videnja vesolja.   

 SREDA, 14. DECEMBER
19.00 Odprtje razstave ilustracij Maruše  
 Štibelj: Alice in Wonderself
 Galerija Kranjske hiše

 PETEK, 23. DECEMBER
19.00  Mito Gegič, razstava slik
 Stolp Škrlovec

Grad Khislstein •	 Stalna razstava Prelepa Gorenjska
•	 Stalna razstava doniranih del Poldeta Oblaka
•	 Razstava Gorenjska 1991 - 2016; v luči muzejskega gradiva (do 

31.5.2017)
•	 Razstava iz cikla Kdor ustvarja, slabo ne misli - KD Sava (do 

20.1.2017)

Mestna hiša •	 Stalna arheološka razstava Železna nit 
•	 Stalna etnološka razstava Ljudska umetnost na Gorenjskem 
•	 Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja
•	 Razstava Slovani, kakšni Slovani? (do 8.1.2017)
•	 Odprtje razstave Nemčke izgube na Gorenjskem (do 16.1.2017)

Prešernova hiša •	 Stalna razstava Dr. France Prešern - življenje in delo  
•	 Odprtje razstave Pripovedni prizori iz Prešernovega življenja (do 

30.1.2017)

Mala galerija •	 Mali format, razstava del članov LDK 

Muzej Hafner •	 Stalna etnografska in motociklistična razstava

7.dec. - 31.dec. Zimska pravljica v Konjicah Mestni trg Slovenske Konjice

16.dec. ob 18.00 Božično-novoletni koncert Glasbene šole Tržič Kulturni center Tržič

16.,17. dec. ob 17.00 Žive jaslice Žigana vas

23. dec. ob 20.00 Božični Luft z grajsko gostijo Cankarjev trg, Škofja Loka

28. dec. ob 20.00 Koncert Jure Ivanušič & Trio Sokolski dom, Škofja Loka

31.00 ob 22.00 Silvestrovanje: Dejan Vunjak in Brendijeve barabe Trg svobode, Tržič

 ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE
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OSVETLJENO MESTO
Organizirano večerno vodenje po starem Kranju z laternami v 
družbi škrata Krančka

Zbirno mesto: pred Kranjsko hišo na 
Glavnem trgu
Termini: torki, 6., 13. in 20. december, 
ob 17. uri

Čas vodenja: 1 ura
Priporočljiva starost otrok: 
od 2 do 10 let
Cena: 1 € za otroke; 4 € za odrasle 
Cena vključuje: vodenje izkušenega 
vodnika, spremljavo škrata Krančka
maksimalno število oseb: 30

Vsak otrok bo prejel laterno za 
osvetlitev poti.

Kranček v eni roki nosi laterno, drugo 
pa ima prosto, da vam ob snidenju 
vedno prijazno pomaha. Otroke rad 
popelje po mestu in jim odkriva lepe 
zgodbe hiš in kranjsko zgodovino. Na 
organiziranem vodenem ogledu mesta 
z izkušenim vodnikom bodo naši 
radovedneži v pravljičnem večernem 
mraku na poučen in prijazen način 
spoznavali pripovedke in legende starih 
mestnih ulic.

Obvezna prijava in rezervacija dan prej: 
info@visitkranj.com 
Informacije: 04 2380 450

Kranček je vedno na voljo, da 
popestri rojstni dan vaših najmlajših!

info: www.visitkranj.com 

OTROŠKE PRIREDITVE 
 PONEDELJEK, 12. DECEMBER
17.00 Čudež v pravljičnem gozdu
 Glavni trg

18.00 Predstava za otroke - Pika   
 Nogavička
 pred Prešernovim gledališčem

TOREK, 13. DECEMBER
17.00 Osvetljeno mesto s Krančkom
 pred Kranjsko hišo

PETEK, 16. DECEMBER
16.00 Športajmo skupaj z DC Škrlovec 

17.30 Alja in Pavlihec, Alja Kump  
 OKC Krice Krace
    
 SOBOTA, 17. DECEMBER
10.00 Egon, Prešernovo gledališče 

11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

17.00 Zimske pravljice, Tadeja Murn
 Stolpove pripovedovalnice,   
 Otroški stolp Pungert
     
 PONEDELJEK, 19. DECEMBER
16.00 Škrlovčeva kino dogodivščina  
 Škrlovec-dnevni center za mlade in   
 družine

18.00  Mojca in Kaličopko - Prešerni   
 december
 pred Prešernovi  gledališčem  
 
 TOREK, 20. DECEMBER
17.00 Osvetljeno mesto s Krančkom
 pred Kranjsko hišo 

17.30 Lutkovna predstava: Egon
 Mestna knjižnica Kranj
    
 PETEK, 23. DECEMBER
17.30 Hrestač, Uliana Dorofeeva
 OKC Krice Krace

19.30 Kam so šli papirji
 OKC Krice Krace
Priredba krajših ljudskih zgodb.  

20.00 O dveh kozah
 OKC Krice Krace
     
 SOBOTA, 24. DECEMBER
11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

17.00 Babica zima, Jadranka Završnik,
 Urška Košir, 
 Stolpova pripovedovalnica,   
 Otroški stolp Pungert
    

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Prišel je čarobni december. Mesec, ko na okna potrkajo Miklavž, Božiček in De-
dek Mraz. Tudi jaz se že veselim njihovega obiska, saj sem vsako leto priden in 
nestrpno že pričakujem njihova darila. Kaj pa ti? Si bil tudi ti letos priden?
Mesto je zopet čarobno okrašeno, na stojnicah že diši po čaju, kuhanem vinu 
in domačih dobrotah. Strici in tete, ki ponujajo svoje dobrote na stojnicah, pa 
nas prijazno vabijo k pokušini.

Ker se tudi jaz v tem čarobnem času rad sprehajam po starem mestnem jedru, 
sem se odločil, da ti bom zaupal nekaj mojih najljubših kotičkov, ki si jih je 
vredno ogledati. Ko pridem iz rovov, se najprej sprehodim do Glavnega trga, 
kjer sta Kranjska in Mestna hiša. V Kranjski hiši se ustavim takrat, kadar me 
zanima kaj o mestu in okolici, vedno pa izvem vse, kar me zanima. Na Me-
stno hišo pa imam še posebno lepe spomine. Sestavljena je iz dveh hiš in pred 
500 leti je bila sedež mestne uprave, kjer je uradoval sam župan mesta. Takrat 
škratje še nismo živeli v rovih, saj smo varovali mesto. Z županom sva tako 
velikokrat poklepetala o varnosti mesta. V njej je tudi velika poročna dvora-
na, v kateri si še danes zaobljubijo večno zvestobo zaljubljeni pari. Nikoli se 
ne pozabim sprehoditi mimo Mitničarske hiše, v kateri je dolgo let nazaj živel 
kranjski mitničar, ki je pri mestnih vratih pobiral mitnino. To je bil davek, ki ga 
je plačeval vsak, ki je želel v mestu kaj prodajati. Ko se sprehodim naprej proti 
Pungertu, obiščem tudi cerkev sv. Kancijana. Tam se malce skrijem pred pre-
šernim decembrskim vzdušjem. Poleg cerkve pa se pod zemljo skriva Kostnica, 
v kateri so morda tudi ostanki naših daljnih prednikov.

Si že videl velik bronast spomenik pred Prešernovim gledališčem? To je kip dr. 
Franceta Prešerna, ki je kot odvetnik v Kranj prišel leta 1846. Zagotovo si že 
slišal zanj, saj je največji slovenski pesnik. Je avtor slovenske himne, pesmi z 
naslovom Zdravljica, napisal pa jo je ravno takrat, ko je živel v Kranju. Ker so 
njegova dela zares pomembna, je danes v Kranju po njem med drugim poime-
novano tudi Prešernovo gledališče. Ob sobotah je v njem še posebej zabavno, 
saj v dopoldanskem času prirejajo otroške matineje. Pridi tudi ti, mogoče se 
srečava in se skupaj pozabavava!

Tako, zaupal sem ti prvi del svojega popotovanja po mestu. Drugi del pa ti bom 
zaupal prihodnje leto. To je že čez manj kot mesec dni, kako hitro čas beži. No, 
do takrat pa naj ostane skrivnost, mogoče se pa kje srečava! 

En velik škratovski objem!

 

  

  

  

  

 ČETRTEK, 1. DECEMBER
16.30 Čudežna bitja izpod Triglava  
 Layerjeva hiša (Stolp Škrlovec)

19.00 Večer učencev v deželi Petra Pana  
 29. Stražiški kulturni teden 2016 
 Šmartinski dom Stražišče
    
 PETEK, 2. DECEMBER
17.00 Miklavžev večer
 Avla Mestne občine Kranj

17.30 Čarovnica Mija
 Lutkovna skupina Sanjača
 OKC Krice Krace
    
 SOBOTA, 3. DECEMBER
10.00 Tri Slovenske ljudske pravljice   
 Lutkovna skupina Mokre tačke
 Prešernovo gledališče  

11.00 Poet podobo na ogled postavi  
 Mestna knjižnica Kranj

11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

17.00 O MUHI - Tina Oman, Stolpova
 pripovedovalnica
 Otroški stolp Pungert

 PONEDELJEK, 5. DECEMBER
16.30 Miklavžev večer
 29. Stražiški kulturni teden 2016  
 Šmartinski dom Stražišče

17.00 Miklavžev sprevod - Prešerni   
 december
 pred Prešernovim gledališčem
     
 TOREK, 6. DECEMBER 
17.00 Osvetljeno mesto s Kranjčkom
 pred Kranjsko hišo

17.00 Tačkova urica
 Mestna knjižnica Kranj
    
 PETEK, 9. DECEMBER
16.00 Umetniško - kreativna delavnica  
 Škrlovec-dnevni center za mlade in
 družine, CSD Kranj  

17.30 Egon in Božiček
 OKC Krice Krace
  
 SOBOTA, 10. DECEMBER
10.00 Mali medo
 Prešernovo gledališče 

17.00 Stolpova pripovedovalnica
 Klobuk gospoda Konstantina,
 Natalija Herlec, Otroški stolp Pungert
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Ne zamudite ga!

SMUČALIMBUS
Brezplačni smučarski avtobus vas pri-
čakuje od četrtka do nedelje od 15. 
decembra do 19. marca. Od Božiča do 
Novega leta ter v času kranjskih zim-
skih počitnic pa vozi vse dni v tednu. 
Iz Kranja vas popelje do postaje ka-
binske žičnice na Krvavcu in po kon-
čanem smučanju nazaj. Vozniku po-
kažite dnevno smučarsko vozovnico, 
ki jo kupite v kranjskem Turističnem 
informacijskem centru in na Avtobu-
sni postaji Kranj. Paket vsebuje smu-

čarsko vozovnico, prevoz z avtobusom 
in čaj na smučišču. Ko se boste decem-
bra vračali iz smučanja, pa le zavijte še 
v stari Kranj na druženje s prijatelji. 
Sprehodite se po mestu, opremljeni s 
smučarsko opremo, saj je Kranj vendar 
prestolnica slovenskih Alp! 

Smučalimbus iz Kranja pelje gor v breg
na Krvavec, kjer vas čaka beli sneg!

www.tourism-kranj.si

Prodajna mesta smučarskih kart: Turistično informacijski center Kranj, 
Avtobusna postaja Kranj, poslovalnica Kompas in Info točka Kluba 
študentov Kranj (študentje člani lahko študentski popust koristijo le v KŠK 
poslovalnici) S smučarsko karto do akcijske cene pijač! Po prihodu v 
Kranj ste vabljeni v kavarno Khislstein, kavarno Layerjeve hiše in Klubar.

