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Suzana P. Kovačič

Kranj – Mestna občina Kranj 
in Upravna enota Kranj sta 
pred nedavnim med prvimi 
v Sloveniji ustanovili sku
pno svetovalno pisarno z in
formacijami za gradnje, ki je 
odprta vsako sredo od 15. do 
16. ure v pritličju Mestne ob
čine Kranj na Slovenskem 
trgu 1 (soba 109). Pisarna je 
nadgradnja posebne pisar
ne za pomoč občanom v pro
storskih zadevah, ki so jo na 
kranjski občini odprli lani in 
je dobro sprejeta, saj mnoga 
vprašanja občani razrešijo 
že na občini v času uradnih 
ur. »Skupna želja občine in 
upravne enote je bila, da čim 
več sodelujemo, da si izme
njujemo informacije v korist 
občanov, zato smo odprli še 
pisarno za gradnje,« je pove
dala Polona Omejc, s strani 
občine pristojna tako za po
sebno pisarno za pomoč ob
čanom v prostorskih zade
vah kot zdaj tudi za pisarno 
za gradnje.
»Skladno z Občinskim pro
storskim načrtom imamo 
kmetijska, gozdna in stavb
na zemljišča, zato občanom 

lahko takoj podam prvo in
formacijo, ali je lokacija, po 
kateri povprašujejo, zazidlji
va ali ne. Informacije občani 
potrebujejo tudi takrat, ko 
kaj prodajajo, dedujejo, želi
jo zadevo urediti v zemljiški 

knjigi. Kolegice na upravni 
enoti pa so tiste, ki imajo še 
več podrobnejših podatkov o 
tem, pod kakšnimi pogoji se 
sme graditi na določeni lo
kaciji,« je pojasnila Omejče
va. Višja svetovalka na 

Upravni enoti Kranj Klavdi
ja Strgar je dodala: »V sku
pni pisarni stranke, ki se 
odločajo za novogradnjo, 
informiramo, kje začeti.« 

Novo: informacije  
o gradnji na enem mestu
Kranjski občani se lahko glede statusa zemljišča, dokumentacije in drugega v zvezi z gradnjami 
posvetujejo v novi skupni pisarni za gradnje Mestne občine Kranj in Upravne enote Kranj. 

Prejšnjo sredo sta skupno pisarno za gradnje obiskala tudi zakonca Oblak, ki sta se 
zanimala za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev silosa. S prvimi pomembnimi 
informacijami sta ju seznanili Polona Omejc in Klavdija Strgar. / Foto: Tina Dokl 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Prvi novorojenček v 
Sloveniji se je rodil v Bolni
šnici za ginekologijo in po
rodništvo (BGP) Kranj. Mi
nuto čez polnoč na prvega 
januarja je prijokal na svet 
Jernej Oman. Mamica Ma
teja je povedala, da se je Jer
nej rodil nekaj dni pred ro
kom s carskim rezom, ob 
rojstvu je tehtal 3470 gra
mov, dolg pa je bil 52 centi
metrov. Mamica je povedala, 
da je to njen tretji otrok in da 
je Jernej najlepše darilo za 
novo leto za celo družino. 
Ime Jernej so izbrali vsi dru
žinski člani, lahko pa tudi 
zapišemo, da novorojen
čkove nogice grejejo pleteni 
copatki, ki so ročno delo 
Glasovih Muc Copataric. Z 

nasmeškom je mamica še 
dodala, da so tudi v porodni
šnici na silvestrovo zavrteli 
zimzeleno pesem Alfija Nipi
ča Silvestrski poljub in da je 
bilo lepo čutiti prijetno vzduš
je novega leta. Sicer so se v 
kranjski porodnišnici prvega 
januarja rodili še dva dečka in 
deklica. Ob 4.09 se je rodil 
Jakob Čemažar, ob 8.22 pa 
Mina Obed. V Bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo 
Kranj pa se ni rodil samo prvi 
novorojenec v letu 2017, am
pak tudi zadnji novorojenec v 
Sloveniji v letu 2016. Novoro
jenka Tina Zadnikar je na 
svet prijokala 31. decembra ob 
23.12. 
Vseh rojenih otrok v kranjski 
porodnišnici je bilo lani 1405 
in kot zanimivost, rodilo se 
je kar 13 parov dvojčkov. 

Jernej je prvi 
novorojenček 
V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj 
se je prvega januarja minuto čez polnoč rodil prvi 
novorojenček v Sloveniji, deček Jernej. 

Jernej Oman dan po rojstvu / Foto: Tina Dokl
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Naložite si aplikacijo 
iKranj
Multimedijski portal iKranj 
postaja pomemben, pred-
vsem pa zelo praktičen izvor 
lokalnih informacij za vse 
občane in občanke pa tudi 
obiskovalce Kranja.

Stran 5

ZANIMIVOSTI

Drugačnost bogati  
naš svet

Varstveno delovni center 
Kranj je javni zavod, ki izvaja 
socialnovarstveno storitev 
vodenja, varstva in zaposli-
tve pod posebnimi pogoji ter 
storitev institucionalnega 
varstva. 

Stran 8

KULTURA

Za ljubiteljsko kulturo
Zveza kulturnih društev  
Kr anj je v uporabo dobila  
pr o store pri vodnjaku na 
Glavnem trgu.

Stran 21

KLUBI IN DRUŠTVA

Savčani so le še 
Kranjčani
Na decembrski letni skup-
ščini so pri Kolesarskem klu-
bu Sava Kranj sprejeli sklep, 
da se klub preimenuje v Ko-
lesarski klub Kranj. 

Stran 27

Kranjski župan Boštjan Trilar se 
zaveda, da je pri načrtovanih 
investicijah še kako pomembno, 
da se s projekti strinja večina 
občanov.

Stran 3

Pomemben  
je interes večine 
občanov Na povabilo otrok in vzgojiteljic 

je slovenski predsednik Borut 
Pahor prejšnji teden obiskal 
kranjski vrtec Čebelica, kjer je 
preživel prijetno urico, saj so mu 
pripravili zanimiv program in ga 
preizkusili tudi v kvizu znanja.

Stran 6

Predsednik  
na obisku
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Kranjske novice so pri lo ga Go renj ske ga gla sa

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

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

UREDNICA
Vilma Stanovnik

NO VI NAR JI
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Samo Lesjak, 
Mateja Rant, 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. 1/let nik III so pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 8, ki je iz šel 27. januarja 2017. 
Kranjske novice so pri lo žene Go renj ske mu gla su in brez plač no po slane v vsa go spo dinj stva v mest ni ob či ni Kranj. Iz šle 
so v na kla di 38.000 iz vo dov. Kranjskim novicam je priložena priloga Poletni utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko 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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Dan pred silvestrovim smo se za vedno poslovili od Marti-
na Koširja, ki je v letih 1963–1967 predsedoval Skupščini 
občine Kranj oziroma opravljal funkcijo župana. Bil je 
partizan, gospodarstvenik, politik, župan. Njegovo dolgo 
in plodno življenje, dočakal je devetdeset let, je intenzivno 
prepletala politika, v začetnem aktivnem obdobju tudi 
kmetijska stroka, ki je bila njegov osnovni poklic, kar je 
kasneje nadgradil z ekonomijo in se izobraževal ob delu. 
Doma je bil v Goričah in kot mladeniča ga je zatekla vihra 
druge svetovne vojne. Komaj 16 let je štel, ko je junija 1943 
odšel v partizane. »Ljudje so bili oropani slovenstva in 
dostojanstva,« je Martin Košir zapisal v svoji knjigi Moja 
pot skozi čas. 
Po vojni so mu bile že zgodaj zaupane naloge na kmetij-
skem ministrstvu v Ljubljani in najprej na zveznem v Beo-
gradu. Vzporedno je opravljal tudi politične funkcije. V 
okviru kmetijstva se je zavzemal za večjo proizvodnjo. V 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja je politično delovanje 
okrepil z župansko funkcijo na lokalni ravni, hkrati pa je 
bil do leta 1974 poslanec Republiškega zbora Ljudske skup-
ščine republike Slovenije oziroma SRS. Nato ga je pot 
ponovno vodila v Beograd, kjer je bil podsekretar v Zvez-
nem sekretariatu za notranje zadeve. Leta 1978 je v Slove-
niji prevzel naloge republiškega sekretarja za ljudsko 
obrambo in bil aktiven tudi v tedanji občini Kranj. Po upo-
kojitvi je sodeloval v krajevni skupnosti Goriče in organiza-
ciji Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.
Kot predsednik občinske skupščine se je zavzemal za večjo 
učinkovitost državne uprave in zmanjšanje administrativ-
nega kadra ter enakomeren razvoj občine. V njegovem 
mandatu je kranjska občina navezala stike z Železno 
Kaplo v Avstriji in Ambergom v Nemčiji, kar še vedno tra-
ja. V času njegovega županovanja je nastala velika pros-
torska stiska v vrtcih in šolah. Na njegovo pobudo je bil na 
podlagi referenduma izveden samoprispevek, ki je bil vzor-
čni primer kasneje za celotno Slovenijo in Jugoslavijo. Iz 
tega naslova je v Kranju zraslo pet vrtcev, štirinajst šol in 
trije prizidki k šolam.
V Kranj je povabil priznanega kiparja Lojzeta Dolinarja, 
ki je Kranju poklonil zbirko svojih najbolj znanih del, ki so 
še danes del stalne razstave v Mestni hiši v starem Kranju. 
Njegova pobuda je tudi spominski park Udin boršt. Prav 
tako se je podpisal tudi pod izgradnjo Republiškega centra 
za obrambno usposabljanje v Poljčah. 
Martin Košir je bil pripadnik generacije, ki je zelo zgodaj 
prevzela bremena povojnega razvoja, tako lokalne skupno-
sti kot širše, in odgovornost za gradnjo države.

Za vedno smo se poslovili od

Martina 
Koširja
 

Dan jasni, dan oblačni v noči mine,
srce veselo, in bolnó, trpeče
vpokoj'le bodo groba globočine.
(France Prešeren)

Kranj – V prvih dveh tednih 
delovanja javnega brezžične-
ga omrežja KRANJopen se je 
nanj prijavilo več kot 3900 
različnih uporabnikov, ki so 

prenesli več kot dvesto giga-
bajtov vsebin. Število upora-
bnikov iz dneva v dan raste 
predvsem na območjih, kjer 
je splet težko dostopen. 

V tokratni številki vam prina-
šamo zemljevid točk Wi-Fi v 
posameznih krajevnih skup-
nostih. V prvi fazi smo pokri-
li območja, kjer so potrebe 

po dostopu do spleta izstopa-
le, letos pa bomo število 
območij, pokritih z javnim 
brezžičnim omrežjem, še 
povečali. 

KRANJopen  
v mestu in na vasi

Kranj – Dogodke so začeli s 
potopisnim predavanjem o 
Indoneziji, na katerem je 
Luka, stari znanec Kovačni-
ce, predstavil svoje potepan-
je po otokih Java, Bali in Flo-
res. Sledila sta informativna 
termina, eden za prijave na 
program Evropa za državlja-
ne in delavnica Samozaves-
ten podjetnik = uspešen 
podjetnik.
Številke za leto 2016 govori-
jo izjemno v dobro Kovačni-
ci. Prvo leto delovanja ocen-
jujejo za več kot uspešno, 
saj je bilo organiziranih 57 
dogodkov, ki jih je obiskalo 
več kot tisoč posameznikov. 
Leto 2016 so zaključili s pre-
davanjem Sindikata Mladi 
Plus na temo prekarnega 
dela in okroglo mizo Suve-

reno po službo. Konec janu-
arja in začetek februarja (31. 
1. 2017 in 7. 2. 2017, obakrat 
ob 18. uri) sledita predstavi-
tveni delavnici projekta 
Entrepreneurship for you. 
E4U je 14-tedenski program 
podjetniške izmenjave, ki ga 
Kovačnica organizira skupaj 
s študentsko organizacijo 
AIESEC. Program bo pote-
kal v treh fazah. Prva faza je 
pripravljalni teden, ki se bo 
odvijal v Kovačnici Kranj. V 
tem tednu bodo udeležence 
pripravili na izmenjavo, jim 
ponudili vse informacije, ki 
jih potrebujejo za tujino, 
jim predstavili podjetje, v 
katerem bodo sodelovali, 
način dela itd. Druga faza 
bo potekala osem tednov. Ta 
čas bodo udeleženci na 

izmenjavi v tujini. Delali 
bodo v mednarodnem 
START UP-u in pridobivali 
dragocene izkušnje. Tretja 
faza se začne po vrnitvi ude-
ležencev v Slovenijo. S 
pomočjo različnih izobraže-
vanj ter mentorjev jim bodo 
pet tednov pomagali, da 
napišejo poslovni načrt in 
svojo idejo predstavijo sve-
tu. 
Na dan zaljubljencev, 14. 
februarja, pa ob 18. uri v 
Kovačnico prihaja Niko 
Klanšek, ki je v Sloveniji in 
tujini prepoznan kot avtor 
uspešnih kampanj na plat-
formi Kickstarter FlyKly, 
SmartWheel itd. Predstavil 
bo, kako in zakaj se je lotil 
svojih projektov in na kaj 
mora biti posameznik pozo-

ren pri pripravi kampanje. 
Poleg tega pa bo predstavil 
tudi svoj novi projekt Delo 
Startup Studio, v okviru 
katerega se lahko mlada 
podjetja potegujejo za do 
50.000 evrov finančnih 
sredstev. 
Februar bodo v Kovačnici 
zaključili še z dogodkom 
ABC računovodstva, ki bo 
potekal 21. februarja ob 18. 
uri. Namenjen je potencial-
nim podjetnikom in podjet-
nikom začetnikom, saj 
bodo predstavljeni osnovni 
vidiki računovodstva, ki jih 
mora poznati vsak podjet-
nik. Bliža se tudi rok za 
oddajo letnih bilanc in dav-
čnih obračunov, zato sta 
pomoč in svetovanje še 
kako dobrodošla.

Kovačnica z novimi projekti
Potem ko je Kovačnica smelo startala in utrdila prvo leto delovanja, se v januarju začenja nov, 
ambiciozen program. Energije za delo je še veliko, motivacija je na višku, cilji visoki.
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Vilma Stanovnik

Mestna občina Kranj in 
Upravna enota Kranj sta se 
pred kratkim dogovorili, da 
ustanovita skupno svetoval-
no pisarno za gradnje. Svoja 
vrata je odprla 11. januarja, 
že takoj pa so občani izkori-
stili možnost, da na enem 
mestu dobijo odgovore na 
raznovrstna vprašanja, ki se 
nanašajo na gradnjo. Goto-
vo je to še en primer dobre 
prakse sodelovanja.
»Naj najprej povem, da na ob-
čini glede vseh projektov, za 
katere se odločimo, skušamo 
pridobiti tudi mnenje Kranj-
čank in Kranjčanov. To dela-
mo na različne načine, od 
osebnih pogovorov, okroglih 
miz, fokusnih delavnic do an-
ket in raziskav. Veliko stvari, 
vključno s proračunom in 
Trajnostno urbano strategijo, 
smo naredili na ta način in 
tudi pobuda o ustanovitvi 
nove pisarne je plod medse-
bojnih pogovorov in interesa 
občanov. Mnogi so se namreč 
pritoževali, da je, ko pridejo 
na občino po določene infor-
macije glede statusa zemlji-
šča in ostalega v zvezi z gra-
dnjami, treba hoditi od vrat 
do vrat in iskati informacije. 
Ti očitki občanov so znani že 
vrsto let, mi pa smo se odloči-
li, da pri tem vendarle naredi-
mo nekaj konkretnega za iz-
boljšanje. Tako se je naša ob-
činska uprava povezala z 
Upravno enoto Kranj in dogo-
vorili smo se, da naredimo 
skupno svetovalno pisarno. 
Poimenovali smo jo pisarna 
za gradnje, ki pa je gotovo več 
kot to. Občani namreč lahko 
od uslužbencev dveh pristoj-
nih institucij na enem mestu 
dobijo odgovore na raznovr-
stna vprašanja, ki se nanašajo 
na gradnjo.«

Kakšne so prve izkušnje te 
pisarne?
»Že ob začetku dela se je iz-
kazalo, da je pisarna še kako 
potrebna, saj je vsako sredo 
v njej več strank. Izkazalo se 
je tudi, da v pisarno prihajajo 
občani s precej kompleksni-
mi zadevami, tako da se je že 
na začetku delovni čas pisar-
ne podaljšal precej čez eno 
uro in da ga bo iz ene ure 
gotovo kmalu treba razširiti. 
Izkazalo se je tudi, da imajo 
občani največ težav pri po-
stopku spremembe na-
membnosti zemljišč. Posto-
pek gre tako, da je v času 
sprejemanja prostorskega 
načrta treba oddati vlogo. 
Mnogi nato ne dobijo infor-
macije, kakšni so postopki in 
da so ti precej dolgotrajni, 
zato smo se odločili, da pri-
pravimo tudi tiskovino, v ka-
teri bomo popisali najbolj 
pomembne oziroma pogoste 
prostorske postopke. Če po-
vem konkreten primer: ko 
nekdo vloži prošnjo za spre-
membo namembnosti ze-
mljišča, mora vedeti, koliko 
časa traja postopek, da je ve-
dno pred sprejemom razgr-
nitev, pa tudi, kje se lahko 
pozanima, v kateri fazi je nje-
gov postopek, in podobno.«

Dober odziv občanov je bil 
tudi na odločitev, da se de-
nar nameni za sedem novih 
defibrilatorjev za kranjska 
prostovoljna gasilska dru-
štva. Imajo jih od lanskega 
poletja, pred kratkim pa ste 
se odločili, da defibrilatorja 
namestite tudi v dve vozili 
mestnih redarjev. Zakaj?
»Pokazalo se je, da so defi-
brilatorji zelo zaželeni, pred-
vsem pa občani želijo vedeti, 
kako čim hitreje do njih. 
Tako smo se odločili, da 
bomo z dvema mobilnima 

opremili vozili občinskega 
redarstva. Eden je že funkci-
onalen, še enega pa bomo 
kupili v kratkem. Redarji so 
za reševanje življenj tudi 
usposobljeni, predvsem pa 
je pomembno, da so mobil-
ni in hitro poskrbijo za reše-
vanje. Da pa bi občani vedeli, 
kje vse so nameščeni ostali 
defibrilatorji v občini, pripra-
vljamo tudi tiskovino, s kate-
ro jih bomo o tem seznanili. 
Poleg tega bodo zapisana 
kratka navodila za uporabo 
in kontaktne številke za čim 
hitrejše reševanje. Naj ob tej 
priložnosti vljudno prosim 
in pozovem tudi podjetja in 
druge organizacije, da nam 
čim prej sporočijo, kdo ima 
defibrilatorje in kje so name-
ščeni, tako da bomo lahko 
pripravili celovito informaci-
jo. To naj sporočijo na naš 
elektronski naslov komunici-
ranje@kranj.si.«

Kljub temu da ima občina 
zelo omejena sredstva za 
nove investicije, pa se kmalu 
obeta nekaj gradenj v javno-
-zasebnem partnerstvu. 
Tako naj bi se zgradila telo-
vadnica v Stražišču, avtobu-
sna postaja in še kaj. Kakšen 
je interes vlagateljev?
»Že ob sprejemanju občin-
skega proračuna sem večkrat 
povedal, da je to alternativna 
pot, s katero lahko izvedemo 
projekte, ki si jih Kranjčanke 
in Kranjčani želijo že dlje 
časa, nikoli pa ni bilo lastnih 
sredstev, s katerimi bi to lah-
ko naredili. Ker sem ocenil, 
da jih ne bo niti v naslednjih 
petih letih in jih ne moremo 
pričakovati, smo se odločili, 
da preverimo to alternativno 
pot. Tako že peljemo posto-
pek gradnje telovadnice pri 
Osnovni šoli Stražišče. Prvi 
korak je bila analiza eko-

nomske upravičenosti, kjer 
smo preverjali, ali bi bilo bo-
lje graditi z zadolževanjem 
ali z javno-zasebnim partner-
stvom, saj lastnih sredstev 
pač nimamo. Analiza je po-
kazala, da bi bila cena podob-
na, s čimer je javno-zasebno 
partnerstvo upravičeno. Zato 
bomo sedaj začeli postopek 
sprejema odloka o javno-za-
sebnem partnerstvu.«

Kakšen pa je bil postopek 
oziroma zanimanje za jav-
no-zasebno partnerstvo v 
primeru telovadnice v Straž-
išču?
»Na naš poziv promotorjem 
sta se javila dva, ki sta odda-
la ponudbo. Nato je morala 
zunanja institucija narediti 
neodvisno ekonomsko ana-
lizo upravičenosti. Ta je po-
kazala, da je javno-zasebno 
partnerstvo upravičeno. Se-
daj poteka postopek spreje-
ma odloka na mestnem sve-
tu, po sprejemu pa bo me-
stna uprava naredila razpis. 
S tistim, ki bo izbran na 
razpisu, bomo sklenili po-
godbo o javno-zasebnem 
partnerstvu, ki jo bo spet 
moral potrditi mestni svet. 
Rad bi poudaril, da bomo 
tudi v prihodnje, za ostale 
pomembne projekte, izkori-
stili javno-zasebna partner-
stva, čeprav je dejstvo, da so 
postopki kar dolgotrajni. Ko 
bo namreč odlok sprejet, bo 
trajalo še najmanj šest me-
secev, da bo razpis opra-
vljen, in nato še nekaj časa, 
da bo pogodba podpisana. 
Tako postopek lahko traja 
od devet do dvanajst mese-
cev. Naš cilj pa je, da je telo-
vadnica v Stražišču zgrajena 
do začetka šole drugo leto, 
kar pomeni do septembra 

2018. Žal so postopki zelo 
zapleteni in z njimi izgu-
bljamo precej časa, zato že-
lim, da jih čim prej začne-
mo in da bodo čim bolj 
učinkoviti. Vsekakor pa 
upam, da se postopki ne 
bodo preveč zapletli in bodo 
otroci septembra drugo leto 
že telovadili v novi telova-
dnici.«

Konec lanskega leta ste ime-
li še nekaj drugih pozivov 
promotorjem, največ raz-
prave in vprašanj pa je bilo 
zagotovo okoli gradnje nove-
ga avtobusnega terminala. 
Kako kaže s to investicijo?
»Znova bi rad poudaril, da 
želimo delati tisto in tako, 
kot si želi večina občanov. 
Dejstvo pa je, da vedno vsem 
vsi projekti pač niso všeč. V 
primeru avtobusnega termi-
nala smo naredili anketo, ki 
je pokazala, da 92 odstotkov 
želi nov avtobusni terminal, 
kar 80 odstotkov pa ga želi 
na načrtovani lokaciji. Tre-
nutno za to območje spreje-
mamo program komunalne-
ga opremljanja, kar je ena 
posledic podrobnega pro-
storskega načrta. Temu sam 
rečem kar predračun za ko-
munalno infrastrukturo, ki 
ga je treba opredeliti. Sledil 
bo postopek ekonomske 
upravičenosti, sprejem odlo-
ka o javno-zasebnem par-
tnerstvu, razpis ... Naj pa še 
enkrat poudarim, da bo, 
kljub temu da je projekt fi-
nančno zahteven, občina fi-
nancirala manj kot deset od-
stotkov, ostalo pa zasebni 
partner. Zato je prav ta način 
možnost, kako zagotoviti 
sredstva za financiranje. 
Hkrati bo denar prispevala 
država, ki bo zgradila cesto.«

Bodo občani vključeni v na-
črtovanje projektov?
»Najbolj pomembno se mi 
zdi, da občani vedo, kakšni so 
načrti, in da lahko nanje tudi 
vplivajo. Tako smo se odločili, 
da vedno pripravljamo različ-
ne delavnice, izdelujemo ti-
skovine z informacijami, nato 
pa opravimo anketo o določe-
ni zadevi. Tudi vnaprej vabi-
mo Kranjčanke in Kranjčane, 
da se odzovejo na naša vabila, 
da povedo, kaj si ob predlaga-
nem projektu želijo in kakšne 
pomisleke imajo. Želimo, da 
se sliši interes večine obča-
nov, ne pa zgolj nekaj posa-
meznikov, ki se morda ne 
strinjajo.«

Niso pa pomembne le nove 
zgradbe. Pred kratkim se je 
zaključil razpis za sofinanci-
ranje družbenih dejavnosti v 
občini. Kakšen je bil interes 
športnih, kulturnih, mladin-
skih, upokojenskih in vete-
ranskih društev in klubov 
oziroma nevladnih organi-
zacij?
»V proračunu smo za te de-
javnosti namenili skoraj 1,5 
milijona evrov. Na razpis 
smo dobili 252 vlog, s kateri-
mi predlagajo 320 progra-
mov. To pomeni, da je odziv 
zelo dober. Pomembno se 
mi zdi, da so samo upoko-
jenska društva in veteranske 
organizacije prijave še lahko 
oddali tudi v papirnati obli-
ki, za vse druge so bile mo-
žne samo elektronske prija-
ve, kar bo pripomoglo tudi k 
hitrejšemu vrednotenju 
vlog. Sicer pa sredstev na 
tem področju nismo zmanj-
šali, kar pomeni, da bodo 
lahko dobro delali. Koliko 
sredstev bo kdo dobil, pa bo 
znano v dveh mesecih.«

Pomemben je interes  
večine občanov
Kranjski župan Boštjan Trilar se zaveda, da je pri načrtovanih investicijah še kako pomembno, da se s projekti strinja večina občanov, zato na občini 
skrbijo, da bi novosti, ki se v občini obetajo, pripravili po meri ljudi. Izkušnje pri sodelovanju z občani so dobre, pri čemer je zgovoren primer soseske 
Planina, zelo dober odziv občanov pa je tudi na zadnjo novost, tako imenovano pisarno za gradnje, ki je nastala prav zaradi potreb občanov.

Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar / Foto: Tina Dokl

Na pobudo občanov so pred kratkim z defibrilatorjem opremili tudi prvo vozilo redarjev.
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Suzana P. Kovačič

Kako deluje skupna služba 
notranje revizije?
»Skupno službo notranje 
revizije Kranj so kot organ 
skupne občinske uprave leta 
2009 ustanovile Mestna obči-
na Kranj in občine Tržič, 
Preddvor in Naklo, pred tem 
je služba že delovala kot 
samostojna notranjerevizij-
ska služba v okviru Mestne 
občine Kranj. Pridruženi so 
tudi javni zavodi, skupaj 28 
na območju vseh štirih občin, 
notranje revidiranje zagotav-
ljamo tudi za krajevne skup-
nosti kranjske in tržiške obči-
ne. Na tem področju za zdaj 
delamo tri notranje revizorke 
z licenco državnega notranje-
ga revizorja, še ena sodelavka 
je v pridobivanju te licence. 

