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Temelj
ljudske
univerze
so ljudje

Sašo Govekar je že več
kot dve desetletji tisti
uradnik, ki nikdar ne
pozabi mobilnega
telefona doma.

Ljudska univerza Kranj
je praznovala
šestdesetletnico.

stran 7

stran 2

Časopis Mestne občine Kranj, december 2019, številka 12

Dobre misli
za dobro novo leto

Imajo novo telovadnico
Ob praznovanju jubileja so v Zdravstvenem
domu Kranj odprli nove prostore Centra za
krepitev zdravja s telovadnico in nov arhiv.
Vilma Stanovnik

Že od začetka decembra je Kranj praznično razsvetljen, vrhunec decembrskih dogodkov v starem
Kranju pa bosta petkov Županov koncert z nastopom Jana Plestenjaka in na zadnji letošnji dan
silvestrovanje s skupino Victory. Namesto ognjemeta padajoči konfeti iz biorazgradljivega materiala.
Vilma Stanovnik
Kranj – Zadnji mesec v letu
je čas za različne obračune z
iztekajočim se letom in tudi
za načrte. Nekaj posebnega
je praznični december vsako
leto tudi v kranjski občini, ki
v spomin na rojstvo našega
največjega pesnika dr. Franceta Prešerna praznuje tudi
svoj občinski praznik.
Tako se je letos mesto pravljično osvetlilo prav na prvo
decembrsko nedeljo, ko je v
Prešernovem gledališču potekala tudi slavnostna akademija s podelitvijo nagrad
in priznanj za letošnje leto.
S pozdravom župana Matjaža Rakovca, blagoslovom
prazničnih luči in smreke
ter glasbenim nastopom
skupine Soul out na Glavnem trgu se je začel zanimiv
decembrski program, ki je
že do sedaj postregel s številnimi dogodki, od koncertov do Miklavževega sprevoda, obiska Božičkovega poštnega avtobusa pa tudi nastopov pevskih zborov. Na
trgu pred Prešernovim gledališčem je ob koncu tedna
oživel pravljični gozdiček.
Po mestu se je bilo moč
sprehajati s škratom Kranjč-

kom, vsak dan od četrtka do
nedelje popoldne pa poteka
tudi adventni sejem. Vredno
si je ogledati tudi letošnjo
novost, jaslice v kanjonu Kokre, ki so ob večerih še prav
posebno čarobne.
Vrhunec decembrskih praznovanj pa se šele bliža, saj
bo na praznični četrtek ob
19. uri zapel Andrej Šifrer, v
petek pa se, prav tako z začetkom ob 19. uri, obeta Županov koncert z Janom Ple-

stenjakom. Županov koncert bo letos nekaj posebnega tudi zato, saj se bo hkrati
zaključil humanitarni projekt V Kranju dobro v srcu
mislimo, v katerem so znani
Kranjčani na čelu z županom Matjažem Rakovcem
ter podžupanoma Janezom
Černetom in Robertom Nograškom dokazali, da znajo
združiti moči in pomagati
sokrajanom, ki so se znašli v
finančni stiski.

V središču starega Kranja bo
živahno tudi zadnje letošnje
dni, ko bo v soboto nastopila
skupina Manouche, v nedeljo koncert pripravlja zasedba King Foo, v ponedeljek,
30. decembra, bo nastopila
skupina Dan D, vrhunec
praznovanj in decembrskih
druženj pa bo slivestrovanje
na Glavnem trgu s skupino
Victory, ko bo tudi priložnost, da si izmenjamo lepe
misli in dobre želje.

AKTUALNO

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KULTURA

ŠPORT

Vlagajo v kolesarjenje

Dolgoletno negovanje
kulture

Plakati, ki spreminjajo
družbo

Mia Krampl gre v
Tokio

V prvem tednu decembra je
Stražišče zaživelo s Kulturnim tednom, tokrat že v dvaintrideseti izvedbi.

V Galeriji Mestne občine
Kranj je na ogled razstava z
naslovom Plaktivat, plakat,
ki spreminja družbo.

V dramatičnem finalu olimpijskih kvalifikacij v Toulousu si je športna plezalka
Mia Krampl z Golnika priplezala olimpijsko vozovnico za Tokio.

V Kranju želijo delež kolesarjev povečati s štiri na deset
odstotkov do leta 2022, zato
v širjenje kolesarske infrastrukture vlagajo več kot dva
milijona evrov.
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Kranj – Letos v Zdravstvenem domu Kranj praznujejo šestdesetletnico delovanja
na zdajšnji lokaciji, ta mesec
pa so se tako zaposleni kot
pacienti razveselili novih
prostorov Centra za krepitev
zdravja s telovadnico in novega arhiva.
Za prenovo so dobili evropska sredstva, kot je ob priložnostni slovesnosti povedala
direktorica Zdravstvenega
doma Kranj Lilijana Gantar
Žura, pa je bila obnova skupaj z lastnimi sredstvi vredna okoli 550 tisoč evrov. S
preureditvijo starega neracionalnega bazena so pridobili sodobno telovadnico in
predavalnico, uredili pa so
tudi arhiv.
Ob jubileju in najnovejši
pridobitvi so predstavili film
o delu Zdravstvenega doma