KRANJ - KRVAVEC - KRANJ, sobota, 13. 2. – nedelja, 21. 2.
brezplačen avtobusni prevoz z dnevno smučarsko karto

+ brezplačen čaj na smučišču

CENE DNEVNIH SMUČARSKIH VOZOVNIC:
 32,00 € odrasli
 28,00 € seniorji in mladi do 19 let
 17,00 € otroci do 14 let
 23,00 € člani KŠK

VOZNI RED

ODHOD  
PRIHOD 

8:30 Planina otok 16:57

8:35 Globus 16:52

8:36 GL. AVTOBUSNA POSTAJA 16:51

8:40 Vodovodni stolp 16:47

8:42 Primskovo 16:45

8:43 Plinarna 16:44

8:45 Primskovo Mercator 16:42

PRIHOD 
ODHOD

9:07	 ŽIČNICA	KRVAVEC 16:20

APRES SKI

Od 15. 12. 2016

Sodelavci Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj smo v začetku novembra v okviru 
Slovenske stojnice predstavili destina-
cijo Kranj na londonskem sejmu World 
Travel Market. A kako biti opažen med 
50.000 razstavljavci iz 182 držav?

Slovenija se je v Londonu predstavljala 
kot odlična destinacija za športne pri-
prave in aktivni oddih v zeleni, aktivni 
in zdravi naravi. Kranjčani smo svoje 
mesto predstavili kot stičišče narave in 
kulture, odlično izhodišče za zimske in 
poletne aktivnosti v naravi ter z infra-
strukturo, ki vrhunskim športnikom 
nudi odlično možnost treniranja in 
priprav. Ambasadorja Slovenije sta bila 
Tina Maze in Luka Špik. Oba sta pou-
darila, da ima Slovenija številne prilo-
žnosti za odlično turistično destinacijo, 
kar je ključnega pomena pri predstavi-
tvah na tujih trgih. »Slovenija se pona-
ša z neokrnjeno naravo, kjer je gozd še 
posebej zelen, morje modro, sneg bel, 

V LONDONU POSLOVNO
IN S SRČNOSTJO

voda pa čista, pivo in vino imata odličen 
okus, ljudje so preprosti in gostoljubni, 
športni šampioni pa veliki. Slovenci 
radi čutimo in delimo ljubezen z obi-
skovalci z vsega sveta, zato vas vabim, 
da nas obiščete,« je na predstavitvi za 
novinarje in obiskovalce povedala Tina 
Maze.

Izkušnja kranjske ekipe iz Londona je, 
da so bili obiskovalci slovenske stojni-
ce zelo zadovoljni. Pohvalili so pred-
stavitev Slovenije in nam zaupali, da 
znamo predstaviti turizem kot pristno 
doživetje, kar je bistvenega pomena. 
Pridobili smo mnogo novih poznanstev 
in poslovnih kontaktov, kar je dobra 
odskočna deska za prepoznavnost Kra-
nja kot uspešne turistične destinacije 
tako doma kot v tujini. Nove poslovne 
partnerje smo prepričali z odločno, po-
slovno in srčno predstavitvijo Kranja. 
Prepričani smo, da je to pravi odgovor, 
kako biti opažen med velikani turizma.

Gradnja dolgoročnih partnerstev zno-
traj turistične destinacije Kranj je ena 
izmed bistvenih nalog Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj. Mreženje in po-
vezovanje turističnih subjektov iz jav-
ne, zasebne in nevladne sfere je namreč 
bistvenega pomena za vzpostavitev 
učinkovite turistične infrastrukture in 
dobre ponudbe. V namen medsebojne-
ga sodelovanja Zavod za turizem in kul-
turo Kranj pripravlja Kranjski turistični 
forum.

Srečanje bo namenjeno predstavitvi 
aktivnosti zavoda, nove destinacijske 

 KRANJSKI TURISTIČNI FORUM
znamke in možnosti medsebojnega 
sodelovanja. Vabljena je širša javnost, 
predvsem pa organizatorji prireditev, 
ponudniki s področja kulture, drugi 
javni zavodi, ponudniki prenočitev, go-
stinci, turistični vodniki ter trgovci in 
obrtniki v starem mestnem jedru. Sledi 
druženje v starem Kranju.

Prestolnica
slovenskih alp

smučišče
STARI VRH

25 km

svetovni pokal
PLANICA

65 km

turno smučanje

JEZERSKO
30 km

smučišče

KRVAVEC
16 km

smučišče

STRAŽA
29 km

svetovni pokal
POKLJUKA

40 km

svetovni pokal
KRANJSKA GORA

58 km

smučišče
VOGEL

65 km

Nagradite se
z zimskimi užitki!

SODELUJTE V NAGRADNI IGRI NA www.visitkranj.com

Zasnežene nagrade so podarili: Smučišče Krvavec, Smučišče 
Stari vrh, Hotel Actum, Pizzeria Romano, Gostilna Kot, Gostilna 

Stari Mayr ter Zavod za turizem in kulturo Kranj.

ODDALJENOST ZIMSKIH DESTINACIJ OD KRANJA

Zimsko smučarsko 
središče 

Vidimo se 8. decembra ob 16.30 v sejni 
sobi Mestne knjižnice Kranj.
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Z ENO NOGO V MESTU, 
Z DRUGO V KANJONU 
REKE KOKRE
Včasih nam v poplavi vsakdanjih ob-
veznosti zmanjka časa, da bi se nadi-
hali svežega zraka. A v Kranju lahko 
eno združite z drugim, saj je velika 
posebnost mesta, da se skozenj vije 
30 metrov globok kanjon reke Kokre. 
Tako lahko ob obisku mesta stopite še 
na most čez Kokro, pa ste z eno nogo 
v mestu in z drugo v naravi. Z mostu 
se vam razkrije pomirjujoč razgled na 
reko, ki v vseh letnih časih očara s svoji-
mi zanimivostmi in divjo naravo.

Tik pred mostom stoji informativna ta-
bla, kjer se lahko podučite o geoloških 
posebnostih kanjona, o izjemni pestro-
sti življenja v reki in ob njej ter o narav-
nih procesih in človekovi dejavnosti ob 
Kokri. Nato se spustite po stopnicah in 
se sprehodite po urejeni krožni spreha-
jalni poti. Mestni vrvež bo v trenutku 
pozabljen, ko boste prisluhnili petju 
ptic in se sprehajali ob reki, gozdu in 
travnikih. V kanjonu je namreč nekaj 

prav posebnih rastlinskih in živalskih 
vrst, zaradi česar je kanjon tudi zavaro-
van kot naravna znamenitost v okviru 
starega mestnega jedra. Visokodebelni 
sadovnjak vas bo jeseni vabil k 'rabuta-
nju' sadja. Pozimi bo mimo vas po Kokri 
priplavala velika žagarica, pri nas redka 
in zelo lepa vrsta race. Spomladi bo vse 
dišalo po ciklamah. Poleti pa je kanjon 
odlično zatočišče pred vročino in če ste 
pogumni, boste noge ohladili v ledeno 
mrzli reki. To sploh ne bi bilo nenava-
dno, saj je bilo v začetku 20. stoletja v 
kanjonu urejeno kopališče.

Zaradi dostopnosti in nezahtevnosti 
je kanjon reke Kokre primeren za vse 
vrste obiskovalcev: sprehajalce psov, 
mlade družine, upokojence, razisko-
valce, oddiha željne, naključne turiste 
…, je pravi zeleni biser našega mesta, ki 
vabi k raziskovanju in odkrivanju svojih 
zgodb.

Dolžina poti: 1400 m 
Globina kanjona: 30 m
Težavnostna stopnja: nezahtevna
Čas hoje: 30 minut–1 ure

NASVET ZA IZLET ALI RADI BERETE NAŠE 
PRISPEVKE? KAJ VAM 
JE V UTRIPU VŠEČ IN 
KAJ NE? DELITE Z NAMI 
SVOJE MNENJE. 
Pišite nam na info@visitkranj.si 
ali pa se oglasite v TIC-u v Kranjski 
hiši osebno in zaupajte svoje mne-
nje našim informatorkam.

EKIPA DECEMBRSKEGA UTRIPA KRANJA
Besedila:  Zala Vidali, Manca Strugar, Kri-
stina Sever, Tamara Maržič, Ana Lapanja in 
Tomaž Štefe.
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordinacija 
dogodkov: Petra Žibert, Srečo Štagar Fo-
tografije: arhiv ZTK Kranj in Zoran Kozina. 
Zahvala: Eva Pirnat, Kristina Sever, Tamara 
Maržič, kranjski ponudniki in prireditelji, 
Gorenjski Glas, Naklada: 38.000, Mesec: 
November 2016, Izdaja: Zavod za turizem 
in kulturo Kranj, zanj direktor mag. Tomaž 
Štefe

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

Kava_na_poti_2016_60x30mm_Kranjsko_obcinsko_glasilo.indd   2 15.7.2016   13:59:23

DECEMBRSKI POGOVOR Z VLADOM KRESLINOM
»Toliko zdravega humorja kot v 
Kranju še v Alan Fordu ne naj-
deš!«
Črna kitara, Od višine se zvrti, Tvo-
je jutro in Namesto koga roža cveti 
so le štiri pesmi med vašimi uspe-
šnicami. Ker v Kranju nastopate v 
zelo prazničnem kontekstu, lahko 
obiskovalci pričakujejo večer vaših 
hitov in uspešnic ali boste morda 
presenetili s kakšno novo pesmijo?

Vlado Kreslin: Na vsakem mojem 
koncertu je tako, da brez nekaterih pe-
smi pač ne gre. Seveda bomo pa zaigra-
li tudi nekaj komadov z zadnjega albu-
ma Če bi midva se kdaj srečala. Teh v 
Kranju še nismo igrali.

Ste stalni gost kranjskih odrov. Se 
radi vračate v Kranj? Imate morda 
kakšno anekdoto ali zgodbo s kranj-
skega koncerta, ki bi jo delili z naši-
mi bralci? 

Vlado Kreslin: Muzikantje smo veseli 
vsakega vabila za koncerte in v Kranju 
smo jih imeli v minulih desetletjih kar 

precej. Vsak je svet zase, ker pa ste 
omenili anekdote, mi dovolite, da se 
spomnim začetka osemdesetih let, ko 
sem imel srečo, da sem se imel prilo-
žnost družit z veličastno kranjsko kla-
po. V njej so bili Andrej Šifrer, Mc, Fč, 
Bidl, Vasko, Đaja, After, Vilčk, Sera, 
Vojko, Beksl, Koder, g.Fink, Klemen, 
Mezlan, Kibla in drugi. Potem je tu še 
množica neuradnih koncertov v kranj-
skih Brionih, na Triglavu, v Stražišču 
pri Benedik in pri Begič’. Že jaz kot 
“zunanji član” bi lahko napisal knjigo, 
kaj šele oni. Toliko zdravega humorja 
(in srca) še v Alan Fordu ne najdeš!

Ste glasbenik, pesnik in tudi Prek-
murec. Ste prišli kdaj do trenutka, 
ko ste si rekli, da so pa Gorenjci res 
nekaj posebnega? Opazite med Pre-
kmurci in Gorenjci kakšne razlike?

Vlado Kreslin: Če pustimo stereotipe 
o Gorenjcih in Prekmurcih ob strani, 
lahko rečem, da imamo Prekmurci 
počasno, mehko in molovsko muziko, 
Gorenjci pa hitro, špičasto in duro-
vsko. Morda ima to kaj zveze z nami, 
obojimi.

Vedno vas vidimo na odru. Kdaj in 
kje pa lahko Vlada Kreslina sreča-
mo pod odrom? 

Vlado Kreslin: Srečate me lahko kjer-
koli. Lahko se ob srečanju tudi kaj po-
menimo, saj na srečo nisem planetar-
no slaven.

Sledite nam na @visitkranj 
in podelite svojim kranjskim 

fotografijam značko 
#visitkranj!

Razstavo vaših Instagram 
fotografij si lahko ogledate 

v kavarni Khislstein.

Vlado Kreslin bo z Malimi 
bogovi nastopil na Župano-
vem koncertu na Prešernem 
decembru v četrtek, 22. de-
cembra, ob 19. uri.