Vodja notranje revizije na 
podlagi podatkov poslovanja 
občin in javnih zavodov prip-
ravi analizo tveganosti, s kate-
ro oceni področja delovanja z 
vidika potencialnih tveganj, ki 
bi lahko pomembno ogrozila 
doseganje ciljev občine ali jav-
nega zavoda. Ta področja so 
glede na oceno tveganj uvrš-
čena v letni načrt dela, ki ga 
potrjujejo župani na območju 
vsake občine posebej ob pred-
hodni seznanitvi nadzornih 
odborov, ter predstojniki jav-
nih zavodov, prav tako ob sez-
nanitvi svetov zavodov. Notra-
nje revidiranje so po zakonu 
o javnih financah dolžni 
zagotoviti vsi proračunski 
uporabniki.« 

Katere vsebine imajo najviš-
jo oceno tveganosti?

»Največkrat so to vsebine in 
programi, ki predstavljajo 
finančno pomemben del v 
proračunu občine, v praksi so 
to običajno tisti občinski uradi, 
ki imajo veliko investicij oz. so 
po obsegu sredstev največji, 
ter uradi, ki se ukvarjajo s tran-
sferji javnim zavodom, npr. 
šolam, vrtcem. Tistim javnim 
zavodom, ki imajo finančne 
načrte večje od dveh milijonov 
evrov letno, smo notranje revi-
diranje dolžni zagotoviti vsako 
leto, tistim z manjšim planom 
od dveh milijonov evrov pa na 
tri leta. Z notranjim revidiran-
jem dajemo predstojnikom, 
pa naj bodo to župani, ravnate-
lji ali direktorji, zagotovila, da 
imajo vzpostavljene notranje 
kontrole, se pravi ljudi in pos-
topke dela tako, da obvladujejo 
tveganja, ki bi sicer lahko 

ogrožala cilje njihove organi-
zacije. Če notranje kontrole 
niso vzpostavljene oz. ne delu-
jejo učinkovito, dajemo pripo-
ročila za njihove izboljšave. 
Druga funkcija notranje revi-
zije je svetovalna vloga. 
Želim poudariti, da smo tisti 
organ, na katerega se občine, 
javni zavodi lahko obrnejo 
kadarkoli v primeru težav in 
vprašanj, saj je bolje, da dile-
me rešujemo sproti in ne 
naknadno, šele ob revizijskih 
pregledih.«

Kaj morate poleg zakonoda-
je revizorji še obvladati?
»Dobro moramo poznati 
strokovne standarde notran-
jega revidiranja, po katerih 
delujemo, kot tudi organiza-
cijski ustroj vseh javnih zavo-
dov in občinskih uprav, sesta-

vo proračuna, poznati mora-
mo postopke dela in procese 
znotraj poslovanja občin ter 
javnih zavodov. Žal je notra-
nje revidiranje širši javnosti 
še vedno ne tako poznana 
funkcija, kot bi si sicer želeli. 
Ljudje včasih rečejo, oni so 
tisti, ki samo nekaj kontrolira-
jo, ampak to nismo mi. Naša 
služba sicer deluje pod okril-
jem občin ter njim in njiho-
vim javnim zavodom zagotav-
lja zakonsko obvezno storitev 
notranjega revidiranja, hkrati 
pa nudi tudi pomoč in sveto-
vanje, kar želimo v prihodnje 
bolj promovirati.« 

Kot ste že omenili, se pri 
pripravi revizijske analize 
tveganosti opirate na podat-
ke v proračunih za minulo 
in ne tekoče leto.

»Tako je, saj le na podlagi pre-
teklih podatkov oz. realizacije 
dobimo celotno sliko delova-
nja občine oz. javnega zavo-
da. Žal je še vedno tako, da se 
večinoma učimo iz preteklih 
napak. Tako na primer pri že 
zaključenih investicijah, pro-
jektih lahko ugotavljamo, ali 
so bile notranje kontrole (pra-
vilniki, akti, postopki ...) v 
celoti upoštevane, ali so delo-
vale učinkovito, ter v prime-
rih, ko niso bile, pripravimo 
ukrepe in priporočila, da pri 
naslednjih podobnih investi-
cijah oz. projektih ne bo priš-
lo do podobnih napak in 
težav. Kot pa sem že omenila, 
je naša vloga tudi svetovalna, 
tako da apeliramo na vse svo-
je občine in javne zavode, naj 
nas za nasvet ali mnenje vpra-
šajo že prej.«

Navzven nevidni,  
a nepogrešljivi
Vodja Skupne službe notranje revizije Kranj Eva Mlakar je predstavila širši javnosti morda manj 
poznano njihovo delo. Lahko bi povzeli, da so notranji revizorji, poleg njihove primarne vloge 
notranjega revidiranja, občinam in javnim zavodom predvsem v pomoč, in sicer na vseh področjih 
svojega delovanja. Eva Mlakar / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite?
»Od rojstva živim na Klan-
cu, ki skupaj s Hujami pred-
stavlja eno od starih naselij 
na levem bregu Kokre. Vso 
dolgo delovno dobo sem 
delal na področju energeti-
ke. Imel sem privilegij, saj 
sem se v službo večina vozil 
s kolesom. Sedaj sem že pol-
drugo desetletje upokoje-
nec. Z ženo imava hčerko 
Andrejo, imava pa tudi vnu-
ka Janeza in Miha. Sem 
kolesar, smučar, planinec, 
cel kup knjig pa imam kar 
ob postelji. V Kranju imamo 
bogato kulturno ponudbo, 
tako da sem gost na mnogih 
prireditvah.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Svetnik sem šele v drugem 
mandatu, in sicer v svetniški 
skupini DeSus. Trenutno 
smo trije, zato je z našimi 
predlogi teže prodreti. Zave-
damo se, da smo upokojen-
ci najbolj ranljiva skupina, 
ki ne bo šla na barikade za 
izboljšanje svojega položaja. 
Zato je naša naloga, da pod-
premo dobre predloge, ki 
izboljšujejo položaj v naši 

občini. Najkrajše bi o svojih 
izkušnjah rekel toplo-hlad-
ne.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Samo redki predlogi so tisti, 
ki lahko prodrejo do realiza-
cije. Proračun je zelo zaplete-
no sestavljen, težko pregle-
den, čeprav strokovno popol-
noma korekten, in preosta-
nek sredstev za naše predlo-
ge je res majhen. Porabo 
sredstev največ usmerjajo 
županstvo in strokovne služ-
be, mi pa želimo, da bi bis-
tvene razvojne naloge temel-
jito, korektno in skupno pre-
diskutirali. Težave so tudi, 
ker je preveč nalog vezano na 
obdobje štiriletnega manda-

ta. Župani so tako preveč 
usmerjeni v politiko, ki na 
dolgi rok ne prinaša pravih 
potez in rešitev. Tako bomo 
tudi v Kranju zamudili edin-
stveno priložnost, da začne-
mo s projekti in odkupi zem-
ljišč za razvoj novega Kranja. 
Vse v luči, ko bo Slovenija 
imela regije in da bo Kranj 
na to tudi pripravljen.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Občina ima v svojem delo-
krogu dve pomembni nalogi, 
saj mora biti dober servis za 
zadostitev upravno-pravnih 
potreb občanov in skrbeti za 
razvoj komunalnih dejavnos-
ti v najširšem smislu. Napre-
dek pri tem je opazen. Če pa 
hočemo pokriti vse želje, 
moramo v prvi vrsti poskrbe-
ti za gospodarsko rast. Potem 
bo dovolj sredstev tudi za kul-
turo, šport, šolstvo, zdravstvo, 
domove upokojencev in vse 
ostalo. Zato mora občina pri-
praviti pogoje, da bodo inve-
stitorji gospodarstva začeli 
prihajati v Kranj. Tako bi bil 
uspeh, da na tej nalogi začne-
mo občina in svetniki delati 
kot projektni tim. Vse pa je 
treba delati z željo, da bi se 
čim bolj razumeli in bi dali 
občanom MOK več, kot od 
nas pričakujejo.«

Treba je iskati rešitve 
skupnega sobivanja
Mag. Drago Štefe je v mestnem svetu član svetniške skupine DeSus, 
svetnik pa je drugi mandat.

Mag. Drago Štefe
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Vilma Stanovnik

Ali se lahko na kratko pred-
stavite? 
»Po izobrazbi sem magister 
managementa, trenutno pa 
sem vpisan na doktorski štu-
dij na Filozofski fakulteti, kjer 
trenutno pavziram, zaradi 
številnih prioritetnih obvez-
nosti. Živim v Stražišču, sem 
poročen in oče treh sinov. 
Opravljam delo varnostnega 
managerja. V prostem času 
se ogromno ukvarjam s špor-
tom, dobrodelnostjo in preu-
čevanjem zgodovine, antro-
pologije ter fizike. Zaradi 
vseh obveznosti sem čas spa-
nja skrajšal na štiri ure na 
noč, kar pa ne spremeni dej-
stva, da prekipevam od ener-
gije.«

Kakšne so vaše izkušnje sve-
tnika in v kateri svetniški 
skupini ste?
»Trenutno opravljam prvi 
mandat, ki sem ga začel kot 
svetnik lastne svetniške liste. 
V Sloveniji imamo ogromen 
politični paradoks, saj ne 
obstajata ne levi ne desni poli-
tični pol, ampak le pola, ki 
pridobivata svoje volilno telo 
na podlagi zgodovine in 
odnosa do marginalnih sku-
pin, s skupnim interesom, to 
sta manipuliranje in oblast. 

Po reprogramu SNS, ki zdaj 
insistira na zaščiti nacional-
nih interesov, boju proti 
korupciji, razvoju gospodars-
tva in taktnem delovanju Slo-
venije na globalnem nivoju, 
sem se odzval povabilu in se 
včlanil v to stranko.«

Ali kot svetnik lahko prodre-
te s svojimi predlogi?
»Vsak dan svojega delovanja v 
mestnem svetu dokazujemo, 
da se borimo proti politične-
mu kriminalu in korupciji. Z 
intelektualnim in lastnim 
načinom retorike vsekakor 
prodiramo skozi tog politični 
sistem. Z video posnetki doga-
janja na mestnih sejah na 
socialnih omrežjih in z dru-
gim načinom obveščanja jav-

nosti smo približali delovanje 
mestnega sveta javnosti, pred-
vsem mladim, ki v veliki veči-
ni niso vedeli, kaj se na mest-
nih sejah dogaja. Z lastno ini-
ciativo in po mnogih prošnjah 
za pomoč smo pomagali soci-
alno ogroženim osebam, dru-
žinam ter društvom, ki se 
ukvarjajo s pomočjo in zaščito 
žrtev nasilja ter pomočjo ogro-
ženim otrokom. Prisluhnili 
smo občanom, civilnim inicia-
tivam in njihove želje pretvori-
li v svoje zahteve na mestnih 
sejah. Veliko smo storili na 
področju športa v Kranju, 
kamor smo pripeljali tudi vsa-
koletne popularne mednarod-
ne igre. Neprestano smo opo-
zarjali na negativna ravnanja 
oblasti in politično trgovino 
lokalnih politikov, ki s svojimi 
glasovi trgujejo mimo volje 
lastnega volilnega telesa.«

Kaj bi bil za vas kot svetnika 
uspeh ob koncu mandata?
»Trenutni župan je uničil že 
tako šibek ugled MO Kranj v 
očeh slovenske javnosti. Mi 
bomo dali vse od sebe, da se 
tak ugled popravi, zagotovo 
pa bomo na koncu mandata 
ponosni. Ponosni, ker smo 
izpolnili vse dane obljube in 
ker nismo podlegli nikakrš-
nim blokadam ter pritis-
kom.«

Delovanje mestnega 
sveta približal javnosti
Mag. Zoran Stevanović je kot član SNS mestni svetnik prvi mandat,  
ki ga je sicer začel kot svetnik lastne svetniške liste.

Mag. Zoran Stevanović
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Multimedijski portal iKranj 
postaja pomemben, pred-
vsem pa zelo praktičen izvor 
lokalnih informacij za vse 
občane in občanke pa tudi 
obiskovalce Kranja. 
Na multimedijskem portalu 
iKranj bodo na enem mestu 
ponudili aktualne informa-
cije javne ustanove in zavo-
di, ki skrbijo za učinkovito 
delovanje naše skupnosti, 
pa tudi zasebna podjetja in 
ostali. 
Tudi občani lahko v rubriki 
KrPovej prispevajo najra-
zličnejše želje in predloge, 
vključno s fotografijami ali 
video prispevki.
Vaš pametni mobilni tele-
fon bo z aplikacijo iKranj 
postal enostavno orodje za 
informiranje. V pomoč pri 
uporabi aplikacije iKranj si 

lahko pogledate kratka za-
četna navodila, ki jih bomo 
v prihodnje dopolnjevali, so 
pa dostopna tudi v aplikaciji 
v rubriki O projektu. Vsebi-
ne iKranj si boste lahko 
ogledali na svojem pame-
tnem telefonu preko brskal-
nika ali preko aplikacije 
iKranj, ki je brezplačno do-
stopna v trgovinah z aplika-
cijami Apple in Android.
Če si do zdaj še niste nala-
gali aplikacij na svoj pame-
tni telefon, si lahko kratka 
navodila pogledate na spo-
dnjih povezavah. 

Naložite si 
aplikacijo iKranj

Pride čas, ko se moramo za večno posloviti. Ob vstopu v 
novo leto je od nas odšel prof. dr. Peter Vencelj, častni ob-
čan Mestne občine Kranj. 
Prof. dr. Peter Vencelj je vse svoje bogato aktivno obdobje 
prevzemal in uspešno izvajal odgovorne naloge tako na 
državni kot na lokalni ravni, na političnem in civilnodruž-
benem področju. Njegovo delo sega na področja znanosti, 
politike in kulture, vzpostavljanja države in vodenja lokal-
ne samouprave, k povezovanju slovenstva in meddržavne-
mu sodelovanju. Bil je predsednik Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo v prvi vladi 
samostojne Republike Slovenije in državni sekretar Repu-
blike Slovenije, pristojen za Slovence v zamejstvu in po 
svetu. Bil je priznan univerzitetni profesor, ustanovitelj 
Slovenskega društva za mehaniko, predstojnik Malteškega 
viteškega reda v Sloveniji, predsednik Društva slovensko-
-avstrijskega prijateljstva, član društva Slovenskih katoli-
ških izobražencev, Društva katoliških pedagogov Slovenije.
Številne službene in politične obveznosti dr. Venclja niso 
nikoli odvrnile od njegovega zavzemanja za skupno dobro 
mesta Kranj. Izrazito se je angažiral v krajevni skupnosti 
Center, kjer je bil predsednik sveta krajevne skupnosti kar 
tri mandate. To priča o njegovem zelo uspešnem delu pri 
povezovanju someščanov kot o usmerjenosti k ohranjanju 
in obnavljanju starega mestnega jedra Kranja, kjer si je 
prizadeval za kakovostnejše in bolj urejeno življenje. Za-
dnjih pet let je bil odličen dekan Visoke šole za gradbeno 
inženirstvo Kranj, kjer so njegovi kolegi zapisali: »Strokov-
nost, razgledanost našega dragega dekana je bila fascinan-
tna. Zelo ga bomo pogrešali in globoko obžalujemo, da smo 
ga izgubili.« Ob 20-letnici EDC Kranj (Zavoda za stro-
kovno izobraževanje) in ob podelitvi prvih diplom Visoke 
šole za gradbeno inženirstvo Kranj je dr. Vencelj dejal, da 
bo študij v prihodnje usmerjen tudi v kakovostno in spošto-
vano obnavljanje starih mestnih jeder.
Vse svoje življenje je bil zelo dejaven tudi v kranjski župni-
ji, prav tako je bil član Upravnega odbora Turističnega 
društva Kranj, član Upravnega odbora Gorenjske turistič-
ne zveze in med ustanovitelji Zavoda za turizem Kranj ter 
član sveta tega zavoda in podpredsednik Uprave Fundaci-
je Vincenca Drakslerja.
V širši slovenski javnosti in med Slovenci v zamejstvu in po 
svetu je bil eden najbolj opaženih in najzaslužnejših obča-
nov Kranja. Prav zaradi neprecenljivega prispevka v skupno 
dobro naše države in mesta Kranj je bilo dr. Petru Venclju 
leta 2015 podeljeno najvišje občinsko priznanje, naziv častni 
občan Mestne občine Kranj. 
Prof. dr. Petra Venclja bomo ohranili v globokem spominu. 

Slovo od profesorja  

dr. Petra 
Venclja 
Umreti mora človek; 
človeštvo ne, živi
naprej skozi rodove,
kar človek zanj stori.
(France Prešeren,  
prevod iz nemščine Kajetan Kovič)

Kranj – Lani decembra je bilo osem avtobusnih postajališč 
na novo opremljenih in označenih s prometno signalizacijo. 
V Predosljah sta bila pri gasilskem domu postavljena pro-
metna znaka za postajališči na progi 5 ali 6, na Bleiweisovi 
cesti je bilo označeno postajališče za progo 4, na Kokrici 
(Cesta na Belo) avtobusno postajališče za progo 7, na Cesti 
Kokrškega odreda in na Kokrici (Cesta na Rupo) sta bili 
označeni avtobusni postajališči za progi 5 ali 6. Namen je, 
da potniki bolj varno vstopajo in izstopajo iz avtobusov pa 
tudi da so proge linijskih avtobusov jasno označene za po-
trebe stanovalcev in uporabnikov objektov v okolici, ki upo-
rabljajo ta postajališča. 

Oznake na avtobusnih postajališčih

Multimedijski portal iKranj 
lahko obiščete na naslovu 
iKranj.si, ki ga vpišete v 
brskalnik svojega 
pametnega telefona.

Na pozdravni strani iKranj 
najdete povezave do 
aplikacije iKranj v trgovini z 
aplikacijami za telefone 
Apple in Android. Vsebine 
si lahko ogledate tudi na 
brskalniku, če uporabite 
tretji gumb.

V trgovini lahko aplikacijo 
tudi poiščete, če v iskalnik 
vpišete besedo iKranj. V 
trgovini AppStore oz. 
GooglePlay se je treba 
registrirati in ustvariti svoj 
brezplačni uporabniški 
profil.

Na vstopni strani iKranj 
lahko pogledate nekaj 
izpostavljenih vsebin, ki jih 
je za vas izbral urednik. Z 
izbiro gumbov lahko 
pridete do posameznih 
rubrik portala. Do teh 
vsebin lahko dostopate kot 
neregistrirani uporabniki.

Za uporabo funkcij, kot so 
vnos v rubriki KRPovej, 
shranjevanje priljubljenih 
vsebin in osebna sporočila 
(Notifikacije), ki bodo 
kmalu na voljo, se morate 
registrirati preko gumba 
Ustvari račun.

Tu lahko vnesete svoje ime, 
naslov elektronske pošte in 
geslo, ki naj bo dolgo vsaj 
šest znakov. Uporabite 
lahko katerekoli znake, vam 
pa svetujemo kombinacijo 
črk, številk in simbolov.

S klikom na znak v 
zgornjem desnem kotu 
lahko svoje osebne 
nastavitve spreminjate in 
obogatite s sličico. Ostale 
nastavitve boste lahko 
uporabili v kratkem na 
naslednji verziji aplikacije.

S klikom na gumb Dogodki 
si ogledate seznam 
dogodkov, urejen po 
datumu, ki ga lahko 
pogledate tudi v koledarski 
in geografski različici s 
pomočjo zgornjih gumbov. 
V koledarju lahko tudi 
izberete želeni datum 
dogodka.

V rubriki KrPovej lahko 
vnesete tudi lastne 
predloge s klikom na gumb 
+ Dodaj KrPovej vnos. V 
spodnje delu si lahko 
ogledate zadnje vnose. 
Celotno vsebino lahko 
izberete z dotikom naslova 
v seznamu.

V prikazano formo poleg 
vnosa vsebin lahko dodate 
tudi fotografijo ali celo
kratek video in po potrebi 
tudi vašo trenutno lokacijo 
s pomočjo podatkov
GPS. Lokacijo lahko tudi 
poiščete v iskalniku.

Pomoč za trgovino Android GooglePlay najdete na: https: 
//support.google.com/googleplay/answer/113409?hl=sl. 
Pomoč za trgovino Apple AppStore najdete na: https: 
//support.apple.com/sl-si/HT204034.
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V NOVO LETO Z NOVIMI CILJI
Prava umetnost je iz spiska želja sestaviti  
seznam uresničljivih ciljev.

Zadnje dni leta si vsakdo za
stavlja cilje, čas po novem letu 
pa pomeni začetek tehtanja 
možnosti, kako zastavljene 
cilje doseči. Ker vas moje zase
bno življenje pravzaprav ne 
zanima, se bom osredotočila 
na politične cilje, ki so v veliki 
meri odvisni od odločitev v 
preteklosti.
Ker sem obiskovala in zdaj 
moji otroci obiskujejo Osnov
no šolo Stražišče, zelo dobro 
poznam problem šolske telo
vadnice. Podprla bom vse 
odločitve, ki pomenijo čimprej
šnjo gradnjo telovadnice v jav
nozasebnem partnerstvu.
Premajhnost vrtca Biba za 
potrebe KS Bitnje ter tudi za 
današnji čas neprimerna in 
iztrošena stavba sta me zelo 
vznemirjali. Ob sodelovanju s 
predsednikom KS Bitnje 
Tomažem Ogrisom in svetni
kom iz KS Bitnje Bojanom 
Homanom sem na zadnji seji 
mestnega sveta predstavila 
pobudo o gradnji novega vrt
ca v Zg. Bitnjah. Zemljišče je 
bilo odkupljeno že pred leti, 
obljube so pa utonile v poza
bo. Uprava mestne občine bo 
do konca februarja objavila 
poziv promotorjem za grad
njo novega vrtca v javnoza
sebnem partnerstvu.
Kot članica v Svetu Glasbene 
šole Kranj se veselim prenove 
prostorov nekdanje Gradbene 
šole in nove fasade na stari 
stavbi Glasbene šole Kranj.
Največji zavod v naši občini so 
Kranjski vrtci, njihovi izdatki 
so višji od proračuna Občine 
Cerklje. Velikost zavoda zago
tovo ne zagotavlja optimal
nega delovanja in povzroča 

zelo visoke stroške. Svoj prosti 
čas bom namenila tudi temu 
problemu, saj kot članica Sve
ta Kranjskih vrtcev želim 
pomagati novemu vodstvu 
zavoda.
Sem članica Komisije za kultu
ro in šport MOK, udeležila pa 
sem se tudi fokusne skupine 
Šport. Kot prva  prioriteta je bil 
izbran projekt Regijski večna
menski športno vadbeni center 
Kranj, za katerega je bila grad
bena dokumentacija priprav
ljena že osem let nazaj. Števil
nim športnikom, tako tekmo
valnim kot rekreativnim, bi 
omogočili višji nivo vadbe, 
izgradnja tega objekta pa bi 
tudi povečala športni turizem. 
Objava poziva promotorjem 
očitno ni prinesla želenih rezul
tatov za gradnjo v javnozase
bnem partnerstvu, za tako 
velik projekt bo treba promo
torje poiskati in jih povabiti k 
odzivu na poziv.
Delujem v Komisiji za finance 
MOK, kjer na sejah ugotavlja
mo, da je razkorak med pri
hodki in odhodki MOK vsako 
leto večji. Vedno manj ostaja 
investicijskega denarja, saj 
tekoča poraba neprestano 
raste. Člani komisije si želimo, 
da bi MOK obvladovala svoje 
finance in ne bi bili v medijih 
našteti med občinami, kjer 
dolg na prebivalca vsako leto 
raste. Seznam želja proračun
skih porabnikov je vsako leto 
daljši, nihče niti ne razmišlja o 
optimizaciji programov. Naša 
želja, da se sestanemo tudi z 
direktorico občinske uprave, 
še ni bila uslišana. Zavedanje 
problema zadolževanja samo 
po sebi ne koristi nič, če ni v 
načrtu nobene reforme, ki bi 
to spremenila.
Ker je politika timsko delo, naj 
zaključim članek z zahvalo: Za 
pomoč pri odločanju o politič
nih odločitvah sem hvaležna 
Svetniški skupini N.Si ter celot
nemu Mestnemu odboru N.Si 
Kranj, včasih pa mi tudi kak
šen naključni Kranj čan odpira 
oči za prave cilje.

Irena Dolenc, 
mestna svetnica

OŠ Franceta 
Prešerna

OŠ Jakoba 
Aljaža

OŠ Matija 
Čopa

OŠ Orehek OŠ Predoslje
OŠ Simona 

Jenka
OŠ Staneta 

Žagarja
OŠ Stražišče

Tel: 04 20 10 348 Tel: 04 28 01 526 Tel: 04 20 13 666 Tel: 04 20 19 511 Tel: 04 28 10 415 Tel: 04 25 59 699 Tel: 04 28 02 817 Tel: 04 27 00 324

2. 2. 2017 
9.00–16.00,  
3. 2. 2017

9.00–18.00,
4. 2. 2017

9.00–13.00 
na matični 

šoli

13. 2. 2017 
8.00–18.00, 
14. 2. 2017 
8.00–18.00,  
15. 2. 2017  
9.00–13.00

1. 2. 2017
9.00–15.00, 
2. 2. 2017

12.00–18.00

matična šola: 
13. 2. 2017 in 

14. 2. 2017
8.00–18.00,
PŠ Mavčiče:
13. 2. 2017

12.00–17.00

13. 2. 2017
8.00–16.00,
14. 2. 2017
8.00–18.00     

za PŠ Trstenik 
7. 2. 2017

11.00–17.00, 
za PŠ Goriče 

9. 2. 2017
11.00–17.00, 

za PŠ Primskovo 
13. 2. 2017

11.00–17.00, 
za PŠ Center in 
matično šolo 

(na matični šoli)
14. 2.–17. 2. 2017 

11.00–17.00

6. 2. 2017
8.00–18.00,  
7. 2. 2017 

8.00–14.00

13. 2. 2017
11.00–18.00,
14. 2. 2017

11.00–18.00 
za vse 

na matični 
šoli

Vpis otrok v prvi razred kranjskih osnovnih šol za šolsko leto 2017/18
Starši oziroma zakoniti zastopniki so dolžni v skladu z veljavno zakonodajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v  
koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (letnik 2011).

Otroka vpišejo v osnovno šolo v šolskem okolišu, kjer otrok stalno ali začasno prebiva. Vpis na posamezni šoli bo potekal, kot izhaja 
iz tabele:

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

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

Vpis na OŠ Helene Puhar (Kidričeva 51, Kranj) bo potekal individualno, v dogovoru s starši glede na postopek o usmerjanju 
(kontakt: 04 20 142 90 – tajništvo in 04 20 142 99 – šolska svetovalna služba).                                                                             
Šolski okoliš OŠ Helene Puhar: Mestna občina Kranj in občine Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko in Tržič.
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Mestna občina Kranj na svoji spletni strani www.kranj.si 
objavlja javni razpis za zbiranje vlog za izbor projektov ozi-
roma prireditev turističnih društev za sofinanciranje v letu 
2017. Razpis je odprt do 23. februarja 2017. Dokumentacija 
javnega razpisa je na spletu objavljena pod zavihkom Javni 
razpisi in naročila, v tiskani obliki pa je na voljo tudi v spre-
jemni pisarni kranjske občine v času uradnih ur. Dodatne 
informacije interesenti lahko dobijo pri Tanji Varl na e-nas-
lovu tanja.varl@kranj.si ali po telefonu 04 23 73 134, prav 
tako v času uradnih ur občine.