Kranj in številnih programih, ki jih izvajajo. Zbrane
je nagovoril kranjski podžupan Janez Černe in povedal,
da se v kratkem v bližini
zdravstvenega doma obeta
osemdeset nujno potrebnih
dodatnih parkirnih mest in
tudi Park dr. Janeza Bleiweisa, ki je predviden med avtobusno postajo in zdravstvenim domom.
Kot je poudaril direktor
Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik, so
novi prostori velika pridobitev pri izvajanju preventivne
dejavnosti tako za zaposlene
kot občane Mestne občine
Kranj ter občin Jezersko,
Cerklje, Šenčur, Preddvor in
Naklo, minister za zdravje
Aleš Šabeder pa je ob praznovanju v novih prostorih
zaposlenim v Zdravstvenem
domu Kranj zaželel uspešno
delo.
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Pred nami je najlepši čas v letu.
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v
srce. Naj se zato vsem uresničijo skrite sanje, udejanjijo
vse želje in izpolnijo vsa pričakovanja. Želim vam,
da bi našli srečo tam, kjer jo iščete in najbolj potrebujete.
Vse to naj se vam zgodi v letu 2020. Srečno.
Župan Matjaž Rakovec
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www.visitkranj.si

Kranj, januar 2019

zimski

UTRIP KRANJA
KRANJSKE KULINARIČNE
PRILOGA
OD 9. DOZGODBE
12. STRANI
Kavarna in
cukrarija

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

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

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

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

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

V začetku je bila tu le slaščičarska delavnica …
Začetki so bili zelo težki, sem kar ponosna, da
sva zdržala, čeprav še zdaj ni lahko. Če delaš
torte zase, je zadeva butična, ker pa sva prevzela tudi dostavo, sva padla v industrijo. Veleprodaja ni cenjena, po drugi strani pa bi odjemalci vedno nove okuse, kar je sicer fino, ampak
nenehno pa to ne gre. Vsak dan sem naredila
petdeset tort, ob koncu tedna tudi sedemdeset, vmes pa delala še torte po naročilu. Sevad
je torte razvažal, jaz pa sem jih pekla. Ves čas pa
sva si želela, da tega ne bi več počela, da bi delala torte le zase in po naročilu. Od letošnjega
poletja tega več ne počneva, se ne splača.
Sta ves čas vedela, da bi tu rada imela tudi
kavarno?
Da, seveda. Sevad je cenjen natakar, ki je delal v
vrhunskih restavracijah. Ko sva zagnala slaščičarno, je bilo škoda prostora, ampak finančno
ga nisva uspela urediti na trenutni nivo. Vse
sva naredila sama in s pomočjo prijateljev, nekaj smo obnovili, nekaj prinesli od doma, nekaj
je od Rokodelca … Trajalo je leto in pol – glede na finančne sposobnosti. Zdaj je to postalo
pravo malo družinsko podjetje. Tu namreč dela
tudi najina hči Aiken, ki je zaključila srednjo
šolo, in ponosna sva, da delamo skupaj.
Zdaj je kavarna urejena, prijetno domača,
polna izvirnih detajlov. Kakšna pa je vaša
ponudba?

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

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

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Kranj je praznično okrašen že ves december, prav zadnje dni leta pa se obeta največ
zanimivih dogodkov. / Foto: Primož Pičulin
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Občinske novice

Uradnik, ki ga ne vidimo radi
Sašo Govekar je že več kot dve desetletji tisti uradnik, ki nikdar ne pozabi mobilnega telefona doma.
Miran Šubic

rali posebni državni laboratorij, da smo jasno vedeli,
ali kaj spornega kam odteka
ali ne. In pri tem kot primer lahko navedem hitro
reakcijo Komunale Kranj,
ko so bili delavci takoj s
cisternami na kraju in smo
lahko delali.

Vodi službo za zaščito in
reševanje, postal je »zaščitni
znak« za nesreče. Ko se kot
sogovornik pojavi na televizijskem ekranu, vemo, da se
je zgodilo nekaj slabega.
Na mestni občini ste zaposleni več kot tri desetletja.
Kako to vpliva na vašo vlogo
»dežurnega gasilca« oziroma človeka, ki je odgovoren,
da vse pristojne službe ob
nesrečah delujejo usklajeno?
Izkušnje so pomembne,
praksa tudi. Ključno je delovanje sistema. Kadar pride
do napake – in nam se to v
grobi obliki še ni zgodilo –
so ogroženi ljudje, premoženje. Tega si ne smemo dovoliti in zato je vsak tak primer
preizkus usposobljenosti.
Primeri z uhajanjem plina
so to potrdili.
Veliko ste se pojavljali v javnosti, nudili natančne povzetke ukrepov in znali pomiriti ljudi.
Tudi to je seveda del celotnega ravnanja. Nekdo mora
ob takih kriznih trenutkih
tudi spregovoriti, pojasniti,
pomiriti. Seveda je za njim
delo mnogih služb, ustanov,
posameznikov. Mi o tem,
kako bomo komunicirali z
mediji, javnostjo pretehtamo skupaj. Kajti gasilci in
reševalci in civilna zaščita in
vsi drugi smo celota. Nihče
naj ne bi zatajil, delujemo
kot dobro uigrano moštvo.
Vodite občinske tehnične
službe, a javnost vas povezuje z nesrečami. Kaj je občinska služba za zaščito in reševanje?
Gre za nekaj sto ljudi. Od
tabornikov, ki bodo ob hujši
nesreči pomagali starejšim