Ula Mlakar

Majda Verbič
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Demografske in hitre tehnološke spremem-
be, s katerimi se soočamo, povečujejo tudi 
zahteve na trgu dela. Če so zahteve delovne-
ga mesta v najširšem pomenu besede večje 
od znanj, spretnosti in osebnostnih lastnosti 
zaposlenih, se poveča tudi stres, ki ga ne mo-
remo omejiti le na delovno mesto, temveč 
ga posledično doživljamo tudi doma. Nada-

lje so pokazali rezultati raziskave PIAAC, ki je na izbranih področjih 
testirala spretnosti odraslih v starosti od 16 do 65 let, da ima eden 
od štirih Slovencev slabo razvite besedilne in matematične spre-
tnosti ter spretnosti reševanja problemov z različnimi računalni-
škimi aplikacijami in velikim številom korakov.
Zato v okviru Centra za pridobivanje temeljnih kompetenc 
Gorenjske na Ljudski univerzi Kranj od septembra 2016 uspešno 
izvajajo brezplačne tečaje za zaposlene. Tečaji so namenjeni pri-
dobivanju novih znanj in spretnosti, s katerimi bodo posamezni-
ki prispevali k osebni rasti in bili bolj konkurenčni na delovnem 
mestu, posledično pa tudi bolj uspešno obvladovali stres. Brez-
plačne tečaje izvajajo s področja: računalništva, tujih jezikov (an-
gleški jezik), zdravja, motivacije in komunikacije.
V letu 2016 je brezplačne tečaje obiskovalo že 115 zaposlenih. 
Udeleženci so se vključili  v različne tečaje zaradi lastnega interesa 
in želje po obnovitvi znanj oz. po pridobitvi novih znanj ter zaradi 
zahtev na delovnem mestu. Vtisi in mnenja vključenih v tečaje so 
zelo pozitivna. Izpostavljajo aktualnost vsebin, zanimiva predava-
nja, strokovno znanje predavateljev in prilagodljivost pri podaja-
nju učnih vsebin glede na različno predznanje, ki ga imajo.
Zato na Ljudski univerzi Kranj vabijo zaposlene, da se v letu 2017 
odločijo za izboljšanje svojih spretnosti in se vključijo v tečaj Ra-
čunalniška pismenost za odrasle (pridobivanje temeljnih ali 
zahtevnejših znanj s področja računalništva) in/ali Slovenščina 
kot drugi in tuji jezik (utrjevanje znanja slovenskega jezika, šir-
jenje besednega zaklada in možnost preizkušanja v različnih go-
vornih situacijah).
Da bo odločitev za izobraževanje lažja, naj vas prepričajo izjave 
dosedanjih udeležencev:
»Ponovno vzbudim spomin, kar sem nekoč že znala. Predavatelji-
ca je dosledna in zelo razumevajoče razlaga. Skratka super je.« 
(udeleženka tečaja Z računalnikom z roko v roki za boljše komu-
niciranje, 41 let)
»Predavateljica ima visok nivo znanja, tako da nam snov podaja 
tako, da znanje lahko usvojijo tako začetniki kot tudi tisti, ki že 
nekaj obvladamo. Super.« (udeleženka tečaja Z računalnikom z 
roko v roki za boljše komuniciranje, 54 let)
»Sem zelo zadovoljna, snov je podana podrobno, počasi. Če je 
potrebno, predavateljica poda snov tudi večkrat. Mislim, da se 
bom veliko naučila.« (udeleženka tečaja Z računalnikom z roko v 
roki za boljše komuniciranje, 55 let)
»Kljub manku prvih treh obiskov sem si malček bolj oblikovala 
predstavo o pisarni v oblaku, delovanju oblaka, njegovi upora-
bi… Kot zanimivost, doma bom naredila predstavitev, da me 
ocenijo moji otroci in strokovni soprog.« (udeleženka tečaja 
Oblak – sanje ali pisarna?, 54 let)
»Dobila sem ogromno potrditev, da je moje znanje na nivoju, 
hkrati pa sem se naučila tudi nekaj novega in uporabnega. Vese-
la sem, da sem se lahko udeležila tečaja. Za tako raznoliko znanje 
udeležencev se mi zdi program in predavatelj dober.« (udeležen-
ka tečaja Oblak – sanje ali pisarna?, 45 let)
»Sem zelo zadovoljna, saj je tečaj zanimiv in razgiban, učiteljica 
pa ima zanimiv pristop. Učenje je lahkotno in komaj čakam, kaj 
bo naslednjič.« (udeleženka tečaja »Jezikovno usposabljanje – 
pot do uspeha, 48 let)
Zaposleni, vljudno vabljeni, da se nam pridružite.
Več informacij: 04 280 48 17 ali amra.bektesevic@luniverza.si.

V Centru za svetovanje in vre-
dnotenje znanja zaposlenih Go-
renjske se je na Ljudski univerzi 
Kranj svetovalnih pogovorov in 
vrednotenj znanj v zadnjih štirih 
mesecih udeležilo kar 65 zaposle-
nih. Namen svetovanja je vzpodbu-

diti zaposlene k vključevanju v izobraževanje in k razvoju poklic-
nih in/ali osebnih kompetenc. S pomočjo udeležencev svetova-
nja pa bodo izobraževalci odraslih pridobili tudi informacije o 
tem, kakšne so realne potrebe po izobraževanju na trgu dela.
Da se boste lažje odločili za pogovor o vaših dosedanjih znanjih 
in novih znanjih in spretnostih, ki jih želite pridobiti, si spodaj 
lahko preberete primer pogovora s svetovalko v Centru za sveto-
vanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske:
Udeleženka svetovanja: Stara sem 48 let, leto in pol sem za-
poslena na projektu, ki pa se bo končal konec junija 2017. Po 
poklicu sem ekonomski tehnik. Pred zadnjo zaposlitvijo sem 
delala v gostinstvu. Ker s svojega poklicnega področja nimam 
veliko delovnih izkušenj, razmišljam o prekvalifikaciji. Ali obsta-
ja kakšna pot, da pridem do novega poklica prej, kot mi poteče 
zaposlitev?
Svetovalka: Poznate sistem Nacionalnih poklicnih kvalifikacij? 
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s ka-
terim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje do-
ločenega poklica. Glede na to, da ste delali v gostinstvu, lahko 
pregledava ponudbo NPK iz tega področja.
Udeleženka svetovanja: Pravzaprav se na tem področju nikoli 
nisem počutila dobro, ker je bil delovni čas zelo razgiban in se 
je večkrat zavlekel v pozne nočne ure, kar pa mi kot materi ne 
ustreza.
Svetovalka: Katero delovno področje pa vas zanima?
Udeleženka svetovanja: Ne vem, od nekdaj sem rada med lju-
dmi. Sama vem, da si nisem izbrala pravega poklica. Že kot dija-
kinja sem pazila na mlajše brate in sestre in sosedove otroke. 
Trenutno pa pomagam svoji petinosemdesetletni stari mami, ki 
ne more več poskrbeti zase. Kaj mi svetujete?
Svetovalka: V mislih imam dve kvalifikaciji: varuh predšolskih 
otrok in socialni oskrbovalec na domu. Skupaj bova pregledali, 
če izpolnjujete vstopne pogoje oz. kako jih lahko dosežete in 
katalog znanj obeh kvalifikacij ter možnosti za zaposlitev na teh 
dveh področjih.
Več informacij: 04 280 48 15 ali mojca.rozman@luniverza.si.

Dejavnost svetovanja in vrednotenja znanja za zaposlene s pou-
darkom na spodbujanju zaposlenih za vključitev v (brezplačne) 
izobraževalne programe za razvoj temeljnih in poklicnih kompe-
tenc sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
ter Evropski socialni sklad.

Bolj kompetentni zaposleni – manj 
stresa na delovnem mestu in doma

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

S tem oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
Akcije in popusti se ne seøtevajo.

CENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Pester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:

T: 04 280 48 22
E: c3zo@luniverza.si

www.luniverza.si
Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.

T: 04 280 48 00
E: info@luniverza.si
S: www.luniverza.si

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
• Filozofija
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno prometnih predpisov
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodovina in arheologija

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Z novo aplikacijo 
iKranj bo mogoče od 3. de-
cembra naprej kar z mobil-
nega telefona hitro podati 
vprašanja in predloge za iz-
boljšanje urejenosti mesta 
in dvig kakovosti javnih sto-
ritev z vseh področij dela 
občine. S tem bomo pove-
čali obveščenost o številnih 
dogodkih na območju 
kranjske možnosti ter omo-
gočili dostop do sodobnega 
spletnega poslovanja in na-
kupov. 
Vse to so prvi koraki na poti 
do še učinkovitejšega dela 
javnih služb in zavodov, so-
dobnega odnosa z občani in 
večje vključenosti javnosti v 
odločanje, ki pospešeno na-
stajajo v sklopu projekta Pa-
metno mesto Kranj. 
»Pripravljamo še druge no-
vosti za lažji dostop do in-
formacij in storitev, ki jih 
skušamo narediti učinkovi-
tejše in hkrati bližje lju-
dem,« je povedal župan Bo-
štjan Trilar ter dodal, da 
bodo v letu 2017 sledile do-

datne aplikacije na podro-
čju e-demokracije ter enovit 
portal mestnih servisov za 
informiranje in sodelovanje 
s prebivalci. 
Mestna občina tako sledi 
začrtani strategiji trajno-
stne urbane strategije in 
spodbuja inovativnost ter 
podjetništvo. Kranj postaja 
referenčno okolje za sode-
lovanje z domačimi IKT-
-podjetji in uporablja so-
dobne tehnologije za omo-
gočanje dodane vrednosti 
za občane, gospodarstvo in 
turizem. Koncept pametne-
ga mesta se nanaša na upo-
rabo informacijske in ko-
munikacijske tehnologije 
za izboljšanje kakovosti ži-
vljenja, višje zadovoljstvo 
občanov ter lažje sodelova-
nje celotne skupnosti pri 
razvoju, kar je ena izmed 
prioritet tudi v Kranju. Do-
datne aktivnosti projekta 
Pametno mesto Kranj bodo 
predstavljene v naslednjih 
mesecih, vključno s povezo-
vanjem s slovenskimi in 
evropskimi pobudami na 
področju pametnih mest.

Nova aplikacija 
iKranj
Poleg brezplačnega interneta KRANJopen bo na 
voljo tudi nova mobilna aplikacija iKranj, ki bo na 
enem mestu združevala vse pomembne dogodke 
in dejavnosti občine, zavodov ter društev.

G. Marjan Bajt, mestni sve-
tnik NSi, mi je v svojem pri-
spevku v Kranjskih novicah 
(28. 10. 2016) podtaknil, da 
naj bi jaz njega in njegovo 
stranko »razglasil za ekstre-
mista, ki želi za ves promet 
zapirati staro mestno jedro«. 
S takšno izjavo naj bi se jaz 
odzval na neko njegovo pobu-
do, ki jo je v začetku oktobra 
dal na javni predstavitvi načr-
tovanih sprememb prometne 
ureditve v mestnem jedru.
Še enkrat sem prebral zapi-
snik zbora krajanov KS Cen-
ter, ki je potekal dan za že 
omenjeno javno predstavitvijo 
in ki je dostopen na spletni 

strani www.kranj-center.si. 
Na zboru krajanov, ki se ga je 
udeležil tudi g. Bajt, sem med 
drugim res izrekel: »Krajane 
in poslovne subjekte je treba 
brez odlašanja aktivno in in-
tenzivno vključiti v politični 
proces sprejemanja tega odlo-
ka (t. j. odloka o prometni ure-
ditvi, op. p.), sicer ne bodo 
mogli zavarovati svojih legiti-
mnih interesov. V nasprotnem 
primeru bodo namreč prevla-
dali interesi tistih, ki v mestu 
ne živijo in ne delajo, od kate-
rih imajo nekateri zelo radi-
kalne zamisli o tem, kaj bi v 
mestu počeli.« Vendar nisem 
nikjer niti z eno besedo omenil 
g. Bajta ali NSi, kaj šele da bi 
ju razglasil za ekstremista! Če 
je v mojem govoru mestni sve-
tnik prepoznal samega sebe 
kot »ekstremista«, ima za to 
očitno svoje razloge.