Subvencije za turistična društva

Policijsko upravo Kranj že od 1. decembra po pooblastilu 
generalnega direktorja policije Marjana Fanka začasno vodi 
Boštjan Glavič, dosedanji vodja službe direktorja Policijske 
uprave Kranj. Dosedanjega šefa gorenjske policije Simona 
Veličkega je namreč Fank imenoval za svojega namestnika. 
Novi direktor PU Kranj še ni znan, po naših informacijah pa 
se je na razpis prijavilo več kandidatov. Odločitev general-
nega direktorja policije, ki imenuje direktorje policijskih 
uprav, naj bi bila znana v kratkem. 

Policijsko upravo Kranj začasno vodi Glavič
Vilma Stanovnik

Kranj – Lani jeseni so otroci 
iz starejše vrtčevske skupine 
predsedniku države Borutu 
Pahorju poslali na roke 
napisano pismo, v njem pa 
so zapisali, da bi ga radi spo-
znali, mu pokazali sloven-
sko zastavo, ki so jo naredili, 
zapeli himno in ga tudi kaj 
vprašali. Prav tako so zapisa-
li, da sodelujejo v projektu 
Spoznajmo Slovenijo in da 
se želijo pogovoriti, kako bi 
Slovenijo naredili še lepšo.
»Ko so nas iz urada predsedni-
ka poklicali, da se je odločil, da 
nas obišče, smo bili zelo pre-
senečeni. Otroci so bili navdu-
šeni, imeli so veliko zamisli, 
kaj bi počeli skupaj in kaj vse 
bi ga vprašali. Obiska so se 
veselili celo najmlajši in so že 
od jutra težko čakali nanj,« je 
povedala organizacijska vodja 
vrtca Čebelica Špela Pirih. V 
enoti Čebelica je namreč tre-
nutno kar 148 otrok, zanje pa 
skrbi 17 vzgojiteljic in vzgojite-
ljev.
Predsednika Boruta Pahorja 
sta že ob vhodu pričakala 
Žana in Andrej, nato pa je v 
njunem spremstvu odšel po 
hodniku do igralnice. Tam so 
mu zapeli himno in pokazali 
zastave, ki so jih naredili, nato 
pa so mu zastavili tudi štiri 
naloge. Vse je odlično opravil, 
saj se je izkazal tako v pozna-

vanju pesmi kot športa. Tako 
si je zaslužil veliko srce, ki so 
mu ga otroci odtisnili s svoji-
mi dlanmi, on pa jim je na 
plakat na steni naredil obris 
svoje dlani in jih povabil, naj 
ga obiščejo v predsedniški 
palači v Ljubljani.
»Predsednik je lep, prisrčen 
in všeč mi je, ker nas je 
povabil v predsedniško pala-
čo, kjer bomo dobili slado-
led,« je povedala Juša, Teo 
pa je navdušen dodal: »Pred-
sednik je dober, veliko zna 

in tudi pel je kar dobro. 
Komaj čakam, da ga obišče-
mo.«
»Otroci zelo strogo ocenjujejo, 
a mislim, da so bili zadovoljni 
z mano. Povedal sem jim, da 
sem srečen, ker so tako pono-
sni na svojo domovino. Otroci 
pa niso le ponosni na svojo 
domovino, temveč od nje tudi 
veliko pričakujejo. V pismu, 
zaradi katerega sem prišel, so 
zapisali, da si želijo, da bi bila 
Slovenija lepa, da se ne bi pre-
pirali, da ne bi vozili čez rdeče 

luči, da bi imeli vsak dan son-
čen,« je povedal predsednik 
Borut Pahor.
»Zelo smo ponosni in prese-
nečeni, da nas je predsednik 
obiskal. Veseli pa me zlasti, 
da je znal prisluhniti otro-
kom. To pomeni, da otroke 
ceni in se zaveda, da so to 
bodoči soustvarjalci, kreativci 
naše družbe. Njegov obisk 
pomeni tudi promocijo za 
kranjske vrtce,« je povedala v. 
d. ravnatelja Kranjskih vrtcev 
Irena Fabian.

Predsednik na obisku
Na povabilo otrok in vzgojiteljic je slovenski predsednik Borut Pahor prejšnji teden obiskal kranjski 
vrtec Čebelica, kjer je preživel prijetno urico, saj so mu pripravili zanimiv program in ga preizkusili 
tudi v kvizu znanja.

Otroci so predsedniku Borutu Pahorju pripravili prisrčen sprejem. / Foto: Tina Dokl
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Čisto je lepo.

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
Uporabnike vodovodnih sistemov opozarjamo na možnost 
zmrzali vodomera in vodovodnega priključka, zato poskr-
bite za ustrezno toplotno zaščito in občasen pretok vode. 

V zimskih mesecih se temperatura pogosto spusti pod 0 
°C in tam vztraja večino dneva. Posledice nizkih zimskih 
temperatur se kažejo tudi na pogosto poškodovanih vodo-
merih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodo-
mer pokvari – poči, zato ga je treba ustrezno zaščititi pred 
neugodnimi vremenskimi vplivi. Komunala Kranj upravlja 
vodovodni sistem, ne more pa prevzeti odgovornosti za to-
vrstne poškodbe vodomerov, saj so ti v lasti uporabnikov. 
Stroške zamenjave v tovrstnih primerih je dolžan poravnati 
uporabnik sam. Vabimo vas, da preberete nekaj koristnih 
informacij, kako lahko uporabniki sami poskrbite za pre-
ventivno zaščito vgrajenih vodomerov. 

nasvetov, kako zaščititi vodomer in instalacije pred zmrzaljo:
 vodomerni jašek naj bo dovolj globok – 1,20 m,
 izolirajte pokrov in notranjost jaška,
  dodajte toplotno zaščito nad vodomerom (izolacijski materiali – stiropor, mineralna volna,  

celuloza, folija, pena),
 preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij,
  ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po instalaciji (kubični meter vode stane manj  

kot drago popravilo vodovodne instalacije).

Vsem uporabnikom svetujemo:
  preverite objekte, v katerih nimate stalnega prebivališča in so v njih vodovodne inštalacije  

(npr. počitniške hišice, vikendi ipd.),
 preverite gradbišča in novogradnje, kjer dvorišča niso zaključena (če jašek ni zasut, lahko namreč zmrzne s strani),
 redno preverjajte stanje vašega vodomera,
 pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer. 

V primeru, da bodo nastale na vodomeru kakršnekoli poškodbe, nas obvestite na:

O zamenjavi vodomerov
Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju 
vaše občine vam poškodovani vodomer zamenja le izvaja-
lec javne službe oskrbe s pitno vodo. Stroške, ki so posle-
dica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki 
- uporabniki sami.

O vodomerih 
Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam 
izvede demontažo vgrajenega vodomera. Vodomer (obra-

čunski vodomer) je vodomer, s katerim se meri poraba pi-
tne vode iz javnega vodovoda in je vgrajen v jaške. V večsta-
novanjskih hišah morajo biti vodomeri vgrajeni v skupnem, 
lahko dostopnem prostoru, po možnosti ločeno za vsako 
stanovanjsko enoto. Vodomer je v lasti uporabnika. 

Za porabo vode je vsak uporabnik vode  
odgovoren sam.

Vir: lastni, povzeto po VOKA Ljubljana in Kraški vodovod Sežana

031 316 579  
dežurna telefonska številka

04 28 11 358  
več informacij

080 35 55  
brezplačna telefonska številka

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
KRN-1001/17

»Opozorimo jih na najbolj 
pomembno dejstvo, da je za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja na zemljišču gradnje 
objekta treba imeti izkazano 
pravico graditi, npr. lastnin-
sko, stavbno ... Prav tako je 
treba imeti izkazano pravico 
na tujih zemljiščih, kjer bodo 
potekali komunalni priključ-
ki za objekt, kar pomeni ime-
ti pridobljene služnosti od 
lastnikov zemljišč. V skupni 
pisarni lahko nudimo tudi 
prvo informacijo glede legali-
zacije objektov, torej za pri-

dobitev dovoljenja za nele-
galno ali neskladno zgrajene 
objekte. Na tem področju gre 
za zatečeno stanje in so po-
gosto problemi glede skla-
dnosti s prostorskim aktom. 
Dobijo tudi informacijo gle-
de rušenja objektov, saj veli-
ko občanov ne ve, da za ruše-
nje večjih objektov prav tako 
potrebujejo gradbeno dovo-
ljenje.« 
Skupna pisarna za gradnje 
uspešno deluje že nekaj 
sredinih popoldnevov, so-
govornici svetujeta, naj se 
stranke prej naročijo, naj 
pridejo pripravljene s kon-

kretnimi vprašanji, zato da 
jih lahko v eni uri pride na 
vrsto čim več. »V skupni 
svetovalni pisarni za gra-
dnje ne boste dobili gradbe-
nega dovoljenja, vsekakor 
pa boste dobili vse prve in-
formacije, ki vas bodo vodi-
le čez postopke do pridobi-
tve gradbenega dovoljenja, 
kar vam bo precej olajšalo 
zadevo in skrajšalo čas,« sta 
poudarili Polona Omejc in 
Klavdija Strgar.
Sodelovanje občine in drža-
ve na lokalni ravni pozdra-
vlja tudi kranjski župan Bo-
štjan Trilar, prav tako načel-

nik Upravne enote Kranj 
mag. Matjaž Dovžan: »Za-
gotovo bodo informacije, 
pridobljene v skupni sveto-
valni pisarni, občanom olaj-
šale pridobitev vse potrebne 
dokumentacije, upravni 
enoti bo s tem omogočeno 
hitrejše odločanje, kar bo 
posledično skrajšalo postop-
ke pridobitve potrebnih do-
voljenj, kar je v korist vseh 
strani.« Skupna pisarna za 
gradnje je namenjena zgolj 
občanom mestne občine 
Kranj oziroma lastnikom 
nepremičnin na območju 
kranjske občine. 

Novo: informacije  
o gradnji na enem mestu
1. stran

Suzana P. Kovačič

Kranj – Ministrstvo za zdravje 
je v oktobru 2016 izdalo sklep 
o potrditvi dokumenta identi-
fikacije investicijskega pro-
jekta obnove porodnega bloka 
BGP Kranj, ki ga bodo v veči-
ni tudi financirali. Če bo jav-
no naročilo izpeljano brez 
zapletov, direktorica BGP 
Kranj Andreja Cerkvenik 
Škafar pričakuje, da bi obno-
vo lahko začeli v poznih spo-
mladanskih ali poletnih me-
secih: »Bolnišnica deluje na 
sedanji lokaciji že več kot pet-
deset let in v vseh teh letih v 
porodnem bloku nismo imeli 
neke celostne prenove. Stan-
dardi rojevanja so se pa bi-
stveno spremenili iz časov, ko 
je bila porodnišnica zgrajena, 
in vse sodobne raziskave ka-
žejo, da ne le naše znanje, 
ampak tudi okolje, v katerem 
porodnice rojevajo, pomemb-
no vpliva k samemu poteku 
poroda, nastopu komplikacij 
in reševanju teh. Menim, da 
si ženske v današnjem času 
resnično zaslužimo optimal-
ne pogoje za rojevanje, saj je 
to trenutek, ki ga doživimo 
enkrat, dvakrat, trikrat v ži-
vljenju, se nam pa za vedno 
vtisne v spomin. Aktivno si 
prizadevamo za obnovo poro-

dnega bloka že v zadnjih šti-
rih letih s pomočjo donator-
skih akcij, dobrodelnih kon-
certov in dobrodelnih projek-
tov Jaz, ti, mi za Slovenijo in 
Manj svečk za manj grobov, 
vključevanjem obrtne zborni-
ce in vseh ljudi, ki so nam 
znali prisluhniti in so del 
sredstev namenili tudi za ob-
novo porodnega bloka.«
Investicija v obnovo je ocenje-
na na 629.764 evrov z vključe-
nim DDV-jem, od tega bo mi-
nistrstvo prispevalo 599.996 
evrov. »Porodni blok bo orga-
niziran kot blok petih poro-
dnih apartmajev, prav nič 
luksuznih, ampak apartmajev, 
ki omogočijo zasebnost, obe-
nem pa tudi kakovosten nad-
zor nad vodenjem poroda. 
Imeli bomo okolje, ki bo čim 
bolj posnemalo domače okolje 
z možnostjo tudi alternativnih 
oblik rojevanja, na primer po-
rod v vodi ter porod na pručki, 
ki ga sicer omogočamo že se-
daj. V porodnih apartmajih 
bodo letveniki oz. po domače 
ripstoli, žoge, vrvi. Trudili se 
bomo še naprej, da se bomo 
čim bolj približali željam vsa-
ke porodnice posebej in ji 
omogočali, da bo tudi v soglas-
ju z njo voden porod,« je skle-
nila Andreja Cerkvenik Ška-
far.

Obnova porodne
Če bo javno naročilo izpeljano brez zapletov, 
bodo z obnovo porodnega bloka v kranjski 
bolnišnici lahko začeli v poznih spomladanskih 
ali poletnih mesecih. 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Kranjčan Jan Gor-
janc, diplomant londonskega 
Royal College of Music, je na-
pisal glasbo za slovensko oper-
no noviteto Julka in Janez 
GWV9, premiera je bila 19. 
januarja. Libreto je nastal na 
podlagi romana v pismih 
Neka korespondenca (Jedno 
dopisivanje, 1932) Julke Hla-
pec - Đorđević, velike jugoslo-
vanske feministke, filozofinje 
in literatke. V osmih slikah je 
prikazana zgodba o zapeljeva-
nju, feminizmu in spolni eti-
ki. Zgodba je postavljena v 
dvajseta leta dvajsetega stole-
tja, temelji na resničnih ose-
bah in dogodkih. »Premiera je 
bila izvedena kot prepričljiva 
celota. Izjemno sta se odrezala 

solista Vlatka Oršanić in Ed-
vard Strah. Kristina Aleksova 
je dogajanje na odru odlično 
povezala in z gibi pomensko 
dopolnila zgodbo. Predstava je 
bila izjemno dinamična, za 
kar gre zasluga predvsem rež-
iserju Jaši Koceliju, za suvere-
no orkestrsko igro so poskrbe-
li člani orkestra SNG Opera in 
Balet Ljubljana z gosti pod 
taktirko Maestra Spasića. Se-
veda vsega tega ne bi bilo, če 
ne bi imeli absolutnega zaupa-
nja umetniškega direktorja 
Rocca pa Svetlane Slapšak, ki 
je napisala aktualen libreto, 
predane dramaturginje Tatja-
ne Ažman ter tehnikov, ki so 
upravljali luči, zvok, projekcijo 
in parfum,« je povzel Gorjanc, 
ki je v simbiozo glasbe dodal 
nov element, vonj parfuma. 

Napisal glasbo za opero

Ustvarjalci opere Julka in Janez, Jan Gorjanc je tretji  
z desne strani. / Foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Suzana P. Kovačič

Kako velika hiša ste, koliko 
imate uporabnikov?
»V VDC Kranj, ki je leta 
2000 postal samostojni 
zavod, je ta hip v obeh stori-
tvah vključenih skupaj 175 
uporabnikov. Storitev dnev-
nega varstva zagotavljamo 
na lokacijah v Kranju, Trži-
ču, Škofji Loki in Šenčurju. 
Imamo tudi enoto instituci-
onalnega varstva – bivalno 
enoto v Škofji Loki. Še ved-
no pa je s 64 uporabniki v 
storitvi dnevnega varstva 
naša enota Kranj, kjer je 
tudi sedež zavoda, največja. 
Z dopolnjenim 18. letom 
dobi oseba z motnjo v duše-
vnem razvoju pravico do 
nadomestila za invalidnost 
in pravico do vključitve v 
katero od organiziranih 
oblik družbenega varstva, 
ena teh je VDC. Storitev 
dnevnega varstva je za upo-
rabnika brezplačna, v okviru 
javne službe se financira iz 
državnega proračuna.
Pred desetletji je bil naš pov-
prečni uporabnik oseba z 
zmerno motnjo v duševnem 
razvoju v starosti okrog 30 
let. Starostna meja se je tudi 
osebam s posebnimi potre-
bami, kot ostali populaciji, 
močno pomaknila navzgor. 
Danes ima naš najstarejši 
uporabnik čez sedemdeset 
let, povprečna starost v zavo-
du je med 45 in 50 let. Spre-

menjena struktura uporab-
nikov je potegnila za seboj 
številne zahteve. V enoti 
Kranj je hiša stara šele šest-
najst let, pa se je že pokazala 
potreba po preureditvi in 
adaptaciji prostorov, ki bi 
ustrezali številnim senzorno 
in 10 gibalno oviranim upo-
rabnikom – invalidom. V 
storitev se vključuje vse več 
uporabnikov, ki potrebujejo 
pomoč in podporo pri vseh 
življenjskih opravilih. Znot-
raj obstoječih pogojev smo 
vzpostavili nove prostore, ki 
ustrezajo potrebam kakovo-
stnega izvajanja storitve.«

Katere storitve so uporabni-
kom na voljo?
»Storitev vodenja, varstva in 
zaposlitve pod posebnimi 
pogoji je dnevna oblika, ki 
poteka od ponedeljka do pet-
ka v trajanju od pet do osem 
ur. To je minimalni stan-
dard, ki ga določa zakonoda-
ja in pomeni upravičenost do 
financiranja. V okviru tega 
standarda smo uporabnikom 
dolžni zagotoviti tudi topel 
obrok, ki ustreza zdravstve-
nemu stanju uporabnika, pri 
čemer imajo številni predpi-
sane različne diete. V okviru 
standarda storitve se upora-
bnikom organizira tudi nje-
govim zmožnostim prime-
ren prevoz. V preteklosti je 
bila usmeritev opravljanja 
enostavnih kooperantskih 
del za različna podjetja. Stra-

tegija zavoda pa je šla v smer 
potrjevanja odraslosti skozi 
izdelke, ki so naši lastni, se z 
njimi lažje identificiramo in 
imajo ceno na trgu. Bili smo 
med prvimi VDC-ji, ki smo 
začeli s programom gline, po 
katerem smo še vedno pre-
poznavni. Začetki so bili 
zahtevni. Treba je bilo uspo-
sobiti zaposlene, ki so nato 
svoja znanja skozi prilagoje-
ne delovne procese prenašali 
na uporabnike. Proces je 
zahteval veliko motivacije in 
spodbud, saj so uporabniki 
vstopali v neznano – v delo z 
glino, niso zaupali lastnim 
sposobnostim, strah jih je 
bilo neuspeha. Ob lastnih 
izdelkih pa je še vedno 
pomembno tudi kooperant-
sko delo, ki uporabnikom 
omogoča občasno preusme-
ritev in razbremenitev nene-
hnega učenja novega.« 

Lahko se pohvalite z lastno 
trgovinico z lastnimi izdelki.
»Res je, imamo jo v prosto-
rih kranjske enote. V ponos 
nam je tudi, da smo že osmo 
leto prisotni z izdelki v pos-
lovnem katalogu Mladinske 
knjige. K sodelovanju smo 
bili povabljeni tudi s strani 
Fundacije Vincencija Drak-
slerja, ki je odprla trgovino v 
starem Kranju, v njej ponu-
ja tudi naše izdelke. Prodaja 
lastnih izdelkov predstavlja 
pomemben finančni vir za 
izplačilo nagrade uporabni-

kom, kar ni nujno izplačilo 
v denarju, lahko je v drugi 
obliki (izlet, obisk gledališke 
predstave ...). To so že vsebi-
ne za dvig kakovosti življen-
ja (izobraževalne, kulturne 
in športne). Velik poudarek 
dajemo prav športnim vsebi-
nam, ker je gibanje preven-
tivni dejavnik za ohranjanje 
zdravja, pri osebah z motnjo 
v duševnem razvoju je giba-
nje pomembno tudi zato, 
ker gib aktivira možgane in 
prispeva k zavedanju lastne-
ga telesa.« 

Vsebine za dvig kakovosti 
življenja se obravnavajo kot 
nadstandardne, pa so v res-
nici čisto običajne, kajne? 
»V zakonodaji je minimalni 
standard, ki se financira iz 
proračuna, jasno določen. 
Za vse ostalo, kar izvajamo, 
moramo denar dobiti iz dru-
gih virov in tukaj so nam v 
veliko pomoč dotacije občin; 
k nam prihajajo uporabniki 
iz 14 občin. Največ uporab-
nikov je iz kranjske občine 
in zelo smo veseli, da nas 
kranjska občina pri izvedbi 
teh vsebin tudi finančno 
podpira. To, da nekdo pri 
nas kupi izdelek, je dvojno 

dobro, saj potrjuje kakovos-
ten in lep izdelek in nam 
hkrati zagotovi še delo.«

Deloma ste že omenili adap-
tacijo hiše v Kranju. Kaj ste 
še postorili?
»Uredili smo manjše parki-
rišče in intervencijsko pot. 
Za hišo je bil ogromen trav-
nik, obrnili smo se na kranj-
sko občino in zaprosili za 
brezplačen najem, ker smo 
bili brez urejene zunanje 
zelene površine. Občina 
nam je prisluhnila. To je 
zdaj park, ki smo mu dali 
vsebino s postavitvijo speci-
alnih gibalnih naprav, ki jih 
je omogočila skupna donaci-
ja Rotary in Lions kluba. 
Donacija švicarske fundaci-
je pa nam je omogočila 
dodatno opremo parka za 
izvajanje hortikulturnega 
zelenega programa social-
nega varstva. Imamo poli-
gon za terapijo s kužki, pri 
tem sodelujemo s Tačkami 
pomagačkami. Velika želja 
je postavitev gugalnice za 
invalidske vozičke, pri 
čemer nam je kranjski 
župan ob nedavnem obisku 
obljubil podporo. V park 
radi povabimo obiskovalce 

in se družimo medgenera-
cijsko. Predvidoma še letos 
bomo na novi pozidani steni 
ob vhodu ustvarili mozaik – 
veduto Kranja.« 

Kako pomembna je vključe-
nost v lokalno okolje? 
»Ena od glavnih nalog je, da 
se naši uporabniki delovno 
in družbeno udejstvujejo. 
Delovno udejstvovanje jim 
večinoma zagotavljamo v 
hiši, v preteklosti smo sode-
lovali tudi s Komunalnim 
podjetjem Kranj. Pri social-
nem vključevanju se usmer-
jamo v povezovanje, prisot-
nost v okolju. Naši uporab-
niki so odrasli ljudje, žal pa 
jih družba zaradi mentalne 
starosti in nepoznavanja 
pogosto obravnava kot otro-
ke. Veseli smo nedavne 
pobude Mestne občine 
Kranj in župana, da se 
kranjski rovi z vsebino prib-
ližajo tudi osebam s poseb-
nimi potrebami. Dobro 
sodelujemo s KS Zlato polje, 
s katero sobivamo. Sodeluje-
mo tudi z vrtci, šolami in 
ostalimi institucijami, vse z 
namenom, da že mladi ras-
tejo s spoznanjem, da dru-
gačnost bogati naš svet.«

Drugačnost 
bogati naš svet
Varstveno delovni center (VDC) Kranj je javni zavod, ki izvaja 
socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji ter storitev institucionalnega varstva. Vanj se vključujejo odrasli  
z motnjo v duševnem razvoju. O dejavnosti VDC Kranj smo se pogovarjali 
z direktorico Mirjano Česen. 

Mirjana Česen: "Ljudje, ki obiščejo našo hišo, so pogosto presenečeni nad odprtostjo 
naših uporabnikov, njihovo prijaznostjo, pozitivno naravnanostjo." / Foto: Tina Dokl

Knjigo 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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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OTROŠKE BOLEZNI

Kako jih hitro ugotovimo in učinkovito zdravimo

Najboljše iz šolske medicine in naravnega zdravilstva

Zagotovo to poznate: otrok dobi nenadno vročino, 

boli ga trebušček ali pa zaradi dražečega kašlja ne 

more zaspati. Je nedelja zvečer – kaj storiti? Pričujo-

či, velikokrat preverjeni svetovalec, ki ga je napisala 

izkušena otroška zdravnica in mati, ponuja koristne 

nasvete in pomoč pri najpogostejših obolenjih otrok 

do 12. leta.

 ▶ Kaj je narobe z našim otrokom? Diagnostične 

razpredelnice vas hitro popeljejo od simptoma 

do možnih vzrokov in obolenj.

 ▶ Kaj lahko storite sami? Izvedeli boste, kako lah-

ko pomagate svojemu otroku s preskušenimi do-

mačimi in naravnimi zdravili.

 ▶ Ali moramo k zdravniku? Dobili boste jasne 

nasvete, kdaj morate obiskati zdravnika in kaj bo 

ta storil.
 ▶ Kako lahko to preprečimo? Spoznali boste pre-

proste in učinkovite preventivne ukrepe.

 ▶ Kaj naj storimo v nujnem primeru? Posebno 

poglavje govori o vsem, kar morate vedeti o prvi 

pomoči pri dojenčkih in večjih otrocih.

Izčrpen Servisni del vsebuje odgovore na pogosta 

vprašanja staršev. Vsebuje tudi navodila za preven-

tivne preglede in cepljenja ter priporočila za hišno 

lekarno in nasvete za potovanja z otroki.

Naš prevod je prilagojen smernicam slovenske pe-

diatrije.

Otroške bolezni
Kako jih hitro ugotovimo in učinkovito zdravimo

. Praktične diagnostične razpredelnice

. Namigi in recepti za samopomoč
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Najboljše iz šolske medicine  

in naravnega zdravilstva

Zagotovo to poznate: otrok dobi nenadno vročino, boli ga trebušček ali pa  

zaradi dražečega kašlja ne more zaspati. Je nedelja zvečer – kaj storiti? Pričujoči,  

velikokrat preverjeni svetovalec, ki ga je napisala izkušena otroška zdravnica  

in mati, ponuja koristne nasvete in pomoč pri najpogostejših obolenjih otrok  

do 12. leta. 

•   
Kaj je narobe z našim otrokom? 

Diagnostične razpredelnice vas hitro  

popeljejo od simptoma do možnih vzrokov in obolenj.

•   Kaj lahko storite sami? Izvedeli boste, kako lahko pomagate svojemu  

otroku s preskušenimi domačimi in naravnimi zdravili.

•   Ali moramo k zdravniku? Dobili boste jasne nasvete, kdaj morate  

obiskati zdravnika in kaj bo ta storil.

•   Kako lahko to preprečimo? Spoznali boste preproste in učinkovite  

preventivne ukrepe.

•   Kaj naj storimo v nujnem primeru? Posebno poglavje govori o vsem,  

kar morate vedeti o prvi pomoči pri dojenčkih in večjih otrocih.

    Izčrpen Servisni del vsebuje odgovore na pogosta vprašanja staršev.  

Vsebuje tudi navodila za preventivne preglede in cepljenja ter priporočila  

za hišno lekarno in nasvete za potovanja z otroki.