58-letni Sašo Govekar že desetletja ob nesrečah usklajuje
delovanje vseh služb. / Foto: Gorazd Kavčič
s hrano in odejami, do radioamaterjev, ki bodo nadomestili morebiten izpad
sistema zvez ob hujši nesreči. Vse to je sistem ljudi,
tehnike in seveda povezave
vsega tega v celoto. Gre za
prostovoljce in druge, gre
za predane ljudi, ki so vedno pripravljeni pomagati.
In bistveno: pomagati znajo
strokovno!

smo pri tem delali trdo in
odgovorno. Pri delu smo
imeli že eksplozijo, ko je
odneslo pol hiše, imeli požar
v stolpnici in seveda posledično evakuacije, začasne nastanitve in vse drugo, kar sodi
k okoliščinam nesreče.
Vaše izkušnje so pri tem
dragocene, ker ste verjetno
edini uradnik, ki je neprestano »v službi«.
So me že v medijih omenjali, kakšen zaslužkar da sem.
Pa je zadeva dokaj preprosta: med mojo rekreacijo ali
nedeljskim kosilom ali
počitkom zazvoni telefon in
ni odlašanja – treba je pognati sistem in ukrepati. Ljudje znajo oceniti, kako v
Kranju poskrbimo za
občanke in občane, ko se
zgodi nesreča. Pri tem ni
"šparanja", za ljudi je treba
poskrbeti z vso razpoložljivo tehniko, ki jo premoremo v Sloveniji. V Lazah
smo nedavno takoj angaži-

Minuli problemi z uhajanjem plina so zagotovo kar
ena hujših nesreč v zgodovini Kranja.
Vsekakor. Bilo je nekaj poškodovanih, bila je velika
negotovost glede samih okoliščin. V tej vlogi sem več kot
dve desetletji in to je bil kar
kočljiv dogodek. Treba je skrbeti za vse: varnost otrok v
šoli, stanovalce v hišah in njihovo normalno življenje,
iskanje napake nekje pod
nasutjem oziroma asfaltom,
koordinacijo vseh služb. Lahko samo pohvalim vse, ki
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Kako se naučiti vsega tega?
Že prenašam izkušnje na
mlajše. Najbolj pomembno
pa je nekaj, kar nesreča
morda malo skrije. To so
priprave, usklajenost ljudi
in služb in tehnike. Na sleherno obliko nesreče se
namreč pripravljamo, sistem civilne zaščite je nenehno v pogonu, služba za
zaščito in reševanje pa je po
moji oceni bila in je kos
vsem izzivom. In upam
samo, da jih bo čim manj.

Uhajanje plina v Britofu oziroma Orehovljah je povzročilo eno najzahtevnejših akcij
reševalcev, gasilcev, policistov, celotnega sistema civilne zaščite. / Foto: Tina Dokl

V januarju vabljeni na Forum starejših, ki ga skupaj pripravljata Mestna občina Kranj in Dom
upokojencev Kranj.
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Če se pojavite na malem
ekranu, ljudje že postanejo
pozorni: nekaj se je zgodilo.
Tudi javno nastopanje ni
vedno mačji kašelj …
Treba je biti kratek, posebno pri elektronskih medijih. Ljudem je treba povedati resnico, jasno in brez

izgovorov. Obenem pa
morajo že prej vse službe
dokazati, da je sistem deloval, da smo posledice obvladali, da smo kos vsem okoliščinam. To ni kakšno hvalisanje pred občinstvom, to
je preprosto povzetek naše
skrbi za občanke in občane
Kranja.

Kranj – mesto prihodnosti
tudi za starejše
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Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

Kranjske novice (ISSN 2463-8099) št. 12/letnik V so priloga časopisa Gorenjski glas, št. 102, ki je izšel 24. decembra
2019. Kranjske novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v mestni občini Kranj.
Izšle so v nakladi 38.000 izvodov. Kranjskim novicam je priložena priloga Utrip Kranja. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.

Seveda vse to tudi veliko stane.
Uhajanje plina, eksplozija,
gradbeni posegi, meritve so
pač tudi stroški. Treba je
odrediti, kaj je treba odkopati, kaj porušiti. Tudi pri
tem seveda izkušnje pomagajo, ker drugače so napake
lahko tragične in še drage
po vrhu. Mestna občina
ima za take primere, ki jih
ni mogoče predvideti z vsemi razsežnostmi, ustrezna
sredstva zagotovljena v proračunu.

Ste zadovoljni z odzivnostjo
drugih, ki niso del sistema,
ki ga sprožite ob nesrečah?
Reakcije so različne. Denimo v Ljubljani so ob težavah
s plinom iz ljubljanskega
podjetja prihiteli na kraj vsi
vodilni in komunikacija je
tekla odlično. V Kranju
odziv ni bil tak, za nas pri
civilni zaščiti pa lahko
rečem, da smo nekaj dni res
trdo garali, da ni prišlo še do
česa hujšega. Vedno za
vsem in ob vsem smo ljudje,
tudi to je treba upoštevati.