Dr. Aleksander Pavšlar, 
predsednik sveta KS 

Center

Kranjske 
prometne 
zagate

Kranj – Iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Mestne občine Kranj ob začetku zime opozarjajo, da je tre-
ba biti pripravljen na vremenske razmere. Vozila morajo biti 
opremljena za zimske razmere vsaj štiri mesece (med 15. 
novembrom in 15. marcem), če pa so na cesti zimske raz-
mere, pa tudi izven tega časa. Statistika namreč kaže, da je 
najbolj kritično prav obdobje med 15. novembrom in 15. 
marcem, ko se je na gorenjskih cestah v zadnjih šestih letih 
zgodilo več kot tri tisoč prometnih nesreč. Več kot 230 se jih 
je zgodilo na zasneženih cestah. Policisti ugotavljajo, da bi 
marsikatero od teh nesreč lahko preprečili, če bi vsi vozniki 
uporabljali predpisano opremo, predvsem pa zmanjšali hi-
trost vožnje in jo prilagodili razmeram na cesti.

Varno v prometu tudi pozimi

Prejeli smo
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Igor Kavčič

Kranj – V začetku novembra 
so osrednji prostor Finanč-
nega urada Kranj v pritličju 
že četrtič doslej z razstavo 
likovnih del obogatile dijaki-
nje Gimnazije Franceta Pre-
šerna. Ob instituciji sodelu-
jeta že tretje leto. Medtem, 
ko strokovnjaki z davčnega 
urada dijakom predstavijo 
sistem javnih financ, finanč-
no upravo ter načine pobira-
nja dajatev, se dijaki finanč-
nikom oddolžijo z razstavo 
likovnih del, ki so jih sami 
ustvarili. Letos so v sodelova-
nju s slikarjem Klavdijem 
Tutto dijakom približali 
umetnost skozi njihovo last-
no ustvarjalnost. S pomočjo 
tehnike kolaža in asemblaža 
jih je Tutta vodil od teoretič-
nih spoznanj o sodobni liko-
vni umetnosti do konkretnih 
izdelkov. Ti so na ogled na 
Finančnem uradu Kranj. 
Ravnateljica gimnazije Mir-
jam Bizjak podpira izobraže-
valno povezovanje šole in 
urada ter poudarja, da tako 
izdelki, ki jih ustvarijo dijaki, 
ne ostanejo le za stenami 
šole, ampak jih predstavijo 
širši javnosti. S sodelovan-
jem je zadovoljna tudi direk-
torica Finančnega urada 
Kranj Julijana Povše: "Veseli 

me, da lahko v prostorih, kjer 
se sicer ukvarjamo z davki, 
gostimo likovna dela, ki nas 
spravljajo v boljše razpolože-
nje. Finančna uprava se je v 
zadnjih letih odprla z davč-
nim opismenjevanjem mla-
dih in v tem smislu tudi 
sodelujemo z dijaki Gimna-
zije Franceta Prešerna. Pre-
pričana sem, da bomo sode-
lovanje uspešno gradili tudi 
v prihodnje."
Ustvarjalnost dijakinj je 
predstavila mentorica Irena 

Koncut Marolt: "Likovni 
objekti, ki so nastajali, ima-
jo podobno zasnovo, saj je 
pri vseh osnova variacija 
doprsnega človeškega profi-
la, dijaki pa so se v ustvarjal-
nem procesu izmojstrili v 
preigravanju različnih vari-
acij." Pri snovanju objektov 
so sodelovale dijakinje: Ema 
Blaznik, Tadeja Bobnar, 
Nika Camlek, Daša Jagodic, 
Danaja Križaj, Eva Mandič, 
Tina Peternelj, Urška Piber, 
Ana Piber Rant, Ida Piber 

Rant, Adrijana Rakovec, Pia 
Nina Stružnik Štefe, Sara 
Šubic, Tajda Tavželj, Urška 
Torkar, Tinaja Tutta, Nuša 
Vehovec, Daša Zupanec, 
Manja Žemva. "Ustvarjale 
smo pet dni. Pripravile smo 
vsaka svoje osnutke, na pod-
lagi katerih smo skupaj 
izdelale likovne objekte," je 
povedala Manja Žemva z 
Lancovega, Urška Piber z 
Bleda pa dodala, da je bilo 
likovno ustvarjanje s slikar-
jem enkratna izkušnja."

Likovnost na 
finančnem uradu
V prostorih Finančnega urada Kranj se dijakinje Gimnazije Franceta Prešerna predstavljajo z likovnimi 
deli, ki so jih ustvarile ob spoznavanju sodobne umetnosti z akademskim slikarjem Klavdijem Tutto.

Ob predstavitvi razstave v Finančnem uradu Kranj: (z leve) Manja Žemva, Irena Koncut 
Marolt, Urška Piber, Mirjam Bizjak in Julijana Povše / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Sozvočenja so pre-
gledni koncerti zborov po 
posameznih slovenskih regi-
jah v organizaciji Javnega 
sklada RS za ljubiteljsko kul-
turo. Na vsakem od srečanj 
se prestavi deset pevskih 
sestavov in najboljši po oceni 
strokovnega spremljevalca 
dobi vstopnico na oder Slo-
venske filharmonije, kjer bo 
10. decembra zaključni kon-
cert zmagovalcev. Med deset-
imi pevskimi sestavi z vseh 
koncev Gorenjske od Žirov 
do Bleda in Ihana do Kranja, 
vsak je pripravil tematsko 
zaokrožen izbor treh do pet-
ih pesmi, so se najbolj izka-
zali štirje sestavi iz Kranja.
Po odločitvi strokovnega 
spremljevalca Marka Vatovca 
je bil prepričljivo najboljši 
Ženski zbor Carmen manet 
iz Kranja, ki pod vodstvom 
Primoža Kerštanja že več let 
niza uspeh za uspehom tako 
doma kot v tujini. V progra-
mu Zvok je beseda, beseda je 
zvok so predstavili dela treh 
sodobnih evropskih avtorjev, 
ki se navdihujejo v ljudski 
zapuščini, glavna skupna 
značilnost njihovih del pa je 

besedilo brez smiselnega 
pomena in popolnoma v fun-
kciji zvočne podobe. Pevke so 
si s tem priborile pravico 
nastopa na zaključni priredi-
tvi čez dobra dva tedna v Lju-
bljani. Nagrada za vzorno 
sestavo sporeda Gaudeamus 
igitur je prejela Barbara 
Kušar, MeMPZ Gimnazije 
Kranj pa je pod vodstvom 
mladega zborovodje Erika 
Šmida tudi najbolj perspek-
tivna zasedba in si je prislužil 
enodnevne intenzivne vaje z 
izbranim mentorjem. Prav iz 
gimnazijskih vrst prihajata 
večina pevk v Carmen manet. 
Nagrado dvesto evrov za 
nakup notnega gradiva v letu 
2017 je prejel Gorenjski oktet 
z zborovodkinjo Petro Jerič. 
Oktet je navdušil s progra-
mom Zvonkost in sonornost, 
k petju so v svoje vrste nam-
reč povabili še sopranistko 
Melanijo Markovič, kar je 
dalo še poseben čar njihove-
mu nastopu. Brezplačne 
vstopnice za zaključni kon-
cert pa prejmejo pevke in 
pevci APZ France Prešeren, 
ki so publiko v Baročni dvo-
rani Radovljiške graščine še 
posebno navdušili s skladbo 
Stars Ēriksa Ešenvaldsa.

Kranjčani najboljši
Na Gorenjskih Sozvočenjih so vse nagrade in 
priznanja pobrali pevski sestavi iz Kranja.

Gorenjski oktet je po gostovanju v Argentini tokrat 
navdušil v novi podobi s sopranistko Melanijo Markovič.
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Igor Kavčič

Kranj – Tokratna razstava na 
Domplanu, ki že mnogo let 
svoje poslovne prostore na 
dveh osrednjih hodnikih 
namenja likovnim in foto-
grafskim razstavam, nas 
popelje v svet. Z devetin-
dvajsetimi portreti obrazov 
se predstavlja ljubiteljski 
fotograf Milan Gramc z 
Orehka. Fotografija ga je 
zanimala že od najstniških 
let, a se je z njo ukvarjal bolj 
naključno. Resen hobi pa je 
ta postala v zadnjih letih, ko 
so njegova vsakoletna stalni-
ca postala potovanja na dru-
ge celine, v Južno Ameriko, 
Afriko, Azijo in še kam. „Na 
potovanjih po oddaljenih 
deželah me seveda najbolj 
zanimajo razlike z našimi 
kraji, naj bo to pokrajina, 
arhitektura ali pa ljudje. 
Beležim vse, kar se mi zdi 
zanimivo, tokrat pa sem se 
odločil predstaviti portrete 

neznanih ljudi, žensk in 
moških različnih starosti in 
barv kože,“ razloži Milan. 
Tako kot mi njih, nas s foto-
grafij opazujejo obrazi iz 
Indije, Šrilanke, Kitajske, 
Sirije, Maroka, Jordanije, 
Namibije, Peruja … S košati-
mi brki ali brado, mladostno 
igrivostjo ali zgubanim 
utrujenim pogledom.
Nekatere je fotograf posnel 
naključno, spet drugi so mu, 
lahko bi rekli, pozirali. „Tako 
kot so ljudje in dežele različ-
ni, so nastajali tudi portreti. 
Eni so fotografiranje dovolili 
ali se celo postavili, drugi so 
se umikali in v svojem jeziku 
tudi povedali kakšno zmer-
ljivko,“ o 'pogovorih' s por-
tretiranci pojasnjuje Milan 
Gramc in dodaja, da je pri 
fotografiranju portretov naj-
pomembnejša svetloba. 
Dodaja, da so portreti taki, 
kot so nastali v njegovem 
olympusu, saj si je na raču-
nalniku privoščil le kakšen 

malenkostni popravek. Nje-
gov tokratni izbor je vseka-
kor zanimiv, saj z njim pred-
stavlja tudi različnosti sveta. 
Sicer pa Milan, ki je tudi član 
kranjskega Fotografskega 
društva Janez Puhar, rad 
fotografira pokrajine in nji-
hove posebnosti, seveda pa 
mu je blizu tudi narava v vsej 

svoji lepoti. Kot je še pove-
dal, se zahvaljuje podjetju 
Domplan za možnost pred-
stavitve fotografij ter Živku 
Kladniku za povabilo. „O 
preostalih potovanjih pa kdaj 
drugič,“ še nekoliko skrivno-
stno dodaja Milan Gramc k 
povabilu na ogled obrazov 
sveta v Galerijo Domplan.

Svet je velik, obrazi različni 
V poslovnih prostorih Domplana je na ogled razstava fotografskih portretov avtorja Milana Gramca. 
Od Kitajske do Peruja, od Namibije do Sirije.

Milan Gramc pred podobama iz Namibije, daleč na jugu 
Afrike / Foto: Igor Kavčič

6 90
EUR

 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del priročnika 
je lunin koledar po mesecih 
s setvenimi podatki. Za 
primeren čas naših aktivnosti 
v skladu z luno nam daje 
napotke za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2017. 
Leto bo v znamenju Sonca, 
ta v astrologiji prinaša 
vitalnost, dostojanstvo. V 
poglavju vrtni koledar po 
mesecih je Miša Pušenjak 
pripravila  uporaben in 
natančen koledar opravil  
v sadnem, zelenjavnem in 
okrasnem vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si
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MODRA ŠTEVILKAVRATA SENČILA-

Enkratna ponudba!