   Naš prevod je prilagojen smernicam slovenske pediatrije.

www.narava.si

ISBN 978-961-6893-83-1 19,90 €

9 789616 893831

NOVO iz založbe Narava

Dr. med. Ursula Keicher je po študi-

ju medicine najprej delala kot zdrav-

nica na več otroških klinikah. Zdaj že 

nekaj let dela kot otroška zdravnica z 

dodatno homeopatsko izobrazbo v 

zasebni praksi blizu Münchna. Iz 

svojih dolgih praktičnih izkušenj in 

kot dvakratna mati ve, kako po-

membna je pri zdravljenju bolnih otrok kombinacija 

najboljšega iz šolske medicine in naravnih zdravil in 

postopkov. Gospa dr. Keicher je napisala že mnoge 

knjige z zdravstvenimi nasveti.

O avtorici 

Najboljše iz šolske medicine

in naravnega zdravilstva

Praktične diagnostične razpredelnice

Namigi in recepti za samopomoč

Najboljše iz šolske medicine in naravnega 
zdravilstva. Naš prevod je prilagojen 
smernicam slovenske pediatrije.

Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo 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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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VSE MUZE 
KRANJA
Muze umetnosti s Parnasa v letošnjem 
letu ne bodo Kranja obiskale zgolj na Pre-
šernov dan, 8. februarja, temveč bodo tu 
ostale vsaj do konca poletja in še dlje. Ume-
tnost in kultura sta v gorenjski prestolnici 
stalnici že stoletja. Najimenitnejši del slo-
venske umetnosti, utelešen v nagrajencih 
Prešernovega sklada, lahko vse leto obču-
dujemo v kranjskih hramih kulture. Leto 
2017 pa bo pravo kulturno leto, Kranj 
se bo pokazal kot pravo kulturno srce 
Slovenije. To bo dokazal že februarja. Va-
bimo vas na številne dogodke pred prazni-
kom in ob njem.

Se srečamo v Kranju!

Prešernov smenj
8. februar 2017
na ulicah starega Kranja
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KRANJSKE TURISTIČNE ZGODBE

Zdi se, da se novo leto v Kranju ne začne 
1. januarja, ampak 8. februarja. Koliko let 
že poteka Prešernov smenj? Česa se letos 
veselimo?
»Letos bo Prešernov smenj v Kranju že pet-
najsto leto zapored. Predvsem se veselimo 
vzdušja devetnajstega stoletja, ki ga je na ta 
dan mogoče doživeti v Kranju. V mestu bo 
mogoče srečati gospe in gospode v oblekah, 
kakršne so nosili pred več kot sto petdeseti-
mi leti. Gospodje bodo oblečeni v bele srajce 
in črne frake, na glavah bodo nosili cilindre. 
Gospe bodo nosile pisane krinoline in bluze 
z visoko zaprtimi ovratniki. Poleg meščanske 
gospode bo v Kranju 8. februarja predstavitev 
obrti in ponudba spominkov iz Prešernove-
ga časa, odprta bodo vrata muzejev in galerij, 
na Glavnem trgu se bo pelo in plesalo, pred 
Prešernovim spomenikom bo recitirana poe-
zija. V mestu bo mogoče srečati dr. Franceta 
Prešerna in njegovo Julijo. Vrhunec dneva bo 
zvečer, ko bodo v mesto prišli Prešernovi na-
grajenci. Najprej se bodo skupaj z ministrom 
za kulturo odpravili v Galerijo Prešernovih 
nagrajencev, kjer si bodo ogledali svoje por-
trete, nato pa bo sledil svečan sprejem in po-
govor z nagrajenci v Prešernovem gledališču.«

Kdo od prejemnikov Prešernovih nagrad 
2017, ki se bodo kot vsako leto predstavili 
v Prešernovem gledališču 8. februarja, se 
vam je s svojim ustvarjanjem najbolj vti-
snil v spomin?

»Med letošnjimi Prešernovimi nagrajenci sta 
se mi najbolj vtisnila v spomin Metka Krašo-
vec in Boštjan Gombač. Metka Krašovec je 
svoje življenje posvetila likovnemu ustvarja-
nju in je avtorica veličastnega in prepoznavne-
ga slikarskega, grafičnega in risarskega opusa, 
ki je nepogrešljiva sestavina mozaika sloven-
ske likovne umetnosti. Po mnenju slovenske 
likovne kritike je najpomembnejša slovenska 
sodobna umetnica. Metko Krašovec sem 
spoznal marca lani, ko je kot nagrajenka Pre-
šernovega sklada razstavljala v Galeriji Pre-
šernovih nagrajencev. Boštjana Gombača, 
ki je letošnji dobitnik nagrade Prešernovega 
sklada, sem spoznal še v Hostlu Celica, kjer je 
pogosto nastopal. Je multiinstrumentalist, ki 
vsako stvar, ki jo dobi v roke, spremeni v in-
strument in iz njega izvabi božanske zvoke.«

Jeseni in pozimi se je za Kranj uveljavil 
slogan »Središče Slovenskih Alp«.  Na-
govarjali ste ljubitelje športa, rekreacije, 
smučanja. Kako boste obiskovalce nago-
varjali letos?
»Sloganov Kranja ne nameravamo menjati 
vsako leto. Je pa res, da nimamo enega slo-
gana, temveč imamo več pozicijskih stavkov, 
od katerih vsak prinaša svoje komunikacijsko 
sporočilo. Kranj je denimo »središče Sloven-
skih Alp«, je pa tudi »kulturno srce Slovenije«. 
Bistvo sporočila je, da se v Kranju vsak dan 
srečujeta narava in kultura.

Če je v teh mrzlih dneh prijetno ustvarjati 
v ogretih prostorih, kjer se načrtuje, or-
ganizira, riše, piše, slika, poje, igra, pleše 
in sklada, se je obenem prijetno odpraviti 
ven, na mrzel a obenem svež in navdihu-
joč alpski zrak.
»Kadar se po dolini zavleče megla, se je prav 
navdihujoče povzpeti na katerega od kranj-
skih hribov, npr. na Jošta, in si v sončnih žar-
kih pogledati razgled na zasnežene gorske vr-
hove. Pogled nam pokaže celotno slovensko 
alpsko razkošje: vse od Julijskih Alp in Trigla-

va na zahodu, pod katerim se blešči cerkvica 
znamenitega Jamnika, preko Karavank na 
severu na čelu z značilnim Stolom in Kamni-
ško-Savinjskih Alp na vzhodu, kjer pogled 
potuje od Kriške gore proti Tolstemu vrhu, 
Storžiču, Zaplati in naprej do Grintovca in 
Kočne. Na koncu se pogled ustavi na »kranj-
skem« smučišču Krvavec, ki je bilo lansko leto 
proglašeno za najboljše slovensko smučišče 
in v teh dneh ponuja odlično smuko. Naj ob 
tem spomnim, da Zavod za turizem in kultu-
ro Kranj organizira brezplačen smučarski av-
tobus iz Kranja na Krvavec in nazaj, smučišče 
Krvavec pa zraven ponudi še brezplačen čaj.«

Kaj bi izpostavili v letošnjem kulturnem 
programu?
»V Zavodu za turizem in kulturo smo že pri-
pravili načrt kulturnih dogodkov in razstav, 
ki jih nameravamo organizirati v letu 2017. V 
času ko v Kranju organiziramo teden sloven-
ske kulture, ko z nestrpnostjo pričakujemo 8. 
februar in Prešernove nagrajence, bi še po-
sebej izpostavil, da nameravamo v poletnih 
mesecih letošnjega leta v Kranju vsak teden 
gostiti in predstaviti enega od Prešernovih 
nagrajencev, obenem pa izpostaviti in pred-
staviti eno od kulturnih zvrsti v kateri nagra-
jenec ustvarja. Obetajo se nam večeri glasbe, 
poezije, literature, filma, slikarstva ... Zraven 
pa bomo uživali poletne večere. Začetek po-
letnih predstavitev Prešernovih nagrajencev 
bo 15. junija, ko bo v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev in v Prešernovi hiši odprtje veli-
ke razstave stoenainsedemdesetih portretov 
Prešernovih nagrajencev v izvedbi fotografa 
Toneta Stojka.«

Prešernov smenj nas spomni še na zla-
te trgovske čase v mestu. Staro mesto je 
v letu 2016 res zacvetelo, tudi po zaslugi 
trgovin, obrtnikov in gostincev. Katera 
mestna ponudba najbolj zaznamuje naše 
navade? Po kaj gremo v Kranj?
»V Kranj se odpravimo na ogled predstave v 

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

Sezona kulturnih dogodkov je v polnem zamahu. Februarja se mesto Kranj razživi, kot da mu ni mar za hladne 
temperature. In zakaj bi se ne veselili še zadnjih dni snega in zimskih radosti? Še vedno vas pričakuje brezplačni 
avtobus Smučalimbus, ki vas pripelje prav do spodnje postaje žičnice pod Krvavcem. Na koncu dneva pa vas spet 
pripelje v mesto, kjer se lahko na Slovenskem trgu družite na pravi smučarski zabavi Apres Ski. A tudi zime bo en-
krat konec. To glasno napoveduje Prešerni karneval, ki bo razigrano pokopal zimo. Letos v soboto, 25. februarja. 

Prešernovem gledališču, obiščemo eno od ga-
lerij na čelu z Galerijo Prešernovih nagrajen-
cev, ali pa se udeležimo katerega od številnih 
kulturnih dogodkov. V Stari Kranj gremo tudi 
na sprehod, da preverimo utrip starega me-
sta. Zraven spada postanek na kavi in tortici v 
kateri izmed odličnih slaščičarn, pivo ali vino 
v gostilni, v Kranj pa se odpravimo tudi na 
kosilo ali na večerjo. Trgovinice vabijo s svojo 
butično ponudbo, vsak lahko najde kaj zase: 
od orhidej in čudovitih drobnih spominkov 
za rojstni dan, ki jih lahko najdete npr. v tr-
govinici Moj raj na Glavnem trgu, pa do gur-
manskih specialitet: odličnih salam, pršuta, 
sira, vina in oljčnega olja, ki jih lahko dobite 
v delikatesnih trgovinicah, kot sta Luštarija in 
Figa. Mesto v zadnjih letih močno zaznamu-
je tudi Kralj nudeljcev, ki ne samo da izdeluje 
in prodaja odlične domače rezance, ampak s 
svojo pojavo na stolčku pred prodajalno in 
z obvezno pipo v ustih soustvarja sodoben 
utrip starega dela mesta.«

Tudi Zavod za turizem in kulturo postaja 
točka nakupov. Gre sicer za spletno trgo-
vino oziroma spletni rezervacijski sistem 
za turiste. Kakšni so cilji tega orodja?
»Zavod za turizem upravlja Kranjsko hišo, 
kjer je mogoče kupiti spominke in darila, 
značilna za Kranj in Slovenijo. Kranjska hiša 
je bila poleg Rovov pod Kranjem najbolj pri-
ljubljena kranjska turistična znamenitost po 
izboru turistov v letu 2016.

Zavod za turizem in kulturo Kranj pa želi 
pomagati tudi pri prodaji turističnih produk-
tov, ki se lahko prodajajo preko spleta in so 
namenjeni turistom, ki nameravajo obiskati 
Kranj, Gorenjsko in Slovenijo. V ta namen 
smo pripravili spletno aplikacijo, preko katere 
na spletni strani www.vistitkranj.com promo-
viramo in prodajamo turistične produkte, kot 
je npr. voden ogled Kranja s škratom Kranč-
kom, rezervacija škrata Krančka za rojstno-
dnevno zabavo, nakup paketa s prenočitvami 
in gostinskimi storitvami v Kranju, udeležba 
na vodenem kolesarskem izletu po okolici 
Kranja itd. Ob tem bi povabil vse ustvarjalce 
turističnih produktov Kranja, da nam jih po-
nudijo v prodajo na skupni spletni strani.«

Foto: Grega Žorž
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KULTURNI TEDEN V KRANJU
V počastitev Franceta Prešerna Kranj letos prvič že teden pred praznikom vabi na raznolike kulturne dogodke. Med 2. in 
7. februarjem obiščite odlične predstave Prešernovega gledališča, številne pevske prireditve s pevskimi zbori in recitali, 
Prešernove proslave, koncerte in otroški program ter se udeležite odprtij razstav v Prešernovi hiši, Mestni hiši in na Mer-
gentalerjevi pred Layerjevo hišo. 

KRANJSKE MUZE
Kulturni praznik vsako leto spremlja prestižna prireditev Shod muz na kranjskem Parnasi: srečanje s Prešernovimi nagra-
jenci v Prešernovem gledališču. Letos spoznavamo lavreata slikarko Metko Krašovec in prevajalca in pisatelja Aleša Ber-
gerja ter prejemnike nagrade Prešernovega sklada: skladatelj Mitja Vrhovnik Smrekar, skladateljica Nina Šenk, pisateljica 
Mojca Kumerdej, glasbenik Boštjan Gombač, Lena Krušec, Tomaž Krušec in Vid Kurinčič iz biroja Ark Arhitektura Krušec 
in ilustrator in slikar Tomaž Lavrič.

PREŠERNOV SMENJ
Prešernov smenj, ki oživi spomin na 19. stoletje in našega največjega pesnika, je ena najbolj prepoznanih slovenskih 
prireditev ob kulturnem prazniku. Na ulicah Kranja 8. februarja poteka sejem domače in umetnostne obrti, utrip trgov 
zaznamujejo pevski zbori in recitacije Prešernovih pesmi. Mestni tlak bo s tradicionalnimi plesi obarvalo in zavrtelo več 
kot deset folklornih skupin. Na krilih melodij, izvabljenih iz zanimivih lesenih inštrumentov, vas bodo na hudomušno in 
nostalgično pot po preteklosti popeljali lajnarji. Sprehodite se po romantičnem stoletju ali pa se po ulicah popeljite s koči-
jo! Preteklosti se bo na praznično sredo približala tudi kulinarika na Kranski kuhni.

PUSTITE SE VODITI PO KRANJU 
Pred Kranjsko hišo se 8. februarja vsako polno uro (med 13. in 16. uro) lahko pridružite vodenemu ogledu Kranj v vašem 
srcu, ki bo zagotovil, da se vam Kranj resnično usidra v srce. Na vodenem ogledu spremljate Prešernovo pot, odkrivate 
skrivnosti meščanskih hiš in pomembne zgodovinske znamenitosti. Na vsake pol ure (med 13.30 in 16.30) pa začenjamo 
s Podzemno potjo, vabimo vas v kranjsko podzemlje, Rove pod starim Kranjem, ki so pravi spektakel za najmlajše in lju-
bitelje zgodovine.

PREŠERNI KARNEVAL
Ob 14. uri nas bodo v soboto, 25. februarja, razveselile pustne maske na pustni povorki, ki bo potekala v strem Kranju od 
Mestne knjižnice do Prešernovega gledališča. Del povorke bo tudi Krančkov karneval, kjer se bodo najmlajši, vrtci, kultur-
na in športna društva ter krajevne skupnosti v Kranju predstavili kot skupine prijaznih škratov. V dopoldanskem času nas 
čaka rajanje na Glavnem trgu, prav tam pa v času povorke maske čaka glasba in animacija. Že v četrtek se lahko veselite 
sladkih krofov in začetka karnevalskega vzdušja. 

KONCERTNI NAPOVEDNIK
KluBar vabi na blues-rock zabavo s Prismojenimi profesorji bluesa (4. 2.), februarske sobote pa posvečajo še afro-ku-
banskim ritmom, salsi in latino jazzu s hrvaškimi Cubismo (11. 2.), popularnim Pop Design (18. 2.) in kranjski zasedbi 
Narisani (25. 2.). Trainstation SubArt začenja mesec z metalskim koncertom zasedb Kariot, Edge Of Sins in Moshead 
(4. 2.), žanrsko bodo ob železnici eksperimentirali s SsmKOSK, Stašem Vrenkom in skupino Noč (7. 2.), na večeru 
svežih domačih zasedb bodo godli Philom in Good Vibration (18. 2.), vse, ki jih zanima ustvarjalec Ali En, pa vabijo na 
njegov večer Recycleman is back! (24. 2.) Layerjeva hiša na koncertnem meniju nudi energično zasedbo Čompe z igral-
cem Janezom Škofom na čelu (7. 2.) in čadrški etno duo Bakalina z gosti (24. 2.).

ZIMSKI UTRIP 2017 

NEKEGA POPOLDNEVA V KRANJU
Vzemite si popoldne zase! Med 8.30 
in 14.30 se oglasite v Pitopeki na 
Koroški cesti 14, kjer vas pričaku-
je gospa Gordana. Številne sveže in 
raznovrstne pite so po okusu vseh, 
sladkosnedcev, mesojedcev, vegetari-
jancev, veganov in alergikov. Doma-
če testo za pite namreč nima jajc in 
mlečnih proizvodov, kar je še eden od 
razlogov, da se vsak dan povečuje vr-
sta zadovoljnih strank. Sprehodite se do starega mesta, 

zavijte na Tavčarjevo ulico in se pri 
številki 10 ustavite. Tam vas čaka 
prodajna galerija lesenih izdelkov. 
Vsak od njih pripoveduje svojo 
zgodbo iz narave ali slovenske etno-
logije, Lesna Vesna pa vam svetuje 
tudi glede notranje opreme in arhi-
tekture. Februarja Vesna za praznik 
zaljubljenih ponuja 10-odstotni po-
pust na desko Moje srčece, v katero 
tudi vreže vaša imena.

V prostorih Stare pošte na Koroški 
cesti 2 vas pričakuje Foto Bobnar, 
kjer si povečajte in izdelajte foto-
grafije vaših najbližjih. Fotografije 
lahko tudi uokvirite, lepo darilo pa 
je tudi fotografski album skupnih 
trenutkov. Foto Bobnar pa vam ne 
pomaga zgolj pri spominih, ki ste 
jih zajeli z mobilnim telefonom ali 
digitalno kamero – prav februarja 
vam ponuja 30-odstotni popust pri 
razvijanju analognih filmov.

Na drugi strani Globusa, na Koro-
ški ulici 4, je svojo vegetarijansko in 
vegansko ponudbo umestila gostil-
nica Juicebox. Pogrejte se ob diše-
čih juhah, posladkajte ob presnih 
sladicah, najbolj pa Juicebox slovi 
po zdravih, okusnih in sveže pripra-
vljenih smoothijih in sokovih. Za 
zadostno dnevno dozo vitaminov 
boste poskrbeli z njihovimi kosili, 
ki so pripravljena, kot pravijo, z lju-
beznijo.

Lahko kosilo je ravno pravšnje za 
umirjeno rekreacijo, ki sledi. Na 
Slovenskem trgu 5 vas vabi Prana 
joga center. Spoznajte se z metodo 
joge, imenovano Iyngar, ki poudar-
ja pravilno poravnavo telesa v jogij-
skih položajih in s tem blagodejno 
deluje na vaše telo. Umirite se, 
sprostite in zazrite navznoter ali pa 
zgolj poskusite prisluhniti vašemu 
telesu. V februarju v Prana joga cen-
tru začenjajo z novim semestrom!
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KAM V MESECU FEBRUARJU?
 ČETRTEK, 2. FEBRUAR
18.00 Petje ljudskih pesmi
 Medgeneracijski center

18.00 Odprtje razstave Prešernova   
 gerlica
 Prešernova hiša

19.30 Swing – plesni večer
 KluBar

 PETEK, 3. FEBRUAR
18.00 Literarni večer s Petrom    
 Rezmanom
 Layerjeva hiša

18.00 Odprtje razstave Bitja v novejšem  
 slovenskem kiparstvu
 Mestna hiša

 SOBOTA, 4. FEBRUAR
10.00 Jimijeve zgodbe
 Layerjeva hiša

Kranjčan Marko Matjašič - Jimi je mojster kita-
re in bluesovsko-rockovskega žanra, sicer član 
skupine Easywalkers in Leteči potepuhi. Janu-
arja 2017 je pri založbi Klopotec izdal samo-
stojen album Zgodbe. Na Prešernov dan bomo 
predstavili njegovo novo ploščo, predstavitev 
pa bo sledila odprtju razstave Jimijevih zgodb, 
ki bodo rezultat delavnice abstraktnega slika-
nja ob glasbi nove plošče. Sobotna delavnica je 
brezplačna, zanjo ne potrebujete predhodnega 
znanja. Za material bodo poskrbeli v Layerjevi 
hiši. Prijave na info@layer.si

11.00 Brezplačno vodenje »Kranj v   
 vašem srcu«
 Kranjska hiša

11.00 Ksaver Šinkar: Future Cities
 Layerjeva hiša

21.00 Metal koncert: Kariot, Edge Of   
 Sins, Moshead
 Trainstation SubArt

21.30 Prismojeni profesorji bluesa
 KluBar

 NEDELJA, 5. FEBRUAR
19.30 Potopisno predavanje - Azori
 KluBar

 PONEDELJEK, 6. FEBRUAR
17.00 Literarni večer
 Medgeneracijski center

 TOREK, 7. FEBRUAR
17.30 »Trenutek tišine » sodelujejo
 člani krožka Gimnazije Kranj
 in Akademski pevski zbor France   
 Prešeren
 Prešernov gaj

Kranjski zbori že vrsto let ohranjajo lepo tra-
dicijo in se na predvečer kulturnega praznika 
poklonijo našemu največjemu pesniku. Skupno 
popotovanje, ki se začne v Prešernovem gaju, 
nadaljuje pred Prešernovo hišo in konča pred 
Prešernovim gledališčem.

18.00 »Podoknica« Moški pevski   
 zbor Peter Lipar in recitatorji
 Pred Prešernovo hišo

18.30 Moški pevski zbor Dr. Janez   
 Bleiweis z recitatorji
 Pred Prešernovim spomenikom   
 poleg gledališča

Organizatorji si pridružujejo pravico 
do spremembe programa. 

Organizatorje prosimo, da informacije
o marčevskih dogodkih oddate do 10.

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

turizem in kulturo Kranj.

19.00 Žanrsko ekperimentiranje:   
 SsmKOSK, Staš Vrenko, Noč
 Trainstation SubArt

19.00 Proslava ob kulturnem dnevu:   
 Dvojina
 Kulturni dom Predoslje

19.00 Prešernov večer v Stražišču
 Šmartinski dom Stražišče

20.00 Koncert: Čompe
 Layerjeva hiša (stolp Škrlovec)

Čompe so šestčlanska etno in jazz skupina iz 
Ljubljane, ki je nastala leta 1994. Čompe so 
narečni izraz za krompir v Trenti in Ziljski do-
lini. Beseda čompe se danes že enači z glasbo 
in glasbeno skupino s tem imenom. Tako poved 
»grem na čompe« ne pomeni »grem jest krom-
pir«, temveč »grem poslušat glasbeno skupino 
Čompe«. Člani skupine so Janez Škof (diato-
nična harmonika, vokal), Neža Zinaić (violina), 
Breda Krumpak (altsaksofon), Žiga Saksida (al-
tovski in baritonski saksofon), Silvo Zupančič 
(kitara) in Marjan Stanič (bobni, tolkala).

21.30 Prešernovanje s skupino Joške v'n 
 KluBar

 SREDA, 8. FEBRUAR
11.00 – 18.00 Prešernov smenj

Slovenski kulturni praznik vas pričakuje na uli-
cah in trgih Kranja ter hramih kulture v starem 
mestnem jedru. Sejem domače in umetnostne 
obrti, pevski zbori in recitacije Prešernovih 
pesmi, tradicionalni plesi, festival lajnarjev, vo-
deni ogledi po mestu, Kranska kuhna, vožnja 
s kočijo, moda 19. stoletja, koncerti, razstave, 
predstave, delavnice, vse to in še veliko več bo 
oblikovalo vrvež že petnajste edicije prireditve, 
ki v Kranj privabi tudi do 20 000 obiskovalcev! 
Z nami bo v živo skozi cel dan Radio Kranj. Bo-
dite tudi vi del posebnega vzdušja, v katerem 
utripa naše mesto na Prešernov dan.

 ČETRTEK, 9. FEBRUAR
21.00 Četrtkanje: Cottage party, DJ   
 A-Lone
 KluBar

 PETEK, 10. FEBRUAR
22.00 Temačnica no.3
 Trainstation SubArt

21.00 Jazz koncert, Mitnica

 SOBOTA, 11. FEBRUAR
8.00 Bolšji sejem
 Glavni trg 

14.00 Kegljanje (1.A moški)
 Triglav : Konjice
 Kegljišče Triglav

17.30 Kegljanje (1.B moški)
 Triglav 2 : Korotan
 Kegljišče Triglav

21.30 Koncert: Cubismo
 KluBar

Cubismo je hrvaška skupina, katere glasbena 
zasedba je pravzaprav mednarodna saj člani 
prihajajo iz Hrvaške, Slovenije, Kube in Ekva-
dorja. Igrajo energično plesno glasbo, ki temelji 
na afro-kubanskih ritmih, vendar v izrazito la-
stnem in prepoznavnem slogu. Ob zvokih salse 
in latino jazza se v glasbi Cubisma čutijo vplivi 
hip-hopa, funka, jazza in rocka. Svoje poslušal-
ce Cubismo redno spravlja na noge in začara z 
zvrhano mero pozitivne energije, ki dobesedno 
kar seva z glasbenega odra.

 NEDELJA, 12. FEBRUAR
19.30 Potopisno predavanje -    
 Indonezija, Malezija in Singapur
 KluBar

 PONEDELJEK, 13. FEBRUAR
17.00 Ogled Prešernovega gledališča
 Zbor pred Medgeneracijski center
            
 TOREK, 14. FEBRUAR
19.00 Smeh v dvoje
 Layerjeva hiša (stolp Škrlovec)

 SREDA, 15. FEBRUAR
18.00 Petje ljudskih pesmi
 Medgeneracijski center

20.00 Glasbena delavnica Pojemo z   
 Metko Štok
 Gostišče Arvaj

Glasbena delavnica, s katero nas Metka  Štok  
popelje skozi razli č na glasbena obdobja.  Na de-
lavnici se udeleženci z njo skupaj učijo petja in 
prepevanja pesmi.

 ČETRTEK, 16. FEBRUAR
18.00 Muzejski večer Gorenjska na   
 evropskem zemljevidu
 Ullrichova hiša

18.00 Berimo s srcem
 Medgeneracijski center

 PETEK, 17. FEBRUAR
19.00 Večeri na toplem: Kako umiriti   
 najstnika?
 Zakonsko in družinski center   
 Toplina

21.30 KŠK žur
 KluBar

22.00 Raggastation
 Trainstation SubArt

 SOBOTA, 18. FEBRUAR
21.00 Freešn’: Philom, Good Vibration
 Trainstation SubArt

21.30 Pop Design
 KluBar

 NEDELJA, 19. FEBRUAR
19.30 Potopisno predavanje - Havaji
 KluBar

 TOREK, 21. FEBRUAR
18.00 Ribi, rak, škorpjon
 Layerjeva hiša (stolp Škrlovec)
Glasbeno-literarni večer, ki je spominska oble-
tnica rojstva kranjskega kantavtorja Jožeta 
Žvoklja - Jodla. 