Kranj – Mestna občina veliko pozornost namenja problematiki starejših, zaveda
se odgovorne skrbi za starejšo populacijo, prav tako
naša družba glede na demografske spremembe postaja
dolgoživa družba in je treba
preventivno pripraviti lokalna okolja, da bodo v svojih
strategijah upoštevala nove
sodobne pristope pri reševanju te problematike.

Z namenom predstavitve
problematike ter iskanja
rešitev na tem pomembnem področju bo Mestna
občina Kranj skupaj z
Domom upokojencev Kranj
organizirala Forum starejših, ki bo potekal v ponedeljek, 27. januarja 2020, od
13. do 16. ure v prostorih
Mestne knjižnice Kranj.
Dogodek je odprt širši zainteresirani javnosti, obvezne
pa so prijave na prireditve@
kranj.si.

Na forumu bo med drugim
predstavljen tudi predlog
strategije razvoja starejših v
mestni občini Kranj, ki je
objavljen na spletni strani
www.kranj.si in je tako v
javni obravnavi. Občane
pripravljavci strategije vabijo, da podajo predloge ter
pripombe.
Na dogodku, ki bo sestavljen iz plenarnega dela in
okrogle mize, bodo različni
strokovnjaki predstavili
aktualne teme, kot so mož-

nosti oskrbe, bivanjska
politika in trendi za namestitve starejših, problemi
varovanih oddelkov, medgeneracijsko povezovanje,
arhitekturni izzivi pri gradnji namestitvenih zmogljivosti za starejše, problematika demence, izzivi domskega varstva, pogled države na domsko varstvo in
podobno. Predstavljeni
bodo tudi primeri dobrih
praks, tako iz Slovenije kot
tujine.
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Občinske novice
Inventura
Dobrodelnost
V letošnjem decembru z dobrodelnim projektom V Kranju
dobro v srcu mislimo zbiramo sredstva za pomoč ljudem v
stiski. Pri akciji sodelujejo Mestna občina Kranj, Zavod za
turizem in kulturo Kranj in Društvo prijateljev mladine
Kranj, ki so v stari Kranj ob sobotah vabili na topel obrok v

Novoletna okrasitev in
županov koncert
Ste si že ogledali novost novoletne okrasitve v Kranju?
To so jaslice mojstrov Matjaža Beguša in njegovega
sina Kimyja Beguša Kutina
ob novoletno okrašenem
mostu čez Kokro v kanjonu.
Če jih še niste videli, imate
dodaten razlog za večerni
sprehod po Kranju, osvetljenem s tisočerimi lučmi.
Prav tako vabljeni na županov koncert z Janom Plestenjakom in glasbeno skupino
27. decembra in seveda na
ostale glasbene in druge dogodke prazničnega decembra. Tudi na silvestrovo, ko
v Kranj prihajajo Victory.

dobrodelno kuhinjo. Ta petek, 27. decembra, bodo na Županovem koncertu sporočeni višina zbranih sredstev in prejemniki. Za dober namen lahko prispevate z nakazili s sklicem
00 500-21112019 na TRR Društva prijateljev mladine Kranj
SI56 6100 0000 5487 540 (odprt je pri Delavski hranilnici
Ljubljana) ali pa preko SMS-donacije na številko 1919 s
ključnima besedama Kranj1 in Kranj5, kjer s poslanim SMS-sporočilom donirate 1 evro oziroma 5 evrov. Glasovati je
možno preko operaterjev Telekom, Telemach in A1.

Zmagovalci razpisa društva Prostorož
Kulturno društvo Prostorož iz Ljubljane je v septembru iskalo občino, v kateri bodo ozelenili streho. Na poziv se je odzvalo 15 občin, med katerimi je imel Kranj najbolj prepričljivo prijavo. V letu 2020 bo občina dobila popis ravnih streh,
ki so primerne za ozelenitev, novo zeleno streho na javni
stavbi in analizo učinkov, ki jih bo imela streha na uporabnike in na okolje.

Kranj na vrhu lestvice
Po izboru uredništva revije
Moje finance se je Kranj uvrstil na drugo mesto med
najboljšimi mestnimi občinami v Sloveniji.

Pripombe na modele
vrednotenja
nepremičnin
Mestna občina Kranj obvešča, da bodo od 27. decembra 2019 dalje na njeni spletni strani http://www.kranj.
si objavljena stališča Geodetske uprave Republike
Slovenije do prejetih pripomb na predlog modelov
vrednotenja nepremičnin.