OKNA
Izkoristite popust in izberite super okna za najboljšo ceno. 
Popust velja na dan 15. 12. 2016 

Vilma Stanovnik

Kranj – V začetku tega mese-
ca so s priložnostno priredi-
tvijo v Prešernovem gleda-
lišču Kranj člani Avto-moto 
društva (AMD) Kranj ter nji-
hovi gostje proslavili sedem-
deset let obstoja društva. Sku-
paj so se spomnili leta 1946, 
ko so navdušeni privrženci 
motorizma v okviru Fizkul-
turnega društva Storžič usta-
novili moto sekcijo, katere 
korenine segajo že v predvoj-
ni prvi gorenjski moto klub. 
Ustanovni zbor moto sekcije 
je bil novembra leta 1945, po-
drobnosti pa niso znane, saj 
je bil prvi uradni zapisnik na-
rejen šele aprila 1946. »Z ra-
zvojem moto sekcije in pove-
čevanjem števila članov se je 
pojavila želja po osamosvoji-
tvi, tako da je bilo tudi na po-
budo Fizkulturne zveze Slo-
venije in po pridobitvi vseh 
soglasij v jeseni 1946 vse na-
red za preimenovanje v sa-
mostojno organizirano dru-
štvo z imenom Avto-moto 
društvo Kranj,« je o začetkih 
povedal sedanji predsednik 
AMD Kranj Brane Šimenc.
»Avto-moto društvo je s svo-
jo osnovno dejavnostjo dobi-
lo pomembno vlogo pri izo-
braževanju mladih vozni-
kov. Vzporedno so se obli-
kovale tudi tehnične delav-
nice ter tečaji motoroznan-
stva. Športni navdušenci so 
ob minimalnih možnostih 
delali prve korake k medse-
bojnemu in tudi tekmoval-
nemu dokazovanju,« je po-
vedal Šimec ter dodal, da je 
število članov naraščalo, širi-

le pa so se tudi storitve. Da-
nes ima AMD Kranj poleg 
lastnih poslovnih prostorov 
na Koroški cesti tudi poči-
tniški hiši v Termah Čatež 
in v Moravskih toplicah, na-
menjene letovanju članov. 
Društvo zelo dobro sodeluje 
z Avto-moto zvezo Slovenije 
(AMZS) pa tudi z lokalno 
skupnostjo in drugimi soro-
dnimi organizacijami.
AMD Kranj sicer nima svoje 
športne ekipe, podpira pa 
športnike motoriste, ki kot 
člani AMD uspešno tekmu-
jejo na domačih in tujih pr-
venstvih. Tekmujejo v kate-
gorijah starodobnikov, v 
motokrosu in v ženskih ka-
tegorijah (enduro). Kranjča-
ni imajo v lepem spominu 
Leona Pintarja, ki je dosegal 
zavidanja vredne rezultate v 

cestnohitrostnih dirkah, še 
sedaj pa je med uspešnimi 
tekmovalci v kategoriji mo-
torjev s prikolicami Milan 
Špendal.
Predsednik AMZS Anton 
Breznik je na prireditvi po-
delil jubilejna priznanja 
AMZS. Plaketo sta prejela 
Brane Šimenc in Otilijo Pi-
čulin, zaslužil pa si jo je še 
Zoran Rautner. Častne zna-
ke so prejeli Roman Herlec, 
Milan Špendal in posmrtno 
Niko Sodnikar (priznanje je 
prevzela hčerka), posebno 
odličje pa Boštjan Košnik in 
Marjan Koren. AMD Kranj 
je prejel jubilejno listino.
Podelili so tudi društvena 
priznanja AMD Kranj, ki so 
si jih zaslužili: AMD Cer-
klje, AMD Šenčur, AMD 
Šlander Celje, AMZS, d. d., 

PE Kranj, Vlado Eržen, Da-
rinka Kavčnik, Leon Pintar, 
Marjan Potrata in Brane Ši-
menc.
»V vseh sedemdesetih letih 
je bilo društvo pomemben 
generator prometne vzgoje, 
motošporta, preventive v ce-
stnem prometu, predvsem 
pa, skupaj s krovno organi-
zacijo AMZS, ponudnik in 
strokovni izvajalec članskih 
storitev. Naša želja je, da bo 
osnovno vlogo društva pod-
prlo čim več starih in novih 
članov ter s tem prispevalo k 
večji prometni varnosti v na-
slednjih desetletjih,« je še 
poudaril predsednik AMD 
Kranj Brane Šimenc in po-
vedal, da članstvo v društvu 
v zadnjem času spet nara-
šča, saj imajo okoli 4200 
članov.

Proslavili so jubilej
Člani Avto-moto društva Kranj so ta mesec proslavili že sedemdeset let obstoja društva, ki zadnja leta 
znova pridobiva veljavo in ima tudi več članov.

Dobitniki priznanj Avto-moto društva Kranj ob visokem jubileju, 70-letnici društva

Fo
to

: T
in

a 
D

o
kl

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji petek sta Me-
šani pevski zbor Petra Liparja 
in Društvo Sožitje Kranj v avli 
Mestne občine Kranj pripra-
vila dobrodelni koncert. Zbra-
ne podpornike in prijatelje 
Društva Sožitje Kranj, v kate-
rega so poleg članov iz Kranja 
vključene tudi osebe z mo-
tnjami v duševnem razvoju iz 
občin Tržič, Naklo, Šenčur, 
Preddvor, Cerklje in Jezersko, 
so navdušili tako ubrano petje 
Mešanega pevskega zbora Pe-
tra Liparja kot plesni nastop 
Eve Pirnat in glasbeni nastop 
Matica Tičarja. 
»Naše društvo že skoraj pet-
deset let opravlja svoje po-
slanstvo, to pa je podpora 
osebam z motnjami v dušev-
nem razvoju in njihovim 
družinam. V skrbi za izvaja-

nje vsebin, ki bogatijo in 
osmišljajo življenje vseh z 
motnjami v duševnem razvo-
ju in njihovih družin, skuša-
mo prinesti kamenček zado-
voljstva v njihov vsakdan. 
Počaščeni smo, da se nam je 
danes pridružil Mešani pev-
ski zbor Petra Liparja, in se 
vam zahvaljujemo, da ste se 
odzvali našemu vabilu. Prav 
tako se za podporo in sodelo-
vanje zahvaljujem Mestni ob-
čini Kranj,« je v nagovoru 
zbranim poudarila predse-
dnica Društva Sožitje Kranj 
Branka Perne in zbrane po-
vabila tudi v Galerijo Mestne 
občine Kranj, kjer so odprli 
zanimivo razstavo članov 
društva Sožitje Kranj. Obi-
skovalci pa so z nakupom no-
voletnih voščilnic fotografa 
Aleša Zupana poskrbeli za 
dobrodelno noto prireditve.

Dobrodelni koncert 
in razstava
Društvo Sožitje Kranj je skupaj z Mešanim 
pevskim zborom Petra Liparja pripravilo 
dobrodelni koncert, v galeriji kranjske občine pa 
so pripravili tudi razstavo.

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Petra Liparja je 
poskrbel za praznično vzdušje. / Foto: Tina Dokl

V Galeriji Mestne občine Kranj si je moč ogledati zanimivo 
razstavo članov Društva Sožitje Kranj. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Čeprav temperature niso ravno zimske, pa so člani 
Zveze učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) že poskrbeli za 
letošnji zimskošportni sejem, ki se je v kletni etaži Mercator 
centra Primskovo začel včeraj in bo trajal do nedelje. Danes 
in jutri bo odprt med 9. in 20. uro, v nedeljo pa do 13. ure. 
Letošnje leto sejem poteka že v 42. izvedbi, kar 214 članov pa 
se trudi, da obiskovalci na njem dobijo vse potrebne infor-
macije in opremo. Pripravili so nekoliko spremenjeno komi-
sijsko prodajo zimskošportne opreme, s predsezonsko pro-
dajo smučarskih vozovnic po znižani ceni se predstavljajo 
smučarska središča. Danes in jutri bodo na sejmu organizi-
rali tudi tako imenovane Plazovne delavnice. Zanje bo poskr-
bel Marko Bleiweis, vodja podkomisije RZUTS za smučanje 
po neorganiziranem smučarskem prostoru. Danes se bo 
delavnica, s katero želijo obiskovalce seznaniti z osnovami 
delovanja žoln in rokovanjem z njimi, začela ob 17.30, jutri, 
v soboto, pa bo prva delavnica ob 10.30, druga pa ob 16.30. 
Delavnica bo trajala približno eno uro.

Začel se je zimskošportni sejem
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Vilma Stanovnik

Kranj – Reit im Winkl s tri 
tisoč petsto prebivalci in več 
kot pet tisoč turističnimi 
posteljami je eno največjih 
smučarsko-turističnih sre-
dišč na Bavarskem. V tem 
kraju z bogato tradicijo nor-
dijskega smučanja so se pet-
deset let uspešno kalili tudi 
kranjski skakalci v družbi 
mladih skakalcev smučar-
skih gimnazij iz nemškega 
Berthesgadna in avstrijske-
ga Stamsa.
»Prav skupni treningi in 
številna tekmovanja na prvi 
s plastiko pokriti skakalnici 
v Srednji Evropi so bila odli-
čna šola za mlade skakalce 
in treninge našega kluba, da 
smo lahko držali korak v 
razvoju skokov z dvema 
skakalnima velesilama v 
svetu,« se dolge zgodovine 
sodelovanja spominja pred-
sednik Jože Javornik, ki te 
dni praznuje že tridesetlet-
nico predsedovanja daleč 
najuspešnejšega kluba v 
Sloveniji.
»Nedvomno je bilo sodelo-
vanje s tem nemškim klu-
bom eno najpomembnejših 
dejanj kluba, da smo s kvali-
teto prehiteli druge klube v 
Sloveniji in zdaj že slavimo 
45-letnico najboljšega kluba 
v državi,« pravi Javornik in 
dodaja, da so se med več kot 
petdesetletnim sodelovan-
jem zapisale mnoge zani-
mive zgodbe in dogodki. 
Prav letos mineva 25 let, 

odkar je Jože Javornik sku-
paj s predsednikom WSV 
Reit im Winkl kot prvi v 
Nemčiji izobesil zastavo 
samostojne Slovenije na 
javni prireditvi na skakalni-
ci, kjer je bilo tri tisoč gle-
dalcev. To je bilo le nekaj 
dni po končani desetdnevni 
vojni leta 1991 v Sloveniji. O 
tem dogodku so veliko pisa-
li tudi nemški časopisi.
Vsega tega so se spomnili 
na srečanju, ki je na začetku 
tega meseca potekalo na 
Gorenji Savi. Praznovanja 
zlatega jubileja sodelovanja 
med SK Triglav in bavar-
skim WSV Reit im Winkl so 
se udeležili tudi kranjski 
skakalci prve generacije, ki 
je začela svojo športno pot 
leta 1960 pod vodstvom tre-
nerja Jožeta Javornika. Sku-
pina je trenirala na 15-metr-
ski skakalnici v neposredni 
bližini sedanje 110-metrske 
skakalnice na Gorenji Savi. 
V Reit im Winklu pa je prav 
ta skupina največ vadila na 
prvi plastični skakalnici v 
Srednji Evropi. 
Na srečanje je prišla tudi 
delegacija z Bavarske, v 
kateri so bili vsi predsedni-
ki zadnjih 25 let s koordi-
natorjem sodelovanja Fran-
zem Obermayerjem. Nem-
ci so kranjskemu klubu 
izročilo leseno skulpturo 
skakalca v naravni velikos-
ti, ki nosi na eni smučki 
napis v slovenščini, na dru-
gi v nemščini. Jože Javor-
nik je prejel listino o ime-

novanju za častnega člana 
WSV Reit im Winkl, name-
stnica predsednika Marija 
Simčič pa plaketo župana 

tega bavarskega mesta. SK 
Triglav je prijateljskemu 
klubu poklonil plaketo za 
petdeset let sodelovanja. 