 SREDA, 22. FEBRUAR
19.00 Večeri na toplem:  Težave z   
 alkoholom - razvada ali bolezen?
 Zakonsko in družinski center   
 Toplina

 ČETRTEK, 23. FEBRUAR
18.00 Muzejski večer Kako snemati   
 nesnovno dediščino?
 Ullrichova hiša

21.00 Četrtkanje: Beach party, DJ Tomy  
 D’King
 KluBar

 PETEK, 24. FEBRUAR
20.00 Koncert: Bakalina z gosti,   
 predstavitev nove plošče
 Španovija
 Layerjeva hiša

21.00 Recycleman is back! (AliEn   
 greatest hits, v živo z bendom)
 Trainstation SubArt

Ker je Trainstation SubArt konec novembra 
pokal po šivih, se februarja obeta ponovitev 
koncerta priljubljenega raperja AliEna z živo 
zasedbo. Ne zamudite energičnega pionirja do-
mačega hip hopa, ki je s prvencem Leva Scena 
postavil skoraj nedosegljive kriterije za vse pri-
hodnje rimoklepače. Po številnih reinkarnacijah 
je spet tu, Recycleman is back!

 SOBOTA, 25. FEBRUAR
11.00 Prešerni karneval za otroke
 Glavni trg

14.00 Prešerni karneval - pustna   
 povorka, staro mestno jedro

21.30 Narisani akustično - Pustovanje
 KluBar

21.00 PLC fest
 Trainstation SubArt

 NEDELJA, 26. FEBRUAR
16.00 Veliko otroško pustovanje
 Dom Krajanov Primskovo

19.30 Potopisno predavanje - Camino de  
 Santiago
 KluBar

 TOREK, 28. FEBRUAR
21.30 GFP in GIMKR pustovanje! 17+
 KluBar

STALNI 
DOGODKI
PODZEMNA POT
Redno vodenje po rovih pod starim Kranjem
Vsak torek in petek ob 17.00 uri
Vsako soboto in nedeljo ob 10.00 uri

EKOLOŠKA TRŽNICA NA GLAVNEM TRGU
vsak četrtek ob 16.00 uri 
 
ROČNA DELA
vsak torek ob 15.00 uri (DU Kranj)



Prešernov smenj, ki oživi spomin na 19. 
stoletje in našega največjega pesnika, 
je ena najbolj prepoznanih slovenskih 
prireditev ob kulturnem prazniku. Na 
ulicah Kranja 8. februarja poteka sejem 
domače in umetnostne obrti, utrip tr-
gov zaznamujejo pevski zbori in recita-
cije Prešernovih pesmi. Mestni tlak bo 
s tradicionalnimi plesi obarvalo in za-
vrtelo več kot deset folklornih skupin. 
Na krilih melodij, izvabljenih iz zani-
mivih lesenih inštrumentov, vas bodo 
na hudomušno in nostalgično pot po 
preteklosti popeljali lajnarji. Sprehodi-
te se po romantičnem stoletju ali pa se 
po ulicah popeljite s kočijo! Preteklosti 
se bo na praznično sredo približala tudi 
kulinarika na Kranski kuhni.

Kranjski kulturni hrami – Galerija Prešerno-
vih nagrajencev, Prešernovo gledališče, Mestna 
knjižnica Kranj, Gorenjski muzej z Mestno in 
Prešernovo hišo, Layerjeva hiša s Stolpom Škr-
lovec, Mala galerija, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine in Otroški stolp Pungert – bodo na-
stežaj odprli svoja vrata in vas potegnili v vrti-
nec kulturno obarvanih dogodkov.

Pred Kranjsko hišo se vsako polno uro (med 13. 
in 16. uro) lahko pridružite vodenemu ogledu 
Kranj v vašem srcu, ki bo zagotovil, da se vam 
Kranj resnično usidra v srce. Na vodenem ogle-
du spremljate Prešernovo pot, odkrivate skriv-
nosti meščanskih hiš in pomembne zgodovin-
ske znamenitosti. Na vsake pol ure (med 13.30 
in 16.30) pa začenjamo s Podzemno potjo, vabi-
mo vas v kranjsko podzemlje, Rove pod starim 
Kranjem, ki so pravi spektakel za najmlajše in 
ljubitelje zgodovine.

Barvna verzija

Črnobela verzija

Primeri pokončnih kreativ

Časopisni oglas
Plakat

Čas za
romantiko
19. stoletja

8
 februar

Odprti kulturni hrami / Moda in kulinarika 19. stoletja / Prešernovi recitali

Festival lajnarjev / Kranjski Parnas in Prešenovi nagrajenci / Sejem obrti

T E D E N  K U LT U R E  /  1 . — 8 .  F E B R U A R

www.visitkranj.com

Župan Boštjan Trilar

»Dr. France Prešeren bi bil ponosen na nas. Na slovenski kulturni praznik Kranj 
zaživi v ponudbi živahnega sejemskega mesta. Letos bo prvič progam kulturnih 
dogodkov zajel kar cel teden med 2. in 7. februarjem. Vrhunec dogajanja bo na 
praznični 8. februar s Prešernovim smenjem, ki je največji, najbolj raznolik in 
zanimiv kulturni poklon domačinom in obiskovalcem iz vse Slovenije. Da, Kranj 
se razvija, daje veljavo potencialu svojih ljudi, kulturi bivanja in ustvarjanja. 
Kranj je in še raste v mesto priložnosti. Vabljeni na praznik kulture.«

Kulturni praznik vsako leto spremlja prestižna 
prireditev Shod muz na kranjskem Parnasi: 
srečanje s Prešernovimi nagrajenci v Prešerno-
vem gledališču. Letos spoznavamo lavreata sli-
karko Metko Krašovec in prevajalca in pisatelja 
Aleša Bergerja ter prejemnike nagrade Prešerno-
vega sklada: skladatelj Mitja Vrhovnik Smrekar, 
skladateljica Nina Šenk, pisateljica Mojca Ku-

merdej, glasbenik Boštjan Gombač, Lena Kru-
šec, Tomaž Krušec in Vid Kurinčič iz biroja Ark 
Arhitektura Krušec in ilustrator in slikar Tomaž 
Lavrič. Prireditev se v gledališču začenja ob 18. 
uri, uro prej pa Galerija Prešernovih nagrajen-
cev vabi na odprtje fotografske razstave Toneta 
Stojka Portreti Prešernovih nagrajencev 2017.
 

ČASTNI POKROVITELJ
PREDSEDNIK REPUBLIKE
BORUT PAHOR

Novize na svitlobo dane ob kulturnem prazniku, leta gospodovega 2017                                         V Kranju, dne 27. prosinca 2017
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SREDA, 8. FEBRUAR

PRED PREŠERNOVIM 
GLEDALIŠČEM KRANJ

—  OB 11. URI  —
SLAVNOSTNO ODPRTJE PRIREDITVE

Nagovor župana MOK, g. Boštjana Trilarja, in 
nagovor direktorja Zavoda za turizem in kultu-
ro Kranj, mag. Tomaža Štefeta.

Odprtju bodo sledili nastopi pevskih zborov 
in recitacije v sodelovanju z: APZ France Pre-
šeren, Bodeče Neže, De Profundis, Gimnazija 
Franceta Prešerna, Gimnazija Kranj, Kranjski 
furmani, Kulturni klub Liberus Cerklje, Ljud-
ske pevke iz Trboj, Mešani pevski zbor Dobrava 
Naklo, Moški pevski zbor Peter Lipar, Obrtni-
ški pevski zbor Kranj, Pevska skupina Sonček, 
Sikstet Kostanarji.

—  OD 10. DO 18. URE  — 
KRANSKA KUHNA

 

GLAVNI TRG

  —  OD 11. URE DALJE  — 
NASTOPI FOLKLORNIH SKUPIN,

ki prihajajo iz različnih krajev Slovenije: OFS 
Avrikelj, FS Razor Tolmin, FS narodnih noš 
Vodice, FS Cof, KD Folklora Cerklje, AFS Ozara 
Kranj, FS Iskraemeco Kranj, FS Sava Kranj, FS 
Preddvor, KD Lonca in Folklorna skupina Kal 
nad Kanalom, FS Šenčur.
 

  — OB 16. URI  —
KONCERT SLOVENSKI OKTET

 GALERIJA PREŠERNOVIH 
NAGRAJENCEV ZA LIKOVNO 

UMETNOST KRANJ
—  OB 17. URI  —

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 
TONETA STOJKA

Portreti Prešernovih nagrajencev 2017

PREŠERNOVO
GLEDALIŠČE KRANJ

—  OB 18. URI  —
SHOD MUZ NA KRANJSKEM PARNASI:

Srečanje s Prešernovimi nagrajenci v Prešerno-
vem gledališču.

PRED MESTNO
KNJIŽNICO KRANJ

—  OD 11. DO 15. URE  —
VOŽNJA S KOČIJO

Krožna vožnja s kočijo od Mestne knjižnice 
Kranj do Prešernovega gaja. Vstopnice so na 
voljo na informacijski stojnici pred Mestno 
knjižnico Kranj.

Ob 15-letnici Prešernovega smenja lahko 
tudi vi postanete del mode 19. stoletja z 
nakupom cilindra iz kartona na stojnici pred 
Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2.

—  OD 10. DO 18. URE  —
RADIO KRANJ V ŽIVO

 

PRED PREŠERNOVIM 
SPOMINSKIM MUZEJEM
—  OB 11.30, 12.30, 13.30 IN 14.30  —

OZNANILO MESTNEGA GLASNIKA V 
SPREMSTVU KRANJSKE GARDE

 

STARO MESTNO JEDRO
—  OD 10. DO 18. URE  —

SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI

—  OD 11. DO 18. URE  —
FESTIVAL LAJNARJEV

 

NAKUP
CILINDRA
IZ KARTONA
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MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
  —  OD 10. DO 16. URE  —
KVIZ BUTALCE JAGAT
—  OD 10. DO 16. URE  —
TISKARNA BLAZNIK
—  OD 10. DO 16. URE  —

PREŠERNA OTROŠKA USTVARJALNICA
—  OD 10. DO 16. URE  —
MENJALNICA KNJIG

—  OB 11. URI  —
KONCERT PREŠERNO PO PREŠERNU 

BOŠTJAN SOKLIČ, ANDREJ KOKOT
—  OB 15. URI  —

IMPROVIZIRANA PREDSTAVA PREŠERNI 
IZRAZI: SAŠO STARE, RAHELA KLOPČIČ 

IN ROK BOHINC
  

KRANJSKA HIŠA
—  OB 13., 14., 15., 16. URI  —
VODEN OGLED KRANJA
po poti Kranj v vašem srcu
(zbor pred Kranjsko hišo)

—  OB 13.30, 14.30, 15.30, 16.30  —
VODEN OGLED ROVOV POD STARIM 

KRANJEM
po Podzemni poti (zbor pred Kranjsko hišo)

GORENJSKI MUZEJ
—  OD 10. DO 16. URE  —

DELAVNICA IZDELOVANJA MASKE 
PREŠERNA IN JULIJE.

Poskusite se vživeti v Prešernov čas! Najmlajši 
obiskovalci bodo v tehniki akvarela pobarva-
li Julijino obleko in klobuček ali pa Prešernov 
plašč in cilinder. 

—  OB 10. URI  —
JAVNO VODSTVO PO STALNI RAZSTAVI 

PRELEPA GORENJSKA (mag. Barbara 
Kalan) v gradu Khislstein

—  OB 11. URI  —
JAVNO VODSTVO PO STALNI RAZSTAVI 

ŽELEZNA NIT 
(ddr. Verena Vidrih Perko) v Mestni hiši 

—  OB 11. URI  —
LITERARNO PREDAVANJE DR. MIRANA 

HLADNIKA
o novih Prešernovih rokopisih, ki so bili 
najdeni v Združenih državah Amerike,

v Ullrichovi hiši

—  OB 12. URI  —
KRAJŠI KONCERT CITRARSKE 

SKUPINE NOTICE
v Mestni hiši

—  OB 12. URI  —
JAVNO VODSTVO PO OBČASNI 

RAZSTAVI GORENJSKA 1991—2016
(mag. Monika Rogelj) v gradu Khislstein

—  OB 12.30 URI  —
JAVNO VODSTVO ODKRIVANJE 

BABIČINE SKRINJE
po stalni razstavi Ljudska umetnost na 

Gorenjskem (mag. Tatjana Dolžan Eržen) v 
Mestni hiši

—  OB 13. URI  —
KRAJŠI KONCERT CITRARSKE 

SKUPINE NOTICE
v Mestni hiši

—  OB 13. URI  —
JAVNO VODSTVO PO OBČASNI 

RAZSTAVI V BLESKU KOVINSKE OPRAVE 
(dr. Veronika Pflaum) v gradu Khislstein

—  OB 14. URI  —
JAVNO VODSTVO PO STALNI RAZSTAVI 

LOJZE DOLINAR
in občasni razstavi Bitja v novejšem 

slovenskem kiparstvu (ddr. Damir Globočnik) 
v Mestni hiši

—  OB 15. URI  —
JAVNO VODSTVO PO STALNI RAZSTAVI 

PRELEPA GORENJSKA
(dr. Jože Dežman) v gradu Khislstein

—  OB 15. URI  —
JAVNO VODSTVO PO OBČASNI 

RAZSTAVI PREŠERNOVE GERLICE
(Gašper Peternel) v Prešernovi hiši

—  OB 16. URI  —
JAVNO VODSTVO PO STALNI RAZSTAVI 

DR. FRANCE PREŠEREN - 
ŽIVLJENJE IN DELO

(Gašper Peternel) v Prešernovi hiši

LAYERJEVA HIŠA
PREŠERNOV DAN PRI LAYERJU

—  OB 10. URI  —
LAYERJEVA KULTURA

voden ogled po Layerjevi hiši in okolici 
—  OD 10. DO 15. URE  —

PREŠEREN PRI LAYERJU
s Frelihom nad Cankarja - podobe iz sanj, 

kolaži v živo

—  OB 11. URI  —
ČAJANKA Z DAVIDOM ALMAJERJEM

—  OB 12. URI  —
JIMIJEVE ZGODBE

odprtje razstave v galeriji Stolpa Škrlovec

—  OB 12. URI  —
MARKO MATJAŠIČ - JIMI: ZGODBE

predstavitev plošče v dvorani Stolpa Škrlovec

—  OB 14. URI  —
LAYERJEVA KULTURA

voden ogled po Layerjevi hiši in okolici 

—  OB 15. URI  —
PODOBE IZ SANJ

odprtje razstave v galeriji Layerjeve hiše

 

MALA GALERIJA
—  OB 11. URI  —

APEL PODOBO NA OGLED POSTAVI
Odprtje razstave članov LDK

 

ZAVOD ZA VARSTVO 
KULTURNE DEDIŠČINE

—  OB 18. URI  —
ODPRTJE RAZSTAVE ČLANOV 
LIKOVNEGA DRUŠTVA KRANJ

 

OTROŠKI STOLP PUNGERT
—  OB 11., 12, 13. URI  —

USTVARJALNE DELAVNICE ZA 
PREŠERNOV DAN

Prešerna Prešernova delavnica

—  OB 11.30, 12.30, 13.30  —
KAMIŠIBAJ PRAVLJICE
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ČETRTEK, 2. FEBRUAR
Ob 18. uri:  Odprtje razstave Prešernova  
  gerlica v Prešernovi hiši
 

PETEK, 3. FEBRUAR
Ob 18. uri:  Odprtje razstave Bitja v   
  novejšem slovenskem
  kiparstvu v Mestni hiši

Ob 18. uri:  Literarni večer s Petrom   
  Rezmanom v Layerjevi hiši

Ob 18. uri  Akademija ob slovenskem  
  kulturnem prazniku »Sledi  
  poeta« na Fakulteti za   
  organizacijske vede UM

Ob 19. uri:  Predstava Dol Spira   
  Scimoneja v Prešernovem   
  gledališču Kranj 

Ob 20. uri:  Predstava Helverjeva noč   
  Ingmarja Villqista
  v Stolpu Škrlovec
 

SOBOTA, 4. FEBRUAR
Ob 8. uri:  Semenj domače    
  in umetnostne  obrti ter   
  predstavitev obrti na Glavnem  
  trgu

TEDEN KULTURE V KRANJU
Kranj vabi na raznolike kulturne dogodke že v tednu pred praznikom. Med 2. in 7. februarjem obiščite odlične pred-
stave Prešernovega gledališča, številnih pevskih prireditev, Prešernovim proslav, koncertov in otroškega programa 
ter se udeležite odprtij razstav v Prešernovi hiši, Mestni hiši in na Mergentalerjevi pred Layerjevo hišo.

Ob 10. uri:  Festival lajnarjev z meščansko  
  gospodo v starem mestnem  
  jedru Kranja

Ob 10. uri:  Otroška delavnica Bidermajer  
  šopek na Gradu Khislstein

Ob 10. uri:  Otroška predstava Bremenski  
  godci, prirejena po motivih  
  bratov Grimm v Prešernovem  
  gledališču

Od 10. do Jimijeve zgodbe – delavnica
16. ure:  abstraktnega slikanja ob   
  glasbi v Layerjevi hiši

Ob 11. uri:  Odprtje razstave Ksaverja  
  Šinkovca: Zapuščina sveta na  
  Mergentalerjevi ulični galeriji  
  pred Layerjevo hišo

Ob 19.30:  Predstava Dol Spira   
  Scimoneja v Prešernovem   
  gledališču Kranj 

Ob 20. uri:  Predstava Helverjeva noč   
  Ingmarja Villqista v Stolpu  
  Škrlovec
 

NEDELJA, 5. FEBRUAR
Ob 16. uri:  Izbirno tekmovanje   
  svetovnega prvenstva v plesu  
  v Prešernovem gledališču

PONEDELJEK, 6. FEBRUAR
Ob 16. uri:  Prešerna Prešernova   
  delavnica v Otroškem stolpu  
  Pungert

Ob 17. uri  Odprtje razstave Obrti v   
  Kranju v času Prešernovega  
  bivanja v mestu

  V Kranjski hiši
 

TOREK, 7. FEBRUAR
Ob 16. uri:  Prešerna Prešernova   
  delavnica v Otroškem stolpu  
  Pungert

Ob 17.30:  Trenutek tišine v Prešernovem  
  gaju

Ob 18. uri:  Podoknica pred Prešernovo  
  hišo

Ob 18. 30:  Pevski zbor z recitatorji pred  
  Prešernovim spomenikom

Ob 19. uri  Proslava ob kulturnem   
  prazniku v Kulturnem domu  
  Predoslje

Ob 19. uri:  Prešernov večer v    
  Šmartinskem domu v Stražišču

Ob 20. uri:  Koncert skupine Čompe v  
  Layerjevi hiši

INFORMACIJE
V času prireditve, 8. februarja, bodo od 
9:00 do 18:00 mestne ulice in trgi v starem 
Kranju popolnoma zaprti za ves promet. 
Organizator naproša obiskovalce, 
da upoštevajo navodila rediteljev in 
parkirajo svoja vozila na številnih javnih 
parkiriščih v okolici starega Kranja ali pa 
v kolikor je le mogoče se na prireditev 
odpravijo peš ali z javnimi prevoznimi 
sredstvi.

Obiskovalci se z vstopom na prireditveni 
prostor strinjajo, da bodo za promocijske 
potrebe dogodka video snemani ali 
fotografirani; avdio-vizualni materiali 
pa bodo brez avtorizacije in nadomestil 
uporabljeni za javne objave.

Organizator si pridržuje pravico do 
spremembe programa in odpovedi v 
primeru slabega vremena.

LEGENDA:
i  Kranjska hiša - Turistično   
 informacijski center
1.  pred Prešernovim gledališčem
2.  Glavni trg
3.  grad Khislstein
4.  Gorenjski muzej 
5.  Pungert
6.  Galerija Prešernovih nagrajencev
7.  Mestna hiša
8.  Layerjeva hiša
9.  Stolp Škrlovec 
10. Prešernova hiša
11. Mestna knjižnica
12. Prešernov gaj 
13. Mala galerija
14. Rovi pod starim Kranjem
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Organizator:
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ KRANJ,
Glavni trg 2, 4000 Kranj,
tel.:04/23 80 450, e-pošta: info@visitkranj.si

Soorganizatorji:

Pokorovitelji:

Prireditev omogoča:
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RAZSTAVEODPRTJE RAZSTAV

ZA OTROKE

ZDRUŽENJE
ZGODOVINSKIH MEST 
SLOVENIJE

 VSAK ČETRTEK
16.00  Četrtkova mini glasbena srečanja   
 Spoznavajmo svet glasbil
 Otroški stolp Pungert

 VSAK PETEK
16.00 Petkova mala domišljijska urica   
 Na obisku …, Otroški stolp Pungert

 VSAKO SOBOTO
10.00 Stolpova sobotna Zimska   
 ustvarjalnica
 Otroški stolp Pungert

ČAROBNA DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
Mesec je naokoli in zopet sem tukaj. Prihaja prešerni februar, ko se mesto pre-
levi v čas, ko je tu živel France Prešeren, naš največji pesnik. Kranjčani smo 
ponosni, da je tako pomembna osebnost živela ravno v našem mestu. Zato 
lahko opaziš, da je veliko kotičkov v mestu poimenovanih po njem. Prešernova 
ulica, Galerija Prešernovih nagrajencev, Prešernov kip, Osnovna šola Franceta 
Prešerna in še kaj bi se našlo. Vsako leto ob njegovem prazniku se čas v Kranju 
zavrti nazaj v 19. stoletje. Po ulicah se sprehajajo meščanske gospodične, ki v 
spremstvu bogatih gospodov na stojnicah okušajo dobrote in srkajo vino. Obi-
šči nas v mestu, kjer boš na sprehodu zagotovo srečal tudi Franceta Prešerna 
oziroma dr. Figa, medtem ko se sprehaja s svojo Primičevo Julijo pod roko. Za-
bave pa še ni konec! Prihaja najbolj navihan čas v letu – pust! Komaj že čakam 
debeli četrtek, ko se bom mastil s slastnimi krofi in flancati. Nato pa bom šel še 
na pustno povorko, polno pustnih šem pa bo tudi na otroški pustni soboti, 25. 
februarja. Upam, da srečam tudi tebe. Se vidimo, da skupaj s kurenti prežene-
mo nagajivo zimo in mraz. Pošiljam ti en škratovski objem!

 SREDA, 1. FEBRUAR
16.45 Igralne urice
 Waldorfski vrtec Jutranja zarja

 PETEK, 3. FEBRUAR
17.30 Mali in Veliki, Lutkovno gledališče  
 Tri
 OKC Krice Krace

 SOBOTA, 4. FEBRUAR
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico -   
 Bidermajerjev šopek
 Grad Khislstein

10.00 Likovne delavnice za otroke
 Medgeneracijski center

10.00 Bremenski godci, Gledališče   
 družine Pinklec
 Prešernovo gledališče Kranj

11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

17.00 Pravljična mešanica, Bojan   
 Pretnar
 Otroški stolp Pungert

 SREDA, 8. FEBRUAR
10.00 Otroška delavnica Maska   
 Prešerna in Julije
 Grad Khislstein

 PETEK, 10. FEBRUAR
17.30 Kar hočete, Kolektiv Narobov
 OKC Krice Krace

 SOBOTA, 11. FEBRUAR
10.00 Žogica Marogica, Lutkovno   
 gledališče Maribor
 Prešernovo gledališče Kranj

11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

17.00 Šepet iz knjige, Jadranka   
 Završnik
 Otroški stolp Pungert

 TOREK, 14. FEBRUAR
17.30 Igralne urice za otroke po načelih   
 waldorfske pedagogike
 Medgeneracijski center

 PETEK, 17. FEBRUAR
16.00 Taborniki na obisku 
 Škrlovec 2

 SOBOTA, 18. FEBRUAR
10.00 Sobotna delavnica z Muzejčico   
 Oblikovanje ovitka za glasbeno   
 ploščo
 Grad Khislstein

10.00 Zrcalce, Lutkovno gledališče Nebo
 Prešernovo gledališče Kranj

11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

17.00 Mož in jabolko, Natalija Herlec
 Otroški stolp Pungert

 TOREK, 21. FEBRUAR
16.00 Male sive celice na DC Škrlovec
 Škrlovec 2

 ČETRTEK, 23. FEBRUAR
18.00 Kamišibaj predavanje - delavnica
 OKC Krice Krace

 PETEK, 24. FEBRUAR
17.30 Kužek in muca, Lutke Uš
 OKC Krice Krace

 SOBOTA, 25. FEBRUAR
10.00 Pustne čaro-vragolije, Čarodej   
 Jani
 Prešernovo gledališče Kranj

10.00 Pust: poslikave obraza za otroke
 Layerjeva hiša

Maja Korade Šobar pripravlja delavnico poslika-
ve obraza. S profesionalnimi barvami za obraz 
bo otrokom (lahko tudi odraslim) naslikala na 
obraz najrazličnejše zanimive motive. Otroci se 
bodo za kratek čas prelevili v pravljične junake, 
živali in škrate. 