Desetič: leto obrača
nov list
Leto, ki odhaja, je bilo zame
prelomno v več pogledih. Minuli petek je minilo leto dni,
odkar sem župan Kranja. Če
bi me še pet let nazaj vprašali,
ali bi se spustil v boj za župansko funkcijo, bi vam odgovoril,
da niti v sanjah ne. A zarečenega kruha se največ poje. 2019
me je tako napolnilo z najrazličnejšimi vtisi in številnimi
novimi obrazi. Vesel sem, da
sem na občini "podedoval"
strokovne zaposlene, s katerimi
tvorimo dobro ekipo. S ponosom lahko zatrdim, da je za
nami uspešno prvo mandatno
leto. Volilni program že pridno
izpolnjujemo, korak za korakom. Seveda se nam ob tem
porajajo vedno nove ideje, ki bi
jih radi realizirali.
Od pretekle srede se lahko na
Mestni občini Kranj pohvalimo
s soglasno sprejetima proračunoma za leti 2020 in 2021, ki so
ju potrdili mestne svetnice in
svetniki. Prihodnje leto načrtujemo dobrih 87 milijonov evrov
izdatkov. Od tega med največje
investicije sodi projekt Gorki,
sledi rekonstrukcija Podružnične šole Center, gradili bomo
vrtec v Bitnjah, kupili gasilsko
avtolestev za reševanje tudi z
visokih zgradb ter razsvetlili
mestni stadion. V letu 2021 načrtujemo za skoraj 73,7 milijona evrov izdatkov. Med večjimi
projekti bo vzpostavitev podjetniškega inkubatorja.
Bilo je uspešno, a tudi težko.
Prav mesec, ki bi ga moral krasiti pridevnik veseli, so zaznamovale tri nesreče. Ko se je zgodil Britof, sem bil ravno v tujini
in sem dogajanje lahko le nemočno spremljal prek medijev.
Nato v kratkem času še nesreča
v Lazah in poškodba plinske

Z ureditvijo komunalne infrastrukture cone Laze
bi se povečal tudi dotok za vodooskrbo in
hidrantno oskrbo, saj obstoječa s težavo pokriva
potrebe po porabi, hidranti pa nimajo
zagotovljenega dotoka oskrbe. Kako je bolj pravilno
speljana kanalizacija, se lahko pregovarjamo do
neskončnosti. Zaključimo s tem in dovolite, da na
občini delamo v dobro ljudi in okolja.
cevi v Orehovljah. Sprva sem
težko verjel, da je kaj takega
mogoče. K sreči ni prišlo do usodnih posledic. Zahvala gre interventnim službam, ki so znova dokazale, da tvorijo močno
in učinkovito ekipo za reševanje v različnih situacijah.
Ob hvaležnosti do intervencijskih služb pa bi pričakoval več
volje in razuma tistih Strašanov,
ki pravijo, da se borijo za zdravo
okolje v svojem kraju. Ko je zagorelo v industrijski coni Laze, smo
spet poslušali, kako občina še ni
uredila kanalizacije in da zahtevajo preselitev najmanj enega ali
pa kar vseh podjetij. V resnici je
rešitev v ureditvi komunalne infrastrukture. Naj ponovno povem, da je občina povsem pripra-

vljena na gradnjo in so sredstva v
proračunu zagotovljena že tretje
leto, torej tudi za leto 2020. Organizacija Alpe Adria Green naj
umakne upravni spor, Mestna
občina Kranj bo prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje in
lahko začnemo graditi.
Tudi v novem letu prihajajo
dnevi, polni lepih in manj lepih
vtisov. Naj bo prav vsak od 366
dni v prestopnem letu 2020 na
neki način poseben. Želim
vam, da v vsakem dnevu najdete nekaj, kar bo za vas izziv in
upanje. Ne pozabite, sonce se
vedno pokaže.
Lep božični večer in vse dobro v
novem letu!
Matjaž Rakovec,
vaš župan

Kranj oddal kandidaturo za naziv EPK
Skoraj leto dni je delovna skupina za pripravo kandidature Kranja za evropsko prestolnico kulture 2025 pospešeno pripravljala obsežen dokument,
s katerim namerava prepričati komisijo, zakaj Kranj in Gorenjska ta naziv potrebujeta bolj kot kdajkoli prej.
Alenka Štrukelj
Kranj – Do konca decembra
bo Mestna občina Kranj na
Ministrstvo za kulturo uradno poslala »bid-book«, 60
strani dolgo prijavo, oblikovano po vnaprej določenem
in enotnem vprašalniku za
vse prijavitelje. Ta bo vsebovala tudi podpise vseh gorenjskih županov, ki so kandidaturo soglasno podprli.
Slogan Končno Kranj 2025
razume koncept kulture širše od pojma umetnosti in
jezika ter se močno usmerja v dialog med kulturo, naravo, turizmom in ekologijo. Veže jo na celostni trajnostni razvoj, ki bo imel
dolgoročne učinke za sku-

pnost in gospodarstvo mesta in regije, boljši pogoji
bivanja pa bodo pomagali
izboljšati podobo regije v
očeh prebivalcev ter njeno
prepoznavnost v mednarodnem merilu.

Povezovanje regije
Strateški cilj kandidature
Kranja z Gorenjsko namreč
predstavlja povezovanje regije skozi kulturni razvoj
mest in podeželja. Vsi akterji se zavedajo, da samo

povezana regija lahko pomaga opolnomočiti kulturni sektor in privabiti nove
moči iz kulturnih in kreativnih industrij v gorenjska
mesta in na podeželje ter s
tem poskrbeti za trajnostni
kulturni razvoj, ki mu želimo slediti.
Odločitev, da Kranj z Gorenjsko kandidira za prestižni naziv evropske prestolnice kulture, je prišla ravno
pravi čas, saj sovpada s pripravo ključnih strategij za
razvoj mesta in regije. Njen
pomen za razvoj celotne regije pa so prepoznali tudi
župani gorenjskih občin, ki
so na decembrski seji Sveta
gorenjske regije kandidaturo Kranja soglasno podprli.