Jubilej sodelovanja 
Pri kranjskem skakalnem kolektivu so v začetku tega meseca proslavili petdeset let uspešnega 
sodelovanja z nemškim klubom WSV iz Reit im Winkla. 

Marija Simčič, Jože Javornik in predsednik WSV Reit im 
Winkl Sebastian Schwarz

Vinko Bogataj, Janez Gorjanc, Peter Štefančič in Marjan 
Mesec v družbi sedanjega trenerja Janija Grilca in Jožeta 
Javornika

Vilma Stanovnik

Kranj – V avstrijskem Hin-
tertuxu se bo danes začela 
nova sezona svetovnega 
pokala tudi za telemark 
smučarje. Za naše reprezen-
tante je bil uvod v novo zimo 
ne le delaven, ampak tudi 
slovesen, saj so se prejšnji 
petek telemark smučarji 
vseh generacij zbrali na sre-
čanju v kranjskem hotelu 
Creina. 
Prireditev se je začela z obu-
janjem spominov in pred-
stavitvijo knjige Roberta 
Aleša. Kot je povedal avtor, 
je knjiga Telemark danes 
nastajala kar nekaj časa, saj 
je v njej zajeto vse, kar sesta-
vlja telemark smučanje, od 
zgodovine tega športa, opre-
me, metodike učenja do 
vrhunskega tekmovalnega 
športa. Namenjena je tako 
začetnikom kot strokovnim 
kadrom, seveda pa jo bodo 

radi pogledali tudi člani 
naše telemark reprezentan-
ce, ki jih pred novo zimo 
čaka kar nekaj izzivov.»Naša 
reprezentanca je, glede na 
število ljudi, ki se v Sloveniji 
ukvarjajo s telemarkom, že 

do sedaj dosegala res vrhun-
ske rezultate. Tako imamo 
letos v reprezentanci aktual-
nega mladinskega svetovne-
ga prvaka Jureta Aleša, 
poleg njega pa bodo naše 
barve zastopali še Špela 

Mičunovič, Katarina Malen-
šek, ki je letos nova tekmo-
valka v naši ekipi, Sašo Aleš 
in Rok Šmejc. Žal Rok letos 
ne bo mogel tekmovati prav 
na vseh tekmah,« je ekipo 
predstavil predsednik odbo-
ra za telemark smučanje na 
SZS in vodja reprezentance 
za telemark Franc Horvati-
ček, ki pričakuje, da bo tudi 
v novi sezoni ekipa posegala 
po dobrih rezultatih. 
»Naši cilji so zelo visoki. Če 
je Jure mladinski svetovni 
prvak, pričakujemo in verja-
memo, da bo v prihodnosti 
med najboljšimi tudi pri čla-
nih. Tudi od ostalih pričaku-
jemo, da se bodo v svetov-
nem pokalu redno uvrščali 
med petnajst najboljših,« je 
še povedal Horvatiček in 
dodal, da se vsi skupaj že 
veselijo domače tekme sve-
tovnega pokala, ki bo od 28. 
do 30. januarja prihodnje 
leto na Krvavcu.

Slovesno pred novo sezono
Ta konec tedna novo sezono svetovnega pokala začenjajo tudi telemark smučarji, še pred odhodom 
na prve tekme pa so se zbrali na praznovanju jubileja Telemark kluba Kranj.

Vilma Stanovnik

Kranj – Ta konec tedna, jutri 
in v nedeljo, bo umetna ple-
zalna stena v športni dvora-
ni Zlato polje v Kranju gosti-
la že 21. finalno tekmo sve-
tovnega pokala v športnem 
plezanju v težavnosti. Prire-
ditev se bo začela jutri ob 9. 
uri s kvalifikacijami za moš-
ke, ob 14. uri bodo sledile 
kvalifikacije za ženske, pol-
finale za moške in ženske 
pa se bo začel ob 20. uri. 
Veliki finale bo v nedeljo z 
začetkom ob 16.30.
Zanimanje za tekmovanje je 
veliko, saj naši športni ple-
zalci v tej sezoni nastopajo 
res odlično. Janja Garnbret 
in Domen Škofic sta vodilna 
v skupnem seštevku SP v 
težavnosti, Janja si je z okto-
brsko zmago v Xiamenu že 
pred zadnjo tekmo v Kranju 

zagotovila skupno zmago 
svetovnega pokala 2016 v 
težavnosti, ki se nasmiha 
tudi Domnu. Sicer pa bo 
Slovenijo v Kranju zastopalo 
19 tekmovalcev: devet šport-
nih plezalk in deset športnih 
plezalcev. 
Zanimivo bo na in ob ple-
zalni steni na Zlatem polju 
tudi prihodnji konec tedna, 
ko bodo na sporedu Plezalni 
dnevi Kranja skupaj s fina-
lom državnega prvenstva v 
športnem plezanju. Priredi-
tev se bo začela v petek 
popoldne s tekmovanjem 
najmlajših v težavnosti in 
nadaljevala ob 17.30 s kvali-
fikacijami v balvanih za čla-
ne in članice. Najbolj zani-
miva bosta v soboto večerni 
finale v težavnosti ter nedelj-
ski finale v balvanih. Vmes 
bo potekal raznovrsten spre-
mljevalni program. 

Plezalci zbrani  
na kranjski steni
Na plezalni steni dvorane Zlato polje se ta konec 
tedna obeta finale svetovnega pokala v športnem 
plezanju, naslednji konec tedna pa je na sporedu 
finale državnega prvenstva.

Robert Aleš, ki sodi med najboljše poznavalce telemark 
smučanja pri nas, je predstavil knjigo Telemark danes.
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Kranj – Minuli konec tedna bi nogometaši v drugi slovenski 
nogometni ligi morali odigrati tekme zadnjega jesenskega 
kroga. Vodilno moštvo na tekmovalni razpredelnici, nogome-
taši Triglava, so prišli v Dob, si skupaj z domačimi nogome-
taši ter s sodniki in delegatom pogledali igrišče in ugotovili, 
da ni primerno za igro ter tekmo prestavili na spomladanski 
termin. Prestavljeno je bilo tudi večino preostalih tekem, tudi 
tekma Zarica Kranj – Farmtech Veržej, ki bi jo morali odigrati 
v nedeljo na Zarici. Preložene tekme bodo na sporedu 11. 
marca, teden dni pred začetkom spomladanskega dela prven-
stva, ki se bo v 2. SNL začel 19. marca 2017. Pred zimskim 
odmorom na lestvici vodi Triglav s 37 točkami, Zarica Kranj 
pa je z 10 točkami na osmem mestu. Matej Poplatnik, član 
kranjskega Triglava, je s 17 zadetki tudi najboljši strelec lige v 
jesenskem delu. Triglav vodi tudi v številu obiskanosti tekem 
s kar 4030 gledalci in tudi največjim številom gledalcev na 
domačih tekmah, kjer je močno prvi s 3350 gledalci. 

Triglav bo prezimil na vrhu

SPORTNA DVORANA ZLATO POLJE
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Druženje
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»Medsebojno druženje nas bogati  
in plemeniti.«

Brezplačne aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj  
v decembru 2016:

 Četrtek,  1. 12. 2016 9.00–11.00          
  Info točka za seniorje. Svetujemo vam, kam se obrniti po pomoč 

in kje najti prave informacije za vsakovrstne težave, ki se človeku 
pojavijo v tretjem življenjskem obdobju, kot so na primer osebne 
stiske, težave in dvomi v zvezi s socialnovarstvenimi prejemki in 
še čem. Nudimo vam tudi pomoč pri iskanju in izpolnjevanju  
različnih obrazcev. V težavah nas pokličite na telefon 082 058 457 
ali pišite na e-naslov mck@luniverza.si.

 Četrtek, 1. 12. 2016 13.00–14.30   
  Predavanje/čajanka CSD. Marko Ogris bo predstavil temo  

Človekov odnos do presežnega (transcendentnega).

 Četrtek,  1. 12. 2016 17.00–19.30       
  Kako do boljšega počutja in več blagostanja v življenju.  

Predavanje s praktičnimi primeri. Naše počutje izhaja iz stanja  
našega telesa, pretočnosti energije in povezanosti. S preprostimi 
vajami lahko tu marsikaj storimo. Predavanje dr. Kristine Knific.

 Četrtek,  1. 12. 2016 19.30–21.00       
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – kako laže in hitreje  
do boljših rešitev. Prijave in informacije za individualne pogovore 
in svetovanje pri dr. Kristini Knific sprejemamo na  
rešitve@luniverza.si

 Četrtek,  1. 12. 2016 18.00–19.30          
  Računalniška prva pomoč. Prostovoljec vam nudi pomoč pri 

uporabi računalniških programov, spletne pošte in reševanju  
različnih problemov ...

 Četrtek,  1. 12. 2016 18.00–20.00      
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

 Petek,  2. 12. 2016 17.00–18.00          
  Skupno zavijanje daril. Papir in drug ustvarjalni material  

prinesite s seboj. 

 Petek,  2. 12. 2016 17.00–19.30          
  Individualni pogovori in svetovanja pri soočanju z osebnimi, 

medgeneracijskimi in življenjskimi izzivi – kako laže in hitreje do 
boljših rešitev. Prijave za individualne pogovore in svetovanje pri 
dr. Kristini Knific sprejemamo na e-naslov rešitve@luniverza.si.

 Ponedeljek,  5. 12. 2016 18.00–20.00   
  Delavnica za mlade, namenjena mladostnikom nad 12 let.  

Nadgrajujemo svoje socialne in komunikacijske veščine, se učimo 
uspešneje razvijati in graditi medosebne odnose, premagovati 
tremo, prepričljivo komunicirati ter se učinkoviteje soočati  
z negotovostjo in nepredvidljivostjo pri zaposlovanju.  
Delavnico vodi Iris Šober.

 Ponedeljek,  5. 12. 2016 18.00–19.30   
  Predavanje: Umetnost prepričevanja. Kako razviti, izpopolniti 

in uporabiti sposobnost prepričevanja, da z njo dosežemo dobre 
rezultate. Predavanje Klemena Globočnika.

 Torek,  6. 12. 2016 9.00–11.00        
  Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Tedenska prijateljska  

srečanja za starejše, ki si želijo druženja, odkritega in spoštljivega 
pogovora ter človeške bližine. Informacije in prijava na  
e-naslov info@drustvo-zrokovroki.si ali telefon 051 425 351 (Eva).

 Torek,  6. 12. 2016 10.00–11.00          
 Druženje vrtcev z Gospodično Mično

 Torek,  6. 12. 2016 11.00–13.00        

  Slovenija, moja dežela – za tujce. Brezplačne delavnice za tujce 
za pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Spoznavali boste 
slovensko kulturo in družbo, pridobili praktične informacije,  
ki jih potrebujete za življenje in delo v Republiki Sloveniji, ter se 
seznanili z upravnimi postopki za vsakdanje življenje. 

 Torek,  6. 12. 2016 13.00–15.00          
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 1. 12. 2016.

 Torek,  6. 12. 2016 10.00–12.00          
  Koristne pravne informacije: Obligacijsko pravo – 1. del.  

Obligacijsko pravo ureja medčloveška razmerja po načelu  
enakosti subjektov. Kako je s sklenitvijo pogodbe, ničnosti in  
izpodbojnosti le-te, kakšne so upnikove pravice in dolžnikove  
obveznosti, kako je s povračilom škode itd., bo razlagala  
univ. dipl. prav. Nadja Vidic.

 Torek,  6. 12. 2016 17.00–19.00          
  Okraševanje KS Bratov Smuk. Uporabili bomo okraske, ki smo 

jih izdelali na delavnicah v Medgeneracijskem centru.

 Torek,  6. 12. 2016 17.00–18.30          
  Pisanje voščilnic. Kako napisati praznične voščilnice, da bodo 

domiselne, izvirne in v skladu s standardi lepega slovenskega  
jezika?