11.00 Eko pod zeleno smreko
 OKC Krice Krace

VSAK PONEDELJEK
16.00 Ponedeljkove ustvarjalne   
 čačkarije
 Otroški stolp Pungert

VSAK TOREK
16.00  Torkove ustvarjalne čačkarije
 Otroški stolp Pungert

VSAKO SREDO
 Sredine risarije in igrarije Malo po  
 svoje
 Otroški stolp Pungert

 GALERIJA KRANJSKE HIŠE 
Razstava kolažev Maruše Štibelj - razstava bo 
na ogled do januarja 2017 

 GRAD KHISLSTEIN
Stalna razstava Prelepa Gorenjska
Stalna razstava doniranih del Poldeta Oblaka
Razstava Gorenjska 1991 - 2016; v luči muzej-
skega gradiva (do 31.5.2017)
Razstava iz cikla Kdor ustvarja, slabo ne misli 
- KD Sava (do 28.2.2017)

 MESTNA HIŠA
Stalna arheološka razstava Železna nit 
Stalna etnološka razstava Ljudska umetnost 
na Gorenjskem 
Stalna razstava del Lojzeta Dolinarja

 PREŠERNOVA HIŠA
Stalna razstava Dr. France Prešern - življenje 
in delo  

 MUZEJ HAFNER
Stalna etnografska in motociklistična razstava

 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
Marko Lukan – razstava velikih formatov – še 
do 28.2.2017

STALNI OTROŠKI DOGODKI

7. 2. 2017
19.00 Koncert Novomeškega   
 simfoničnega orkestra
 ŠD Marof, Kettejev drevored 2,  
 8000 Novo mesto

8. 2. 2017
10.00 Dan odprtih vrat v Tržiškem
 Tržiški muzej, Pollakova kajža,  
 Galerija Paviljon, Germovka

 ČETRTEK, 2. FEBRUAR
18.00 Odprtje razstave Prešernove   
 gerlice
 Prešernova hiša

 PETEK, 3. FEBRUAR
18.00 Odprtje razstave Bitja v novejšem  
 slovenskem kiparstvu
 Mestna hiša

18.00 Odprtje kiparske razstave Bitja   
 v slovenskem kiparstvu, ki je 
 nastala v sodelovanju z    
 Gorenjskim muzejem in 
 Umetnostno galerijo Maribor.
 zbor pred Galerijo Prešernovih   
 nagrajencev, razstava v Mesni hiši

 SOBOTA, 4. FEBRUAR
11.00  Ksaver Šinkar: Zapuščina mest   
 Layerjeva hiša 

 PONEDELJEK, 6. FEBRUAR
18.00 Odprtje dokumentarne razstave   
 na temo obrti v Kranju v času 
 Prešernovega bivanja v mestu,   
 avtor razstave je Gorenjski muzej
 Kranjska hiša

 SREDA, 8. FEBRUAR
11.00 Apel podobo na ogled postavi –   
 razstava članov LDK v    
 počastitev kulturnega praznika
 Mala galerija LDK

17.00 Odprtje fotografske razstave   
 Toneta Stojka »Portreti 
 Prešernovih nagrajencev 2017«
 Galerija Prešernovih nagrajencev

18.00 Milena Kafol in Miha Perčič  
 – razstava dveh članov LDK 
 Zavod za varstvo kulturne dediščine

 NEDELJA, 12. FEBRUAR
10.00 Zbogom Stražišče in pozdravljeno  
 Krško 
 Šmartinski dom Stražišče

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

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

www.zgodovinska-mesta.si
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PREŠERNI KARNEVAL
V SOBOTO, 25. FEBRUARJA 2017, V STAREM KRANJU

OB 11. URI: OTROŠKO RAJANJE NA GLAVNEM TRGU
OB 14. URI: PUSTNA POVORKA OD MESTNE KNJIŽNICE DO 

PREŠERNOVEGA GLEDALIŠČA 
KRANČKOV KARNEVAL IN NAGRADE ZA NAJBOLJŠE MASKE

DJ IN ANIMATOR NA GLAVNEM TRGU

K sodelovanju v pustni povorki vabimo tudi vse pustne skupine,
ki se želijo predstaviti in se nam na  Prešernem karnevalu pridružijo.  Za bogat denarni sklad se 

bodo potegovale skupine, ki štejejo najmanj 5 članov in predstavljajo škrate. 
Prijave sprejemamo do srede, 22. februarja, na naslovu info@visitkranj.com in na telefonski številki 04-2380-450.
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VISIT KRANJ KOT SREDIŠČE 
TURISTIČNE PONUDBE ZA     
GORENJSKO

Želje sodobnega popotnika so, da vse 
rezervacije opravi naenkrat, Kranj pa 
postaja vstopna točka za spletno pro-
dajo turističnih paketov, produktov in 
nastanitev za celotno regijo. In danes 
lahko začnemo skupne ambicije zdru-
ževati. 

S februarjem namreč predstavljamo 
novo storitev, ki Visit Kranj postavlja 
ob bok največjim evropskim destina-
cijam in turističnim agencijam. Med 
slovenskimi organizacijami za trženje 
destinacij pa smo celo prvi, ki uvaja-
mo uporabo rezervacijskega sistema 
Trekksoft. 

Trekksoft je vodilni spletni rezervacijski 
sistem, ki nam ne omogoča zgolj proda-
je turističnih produktov na naši spletni 

strani, temveč deluje tudi kot posre-
dnik paketov agencijam in turističnim 
operaterjem. Kar pomeni, da bomo re-
zervacijski sistem sčasoma povezali s 
partnerji in tudi z največjimi svetovni-
mi in evropskimi prodajalci turističnih 
produktov, ki bodo prek Trekksofta tr-
žili naše produkte.

Z novo platformo spodbujamo in vabi-
mo turistične agencije, operaterje in vo-
dnike, da pripravijo privlačne turistične 
pakete z raznoliko ponudbo. Skupaj 
lahko ustvarimo močno mrežo, ki bo 
postala vstopna točka bodočih obisko-
valcev mesta. Ne zgolj na spletu, tem-
več tudi v realnosti. Naj se pot razisko-
valca Slovenije začne v Kranju!

UDOBNI PREVOZ DO DOMA
Ste se kdaj spraševali, kako iz letališča najbolj udobno domov?
V Kranj vas po novem iz kateregakoli kraja po Sloveniji in številnih letališč v okolici 
pripelje naš partner GoOpti. Družba GoOpti se že več let ukvarja s prevozi potni-
kov in omogoča privatne ali skupinske poti. Prevoz si lahko preprosto rezervirate 
na naši spletni strani www.visitkranj.com med prometnimi povezavami.

 ŠE DOBER MESEC ZIMSKIH              
 RADOSTI
Do sredine marca obratuje brezplačen avtobusni prevoz Smučalimbus, ki vas po-
pelje iz Kranja do spodnje žičnice smučišča Krvavec. Po testni vožnji med zimskimi 
počitnicami lanske sezone smo Zavod za turizem in kulturo Kranj, družba Alpe-
tour in smučišče Krvavec smučarjem spet omogočili brezplačni prevoz. To sezono 
avtobus smučarje pobira na več postajah Kranja od četrtka do nedelje, med poči-
tnicami pa vse dni v tednu. Dnevi obratovanja avtobusa so tudi dnevi, ko se odvija 
zabava na kranjskem Slovenskem trgu. Od 16.30 do 19. ure se lahko navdušenci 
nad zimskimi športi ob glasbi družijo na Après ski zabavi ob kranjskem drsališču, 
smučke, smučarske čevlje in deske pa spravijo na varno.

Ne pozabite! V času zimskih počitnic, od 27. februarja do 3. marca, 
Smučalimbus vozi vsak dan!

VOZNI RED
ODHOD   

PRIHOD  

7:20 8:30 Planina otok 15:35 16:55

7:25 8:35 Globus 
15:30 16:50

7:26 8:36 GL. AVTOBUSNA POSTAJA 15:29 16:49

7:30 8:40 Vodovodni stolp 15:25 16:45

7:32 8:42 Primskovo 15:23 16:43

7:33 8:43 Plinarna 15:22 16:42

  Šenčur
  Cerklje na Gorenjskem

PRIHOD  
ODHOD

7:55 9:05 ŽIČNICA KRVAVEC 15:00 16:20

Tako tuje kot domače obiskovalce Gorenjske razveseljujemo z 
novico, da bodo v prihodnjih nekaj mesecih prek spletne stani
www.visitkranj.com enostavno in na enem mestu lahko 
rezervirali nastanitev in različne aktivnosti v Kranju in okolici.

ZABAVA ZA SMUČARJE NA SLOVENSKEM TRGU
Od 16.30 do 19.00

Vesele urice smučarskih pijač!
Apres Ski vas pričakuje v času obratovanja Smučalimbusa

www.visitkranj.si

BREZPLAČEN AVTOBUSNI PREVOZ
www.VisitKranj.si

www.visitkranj.com

ob sobotah, nedeljah ter vsak dan zimskih počitnic ob 7.20 in 8.30 iz Kranja 
in ob 15.00 in 16.20 s Krvavca 

ob četrtkih in petkih ob 8.30 iz Kranja in ob 16.20 s Krvavca 

Vožnja s Smučamibusom je s smučarsko karto brezplačna. V nasprotnem 
primeru stane 2,70 EUR. 

Prodaja smučarskih kart: TIC in Glavna avtobusna postaja Kranj
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Ob sobotah imamo Kranjčani navado, 
da se dopoldne sprehodimo po mestu, 
opravimo nakupe na kranjski tržnici, se 
srečamo na Glavnem trgu in popijemo 
kavo v enem izmed kranjskih lokalov. 
Sobote so dan za mestno promenado. 
Potem pa je že čas za kosilo, a po oprav-
kih bi se bolj prileglo malo sproščenega 
gibanja v naravi, kot pa kuhanje kosila. 
Samo korak iz mesta in že ste prestopili 
iz mestne na zeleno promenado, na ko-
silo na Jošta.

Na Jošta se vije asfaltirana cesta vse do 
vrha. Vije se tudi vrsto stez in stezic, 
ene so namenjene kolesarjem, druge 
pohodnikom. Večina njih pa je dobro 
označenih z markacijami in smerokazi. 
Ob vznožju je tudi nekaj manjših par-
kirišč, kjer lahko pustite svojega jekle-
nega konjička in se podate sopihanju 
naproti.

Ob poti si lahko privoščite požirek ali 
dva sveže izvirske vode. En izvir se 
nahaja na pol poti do vrha, za »kroko-
dilčkom«, ročno izdolbenim deblom v 
obliki krokodila, ki je včasih služil kot 
vodnjak. Drug izvir najdete malo pod 
vrhom, ob kapelici pri Svetem studen-
cu. Za vmesni oddih vam je na voljo 
tudi nekaj klopic ob poti, nekatere nu-
dijo čudovit razgled, ob drugih pa lahko 
na hitro poklepetate z mimoidočimi.

Kaj pa ponuja vrh? Ogledate si lahko 
cerkev sv. Jošta, ki je zgrajena v baroč-
nem slogu. Zaradi svojih svetih stopnic, 
zgrajenih iz kamenčkov svetih stopnic v 
Rimu, je cerkev priljubljena med romar-
ji. Ko je leta 1899 na gori služboval pisa-
telj in duhovnik Fran Saleški Finžgar, je 
tu tudi dokončal pisanje svojega roma-
na Kvišku. S svojo ponudbo pa izstopa 
Dom na Joštu. Iz kuhinje vedno zadiši 
po sveže pripravljeni hrani, pohvalijo 
se lahko z vinoteko, pogosto vam po-
zne popoldneve začinijo z glasbenimi 
dogodki, vrt gostišča ne razočara tistih, 
ki želijo strmeti v daljavo, z igrali pa je 
poskrbljeno tudi za otroke.

Jošt je ena izmed bolj priljubljenih 
pohodniških in izletniških točk v oko-
lici Kranja. Bližina mesta, dobra dosto-
pnost in ponudba Doma na Joštu so 
torej razlogi, zaradi katerih gremo Kra-
njčani na rekreacijo tako radi na Jošta. 
Če temu pridamo še čudovit razgled in 
priložnost za druženje z drugimi po-
hodniki, se vam Jošt kar sam od sebe 
ponuja za zeleno sobotno promenado 
Kranja.

Višinska razlika od vznožja do vrha:
450 metrov
Težavnostna stopnja: srednja
Čas hoje: 45–60 minut

NASVET ZA IZLET
ZELENA PROMENADA

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

NAKLONJENOST MUZ
Ko smo pred dvajsetimi leti v prostorih 
Mestne občine Kranj začeli z razstava-
mi Prešernovih nagrajencev za likov-
no umetnost, je bila vseskozi želja, da 
bi na 8. februar v Kranj privabili tudi 
aktualne nagrajence in jih predstavili 
prebivalcem in obiskovalcem Prešer-
novega mesta. Pred sedmimi leti nam 
je uspelo. Če je predvečer kulturnega 
praznika že tradicionalno oddan Can-
karjevemu domu v Ljubljani, kjer vsa-
ko leto podelijo dve Prešernovi nagradi 
in šest nagrad Prešernovega sklada, 
se je temu slavju na slovenski kultur-
ni praznik pridružilo tudi Prešernovo 
mesto z odprtjem fotografske razsta-
ve Portreti Prešernovih nagrajencev 
Toneta Stojka ter s srečanjem in po-
govorom z aktualnimi lavreati, sprva 
v avli Mestne občine Kranj, kasneje pa 
v Prešernovem gledališču. Štiri leta ta 
dogodek povezujemo tudi s srečanjem 
ministra za kulturo in nagrajencev na 
gradu Brdo.

V tem času so dogodke v Kranju po-
častili tudi štirje predsedniki Uprav-
nega odbora Prešernovega sklada, ki 
vsako leto izbira in podeljuje nagrade 
najbolj zaslužnim umetnikom in kul-
turnikom, veliko nagrado za življenj-
sko delo in malo za dejavnosti zadnjih 
dveh let.

Jaroslav Skrušny je dogajanje v Kra-
nju pred sedmimi leti poimenoval 
tudi s poetskim naslovom Shod muz 
na kranjskem Parnasi, pri čemer ga je 
navdihnila misel Franceta Prešerna, 
upesnjena v verzu:

Kar niso jih zatrle časov sile,
kar raste rož na mladem nam Parnasi,
izdíhljeji, solzé so jih rodile.

Po njegovem prepričanju je Galerija 
Prešernovih nagrajencev pravo mesto, 
»kjer se sprejmejo in postavijo na ogled 
dela umetnikov, ki so jim bile muze na 
Slovenskem v zadnjem času najbolj 
milostno naklonjene in prijazne«.

Sledite nam na @visitkranj in podelite svojim kranjskim 
fotografijam značko #visitkranj!
Razstavo vaših Instagram fotografij si lahko ogledate v 
kavarni Khislstein.

Živa Turk

Ula Mlakar

Akademik prof. dr. Jože Trontelj je 
globoko verjel, da » je narodova dol-
žnost, da se svojim vrhunskim ume-
tnikom primerno zahvali. Nagrade, ki 
nosijo ime našega največjega pesnika, 
so slovenskim umetnikom vrhovno 
priznanje. Kranjska galerija pa je nji-
hov spomenik.«

Prof. dr. Janez Bogataj je v lanskem 
nagovoru v Prešernovem gledališču 
poudaril, da fotografske razstave v 
Galeriji Prešernovih nagrajencev »ne 
smemo razumeti zgolj kot eno od 
oblik dokumentacije oziroma vizual-
nega zapisa, ampak kot pričevanje o 
najboljšem in najboljših, kar premore 
naša država vsako leto na kulturnem 
področju«.

Sedanji predsednik Vinko Mödern-
dorfer pa ugotavlja da je resnica v tem, 
»da na Slovenskem zadnjih petindvaj-
set let z umetnostjo ne delamo lepo. 
Moramo si priznati tudi to, da sta 

umetnost in kultura pravzaprav vse, 
kar še imamo, in da je to edina garan-
cija, da bo ta narod preživel.«

Vse te misli predsednikov Upravnega 
odbora Prešernovega sklada se sliko-
vito prepletajo z vrhunskimi umetniki 
in s Prešernovim mestom ter na naj-
lepši način napovedujejo tudi letošnje 
poletno dogajanje v starem mestnem 
jedru, ko bo na ogled 171 portretov 
Prešernovih lavreatov fotografskega 
mojstra Toneta Stojka, ki jih je v oko 
svoje kamere lovil zadnjih dvajset let.

Marko Arnež,
vodja galerije Prešernovih nagrajencev

INSTAGRAM

EKIPA ZIMSKEGA UTRIPA KRANJA
Besedila:  Zala Vidali, Manca Strugar,  
Marko Arnež, Tamara Maržič, Ana Lapa-
nja in Tomaž Štefe.
Oblikovanje: Aljaž Primožič, Koordina-
cija dogodkov: Petra Žibert, Srečo Šta-
gar Fotografije: arhiv ZTK Kranj , Uroš 
Frelih
Zahvala: Eva Pirnat, Tamara Maržič, 
kranjski ponudniki in prireditelji, Gorenj-
ski Glas, Naklada: 38.500, Mesec: Ja-
nuar 2017, Izdaja: Zavod za turizem in 
kulturo Kranj, zanj direktor mag. Tomaž 
Štefe

Pogled z Jošta, foto: Eva Pirnat
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Ta atlas vsebuje 
predvsem slike. Ko 
skušamo razumeti 
zgradbo ali lego 
določenega organa, 
nam nič ne pomaga 
bolj kot to, da 
vidmo, kateri in 
kakšni so sestavni 
deli organa oziroma 
kateri organi ga 
obdajajo. Anatomski 
atlas takov ključuje 
shematske, a 
dosledne in hkrati 
nazorne slike. Na 
njih so označeni 
posamezni deli 
telesa ali določenega 
organa, v kratkem 
besedilu zraven pa so 
razložene osnovne 
značilnosti.

11                              90
EUR

Cena knjige je

Knjigo  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

Igor Kavčič

Kranj – Zveza kulturnih dru-
štev Kranj (ZKD) deluje na 
območju mestne občine 
Kranj, vanjo je vključenih 74 
kulturnih društev, pridružu-
je pa se ji tudi osem društev 
iz Cerkelj, 12 iz Naklega, 11 
iz Preddvora, 16 iz Šenčurja 
in dve z Jezerskega. Skupaj 
je to kar 123 članov, kar po-
meni, da Zveza pokriva sko-
raj petdeset odstotkov dru-
štev, skupin ali sekcij celo-
tne gorenjske regije. Zveza 
opravlja zagovorniško, pove-
zovalno, posvetovalno in iz-
obraževalno funkcijo, skrbi 
za promocijo društev, njiho-
vih dogodkov in dosežkov, 

ob tem pa organizira tudi 
večje dogodke, kot so Tavel-
ka reč, Pozdrav poletju, Sle-
di poeta – akademijo ob slo-
venskem kulturnem prazni-
ku ..., ZKD pa je tudi koordi-
nator in organizator izvedbe 
kulturnega programa ob 
Tednu ljubiteljske kulture. 
Lani maja so pripravili tako 
imenovani Projektni zbor 
mladih – Circle of Life. 
Predvsem pa v ZKD veliko 
energije vlagajo v izboljša-
nje pogojev za delo vseh kul-
turnih društev, pomagajo v 
pogajanjih z IPF, SAZAS-
-om, sodelujejo pri pripravi 
Zakona o ljubiteljski kultu-
ri, Zakona o avtorskih in so-
rodnih pravicah ... 

„Konec letošnjega leta nam je 
bila ponujena možnost naje-
ma lokala nekdanje trgovine 
Nogavičar, ki je v lasti podjetja 
Tekstil, d. d., Ljubljana, kar 
smo z veseljem sprejeli,“ je 
povedala predsednica ZKD 
Kranj Mija Aleš in dodala: 
„Končno imamo prostore, ki 
bodo velika podpora ljubitelj-
skim društvom, vključenim v 
zvezo, in tudi sicer kranjski 
kulturi, hkrati pa bomo lahko 
okrepili svoje delovanje. Žu-
pan je obljubil nekaj dodatnih 
sredstev v ta namen, pri mini-
strstvu za kulturo pa bomo 
kandidirali tudi za eno delov-
no mesto.“ Sicer gre za dve 
večji sobi, del skladišča in sa-

nitarije v izmeri 81,35 kvadra-
tnega metra, za katere bodo 
plačevali 400 evrov mesečno, 
s tem da bodo v prvi polovici 
leta najemnine še oproščeni.  
V prostorih bodo organizirali 
različna predavanja o delova-
nju na področju ljubiteljske 
kulture, izobesili bodo meseč-
ni koledar dogodkov, razstavi-
li odličja, ki jih društva za svo-
je uspehe dosegajo po vsem 
svetu, organizirali bodo tudi 
posvete po posameznih sekci-
jah, od pevskih, folklornih do 
likovnih, fotografskih in dru-
gih področij kulture, seveda 
pa bo sedež Zveze tudi pro-
stor za izmenjavo izkušenj in 
dobrih praks.

Za ljubiteljsko kulturo
Zveza kulturnih društev Kranj je v uporabo dobila prostore pri vodnjaku na Glavnem trgu.

Srečujejo se v kranjski kulturi: (z leve) predsednica ZKD 
Mija Aleš, Nada Bogataj Kržan iz kabineta župana in  
Vlado Brlek, vodja kranjske izpostave JSKD. / Foto: Igor Kavčič

Dobro kulturno letino so Zvezi kulturnih društev v novih 
prostorih s koledovanjem zaželeli v FS Društva upokojencev  
Naklo. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Za razliko od za-
dnjih let, ko smo za Prešer-
nove nagrajence izvedeli 
šele na sami podelitvi na 
predvečer slovenskega kul-
turnega praznika, so letošnji 
nagrajenci že znani. Dobi-
tnika velike Prešernove na-
grade za življenjsko delo sta 
tako akademska slikarka in 
grafičarka Metka Krašovec 
za izjemen in prepoznaven 
slikarski opus in prevajalec 
Aleš Berger za življenjski 
prevajalski opus. Nagrade 
Prešernovega sklada za iz-
jemne umetniške dosežke v 
zadnjih dveh letih pa so 
prejeli skladateljica Nina 
Šenk za skladateljsko delo v 
zadnjih dveh letih, sklada-
telj in klarinetist Boštjan 
Gombač za skladateljsko in 
koncertno dejavnost v za-
dnjih dveh letih, pisateljica 
Mojca Kumerdej za roman 
Kronosova žetev, skladatelj 
Mitja Vrhovnik Smrekar za 
glasbeno-scenski opus za-
dnjih dveh let, stripovski 
avtor in karikaturist Tomaž 
Lavrič za stripovske objave 

zadnjih dveh let; še posebej 
za stripa Lomm in Tolpa 
mladega Ješue ter za razsta-
vi v Cankarjevem domu in 
arhitekti Lena Krušec, To-
maž Krušec in Vid Kurinčič 
(Skupina Arhitektura Kru-
šec) za arhitekturna dela za-
dnjih dveh let, in sicer  za 
stvaritve upravne stavbe ter 
VIP-paviljona Nogometne 
zveze Slovenije na Brdu, za 
individualno hišo na Golem 
in za obnovo Linhartove 

dvorane v Cankarjevem do-
mu.
Kot veleva tradicija zadnjih 
let, bomo Kranjčani tudi le-
tos 8. februarja, ob sloven-
skem kulturnem prazniku, 
gostili aktualne dobitnike 
Prešernovih nagrad in na-
grad Prešernovega sklada. 
Nagrajencem bo najprej v 
Gradu Brdo na slavnostnem 
kosilu nazdravil minister za 
kulturo Anton Peršak, v na-
daljevanju se bodo v družbi 

direktorjev kranjskih javnih 
zavodov s področja kulture 
sprehodili skozi Kranj do 
Galerije Prešernovih nagra-
jencev GPN), kjer bo ob 17. 
uri odprtje fotografske raz-
stave Toneta Stojka Portreti 
Prešernovih nagrajencev 
2017. Stojko Prešernove na-
grajence portretira že dvaj-
set let, portrete in avtorske 
pravice zanje so v GPN od-
kupili, saj poleti načrtujejo 
razstavo 171 portretov, izdali 
pa bodo tudi veliko mono-
grafijo vseh portretov z ute-
meljitvami. 
Srečanje se bo nadaljevalo ob 
18. uri v Prešernovem gledali-
šču, kjer bo v okviru priredi-
tve Shod muz na kranjskem 
parnasi pogovor z nagrajenci 
vodila Patricija Maličev. Na-
grajence bosta pozdravila 
kranjski župan Boštjan Trilar 
in slavnostni govornik Vinko 
Möderndorfer, novi predse-
dnik Upravnega odbora Pre-
šernovega sklada. Srečanje bo 
odprl minister za kulturo Re-
publike Slovenije Anton Per-
šak. Razstava portretov Pre-
šernovih nagrajencev bo na 
ogled do 25. februarja.

Prešernovi nagrajenci v Kranju
Tudi letos bomo Kranjčani na slovenski kulturni praznik gostili aktualne Prešernove nagrajence.

Utrinek z lanskoletnega srečanja v Galeriji Prešernovih 
nagrajencev; Prešernova nagrajenca Miki Muster (2015) in 
Tone Partljič (2016) / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Izkušeni risar stripov Zoran 
Smiljanič in slavist Marjan 
Pušavec, oba skupaj tudi sce-
narista stripovske zgodbe Me-
ksikajnarji, sta po enajstih le-
tih in 163 izvodih revije Mla-
dina, kjer je bil strip najprej 
objavljan, s peto knjigo za-
ključila največji stripovski se-
rial pri nas. Pretekli teden sta 
v okviru stripovskih večerov v 
Mestni knjižnici Kranj to en-
kratno, v takem obsegu v Slo-
veniji doslej še ne predstavlje-
no mojstrovino predstavila v 
pogovoru z velikim poznaval-
cem stripovske umetnosti in 
meksikajnarskim ekspertom 
dr. Mitjo Lincem. V stripo-
vskem serialu nam pripove-

dujeta zgodbo o nekaj sto Slo-
vencih, ki so pred sto petdese-
timi leti kot prostovoljci v 
vojski Ferdinanda Maksimi-
ljana, nesojenega cesarja Me-
hike, odšli čez Atlantik v 
obljubljeni Eldorado, ki se po 
petih albumih z naslovi Mira-
mar, Laibach, Meksiko!, Sier-
ra Madre in Queretaro izkaže 
za vse prej kot to.
V več kot dve uri dolgem po-
govoru sta Smiljanić in Puša-

vec razkrila prenekatero 
skrivnost njune „mehiške 
avanture“, kako sta se lotila 
same teme, kako sta ustvar-
jala glavne junake, jih posta-
vila v resničen zgodovinski 
kontekst in na koncu zasno-
vala več kot tristo strani dol-
go zgodbo v risbi in besedi. 
Gre namreč za dve paralelni 
zgodbi avstrijskega nadvoj-
vode Ferdinanda Maksimi-
ljana in vojaka Antona Brusa 
iz vasi Pod Sveto goro v deže-
li Kranjski, izmišljenega lika, 
ki oživi na verodostojnem 
ozadju celotne mehiške 
avanture. Strip je hkrati slo-
venska kmečka povest, pu-
stolovski roman, ljubezenska 
zgodba, z njim se izobražuje-
mo, Smiljanić pa dodaja, da 

spoznavamo tudi mistiko, v 
katero verujejo Mehičani.
Če na eni strani v Meksikaj-
narjih izvemo za nesmisel-
no, od vsega začetka z zlo 
srečo zaznamovano Maksi-
miljanovo avanturo, pa nas 
avtorja od strani do strani 
navdušujeta s svojim luci-
dnim poznavanjem sloven-
ske duše in narodovega pa-
tosa. Vse vesta o Slovencih, 
častna meksikajnarska.

Iz Mehike v Kranj
V Mestni knjižnici Kranj smo prisluhnili 
avtorjema stripovske sage Meksikajnarji.

V vhodni avli knjižnice je na razstavi na ogled tudi nekaj 
originalnih stripovskih tabel. / Foto: Igor Kavčič
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Ko se življenje spremeni in postane težje,  
spremeni sebe in postani močnejši.  

(neznani avtor)

Brezplačne aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj  
v februarju 2017:

 Sreda,  1. 2. 2017     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,  1. 2. 2017     18.00–19.30        

  Somatski gibi – delavnica ozaveščanja gibanja. Osnove klinične 
somatike in AEQ pristop; kako zmanjšati utrujenost, zvišati raven 
energije, vpliv modernega načina življenja in vsakodnevnega stresa 
na gibanje, kako biti bolj učinkovit in imeti več časa; učenje nadzo-
ra nad mišicami hrbta in trebuha. Učili se bomo somatski gib, ki 
nam omogoča lahkotnejšo hojo, nas sprosti pri daljšem sedenju, 
stanju. S seboj prinesite podlogo. Delavnico vodi Irena Jugovic. 

 Sreda,  1. 2. 2017     18.00–20.00       

  Petje ljudskih pesmi. Razvedrimo se ob čudovitih pesmih, ki 
ogrejejo srce! 