Trajnostna kulturna regija
Umetniški in kulturni koncept kandidature sledi dvema ciljema: na eni strani je
to vzpostavitev Trajnostne
kulturne regije, na drugi
predstavlja vsebinski program s celoletno programsko zasnovo. Zadnjega sestavljajo trije programski
sklopi: »TAKT«, ki raziskuje
prostore čudenja, taktilnost
lepote in pomen dobrega
mišljenja, »BIEN« kot bienale preprostega življenja,
dobrega počutja in trajnostnega
napredka
in
»START«, ki predstavlja
igrišče, kjer se srečujejo inovacije in pionirski duh. Nanje se veže 24 večjih projek-

tov, ki se osredotočajo na
javni prostor, urbano arhitekturo, oživljanje dediščine, mobilnost, socialne in
materialne inovacije, inventivno vzgojo otrok, mladih
in odraslih ter trajnostne in
prožne rešitve za urbani in
kulturni razvoj mest. Pri njihovem razvoju je sodelovalo
več kot 250 predstavnikov
organizacij ter skupnosti
prebivalcev in ustvarjalcev.
Umetniški program podpirajo trije programski sklopi,
ki skupaj tvorijo razvojni cilj
Trajnostne kulturne regije:
»Urbana prenova«, »Center
inovacij« in »Prešernove rezidence«. Kot orodje za
upravljanje regijskega kulturnega modela pa bodo raz-

viti konferenca in platforma
Cultu:re in Akademija za
kulturni management.

Kako naprej
Z oddajo kandidature je
Kranj naredil šele prvi korak
do naziva evropska prestolnica kulture. Februarja oziroma marca 2020 bo Kranj
svoj program skupaj z ostalimi petimi slovenskimi mesti, ki bodo oddala kandidature – Lendavo, Ljubljano,
Novo Gorico, Piranom in
Ptujem –, predstavil komisiji. Do konca leta 2020 naj bi
bila znana mesta, ki bodo
prišla v finalni krog. Zmagovalec, ki si bo leta 2025 naziv
delil s še enim nemškim mestom, pa bo znan leta 2021.
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Razpis

DOKONČNA PREDNOSTNA LISTA ZA ODDAJO NEPROFITNIH
STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2019

MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

zap. št.

ime in priimek

št. točk

zap. št.

ime in priimek

št. točk

zap. št.

ime in priimek

št. točk

zap. št.

ime in priimek

št. točk

1.

Mia Mihelich

812

59.

Šefik Mujagić

494

117.

Olga Gorjanc

418

175.

Majda Mladenovič

349

2.

Sergeja Slapnik

773

60.

Sabina Deljanin

492

118.

Klemen Tišler

414

176.

Nada Malić

349

3.

Azra Jogić

713

61.

Asmira Salkić

492

119.

Drago Kenda

414

177.

Davorin Zakrajšek

348

4.

Klavdija Vidergar

685

62.

Nataša Kleindienst

492

120.

Sanja Božić

414

178.

Zoran Marković

346

5.

Mark Bordonček

658

63.

Isret Poteri

488

121.

Tamara Adamović

411

179.

Bojan Jovanović

346

6.

Sali Mehmetaj

656

64.

Martina Rus

485

122.

Vesna Pomlad Mugerli

410

180.

Tomaž Hribar

345

7.

Irena Mlinar

628

65.

Maruša Duša

485

123.

Franc Plahuta

406

181.

Damjana Pirc

344

8.

Gregor Janc

617

66.

Mojca Gerjevič

483

124.

Bojan Kelbić

404

182.

Rok Špiček

343

9.

Fahret Feratović

615

67.

Vaska Nacevski

481

125.

Sanela Sejarić

404

183.

Larisa Merdjadi

342

10.

Jure Verbič

615

68.

Meisad Suljanović

480

126.

Darko Balantić

403

184.

Bojan Knaflič

342

11.

Ines Kajnih

614

69.

Hilmija Durić

480

127.

Vida Dimovska

400

185.

Alan Haščić

342

12.

Alen Tukara

608

70.

Nataša Pavlin

478

128.

Anton Mohorič

399

186.

Siniša Radojković

341
340

13.

Plema Abdić Lenarčič

595

71.

Aleš Tavčar

477

129.

Marija Boža Klemenčič

396

187.

Herman Hofer

14.

Ajša Noshaj

591

72.

Jurij Štular Kakiuchi

477

130.

Nataša Hafnar

396

188.

Kristina Šepetavc

340

15.

Alen Feratović

590

73.

Irena Murko

476

131.

Sašo Gerič Gjerek

394

189.

Simona Gerič

334

16.

Klemen Meserko

590

74.

Petra Gracar

476

132.

Veljko Djurović

394

190.

David Zver

332

17.

Fatmir Mazreku

588

75.

Kornelija Indihar

474

133.

Neda Janković

393

191.

Anton Božnar

329

18.

Katarina Primožič

576

76.

Nexhmi Mehani

474

134.

Klemen Svatovšek

391

192.

Mitja Groše

329

19.

Sabina Gril

573

77.

Sergej Nezirević

471

135.

Tanja Jenkole

391

193.

Andrej Krek

329

20.

Maruša Jerše

571

78.

Zdenka Gašperlin

471

136.

Aleksander Bohinc

391

194.

Elza Grašič

324
323

21.

Irena Ćelić

570

79.

Špela Murko

468

137.

Muhamed Libić

390

195.

Siniša Pešić

22.