 Sreda,  7. 12. 2016 10.00–11.30          
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

 Sreda,  7. 12. 2016 9.30–10.30        
  Narava diha – skupaj za zdravje. Pri izvajanju vaje se  

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

 Sreda,  7. 12. 2016 17.00–19.00          
  Ustvarjalna delavnica: Okrasimo MCK. Olepšali ga bomo in  

poskrbeli za prijetno praznično vzdušje. 

 Četrtek,  8. 12. 2016 9.00–11.00          
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 1. 12. 2016.

 Četrtek,  8. 12. 2016 18.00–19.30       
  Astrološka delavnica. Prihodnost je v naših rokah, olajšajmo jo  

z astrologijo! Predavanje Teodore Erhatič.

 Petek,  9. 12. 2016 12.00–13.00        
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija  

V pomoč smo vam pri reševanju računalniških problemov in  
uporabi mobilnih telefonov.

 Petek,  9. 12. 2016 17.00–19.00         
  Ezoterični pomen božiča. O globljem pomenu božiča in  

simboliki v ozadju božične zgodbe in njenih elementov.

 Ponedeljek,  12. 12. 2016 17.00–19.00      
  Organiziran ogled Vodovodnega stolpa. Zbirališče: parkirišče 

pod Vodovodnim stolpom. Ogled vodi turistični vodnik  
Janko Zupan.

 Ponedeljek,  12. 12. 2016 18.00–20.00      
  Delavnica za mlade, namenjena mladostnikom nad 12 let.   

Opis kot dne 5. 12. 2016.

 Torek,  13. 12. 2016 9.00–11.00          
 Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Opis kot dne 6. 12. 2016.

 Torek,  13. 12. 2016    10.00–11.00         
 Druženje vrtcev z Gospodično Mično

 Torek,  13. 12. 2016 11.00–13.00          
  Slovenija moja dežela – za tujce. Brezplačne delavnice za tujce 

za pomoč pri vključevanju v slovensko družbo.  
Opis kot dne 6. 12. 2016.

 Torek,  13. 12. 2016 13.00–15.00         
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 1.12.2016.

 Torek,  13. 12. 2016 16.00–20.00         
  Kulinarična delavnica: priprava lazanje od A do Ž. Kuharski 

mojster bo Marjan Antič. Za skupino do 10 udeležencev.  
Pohitite s prijavami!

 Sreda,  14. 12. 2016 9.30–10.30        
  Narava diha – skupaj za zdravje. Pri izvajanju vaje se  

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

 Sreda,  14. 12. 2016 10.00–11.30         
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

 Sreda,  14. 12. 2016 16.30–18.30                 
 Ustvarjalna delavnica – izdelava prazničnih voščilnic 

 Sreda,  14. 12. 2016 18.00–19.30         
  Novoletne zaobljube. Na srečanju bomo govorili o novoletnih 

zaobljubah in treh najpogostejših razlogih za njihovo  
neuresničitev. Pogovor bo vodila Snježana Ristić.

 Sreda,  14. 12. 2016 18.00–20.00         
  Petje ljudskih pesmi. Razvedrimo se ob čudovitih pesmih,  

ki ogrejejo srce! 

 Četrtek,  15. 12. 2016 9.00–11.00         
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 1. 12. 2016.

 Četrtek,  15. 12. 2016 13.00–14.30         
  Predavanje/čajanka CSD. Marko Ogris bo predstavil temo  

Amerika in pomen njene zgodovine za Evropo.

 Četrtek,  15. 12. 2016 18.00-19.30         
  Roža svetlobe – energija svetlobe. Predstavitev osnovnega 

energijskega vzorca rože svetlobe in njenega delovanja. 

 Četrtek,  15. 12. 2016 18.00–19.30         
  Računalniška prva pomoč. Prostovoljec vam nudi pomoč pri 

uporabi računalniških programov, spletne pošte in reševanju  
različnih problemov ...

 Četrtek,  15. 12. 2016 18.00–20.00         
  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  

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

 Petek,  16. 12. 2016 12.00–13.00        
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija  

V pomoč smo vam pri reševanju računalniških problemov in  
uporabi mobilnih telefonov.

 Petek,  16. 12. 2016 18.00–19.30         
  Družabni večer – TOMBOLA. Preprosta igra, prijetno druženje in 

možnost prejema nagrade.

 Ponedeljek,  19. 12. 2016 18.00–20.00   
  Delavnica za mlade, namenjena mladostnikom nad 12 let.   

Opis kot dne 5. 12. 2016.

 Torek,  20. 12. 2016 9.00–11.00          
 Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Opis kot dne 6. 12. 2016.

 Torek,  20. 12. 2016 10.00–11.00         
 Druženje vrtcev z Gospodično Mično 

 Torek,  20. 12. 2016 13.00–15.00        
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 1. 12. 2016.

 Torek,  20. 12. 2016 11.00–13.00          
  Slovenija moja dežela – za tujce. Brezplačne delavnice za tujce 

za pomoč pri vključevanju v slovensko družbo.  
Opis kot dne 6. 12. 2016.

 Torek,  20. 12. 2016 17.00–19.00         
  Koristne pravne informacije: Obligacijsko pravo – 2. del.  

Obligacijsko pravo ureja medčloveška razmerja po načelu  
enakosti subjektov. Kako je s povračilom škode, sklenitvijo  
pogodbe, ničnosti in izpodbojnosti le-te, kakšne so upnikove  
pravice in dolžnikove obveznosti itd. bo razlagala  
univ. dipl. prav. Nadja Vidic.

 Sreda,  21. 12. 2016 10.00–11.30         
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

 Sreda,  21. 12. 2016 16.00–19.00         
  Kulinarična delavnica: brezgrešno praznično pecivo. Grešite  

lahko tudi brez slabe vesti – z uporabo neoporečnih sestavin in 
primernih količin. Delavnico vodi Ula Hribar Babinski.

 Četrtek,  22. 12. 2016 9.00–11.00         
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 1. 12. 2016.

 Četrtek,  22. 12. 2016 18.00–19.30        
  Sladkorna bolezen in nevarnosti, ki jih prinaša. Karmen Ignjič 

bo spregovorila o prehrani za preprečitev in za zdravljenje te  
neprijetne bolezni.

 Četrtek,  22. 12. 2016 18.00–19.30       
  Berimo s srcem – bralna skupina. V sproščenem vzdušju bomo 

ženske vseh generacij delile vtise o knjigah, ki jih je treba brati  
s srcem, in ne z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše. Vabljene!

 Petek,  23. 12. 2016 12.00–13.00        
  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija  

V pomoč smo vam pri reševanju računalniških problemov in  
uporabi mobilnih telefonov.

 Torek,  27. 12. 2016 9.00–10.00          
 Skupina za samopomoč TRNULJČICE. Opis kot dne 6. 12. 2016.

 Torek,  27. 12. 2016 10.00–11.00         
 Druženje vrtcev z Gospodično Mično 

 Torek,  27. 12. 2016 11.00–13.00          
  Slovenija, moja dežela – za tujce. Brezplačne delavnice za tujce 

za pomoč pri vključevanju v slovensko družbo.  
Opis kot dne 6. 12. 2016.

 Torek,  27. 12. 2016 13.00–15.00        
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 1. 12. 2016.

 Sreda,  28. 12. 2016 10.00–11.30         
  Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo 

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

 Sreda,  28. 12. 2016 18.00–20.00         
  Petje ljudskih pesmi. Razvedrimo se ob čudovitih pesmih, ki 

ogrejejo srce!

 Četrtek,  29. 12. 2016 9.00–11.00        
 Info točka za seniorje. Opis kot dne 1. 12. 2016. 

*   Prijave na vse dogodke (razen drugače označene) na telefon 
082 058 457 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si

STROKOVNA 
USPOSABLJANJA

• Varuh predøolskih otrok
• Maser
• Refleksoterapevt
• Raœunovodja
• Socialni oskrbovalec
• Pomoœnik kuharja
• Pomoœnik natakarja
• Teœaji raœunalniøtva
• Teœaj 10-prstnega slepega tipkanja

TEŒAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje je jamstvo 
za uspeøno prihodnost 
in osebno zadovoljstvo.

Vaš partner za znanje.

S tem oglasom ste deležni 10% popusta pri vpisu v teœaj tujega jezika.
Akcije in popusti se ne seøtevajo.

CENTER ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Pester izbor teœajev in delavnic na naslednjih podroœjih:

T: 04 280 48 22
E: c3zo@luniverza.si

www.luniverza.si
Pokliœite in pravoœasno pridobite potrebne informacije zase.

T: 04 280 48 00
E: info@luniverza.si
S: www.luniverza.si

VPISI v januarju 2015

AN - NE - IT - ØP - FR - RU - SL

veœja kompetentnost, 
samozavest, 
samostojnost

kakovostno 
preživet œas

• Digitalna fotografija z oblikovanjem slik
• Filozofija
• Klasiœna glasba in njene skrivnosti
• Osvežitev cestno prometnih predpisov
• Zelišœa - vir sprostitve in zdravja
• Obrezovanje dreves
• Masaža lasišœa
• Spoznajmo Kranj - zgodovina in arheologija

veœje
zaposlitvene
možnosti

AKCIJA ZIMA 2015
Obœani Mestne obœine Kranj:
Z vpisom v teœaj tujega jezika 
plaœate 100 EUR manj.
Obœani drugih obœin: Z vpisom 
v teœaj tujega jezika ob predložitvi 
kupona (oglasi) 
prejmete 10% popust.

oglas GG2 83x143_Layout 1  1/15/15  7:17 AM  Page 1

Medgeneracijski center Kranj
Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 082 058 457   E: mck@luniverza.si   S: www.luniverza.si 
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DOGODKI V DECEMBRU: 

 

Božični koncert orkestrov  
Četrtek, 8. 12. 2016, ob 19.00,  

Kongresni center Brdo  
(vstopnice bodo na voljo na Zavodu za turizem in kulturo, Glavni trg 2, od 29. 11. 2016) 

 
Božični koncert solistov in komornih skupin  

Četrtek, 15. 12. 2016, ob 19.00,  
Šmartinski dom Stražišče  

 
Tuba Božič 

Sreda, 21. 12. 2016, ob 19.00,  
Trg pred Prešernovim gledališčem 

 
VABLJENI 

 

Nagrade: 3-krat potovalna brisača

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do ponedeljka, 12. 
decembra 2016, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj-
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Vilma Stanovnik

Zadnja leta Dragico Štirn 
lahko srečate na različnih 
prireditvah in tržnicah, kjer 
ponujajo domače izdelke. 
Prav tako je izdelke s kmeti-
je Štirn moč kupiti v nekate-
rih trgovinah, uživajo pa jih 
v vrtcih in šolah, seveda pa 
tudi doma na Suhi pri Pre-
dosljah.

Ali lahko predstavite svojo 
dejavnost in zakaj ste se od-
ločili zanjo?
»S kmetijsko dejavnostjo se 
ukvarjam od leta 2012. Za-
čela sem zgolj zaradi želje, 
da za svojo družino na nara-
ven način, brez kemičnih 
škropil in umetnih gnojil, 
pridelam osnovne kmetijske 
pridelke. Kljub temu da nji-
va, ki leži na levem bregu 
Save, ni prav velika, smo 
prvo leto pridelali veliko več, 
kot smo potrebovali, zato 
sem pridelke ponudila tudi 
prijateljem in ti so bili nad 
njimi zelo navdušeni.«

Kako se je začelo, kako vaše 
delo poteka danes in kdo 
vam pomaga?
»Velika kriza v gradbeni-
štvu, s katerim smo se 
ukvarjali vse od leta 1990, je 
bila vzrok mojega iskanja 
novih poslovnih priložnosti. 