 Četrtek,  2. 2. 2017     12.00–13.00        

  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo 
vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in 
telefonov.

 Četrtek,  2. 2. 2017     17.00–19.30        
  Sprememba vzorcev in navad. Predavanje s praktičnimi primeri. 

Nekatere raziskave potrjujejo, da smo dokaj nesvobodna bitja in 
le malo izbir v življenju (8 odstotkov) naredimo svobodno, osvo-
bojeno od navad in ukoreninjenih vzorcev obnašanja. Na preda-
vanju bomo spoznali, kako ozavestimo svoje navade in vzorce ter 
jih spremenimo. Predavanje dr. Kristine Knific.

 Četrtek,  2. 2. 2017     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

 Petek,  3. 2. 2017     16.00–18.00        

  Računalniško risanje v 3D-prostoru (SketchUp). Če le malo 
obvladate miško računalnika in imate željo sami izdelati 3D-risbo 
opreme vaših prostorov, okolice ali pa izdelavo katerega koli  
predmeta iz lesa, plastike ali kamna, potem je ta program  
primeren za vas. Za obvladovanje tega ne potrebujete nobenega 
znanja o tehničnem risanju. S seboj prinesite prenosni računalnik.

 Petek,  3. 2. 2017     17.00–19.30        

  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

 Sobota,  4. 2. 2017     10.00–13.00       

  Likovna delavnica za otroke. Društvo rojakov Plava in Gusinja 
Izvor – Kranj bo vsako prvo soboto izvajalo likovne delavnice za 
otroke, pod strokovnim vodstvom slikarja in prof. lik. kulture  
Skenderja Bajrovića iz likovne šole SAB iz Ljubljane. Otroci bodo na 
strukturiran način spoznali vse od klasičnih tehnik, kot so risanje, 
slikanje, tiskanje, grafika, ustvarjanje z glino in kiparjenje, pa do 
novejših tehnik, kot sta npr. grafično oblikovanje in animiran film.

 Ponedeljek,  6. 2. 2017     17.00–18.00        

  Literarni večer. Pred slovenskim kulturnim praznikom nam bo 
svojo literaturo predstavila gospa Olga Kepic.

 Ponedeljek,  6. 2. 2017     18.00–20.00        

  Delavnica za mlade. Namenjena je mladostnikom nad 12 let.  
Ustvarjanje, gibanje, zanimive debate, najstniške teme, druženje  
z vrstniki, pogovori za boljšo samopodobo, razvijanje domišljije, 
krepitev samozavesti in še kaj bo vodila Iris Šober.

 Torek,  7. 2. 2017     8.00–10.00        

  Slovenija moja dežela – za tujce. Brezplačne delavnice za tujce 
za pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Spoznavanje  
slovenske kulture in družbe, pridobivanje praktičnih informacij, 
potrebnih za življenje in delo v Republiki Sloveniji, seznanjanje  
z upravnimi postopki za vsakdanje življenje. 

 Torek,  7. 2. 2017     18.00–19.30        

  Igra in ustvarjalnost za otroke in starše. Vabljeni na uvodno 
srečanje z Majo Rogelj po načelih waldorfske pedagogike.  
Primerno za otroke od 2. do 6. leta, skupaj s starši.

 Četrtek,  9. 2. 2017     12.00–13.00       

  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo 
vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in 
telefonov.

 Četrtek,  9. 2. 2017     17.00–18.30        

  Peko kooperativa – predstavitev. Gradimo novi Peko – 
predstavitev projekta Peko kooperative za ohranitev gospodarske 
in kulturne dediščine Peka ter nadaljevanje na novih temeljih. 
Kdo in kako lahko sodeluje, boste izvedeli od predstavnikov Peko 
kooperative.

 Četrtek,  9. 2. 2017     18.00–19.30        

  Računalniška prva pomoč. Prostovoljec vam nudi pomoč pri 
uporabi računalniških programov, spletne pošte in reševanju  
različnih problemov ...

 Četrtek,  9. 2. 2017     18.00–20.00       

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

 Ponedeljek,  13. 2. 2017     17.00–18.30        

  Ogled Prešernovega  gledališča. Zbor pred Prešernovim  
gledališčem.

 Ponedeljek,  13. 2. 2017     17.00–18.30        

  Delavnica »Moj mali glas« – predstavitev. Intenzivna, energična 
in kreativna delavnica, ki vam bo odprla nov pogled na mali glas 
in vas bo naučila povezati se s svojim malim glasom, ga  
motivirati, da bo dosegal še boljše rezultate in ga boste bolje 
razumeli. Vodi Dragan Babič.

 Ponedeljek,  13. 2. 2017     18.00–20.00        

  Delavnica za mlade. Namenjena je mladostnikom nad 12 let.  
Ustvarjanje, gibanje, zanimive debate, najstniške teme, druženje  
z vrstniki, pogovori za boljšo samopodobo, razvijanje domišljije, 
krepitev samozavesti in še kaj bo vodila Iris Šober.

 Torek,  14. 2. 2017     8.00–10.00        

  Slovenija moja dežela – za tujce. Brezplačne delavnice za tujce 
za pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Spoznavanje  
slovenske kulture in družbe, pridobivanje praktičnih informacij, 
potrebnih za življenje in delo v Republiki Sloveniji, seznanjanje  
z upravnimi postopki za vsakdanje življenje.

 Torek,  14. 2. 2017     9.30–11.00        

  Ustvarjalna delavnica Pustne dekoracije in maske. V kavarnici 
Doma upokojencev Kranj bomo izdelali pustne dekoracije, maske 
in na dan zaljubljencev tudi kakšen srček. 

 Torek,  14. 2. 2017     17.30–19.00       

  Starševstvo – ni panike! Moj otrok hodi v vrtec. Na poglobljen in 
oseben način se bomo srečevali s starševsko vlogo. Osvetlili 
bomo morebitna vprašanja in stiske, ki se nam porajajo v vlogi 
starša. Izmenjevali bomo osebne izkušnje, predloge. Vsakič bo 
predstavljena različna vsebina s področja vzgoje, starševstva. 
Pogovor bo vodila Nataša Štupar Jarović, univ. dipl. pedagoginja, 
spec. na področju predšolske vzgoje.

 Torek,  14. 2. 2017     17.30–19.00        

  Igralne urice za otroke po načelih waldorfske pedagogike 
Otroci bodo imeli možnost igre z igračami iz naravnega materiala, 
spoznavanje kratkih, ritmičnih in prstnih igric ter pripovedovanje 
zgodbic ali prikazovanje kratke lutkovne igrice. Istočasno poteka 
delavnica za starše.

 Sreda,  15. 2. 2017     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,  15. 2. 2017     10.00–11.00        

 Druženje vrtcev z Gospodično Mično

 Sreda,  15. 2. 2017     18.00–20.00       

  Predavanje o termografiji. Vabimo vas, da se udeležite  
zanimivega interaktivnega predavanja Davorja Bilića, IAMT  
certificiranega medicinskega termografista, kjer boste izvedeli vse 
o metodi zdravstvenih pregledov s termokamero – medicinski 
termografiji in prejeli odgovore tudi na druga pereča vprašanja  
v zvezi z zdravjem.

 Sreda,  15. 2. 2017     18.00–20.00        

  Petje ljudskih pesmi. Razvedrimo se ob čudovitih pesmih, ki 
ogrejejo srce!  

 Četrtek,  16. 2. 2017     12.00–13.00        

  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo 
vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov in 
telefonov.

 Četrtek,  16. 2. 2017     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,  17. 2. 2017     18.00–19.30        

  Družabni večer – tombola. Tombola je preprosta igra, kjer  
pokrivamo številke na kartici. Ena pokrita vrstica prinese tretjo  
nagrado, dve pokriti vrstici drugo nagrado in tri pokrite vrstice 
prvo nagrado. Izvaja MD Z roko v roki.

  Ponedeljek,  20. 2. 2017     18.00–20.00       

  Delavnica za mlade. Namenjena je mladostnikom nad 12 let.  
Ustvarjanje, gibanje, zanimive debate, najstniške teme, druženje  
z vrstniki, pogovori za boljšo samopodobo, razvijanje domišljije, 
krepitev samozavesti in še kaj bo vodila Iris Šober. 

 Torek,  21. 2. 2017     8.00–10.00        

  Slovenija moja dežela – za tujce. Brezplačne delavnice za tujce 
za pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Spoznavanje  
slovenske kulture in družbe, pridobivanje praktičnih informacij, 
potrebnih za življenje in delo v Republiki Sloveniji, seznanjanje  
z upravnimi postopki za vsakdanje življenje. 

 Torek,  21. 2. 2017     17.30–19.00        

  Starševstvo - ni panike! Moj otrok hodi v šolo. Na poglobljen in 
oseben način se bomo srečevali s starševsko vlogo. Osvetlili 
bomo morebitna vprašanja in stiske, ki se nam porajajo v vlogi 
starša. Izmenjevali bomo osebne izkušnje, predloge. Vsakič bo 
predstavljena različna vsebina iz področja vzgoje, starševstva. 
Pogovor bo vodila Nataša Štupar Jarović uni. dipl. pedagoginja, 
spec. na področju predšolske vzgoje.

 Sreda,  22. 2. 2017     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.

 Torek,  22. 2. 2017     10.00–11.00        

 Druženje vrtcev z Gospodično Mično 

 Sreda,  22. 2. 2017     16.00–17.00       

  Z dihanjem do boljšega zdravja. Pri izvajanju vaje se  
razbremenimo stresov, se sprostimo in povežemo s seboj.  
Vadbo vodi Brigita Jevnikar. Posebej vabljeni upokojenci.

 Četrtek,  23. 2. 2017     12.00–13.00        

  Tehnična prva pomoč – računalništvo in telefonija. Nudimo 
vam pomoč pri reševanju problemov in uporabi računalnikov  
in telefonov.

 Četrtek,  23. 2. 2017     18.00–19.30         

  »Bolezen za smrt« in filozofija. Kakšen je bil odnos do smrti in 
umiranja v zgodovini različnih filozofskih in duhovnih tradicij od 
antike do novega veka in njihovo razmerje do ključne življenjske 
izkušnje slehernika med nami? Predavanje Marka Ogrisa.

 Četrtek,  23. 2. 2017     18.00–19.30        

  Računalniška prva pomoč. Prostovoljec vam nudi pomoč pri 
uporabi računalniških programov, spletne pošte in reševanju  
različnih problemov ...

 Četrtek,  23. 2. 2017     18.00–20.00        

  Maketarska delavnica. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje  
plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v poda-
nem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega predmeta. 
Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj.

 Petek,  24. 2. 2017     18.00–19.30        
 Družabni večer – tarok

 Petek,  24. 2. 2017     18.00–19.30        

  Ego – naš navidezni prijatelj – 4. del. O entiteti, ki ima  
prevladujoč vpliv na naše notranje življenje, komajda kaj vemo. 
Na predavanju Zorana Železnikarja bo govora o njegovi naravi,  
o mehanizmih, ki jih uporablja, pasteh, ki nam jih nastavlja, in še 
marsičem.

 Ponedeljek,  27. 2. 2017     18.00–20.00       

  Delavnica za mlade. Namenjena  je mladostnikom nad 12 let.  
Ustvarjanje, gibanje, zanimive debate, najstniške teme, druženje  
z vrstniki, pogovori za boljšo samopodobo, razvijanje domišljije, 
krepitev samozavesti in še kaj bo vodila Iris Šober. 

 Torek,  28. 2. 2017     8.00–10.00        

  Slovenija moja dežela – za tujce. Brezplačne delavnice za tujce 
za pomoč pri vključevanju v slovensko družbo. Spoznavanje  
slovenske kulture in družbe, pridobivanje praktičnih informacij, 
potrebnih za življenje in delo v Republiki Sloveniji, seznanjanje  
z upravnimi postopki za vsakdanje življenje.  

 * Prijave na vse dogodke (razen drugače označene) na telefon  
    041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si  
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Dijaki Prešernove gimnazije, ekonomske 
smeri, so v teh dneh spoznavali interak-
tivno pedagoško metodo, ki temelji direk-
tno na pedagoškem procesu, t. i. študijo 
primera (Case Study). Študija primera pa 
je navdušila tudi nekaj dijakov splošne gi-
mnazije. Profesorica podjetništva na Gim-
naziji Franceta Prešerna Natalija Majes je 
poudarila, da se morajo pri študiji primera 
dijaki soočiti z določeno situacijo in se po-
staviti v vlogo menedžerja oziroma v vlogo 
vodje, ki bo sprejel odločitve, ki bodo reši-
le določen problem. 

Izobraževanje in tekmovanje o študiji pri-
mera za srednješolce organizirajo Fakulteta 
za organizacijske vede Univerze v Mariboru, 
podjetje C AUTOMOBIL IMPORT, d. o. o., in 
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj. 17. in 19. 
januarja so se dijaki na Fakulteti za organi-
zacijske vede udeležili izobraževanja, kjer 
so spoznali različne veščine predstavljanja 
in pridobili znanje o pripravi rešitve konkre-
tnega poslovnega problema iz prakse. 

Po končanem usposabljanju je sledila 
predstavitev vsebine problema, ki jo je 

predstavilo podjetje C AUTOMOBIL IM-
PORT, d. o. o., in je povezana z delom v 
podjetju: nabava, prodaja, marketing, or-
ganizacija, planiranje, vodenje, odnosi z 
javnostmi, motiviranje … Po predstavitvi 
problema pa imajo dijaki čas, da poskušajo 
najti rešitve, ki jih bodo predstavili na tek-
movanju 24. januarja. Kot je povedal dijak 
Uroš Nović, bodo pripravili predstavitev za 
komisijo, ki je sestavljena iz predstavnikov 
podjetja in fakultete, in ekipa, ki bo zbrala 
največ točk, bo zmagala. Poudaril je tudi, 
da je nad izzivom navdušen. Ker ga zanima 
avtomobilska industrija, se želi preizkusiti, 
ali mu bo uspelo poiskati uporabno rešitev 
problema, ki ga je zastavilo podjetje C AU-
TOMOBIL IMPORT, d. o. o.

Tekmovanje  o študiji primera za srednje-
šolce (Case Study) je zanimiv način učenja, 
ki popestri šolsko delo, predvsem pa se 
dijaki učijo povezovati pridobljeno teore-
tično znanje in prakso. Profesorica Natalija 
Majes je tudi poudarila, da si s podobnimi 
študijami primerov želijo pri mladih razvi-
jati podjetnost in inovativnost, pa naj gre 
za učne dosežke ali pa podjetniške ideje.

Dijaki Gimnazije Franceta Prešerna  
spoznavali študijo primera (CASE STUDY)

Mateja Rant

Kranj – Klub študentov Kranj 
je neformalni informativni 
dan Študenti dijakom pripra-
vil že enajsto leto zapored. 
Tudi tokrat so študenti dija-
kom postregli z informacija-
mi o študijskih programih, 
izmenjavah in študentskem 
življenju na splošno. Izvedeli 
so lahko tudi vse o bivanju v 
študentskih domovih ali pri 
zasebnikih.
Po besedah organizatorja 
dogodka Jana Vidmarja so 
jim predstavili 35 študijskih 
smeri. Večinoma so bile to 
fakultete Univerze v Ljublja-
ni, za katere se odloči večji 
del gorenjskih dijakov, pa 
tudi nekateri programi dru-
gih univerz in samostojnih 
zavodov. Letos so fakulte-
tam prvič ponudili možnost, 
da dijakom svoje programe 
približajo tudi prek stojnic, 
dogodek pa so popestrili še z 
nagradno igro.

Številne koristne informaci-
je glede prihodnjega šolanja 
učenci in dijaki ta konec te-
dna lahko poiščejo tudi na 
letošnji Informativi na Go-
spodarskem razstavišču v 
Ljubljani, ki natanko dva te-
dna pred uradnimi informa-
tivnimi dnevi ponuja pred-
stavitev več kot 250 različnih 
izobraževalnih programov, 
seznaniti se je mogoče tudi 
s priložnostmi za delo in 
študij v tujini. Pripravljajo 
še interaktivne predstavitve 
poklicev in bogat spremlje-
valni program. 
V okviru Informative prvič 
poteka tudi Arena mladih, 
sejem za prostočasne aktiv-
nosti mladih. Kot obljublja-
jo organizatorji, bodo z In-
formativo tudi letos tako 
mladim kot starejšim olajša-
li odločitev glede tega, kje 
naj nadaljujejo izobraževa-
nje, saj predstavljajo progra-
me vseh štirih slovenskih 
univerz in njihovih članic, 

visokih in višjih strokovnih 
šol, srednjih šol, gimnazij, 
ustanov za izobraževanja 
odraslih ter institucij, ki po-
nujajo informacije, poveza-
ne z izobraževanjem, od šti-
pendiranja in bivanja v času 
študija do dela in študija v 
tujini. 
Ob 60-letnici Evropskega 
socialnega sklada na Infor-
mativi sodeluje tudi šest in-
stitucij, ki mladim obisko-
valcem predstavljajo različ-
ne deficitarne poklice in 
različne možnosti za poklic-
no orientacijo. Nekaj sreč-
nežev bo lahko pridobilo sto 
evrov mesečne štipendije za 
enega od deficitarnih pokli-
cev, kot so pek, mizar, me-
sar, elektrikar ... 
Letošnjo novost predstavlja 
še Park tujine, v katerem go-
stuje več kot dvajset tujih 
izobraževalnih institucij, ki 
predstavljajo možnosti izo-
braževanja in zaposlovanja v 
tujini. 

Po informacije pred vpisom
Razen na uradnih informativnih dnevih lahko učenci in dijaki informacije o posameznih šolah, fakultetah in drugih izobraževalnih institucijah  
poiščejo tudi na »neformalnih« informativnih dnevih. Ta konec tedna se v Ljubljani odvija Informativa, že pretekli konec tedna pa so v Kranju  
pripravili tradicionalni dogodek Študenti dijakom.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju so že pretekli konec tedna pripravili neformalni 
informativni dan. / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Glavni cilj projekta, 
v katerega je v Sloveniji vklju-
čenih 15 večgeneracijskih cen-
trov, je nuditi vsebine izbra-
nim ciljnim skupinam in na 
ta način prispevali k dvigu 
kakovosti življenja ter prepre-
čevati zdrs v socialno izključe-
nost in revščino. Večgeneracij-
skemu centru Gorenjske so 
dodelili 575 tisoč evrov, od tega 
prejmejo iz Evropskega social-
nega sklada 459.999,98 evra, 
iz proračuna pa 115.000,02 
evra. Vodilni partner konzor-
cija večgeneracijskega centra 
Gorenjske je Ljudska univerza 
(LU) Kranj, ostali partnerji v 
konzorciju so LU Jesenice, 
Zavod O iz Škofje Loke in LU 
Radovljica.
Direktorica LU Kranj Mateja 
Šmid je omenila in pohvalila 
finančno soudeležbo več 
gorenjskih občin, kar je bil 
tudi pogoj javnega razpisa. 
Poleg Mestne občine Kranj in 

občin Jesenice, Škofja Loka in 
Radovljica so k projektu pris-
topile tudi občine Šenčur, Cer-
klje, Preddvor, Kranjska Gora, 
Bohinj, Žirovnica in Bled. 
Brezplačne vsebine potekajo v 
lokalnih okoljih, Šmidova je 
napovedala pestre in zanimive 
aktivnosti za udeležence, od 
izobraževanja do medkultur-
nega in medgeneracijskega 

povezovanja ter tudi pridobi-
vanja novih uporabnih spret-
nosti in znanj za potrebe dela 
in vsakdanjega življenja pripa-
dnikov izbranih ciljnih sku-
pin. »Pomembno pa je tudi 
povezovanje javnih institucij, 
nevladnih organizacij, občin ... 
in tu smo naleteli na zelo 
dober odziv,« je še dejala Šmi-
dova. 

Vsebine za dvig 
kakovosti življenja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
Evropski socialni sklad bosta v letih 2017–2021 sofinancirala projekt 
Večgeneracijski center Gorenjske. 

Sestanek partnerjev konzorcija Večgeneracijskega  
centra Gorenjske v kranjskem medgeneracijskem centru 
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Mateja Rant

Kranj – Stike z veleposlaniš-
tvom je navezala knjižničarka 
Andreja Urbanec, ki je iskala 
knjige v albanskem jeziku. 
»Učiteljem, ki ne razumejo 
albansko, so pri pouku lahko 
v veliko pomoč slikanice in 
učbeniki v albanskem jeziku, 
a imajo na voljo zelo malo 
gradiva,« je pojasnila. Ob svo-
jem obisku jim je veleposla-
nik kar osebno prinesel nekaj 
knjig, ki bodo učiteljem 

pomagale navezati stik z 
albanskimi otroki. Osnovno 
šolo Orehek obiskuje enajst 
otrok, ki so se priselili s Koso-
va, še trije obiskujejo vrtec. 
Pri njihovem vključevanju v 
redni pouk in premagovanju 
jezikovnih ovir si pomagajo 
na vse mogoče načine, saj se 
jih večina v šolo vključi brez 
kakršnegakoli predznanja 
slovenskega jezika. Zato bi po 
besedah ravnateljice Ivke 
Sodnik potrebovali daljši tečaj 
slovenskega jezika, saj je tri-

deset ur, kolikor jim jih na 
leto dodeli ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport, 
po njenih besedah občutno 
premalo.
Pri pouku je zato potrebno 
veliko prilagajanja, priznava 
učiteljica slovenščine Nataša 
Jezeršek Triler, pomagajo si 
tudi s slikanicami in enostav-
nimi animiranimi filmi. 
Veleposlanik jim je zagotovil, 
da lahko tudi v prihodnje 
računajo na pomoč veleposla-
ništva.

Veleposlanik osebno 
prinesel učno gradivo
Osnovno šolo Orehek je sredi januarja obiskal veleposlanik Albanije 
Pëllumb Qazimi.

Osnovno šolo Orehek je sredi januarja obiskal veleposlanik Albanije Pëllumb Qazimi  
in otrokom prinesel učno gradivo. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Kranj – Gledališko predstavo 
so pripravili v sodelovanju z 
Osnovno šolo Milivoja 
Omoraca iz Iđoša pri Kikin-
di. Predstava je začela prve 
obrise dobivati novembra 
lani, ko so kranjski učenci 
skupaj z mentorji gostovali 
na omenjeni šoli v Kikindi, 
zadnje podrobnosti pa so 
usklajevali drugi teden v 
januarju, ko so jim srbski 
učenci vrnili obisk. 
Pri predstavi sodeluje po pet 
učencev iz obeh šol in je po 
prepričanju ravnatelja OŠ 
Franceta Prešerna Aleša Žit-
nika tako dokaz, da gledališka 
umetnost tudi med mladimi 
ne pozna meja. Scenarij je 
pripravila učiteljica sloven-
skega jezika Vika Šuštar, za 
kostume je poskrbela Tadeja 
Murn, Marko Kern in Tina 
Habjan Lavtar pa za glasbo. 
Predstava je pretežno zasnova-

na kot pantomima, saj niti 
nekateri mlajši učitelji ne 
razumejo srbskega jezika. 

Zgodbo so zato pripovedovali 
z gibom ter s pomočjo kostu-
mov in glasbe. 

Navdušili s skupno 
predstavo
V Osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj so sredi januarja premierno 
uprizorili gledališko predstavo z naslovom Razstava.

V Osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj so uprizorili 
gledališko predstavo z naslovom Razstava. / Foto: Primož Pičulin
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Ana Šubic

Kranj – Med 64 institucijami, 
vključenimi v program MEPI, 
jih je kar devet iz Mestne ob-
čine Kranj, kjer se lahko po-
hvalijo s 162 sodelujočimi 
učenci in dijaki. Kar 54 jih je 
lani doseglo srebrna in brona-
sta priznanja, ki so jih prejeli 
na nedavni prireditvi na 
Osnovni šoli Orehek. Srebr-
nih priznanj se je razveselilo 
30 dijakov Gimnazije Kranj, 
bronasta priznanja pa je pre-
jelo 24 učencev in dijakov z 
OŠ Orehek, Gimnazije Fran-
ceta Prešerna, Šolskega cen-
tra Kranj in kranjske gimna-
zije. Bronasta priznanja so 
podelili tudi trem osnovno-
šolcem iz Preddvora.
Kranj je eno pomembnejših 
MEPI središč v Sloveniji, je 
poudarila direktorica Zavoda 
MEPI Andreja Anžur Černič. 
V tem šolskem letu v progra-
mu poleg že omenjenih šol 
sodelujejo še OŠ Jakoba Alja-
ža, OŠ Franceta Prešerna, 
Društvo prejemnikov zlatega 
priznanja MEPI, kranjski 
Skavti: Triglavski steg in po 
novem tudi OŠ Stražišče. 
MEPI mlade med 14. in 25. 
letom usmerja k ustvarjalne-
mu in ciljno naravnanemu 
preživljanju prostega časa ter 
jim omogoča razvoj v aktivne, 
odgovorne in zadovoljne lju-
di, pripravljene na izzive ži-

vljenja. Program podpirajo 
tudi na Mestni občini Kranj, 
je dejal podžupan Boris Ve-
hovec: »Gre za netekmovalni 
mladinski program prosto-
voljnih, športnih, kulturnih, 
intelektualnih in avanturistič-
nih dejavnosti, ki spodbujajo 
osebno odkrivanje in rast, sa-
mozaupanje, vztrajnost, od-
govornost do samega sebe.«
Prireditev so naslovili V tebi 
je več, kot si misliš, saj pro-
gram mlade spodbuja, da 
dajo vse od sebe, in krepi pre-
pričanje, da je vse mogoče. 
»MEPI je zame neprecenljiva 
izkušnja, ker sem spoznala, 
da je v meni več, kot sem mi-
slila. Poleg številnih nepozab-
nih spominov, novih odkritij 
in trdnih prijateljstev sem mu 
hvaležna predvsem za pester 

in aktiven življenjski slog ter 
ljubezen do hribov,« je bila le 
ena od pozitivnih izkušenj, ki 
so jih mepijevci delili z navzo-
čimi.
S slovesnostjo na OŠ Orehek 
se je obenem začel niz priredi-
tev ob 20-letnici MEPI-ja v 
Sloveniji. Program, ki ga izva-
jajo v več kot 140 državah, iz-
haja iz Velike Britanije; leta 
1956 ga je ustanovil princ Fi-
lip, vojvoda Edinburški.
V Kranju se je MEPI-ju kot 
prvi pridružil tedanji Tehniški 
šolski center Kranj v letu 
2004/05. Doslej je v progra-
mu sodelovalo več kot 1500 
kranjskih mladostnikov, pri-
znanje jih je osvojilo več kot 
800. Največje število sodelujo-
čih imajo ta čas na Gimnaziji 
Kranj.

Program, ki mlade 
pripravlja na življenje
V programu MEPI je v desetih letih sodelovalo več kot tisoč petsto mladih  
iz Kranja. Nedavno so 54 učencem in dijakom podelili srebrna in  
bronasta priznanja.