Marjeta Tivold

562

80.

Boštjan Bekš

468

138.

Svetislavka Rogić

389

196.

Emil Jalovec

322

23.

Refik Mujagić

560

81.

Maja Zogović

467

139.

Mateja Gerić

387

197.

Hazima Mujagić

318

24.

Halid Ćoralić

559

82.

Hamdija Muzaferović

466

140.

Vesna Tasova

386

198.

Sara Klemenčič

318

25.

Vesna Rešek Koželj

558

83.

Azra Čehić

466

141.

Ejvas Demišoski

385

199.

Helena Tušek

308
307

26.

Elvis Bajrović

555

84.

Saša Đorđević

463

142.

Natalija Košir

385

200.

Lucija Presek

27.

Vesna Gerić

550

85.

Mojca Švajger

462

143.

Maja Gračnar

383

201.

Dejan Galjot

307

28.

Andrejka Karničar

550

86.

Dušica Meglič

462

144.

Metod Markelj

383

202.

Zymryte Ademaj

307

29.

Dejan Bursać

549

87.

Stanka Kristanovič

458

145.

Janez Zupan

382

203.

Merima Kalabić

307

30.

Simona Uković

548

88.

Melisa Gashi Ajdari

457

146.

Kaja Lesjak

381

204.

Lilijana Kozar

306

31.

Maja Šprajcar

548

89.

Bojan Petrovski

455

147.

352-84/2019

379

205.

Alex Pelko

304

32.

David Pavuna

547

90.

Jože Božek

454

148.

Edmund Schuster

377

206.

Egzontina Sallahi

303

33.

Marko Gvero

546

91.

Linda Tauhmann Berger

454

149.

Miodrag Simonović

374

207.

Bosiljka Mandić

302

34.

Vesna Blažević

544

92.

Sanja Vrbanić

453

150.

Sabina Plestenjak

374

208.

Melita Struna

301

35.

Dušanka Djaković

540

93.

Aljoša Kopitar

452

151.

Rok Lausegger

374

209.

Lidija Marković

297

36.

Žiga Krek

539

94.

Lejla Rekić

452

152.

Ivanka Kopina Chouikhi

373

210.

Karmen Lederer

297

37.

Amela Mehić

534

95.

Vesna Grašič

450

153.

Jasna Kozjek

372

211.

Mirsad Hodžić

289

38.

Gezim Tahiraga

528

96.

Samir Jusufi

449

154.

Fata Avdić

371

212.

Alja Lombar Plemenitaš

288

39.

Denis Salihović

523

97.

Brigita Kelbič

447

155.

Vjolca Kukolaj

370

213.

Tomaž Oman

284

40.

Samir Grbić

521

98.

Zoja Derguti

447

156.

Slaviša Jovčić

369

214.

Anica Rajhard

281

41.

Ana Zorzut

520

99.

Saša Stojaković

445

157.

Bojan Kaštrun

368

215.

Danijela Drljača

280

42.

Marjeta Lekše

515

100.

Urška Česen

438

158.

Silva Žagar

365

216.

Jessica Žagar

274

43.

Slobodan Kalajdžić

513

101.

Dafina Kryeziu Gashi

437

159.

Polonca Oman

365

217.

Tanja Selič

274

44.

Dijana Bunderla

512

102.

Petra Grubor

437

160.

Helena Jesenovec

365

218.

Suzana Kološa

262

45.

Nataša Filak

511

103.

Željko Mrđa

436

161.

Marjana Babnik

365

219.

Haris Šupuk

262

46.

Špela Martey

508

104.

352-78/2019

435

162.

Ljubica Dedivanović

363

220.

Darjan Begić

260

47.

Sandra Trček

506

105.

Maks Pivec

434

163.

Drago Galjot

363

221.

Nina Boljte

259

48.

Mateja Wanjohi Ozmec

505

106.

Leon Toplak

434

164.

Suzana Zagmajster

363

222.

Aleksandar Stojanov

258

49.

Ana Juhant

504

107.

Liljana Davidović

434

165.

Elvis Dulić

363

223.

Maša Klemenčič

257

50.

Nina Kranjec

503

108.

Urška Sakač

433

166.

Njegosava Sosić

361

224.

Slavica Magyar

256

51.

Neli Tejlor

503

109.

Gregor Jankovič

432

167.

Miro Dragoljić

361

225.

Eva Sodnikar

255

52.

Admira Demjanović

502

110.

Monika Kušar

432

168.

Branka Subotić

359

226.

Danijela Andreska

253

53.

Matic Medja

499

111.

Sanela Vilić

428

169.

Izabela Bešlagić

357

227.

Mitja Mušič

253

54.

Marjanca Vuk

496

112.

Nina Dežman

426

170.

Avdo Bešlić

355

228.

Jasna Obradović

233

55.

Damir Muzaferović

496

113.

Sara Čelik

425

171.

Mergim Orlišta

354

229.

Maja Kogovšek Ben Chikha 205

230.

Linda Dončić

56.

Matjaž Otoničar

495

114.

Jure Pustavrh

424

172.

David Hrnjaz

352

57.

Jasmina Pehlić

495

115.

Danijel Čančarević

420

173.

Ksenija Benedik

351

58.

Denis Savić

495

116.

Valent Bunić

418

174.