Prepričana sem bila, da je 
pridelava hrane na naraven 
način lahko tudi vir zasluž-
ka. Kmalu sem ugotovila, da 
se samo z ročno obdelavo po 
principih ekološkega in bio-
dinamičnega kmetovanja ne 
bo dalo preživljati družine. 

Začela sem razmišljati tudi 
o predelavi kmetijskih pri-
delkov. Že od nekdaj sem 
rada vkuhavala in eksperi-
mentirala v kuhinji. Ker 
sem velika ljubiteljica buč, 
sem se odločila, da posku-
sim izdelati izdelek, ki ga še 

ni na trgu in bi bil lahko za-
nimiv tudi za prodajo v trgo-
vinah. Nastal je zelenjavni 
namaz Bučko, ki je bil od-
skočna deska za vse ostale 
bučne izdelke. Letos sem za 
zelenjavni namaz Bučko 
prejela vse možne točke in 
že drugo leto zapored zlato 
priznanje. Ker pa samo z 
enim ali dvema izdelkoma 
težko prodreš na police trgo-
vin, sem se lotila ustvarjanja 
novih bučnih izdelkov. Na-
stala je prva domača bučna 
marmelada Bučka z jane-
žem. Trenutno je največje 
povpraševanje po Bučki z 
bezgom, s pomarančo in 
ingverjem, za katero sem 
prejela tudi zlata priznanja 
na ocenjevanju Dobrot slo-
venskih kmetij, ki poteka 
vsako leto na Ptuju. Izdelu-
jemo pa tudi Bučko z meto, 
cimetom in čokolado.«

Zelo zdravi in okusni so tudi 
vaši sirupi ...
»Ker so me vedno privlačila 
zelišča, iz katerih sem izdelo-
vala zeliščne čaje in sirupe za 
domače potrebe, sem se leta 
2014, ko sem tudi registrirala 
dopolnilno dejavnost na 
kmetiji, odločila, da na trg po-
nudim še naravne zeliščne 
sirupe. Na srečo sem v tem 
času spoznala prijatelja Mila-
na, ki ga je gospa Silva z eko-

loške kmetije Potočnik z Bre-
zij poslala kot pomoč za delo 
na njivi. Danes z združenimi 
močmi nadaljujeva mojo 
zgodbo o pridelavi in predela-
vi zdrave hrane in okusnih 
izdelkov iz naravnih sestavin. 
Občasno nama pomagajo 
tudi moji sinovi, predvsem z 
dostavo naših izdelkov do tr-
govin. Žiga izdeluje tudi 
ognjičevo mazilo in razvija 
tudi nekaj novih izdelkov, ki 
bodo, upam, kmalu tudi v 
prodaji. Naša prodajna uspe-
šnica je zeliščni sirup z 
ingverjem, ki ga izdelujemo v 
dveh različicah, s sladkorjem 
in tudi brez dodanega slad-
korja. Izdelujemo tudi zelišč-
ni sirup meta, žajbelj in be-
zeg. Najnovejši od naših ze-
liščnih sirupov je Zdrav'ko, 

ki je mešanica zelišč timija-
na, ingverja in mete.«

Kakšne imate načrte?
Ker je naših zadovoljnih 
kupcev vsak dan več, je tudi 
potreba po razširitvi proi-
zvodnje nujna. Potrebujemo 
večje prostore za proizvo-
dnjo in skladiščenje, boljšo 
opremo in več pridnih rok v 
proizvodnji in prodaji. Raz-
mišljam tudi, da bi določene 
faze predelave, predvsem 
polnjenje naših izdelkov, za-
upali zunanjemu poslovne-
mu partnerju. Za hitrejšo 
širitev proizvodnje bi potre-
bovali kapital ali pa sovlaga-
telja. Naše najpomembnejše 
vodilo pa ostaja izdelava kva-
litetnih izdelkov iz naravnih 
sestavin.«

Uživaj drugače, jej in pij domače
To je slogan kmetije Štirn s Suhe pri Predosljah, kjer za svoje naravne izdelke dobivajo tudi različna priznanja.

Dragica in Milan se udeležujeta različnih prireditev, kjer je 
za izdelke kmetije Štirn veliko zanimanje.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Rojstni dan je Justi-
na Rozman praznovala na 
dan, ko se je rodila, 21. no-
vembra. Že dopoldne so se 
usule čestitke, popoldne je v 
družbi sorodnikov in prijate-
ljev nazdravila in zaplesala v 
gostilni Benedik v Stražišču. 
Pozornost ji je izkazal župan 
Boštjan Trilar in ji za visok 
življenjski jubilej osebno če-
stital s častno listino Mestne 
občine Kranj. Z Justino sta 
dobra znanca na »ti«, kot je 
povedal župan, saj jo večkrat 
obišče na njenem domu v 
Kranju, in tudi sam se je pri-
družil vsesplošnemu obču-
dovanju, da Justina pa res ne 
kaže svojih let. 
Vsi njeni »ta mladi« jo kliče-
jo kar Justi, ne babi. »Justi je 
ful prijazna, dobro kuha. 
Včasih sem pri njej pred tre-
ningom in ona me spomni 
na to, da ne bom zamudil. 
Meni kdaj uide iz glave, njej 
nikoli,« je povedal njen 
16-letni pravnuk Van. Justi-

na doma še vedno vse sama 
postori. Pospravlja, kuha, 
skrbi za družino. »Veste, je 
kar treba delati, da človek ne 
zastara. Sicer pravijo, da 
mora pri stotih že biti kaj 
narobe, ampak pri meni ra-
zen tega, da mi je malce 
opešal vid, nič ne gre naro-
be. Veliko je odvisno od 
tega, kako sam hočeš, da se 
počutiš,« je prepričana Ju-
stina, ki svoj optimizem 
rada podeli. »Mladi se čisto 
preveč obremenjujete z mi-
lijoni stvarmi, ki vas obdaja-
jo. In če se miza ne pospravi 
takoj po kosilu, tudi ni nič 
narobe.« Te besede vnuki-
nja Eva večkrat sliši. 
»Justi je bila stroga mama, 
ampak to nam je vsem prav 
prišlo,« se spominja hčerka 
Mira. In nadaljuje zelo pre-
pričljivo: »Mama je svetovna 
prvakinja v vsem; v skrbi za 
družino (pomagala je tudi 
pri vzgoji mojih hčerk Ane 
in Eve), v aktivnosti, v bistro-
sti, kuhanju, ročnih delih, 
kegljanju. Bila je članica ju-

goslovanske državne keglja-
ške reprezentance, državna 
prvakinja (v Varaždinu je 
postavila državni rekord – 
913 kegljev), bila je tudi dr-
žavna prvakinja v parih. Za-
dnji kegelj je vrgla, ko je bila 
stara 98 let.« Za stoti rojstni 
dan je od kegljaških prijate-
ljev dobila – kaj drugega kot 
kegelj in kroglo, s katero je 
včasih podirala keglje. Mira 
je še povedala, da je mama 
tudi doma vedno lepo ureje-
na, nikoli v trenirki. 

V šoli pri Feliciti Kalinšek
Justina je bila rojena v Dole-
njem Logatcu očetu Vinku 
Ambrožiču in materi Mariji, 
v veliki družini kot drugoro-
jenka. Odličnjakinjo Justino 
so po osnovni šoli poslali v 
elitno gospodinjsko šolo Fe-
licite Kalinšek v Ljubljano, 
nekaj časa je službovala v 
Vojvodini pri advokatski 
družini kot gospodinja. 
Starša sta se ukvarjala z go-
stinstvom, razmere pa so 

tako hotele, da so se leto 
pred drugo svetovno vojno 
preselili v Kranj. Mama in 
oče sta prevzela gostilno 
Zlata riba na nekdanjem sej-

mišču. Justinin prvi mož 
Jože je kot partizan padel 
med vojno. Ostala je sama s 
sinom Zvonetom in kot par-
tizanska vdova je dobila delo 
na pošti. Zatem je spoznala 
avtomehanika Franceta in 
se poročila. V drugem zako-
nu se je rodila hči Mira. Ju-
stina je ostala doma, skrbela 
za družino in vodila moževo 
knjigovodstvo. 
Družina ji pomeni največ. 
Vsako nedeljo jo obiščeta 
mlajši sestri Elči in Dušica, 
sestra Ivica je v domu starej-
ših. Še ne tako dolgo nazaj 

so sestre ob nedeljah igrale 
tarok, zdaj ta čas namenijo 
klepetu ob kavi. Elči in Duši-
ca sta bili na praznovanju 
jubileja in obe sta slavljenki 
zaželeli le eno: čim več 
zdravja. Zanimivo darilo je 
Justini podarila hišna prija-
teljica Darja Pirec in jo že 
septembra peljala na celo-
dnevni izlet v Planico, kjer 
slavljenka še ni bila. Svoje 
darilo pa je v besede položil 
Justinin 13-letni pravnuk 
Anej: »Želim ti eno veselo 
stotko. Še naprej bodi tako 
dobra babi.«

Justininih sto let
Eva Grm za Justino, kot kliče svojo babi, pove, da je »carica«, fenomen in 
prava legenda. Justina Rozman je 21. novembra praznovala stoti rojstni dan 
in prav nič drugače ni videti kot pred desetimi, dvajsetimi leti. Čila, 
zabavna, še vedno odlična kuharica, ki lepo skrbi za svoje »ta mlade«. 

Slavljenka Justina Rozman (na sredini, ogrnjena z rdečim pletom, ki je njeno ročno delo) 
na praznovanju v družbi sorodnikov, prijateljev in župana Mestne občine Kranj Boštjana 
Trilarja / Foto: Primož Pičulin 

Svoje darilo je v 
besede položil tudi 
Justinin 13-letni 
pravnuk Anej: »Želim 
ti eno veselo stotko. Še 
naprej bodi tako dobra 
babi.«
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Rojstnodnevna torta za Kovačnico
Ob prvi obletnici delovanja Kovačnice, skupnosti sodelanja (cowoking) v Kranju, ki deluje pod okriljem Mestne občine Kranj in Regionalne razvojne 
agencije Gorenjske, BSC Kranj, se je v minulih dneh marsikaj dogajalo. Govorili so o tem, kako je moč z malo denarja narediti velike premike, kako 
zaslužiti na internetu, dobiti je bilo moč vse informacije za podjetnike in zlasti podjetnike začetnike, najbolj slovesno pa je bilo v torek, ko je Kovačnica 
praznovala prvi rojstni dan.

Največ zaslug, da je Kovačnica v nekdanji trgovski šoli resnično zaživela in je bilo v njej v 
enem letu kar 51 različnih dogodkov, imata Domen Dolenc in vodja Kovačnice Nives 
Justin. 

Ker ni pravega praznovanja brez rojstnodnevne torte, so s skupnimi močmi vanjo zarezali 
direktor Regionalne razvoje agencije Gorenjske BSC Rok Šimenc, župan Boštjan Trilar ter 
Domen Dolenc in Nives Justin.

Praznovanje je bilo tudi delovno, saj so ob njem pripravili kar pet različnih predavanj in 
dogodkov, o sestavinah za uspeh pa je spregovoril nekdanji alpski smučar, sedaj pa 
podjetnik, Jure Košir. 

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je za obletnico pripravil kratek govor, tako 
imenovani elevator pitch, ki navadno traja največ dve minuti, in z njim navdušil zbrane 
kovače in kovačice. 

Storitve Kovačnice je v zadnjem letu začelo uporabljati več kot osemsto zadovoljnih 
podjetnikov in prihodnjih podjetnikov ter drugih, ki iščejo nove ideje. Tudi ob praznovanju 
je bilo zanimanje za dogodke v Kovačnici veliko.

Voditelj Klemen Bučan je na praznovanju poskrbel za smeh in dobro voljo, nad njegovim 
nastopom pa je bil navdušen tudi Jure Košir, ki si je po predavanju vzel čas za živahno 
praznovanje ob rojstnodnevni torti. / Besedilo: Vilma Stanovnik, Foto: Primož Pičulin