Dijaki Gimnazije Kranj so si prislužili kar 30 srebrnih in pet bronastih priznanj. / Foto: Gorazd Kavčič

Dijaki Gimnazije Franceta Prešerna so se razveselili bronastih priznanj. / Foto: Gorazd Kavčič

Direktorica Zavoda MEPI Andreja Anžur Černič / Foto: Gorazd Kavčič

Zbudimo se! Ritem sprememb nas prehiteva.
Na pragu četrte industrijske revolucije in osupljive digitalizacije, ki bo vključevala  
medsebojno povezano tehnologijo (robotika, umetna inteligenca, pametni domovi, 
pametna mesta …), je ključno zavedanje posameznika, predvsem po 45. letu starosti, 
da so včeraj pridobljena znanja in veščine le še preteklost. V hitremu tempu tehnoloških 
sprememb je stalno dopolnjevanje pridobljenih znanj in veščin edini pravi način 
uspešnega vključevanja v družbo, tako osebno kot poklicno.
V novodobni družbi so ustvarjalnost, pripravljenost na reševanje problemov in 
stalno prilagajanje spremembam ključne kompetence posameznika za osebni razvoj 
in zaposljivost ter integracijo v družbo. Govorimo o izjemni pomembnosti vseživljenj-
skega vključevanja v učenje.

»Vsakdo, ki se neha učiti, postane star, ne glede na to, ali jih šteje 20 ali 80. Kdor se ne-
prestano uči, ostane mlad.« Henry Ford

V Šolskem centru Kranj se zelo dobro zavedamo, kako pomembno je slediti tehnološke-
mu razvoju in razvijati novodobne veščine, znanja in sposobnosti tako med dijaki, kakor 
tudi na področju izobraževanja odraslih.

Ste tudi vi začutili potrebo po spremembi?
Izgubljeni v poplavi informacij iščete pravo pot osebnega in poklicnega razvoja? 
Bi radi prepoznali in ovrednotili svoje kompetence (veščine, znanja, stališča) in  
jih optimalno nadgradili? Prijavite se na BREZPLAČNO svetovanje! Pomagali vam 
bomo izbrati pravo pot osebnega ali poklicnega napredka v času hitrih in velikih 
sprememb!

 Ugotavljamo potrebe po razvoju kariere,
 zaposlene usmerimo v ustrezen izobraževalni program,
  jim svetujemo pri pripravi izobraževalnih načrtov in organizaciji izobraževanja in učenja,
 izvajamo postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja,
 nudimo pomoč pri izdelavi elektronskega portfolija (zbirna mapa)
 in poglobljeno svetovalno podporo.

Termin brezplačnega svetovanja si lahko rezervirate na telefonski številki:  
04 280 40 01 ali pišite na: info@sckr.si

Iščete nova in uporabna znanja za osebni  
in poklicni napredek?
V letih 2016–2019 pod okriljem projekta Center za pridobivanje temeljnih kompetenc 
Gorenjske izvajamo BREZPLAČNA izobraževanja, namenjana zaposlenim, starej
šim od 45 let z nižjo formalno izobrazbo, ki čutijo neizogibno potrebo po dodat
nem usposabljanju in razvoju ključnih novodobnih kompetenc v sodobno oprem
ljenih učilnicah in delavnicah.

 Računalniška pismenost za odrasle
 Osnove digitalne pismenosti in tehnologije (sodobni administrator)
 Upravljanje strojev v proizvodnji (CNC tehnologija)
 Upravljanje procesnih naprav v proizvodnji (PLC krmilniki, SCADA sistemi …)

Za več informacij in prijave pokličite na: 04 280 40 01 ali pišite na: info@sckr.si.

Izjava udeleženca programa Upravljanje strojev v proizvodnji: Peter Kavčič, INTEC MKD: 
"Program izobraževanja ponuja vsebinsko odlično podlago tako začetnikom v prvi samo-
stojni CNC strojni obdelavi kot tudi izkušenim operaterjem in programerjem z nadgradnjo 
obstoječe stopnje znanja."

V kontekstu vseživljenjskega učenja Šolski center Kranj sledi trendom tehnološkega 
razvoja in se prilagaja hitremu tempu tehnološkega razvoja. Z namenom ponuditi  
znanje ter pogoje za razvoj fleksibilne in ustvarjalne miselnosti skušamo čim bolje  
premostiti vrzel med izobraževanjem in potrebami trga dela.

SVETOVANJE  
ZA OSEBNI IN POKLICNI NAPREDEK ZAPOSLENIH

Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske 2016–2022

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Ste zaposleni? Imate več kot 45 let in nižjo formalno izobrazbo?
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Kranj – Odbojkarski klub Triglav Kranj bo med 17. in 19. 
marcem gostil zaključni turnir najboljših štirih ženskih in 
moških ekip v pokalnem tekmovanju. Turnir bo potekal v 
Kranju, udeleženci tridnevnega spektakla pa bodo znani po 
četrtfinalnih obračunih, 8. februarja pri odbojkarjih in 1. 
marca pri odbojkaricah. Pri ženskah je bila prva tekma med 
Calcit Volleyballom in Zgornjo Gorenjsko že odigrana (zma-
gale so Kamničanke), vsa ostala srečanja bodo 1. februarja, 
povratna pa 1. marca, z izjemo obračuna med Formulo For-
mis in GEN-I Volleyjem, ki bo 28. februarja. Preostala para 
sta Nova KBM Branik in Sp. Savinjska - Aliansa ter VOLLEY-
BALLjubljana in Kema Puconci. Pri moških se bo ACH Vol-
ley v četrtfinalu pomeril s Panvito Pomgrad, Črnuče ACH I 
bodo zaigrale proti Krki, Triglav Kranj pa proti Hočam. Fuži-
nar sijMetal Ravne bo skušal presenetiti lanskoletne zmago-
valce, Calcit Volleyball. Naslov pokalnih prvakov bosta bra-
nila Nova KBM Branik pri ženskah in Calcit Volleyball pri 
moških. 

Za odbojkarska pokala v Kranju

Jože Marinček

Kranj – Prejšnji ponedeljek 
so s pripravami na pomla-
danski del v 2. SNL začeli 
nogometaši Triglava. V sklo-
pu priprav imajo dogovorje-
nih tudi nekaj prijateljskih 
tekem, ki jih bodo odigrali 
na domačem igrišču ali pa 
na gostovanju. Sredi febru-
arja bodo odšli tudi na prip-
rave.
»Zdrav in pravilen način 
življenja je obveza vseh 
športnikov. Obstaja veliko 
drugih športnih dejavnosti, 
s katerimi se lahko ukvarja-
mo med zimskim premo-
rom, veliko mladih ima tudi 
šolske obveznosti, ki jih lah-
ko v tem času uredijo, zato 
upam, da smo vsi zimski 
premor maksimalno izkori-
stili. Moderen nogomet poz-
na podrobna testiranja in 
meritve, zato nihče več ne 

more nikogar prinesti okoli, 
hitro je jasno, kdo ni živel 
športno,« pravi Dejan Rob-
nik.
Eden najizkušenejših, a tudi 
najbolje pripravljenih nogo-
metašev v četi Siniše Brkiča 
je potrdil, da motivacije ob 
začetku napornega obdobja 
ne manjka. »V našem pri-
meru je končni cilj zelo 
jasen, zato so se priprave 
začele maksimalno resno. 
Vedno znova se je treba 
dokazovati, ob tem pa seve-
da upati, da bo čim manj 
poškodb,« meni Robnik.
Velik poudarek stroka 
nameni temu, da se igralci v 
dolgih, osemtedenskih prip-
ravah ne naveličajo nogome-
ta. »Sam spadam med velike 
kritike sistema, ki sedaj vel-
ja, a tako pač je. So pa danes 
trenerji že tako zelo izobra-
ženi in iznajdljivi, da znajo 
najti načine, na katere se 

nogometaši ne naveličajo 
nogometa. Sicer se lahko 
zgodi, da sta psiha in fizika 
že v drugem ali tretjem spo-
mladanskem kolu precej na 
psu. Na vse je torej treba biti 
zelo pozoren, vseeno pa 
menim, da je zimski pre-
mor, vsaj zame osebno, vsaj 
enkrat predolg,« razmišlja 
Robnik
Prvo pripravljalno tekmo je 
člansko moštvo Triglava odi-
gralo že prejšnjo v sredo. V 
Rovinju so se pomerili z 
aktualnimi in serijskimi 
hrvaškimi državnimi prvaki, 
Dinamom iz Zagreba. 
Nogometaši Dinama so bili 
boljši in zmagali s 4:1 (3:0). 
Edini zadetek za NK Triglav 
pa je dosegel Rok Stokuča. V 
soboto so Kranjčani znova 
potovali k južnim sosedom. 
Na stadionu Rujevica na 
Reki so se pomerili z nogo-
metaši NK Reka. Rečani so 

bili boljši in zmagali s 4:0 
(1:0).

Erik Kržišnik trener  
na Zarici
Še pred začetkom priprav na 
pomadni del sezone pa je 
prišlo do spremembe na tre-
nerskem mestu NK Zarica 
Kranj. Janeza Zupančiča je 
nadomestil Erik Kržišnik, ki 
je v jesenskem delu prvens-
tva vodil mladinsko moštvo 
NK Triglav in ga popeljal tik 
pod vrh 1. SMNL. 
»Najprej bodo na vrsti teme-
ljite priprave, pričakovano 
trdo delo nogometašev se bo 
odrazilo tudi na prvenstve-
nih tekmah. Prva igra je pri-
marni cilj, o rezultatu pa je 
še malce prezgodaj govori-
ti,« pravi novi trener nogo-
metašev Zarice Erik Kržiš-
nik. S pripravami so začeli 
prejšnji ponedeljek. 

Nogometaši so začeli  
s pripravami
Na nadaljevanje sezone se pripravljajo tako pri Triglavu kot Zarici Kranj, kjer imajo novega trenerja.

   gotovinski odkup  
nepremičnin

   posredovanje pri prodaji  
in oddaji nepremičnin

gsm 040/463-000
Nepremičnina posredovanje d.o.o., Škofjeloška cesta 20, 4000 Kranj

Simon Šubic

Na 19. Dr. Figu, ki je potekal 
na pokritem olimpijskem 
bazenu, je nastopilo kar 554 
otrok in mladostnikov iz 28 
plavalnih klubov iz Sloveni-
je, Italije, Hrvaške in Srbije. 
»Odkar organiziramo enod-
nevno tekmovanje, je to 
rekordna udeležba. Iz slo-
venskih klubov so tako prišli 
vsi, ki v najmlajših kategori-
jah kaj veljajo,« je bil z ude-
ležbo zadovoljen klubski 
trener Roni Pikec.  

Organizatorji pod taktirko 
Boštjana Pavliča so vnovič 
poskrbeli, da se je finalni del 
celodnevnega tekmovanja, ki 
sta ga kot vedno popestrila 
tudi lika dr. Franceta Prešerna 
in njegove Julije, odvil v soju 
žarometov, kar je mlade pla-
valce še dodatno spodbudilo k 
dobrim rezultatom. Na koncu 
je bila s skupno petimi meda-
ljami (tri zlate) najuspešnejša 
plavalka Ira Kavčič Jogan (Lju-
bljana), najboljši rezultat po 
točkah FINA pa je na 100 
metrov prsno (1:13.25, 617 

točk) postavila hrvaška plaval-
ka Meri Mataja. Njen klub 
Kantrida je bil obenem s sed-
mimi medaljami, od tega štiri-
mi zlatimi, tudi najuspešnejši 
na kranjskem tekmovanju. 
Varovanci Plavalnega kluba 
Kranj so se štirikrat povzpeli 
na zmagovalne stopnice, 
enkrat tudi na najvišjo (Matjaž 
Krek Bašelj), po dve drugi in 
tretji mesti pa so osvojili tudi 
mladi plavalci Triglava. 
Letošnje tekmovanje je za 
slovo od plavalne kariere 
izkoristila 25-letna Kranjčan-

ka Nika Karlina Petrič, trigla-
vanka, ki je decembra v ZDA 
diplomirala iz notranje arhi-
tekture. Največji uspeh je hči 
legendarnega kranjskega 
plavalca Darjana Petriča 
dosegla leta 2008, ko je v 
Beogradu postala evropska 
mladinska prvakinja na 800 

metrov prosto. »V karieri 
sem zagotovo imela še večje 
cilje, med njimi zagotovo 
tudi udeležbo na olimpijskih 
igrah. A zame je dovolj, da 
vem, da sem vedno dala vse 
od sebe, tako da se poslav-
ljam brez grenkega prioku-
sa,« je dejala. 

V okviru tekmovanja Dr. Fig 
vedno organizirajo tudi dob-
rodelno akcijo. Letos je Pla-
valni klub Triglav v sodelova-
nju z Mestno občino Kranj 
Zvezi prijateljev mladine 
Kranj podaril deseturni tečaj 
v času zimskih počitnic za 40 
kranjskih osnovnošolcev.

Nikino slovo  
na Dr. Figu
Plavalni klub Triglav Kranj je prejšnjo soboto organiziral že 19. mednarodno 
tekmovanje Dr. Fig za plavalne upe od osmega do petnajstega leta starosti.

Nika Karlina Petrič je tekmovalnemu plavanju pomahala v slovo v družbi svojih  
plavalnih prijateljev. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Čeprav je lani novembra dopolnila častitljivih sto let, 
se je nekdanja kegljavka Justina Rozman ob tradicionalnem 
Pokalu Kranja konec decembra udeležila vsakoletnega dru-
ženja na kegljišču. Tekmovala sicer ni, ji je pa predsednik KK 
Triglav Vanek Oman izročil šopek in klubski dres. Požela je 
navdušenje številnih, ki so se zbrali na kranjskem kegljišču, 
kjer so pripravili zaključno slovesnost ob 27. Pokalu Kranja. 
Na njem so tekmovalci dosegali odlične rezultate, saj je v 
moški konkurenci zmagal Uroš Stoklas, ki je postavil celo 
nov rekord kegljišča, ki sedaj znaša 648 kegljev. Drugo mes-
to je osvojil Boris Benedik, tretji pa je bil Aleš Blaž. V ženski 
konkurenci je Brigitte Strelec s 624 keglji izenačila rekord 
kegljišča ter zmagala pred Lidijo Pirman in Patricijo Bizjak. 
Med rekreativci je bil najboljši Gorazd Kavčič.

Kegljaški dres za stoletnico Justino

Predsednik KK Triglav Vanek Oman je ob zaključku 27. 
Pokala Kranja v kegljanju izročil dres stoletnici Justini 
Rozman. / Foto: Primož Pičulin
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Knjiga ˝Nega 
bolnika na domu˝ 
bo dobrodošel 
pripomoček za vse, 
ki ste se odločili 
negovati bolnika 
doma, sami ali pa s 
pomočjo negovalca. 
A kljub veliki želji, 
da bi pomagali 
svojim ljubljenim, 
ste se znašli pred 
velikim izzivom. 
Knjigo poleg 
praktičnih nasvetov 
odlikuje tudi skrb 
za ohranjanje 
spoštovanja 
in človeškega 
dostojanstva 
bolnika.

www.gorenjskiglas.si

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

Prvi del knjige je namenjen splošni negi bolnika 
na domu, drugi del knjige pa je posvečen negi 
bolnika z alzheimerjevo demenco.

Vilma Stanovnik

Kranjski kolesarski navdušen-
ci so junija leta 1957 ugotovili, 
da je dozorel čas, da tudi Kranj 
dobi svoj kolesarski klub. 
Ustanovili so ga v okviru Špor-
tnega društva Mladost. Naj-
prej so se s kolesarstvom 
ukvarjali zgolj ljubiteljsko, a že 
čez nekaj let so imeli v svojih 
vrstah prvega državnega prva-
ka med mladinci. Zanimanje 
Kranjčanov za kolesarjenje in 
kolesarstvo je postajalo iz leta 
v leto večje, klub se je kadro-
vsko, organizacijsko in tekmo-
valno krepil. Zanj se je začelo 
zanimati tudi kranjsko gospo-
darstvo, ki je v kolesarjih za-
znalo zanimiv medij za tržno-
-komunikacijske aktivnosti. In 
deset let po ustanovitvi kole-
sarskega kluba je sponzorstvo 
nad športniki na desnem bre-
gu Save prevzelo gumarsko 
podjetje Sava Kranj, kolesarji 
pa so prevzeli ime svojega ge-
neralnega pokrovitelja. Tako 
so dres z napisom Mladost 
zamenjali z napisom Sava in 

Kolesarski klub Sava je postal 
eden največjih kolesarskih ko-
lektivov v Sloveniji. Kranjčani 
so bili ponosni na svoje kole-
sarje in hvaležni za njihove 
uspehe, tekmovalci Save Kranj 
pa so se mestu in sponzorjem 
oddolžili z neštetimi naslovi 
državnih prvakov, naslovom 
evropskega prvaka, dvakra-
tnim naslovom svetovnega 
prvaka in številnimi drugimi 
uspehi in rezultati v vseh sta-
rostnih kategorijah.
Kljub temu da zadnja leta, ko 
Sava ni imela več interesa, da 
pomaga klubu, in ko je bilo 
zaradi gospodarske krize tež-
ko zbrati denar za delo kluba, 
so se odločili, da vztrajajo pri 
strokovnem delu z mladimi in 
ob letošnjem jubileju so zado-
voljni, da je klub obstal in do-
biva nov zagon. O vsem tem 
sva se pogovarjala z direktor-
jem kluba in glavnim trener-
jem Matjažem Zevnikom.

Na skupščini konec minule-
ga leta ste se odločili, da iz-
pustite ime Sava in postane-
te Kolesarski klub Kranj. 
Zakaj?
»Po naravi sem optimist in v 
zadnjih letih sem upal, da 
nam bo uspelo, da bi s Savo še 
našli skupno besedo in inte-
res. Ko pa se je jeseni začela 
četrta sezona brez kakšnega 
koli sodelovanja in podpore, 
pa smo se v vodstvu kluba od-
ločili, da ni več smiselna upo-
raba imena nekdanjega spon-
zorja. Ostali sponzorji, ki ven-
darle pomagajo klubu, so 
spraševali, kdo še prispeva k 
delu kluba, in bili so začudeni, 
ker ravno Sava ni prispevala 
niti evra. Sprva smo se še okle-
pali dejstva, da smo člani 

Športnega društva Sava Kranj, 
ko pa je na trg stopila Zavaro-
valnica Sava, pa smo sklenili, 
da je čas, da spremenimo ime. 
Eden naših zvestih sponzorjev 
je namreč Zavarovalnica Tri-
glav in ne bi bilo prav, če bi se 
imenovali po drugi zavaroval-
nici. Tako smo sklenili, da do-
kler ne dobimo novega gene-
ralnega sponzorja, ostanemo 
Kolesarski klub Kranj. Smo pa 
lani na izredni skupščini spre-
jeli pravilnik, da se vsaka od 
naših starostnih ekip lahko 
imenuje po svojem sponzor-
ju.«

V Kranju imate še vedno ve-
liko navijačev, ki vas pozna-
jo kot savčane, savske kole-
sarje. To bo po pol stoletja 
težko spremeniti?
»Mislim, da bomo to ostali 
vsaj še nekaj časa. Starejši se 
bodo navadili malo kasneje, 
mladi najbrž prav hitro. 
Zase lahko rečem, da sem 
se že nekako privadil, saj ni-
smo bili le savčani, bili smo 
tudi Kranjčani, in to bomo 
tudi ostali.«

Letos boste slavili šestdese-
tletnico kolesarstva v Kra-
nju. Ali v klubu pripravljate 
kaj posebnega?
»Obletnica se nam zdi po-
membna, predvsem pa se 
nam zdi pomembno, da delo v 
klubu poteka po načrtih in da 
bomo znova organizatorji ne-
katerih tradicionalnih tekmo-
vanj. Tako bomo konec maja 
organizirali dirko na Trsteni-
ku, nato še Scottov kolesarski 
dan in v tradicionalnem termi-
nu, zadnji konec tedna v juli-
ju, tako imenovani Kolesarski 
praznik v Kranju z Nočnim 

kriterijem, dirko Po ulicah 
Kranja in 49. Veliko nagrado 
Kranja – memorial Filipa 
Majcna. Prav zaradi jubileja 
smo se v klubu odločili pripra-
viti tudi državno prvenstvo v 
cestni vožnji za člane, mladin-
ce in ženske, ki bo 25. junija. 
Tudi pred štiridesetimi leti, 
leta 1977, smo imeli prvenstvo 
pri nas na Kokrici. Takrat sem 
vozil tudi sam in spomini na 
ta dogodek so botrovali, da se 
organizacije lotimo tudi ob le-
tošnjem jubileju. Prav tako 
načrtujemo, da bomo pripra-
vili razstavo, ki bo na ogled v 
avli kranjske občine, morda se 
bomo lotili tudi koncerta, pri-
pravili pa bomo tudi slavno-
stno akademijo.«

Vaša prva skrb so trenutno 
priprave na novo sezono. 
Kako potekajo?

»Na sezono smo se začeli 
pripravljati že novembra. 
Imamo mlado devetčlansko 
člansko ekipo, v kateri sta 
dva kolesarja kategorije elite, 
vsi ostali pa so v kategoriji do 
23 let. Člana sta Tadej Logar 
in Matej Drinovec, ostali so 
mlajši. Med njimi je prvo ime 
Jaka Primožič, ob njem pa so 
še: Jernej Švab, Luka Čotar, 
Matic Katrašnik, Miha Zu-
pan, Filip Kvasina in Fran 
Majoli. Imamo tudi močno 
mladinsko ekipo, v kateri se je 
že dokazal Nik Čemažar. Prav 
tako imamo v klubu dečke in 
deklice. Trener mladincev je 
Matej Stare, za najmlajše pa 
skrbi Nace Korošec. Vsega 
skupaj je registrirano 57 ko-
lesarjev, tako da je kolesarjev 
kar dosti in zanimanja za ta 
šport je kar veliko. Imamo 
tudi sedem deklet in zato že 

razmišljamo tudi o ženski 
ekipi. Želim si, da bi drugo 
leto ali vsaj leta 2019 spet 
imeli tako imenovano konti-
nental ekipo. Trenutno smo 
pač klubska ekipa, saj ima-
mo večino mlade kolesarje.«

Kdaj se za vas začenja tek-
movalna sezona?
»Odhajamo na priprave v Ši-
benik, 19. februarja pa nas 
čaka že prva dirka v Poreču. 
Začetek domače sezone nas 
čaka 25. februarja v Izoli, 
nato se začenjajo dirke po Is-
tri, nato pa še vse ostale. Tež-
ko bomo čakali zlasti doma-
čo dirko v Kranju, za katero 
je že sedaj veliko zanimanje 
tudi med tujimi ekipami, saj 
imamo že prve prijave. Priča-
kujem, da bomo v sodelova-
nju z občino naredili res od-
mevno prireditev.«

Savčani so le še Kranjčani
Na decembrski letni skupščini so pri Kolesarskem klubu Sava Kranj sprejeli sklep, da se klub preimenuje v Kolesarski klub Kranj ter tako  
v 60-letnico delovanja in organiziranega kolesarstva v Kranju vstopi z novim imenom. O tem so obvestili tudi sponzorje, donatorje, poslovne  
partnerje in vse ostale prijatelje kolesarstva, čeprav se zavedajo, da so ime Sava nosili toliko časa, da jih bo marsikdo še imenoval po starem.

Julijski kolesarski praznik v Kranju bo letos nekaj posebnega, saj ob jubileju pripravljajo 
vrsto spremljajočih prireditev. / Foto: Tina Dokl

Direktor in glavni trener 
Kolesarskega kluba  
Kranj Matjaž Zevnik
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Vilma Stanovnik

Kranj – V kranjski obči-
ni deluje Ženski odbojkar-
ski klub Triglav Kranj, ka-
terega glavni cilj je promo-
cija in širitev ženske odboj-
ke v Kranju in njegovi oko-
lici.  »Zgradili smo sistem, 
ko dekleta z veliko prizadev-
nostjo in veseljem obiskuje-
jo treninge. Posredni dokaz 
za to so številni klici staršev, 
ki želijo, da bi svoje otroke 
vključili v klub. Tako je le-
tos v klubu več kot sto šest-
deset igralk, ki obiskujejo 
treninge in redno sodeluje-
jo v različnih tekmovanjih,« 
pravijo odgovorni v klubu, 
ki so bili veseli, da jih je ta 
mesec gostil župan Boštjan 
Trilar. Vodstvu kluba in de-
kletom se je pridružil tudi 

podžupan Boris Vehovec. 
V klubu so ponosni, da so 
igralke v pretekli tekmovalni 

sezoni pod vodstvom trener-
jev Boruta Kralja in Primoža 
Slavca dosegle v 2. DOL visok 

rezultat – drugo mesto, ki bi 
jih ob boljših finančnih raz-
merah vodilo v 1. ligo.

Odbojkarice pri županu

Z odbojkaricami in vodstvom kluba sta se župan Boštjan Trilar in podžupan Boris Vehovec 
pogovorila o delu in razvoju kluba in vsem skupaj zaželela športne uspehe tudi v 
prihodnjem, trinajstem letu delovanja.
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Čas je za zimske radosti 
Tudi te dni, ko se temperatura redko povzpne nad ledišče, ni treba, da smo zgolj v toplih stanovanjih. V Kranju je bilo že pred novim letom poskrbljeno, 
da smo se naužili snega na Pungertu, ob nizkih temperaturah pa se je moč zabavati tudi na drsališču.

Ker sneg pred božičem ni hotel zapasti, so se na kranjski občini odločili, da zasnežijo vsaj 
Pungert ter poskrbijo, da so zlasti otroci lahko uživali v zimskih doživetjih. / Foto: Gorazd Kavčič

Drsanje bo možno predvidoma do konca februarja, zlasti živahno pa je bilo na drsališču in 
ob njem med šolskimi počitnicami in v času praznikov. / Foto: Tina Dokl

Medtem ko otroci morajo na sneg večina deleč od mesta, se ga Kranjčanke in Kranjčani 
veselijo skoraj pred domačim pragom. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Slovenskem trgu je postavljeno montažno drsališče, kjer svoje veščine ob delavnikih 
lahko preizkusite med 15. in 21. uro, ob koncih tedna pa med 9. in 21. uro. / Foto: Gorazd Kavčič
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Izberite svoje letošnje darilo

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena žlahtna  
štorija

roman
Hči varuha spominov

avtomatski  
dežnik

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

Četrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 104 številke 
Gorenjskega glasa. Cena ene številke je 1,85 evra,  
celoletna naročnina brez popusta znaša 192,40 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo kar 
25-odstotni popust, kar pomeni prihranek v 
višini 48,10 evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine boste v 
naši avli lahko spili tudi kavico ter izbrali eno od sedmih 
daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 v  Kranju
(poleg lekarne in nebotičnika, nasproti glavne 
avtobusne postaje) vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Se vidimo! Popust in darilo 

veljata le za fizi-
čne osebe.  

Daril ne  
pošiljamo po 

pošti. Količina 
daril je omejena.

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le

vodnik  
po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

kava Barcaffe 250 g