Miran Anžić

350

Dne 29. 3. 2019 je bil v Kranjskih novicah objavljen Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj
Mestne občine Kranj v najem 2019, na podlagi katerega je bilo predvidenih za oddajo v najem
okvirno 20 stanovanj. Na javni razpis je prispelo 277 vlog. Komisija za vodenje razpisnega postopka je proučila utemeljenost vlog na podlagi prejetih listin. Vsak prosilec je prejel odločbo o uvrstitvi na prednostno listo oziroma sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge ali sklep o ustavitvi postopka,
zoper katere je bilo možno podati pritožbo županu Mestne občine Kranj v 15-ih dneh od vročitve.
Po poteku pritožbenih rokov in po rešitvi pritožb (prispelo je 11 pritožb) je bila pripravljena dokončna prednostna lista, na katero je uvrščenih 230 upravičencev.
Število upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem je večje, kot je na voljo
razpoložljivih neprofitnih stanovanj. Z uspelimi upravičenci bodo glede na število razpoložljivih stanovanj sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Upraviče-
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nec, ki bo zavrnil dodeljeno primerno stanovanje, bo črtan z dokončne prednostne liste. Objavljena dokončna prednostna lista velja do objave naslednje dokončne prednostne liste, s tem pa
preneha veljati dokončna prednostna lista iz leta 2016.
Mestna občina Kranj bo predvidoma v letih 2020 in 2021 v najem oddala okvirno 20 stanovanj,
ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem postopoma, glede na to, kako se bodo sproščala.
Stanovanja so na različnih lokacijah na območju mestne občine Kranj in niso opremljena.
Številka: 352-5/2019-185-41/31
Datum: 24. 12. 2019

Matjaž Rakovec
Župan
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Občinske novice

Kranj uspešno splezal do 2020
Leto za nami je bilo v znaku plezanja. Na vseh ravneh, na vse mogoče vrhove. Mestna občina je po zaslugi občank in občanov ter vseh, ki so pri tem
pomagali, dosegla »višino« 2020 in že pogleduje višje.
Miran Šubic
Kranj je druga mestna občina v Sloveniji po kakovosti
življenja. Tako so s posebno
analizo in več kot petdeset
tisoč podatki ugotovili v
enem od slovenskih časnikov. No, ja: želimo biti prvi,
a kavalirsko dajemo prednost slovenski prestolnici
in z veseljem ugotavljamo,
da smo v letu 2019 potrdili,
da je v Kranju lepo in dobro
živeti. Kako smo priplezali
do take trditve?

Vzpon je izziv
V letošnjem letu smo za častna občana proglasili zakonca Štremfelj, ki sta v svojem življenju že stopila na
vrh sveta. Mesto znanih gornikov in alpinistov pa je v
letošnjem letu postalo nesporna slovenska prestolnica plezanja: Mia Krampl je
priplezala do srebrne kolajne na svetovnem prvenstvu,
Lučka Rakovec je osvojila
zlato na evropskem prvenstvu. Vadita pod vodstvom
sina naših častnih meščanov Anžeta Štremflja. Kranj
si v prihodnje želi plezalne
dvorane, kjer bomo uživali
ob podvigih v športu, ki je
vse bolj popularen, naša Mia
bo Kranj zastopala tudi na
olimpijskih igrah prihodnje
leto. In ne pozabimo: Aleš
Česen je kot vrhunski alpinist dobitnik zlatega cepina
že drugič. Ob tem pa ne gre
spregledati, da so do sedemdesetletnice delovanja priplezali planinci PD Iskra,
kar je tudi lep uspeh. Sicer
pa so vsak po svoje plezali
tudi številni drugi športniki
in športnice in veselili smo

Tjaše Ristić, ki se spogleduje z olimpijskimi igrami v
karateju. Vzpon seveda vedno pomeni tudi sestop: z
orlovskih višav je v trenersko in še kakšno vlogo sestopil naš odlični skakalec Robert Kranjec.

in manj dobrimi dogajanji.
Je pa res dobro tudi to, da je
ob zagatah s plinskim
omrežjem blizu zaključka
ogromen projekt Gorki oziroma je Kranj v zadnjih letih
pridobil toliko novosti na
področju kanalizacije, oskrbe z vodo, plinom in elektriko ter telekomunikacijami,
kot prej desetletja ne.

Pogoji so nujni, da kam
splezaš
Letos je Kranj splezal visoko
tudi tam, kjer si vedno želi
biti najvišje: znova bomo
pridobili prostore za šolo in
vrtec v dolga leta prazni
stavbi ob Prešernovem gaju.
Treba je bilo splezati čez
različne, tudi birokratske in
druge ovire, da bodo najmlajši Kranjčani in Kranjčanke dobili lepo šolo in vrtec, ki ga še kako potrebujemo. Brez dobrih pogojev za
prve stike z nalogami v življenju in še boljših za učenje pač ne bo vzponov k
znanju in uspehu, ki si jih
vsi tako želimo. Zato v prihodnjem letu računamo
tudi na prenovljeno nekdanjo trgovsko šolo, ki naj bi
prav tako odprla vrata najmlajšim, premik pa naj bi se
končno zgodil tudi pri OŠ
Staneta Žagarja, kjer so bile
nove učilnice in telovadnica
žal še nedostopen vrh, ki pa
ga je treba osvojiti. Pravi plezalec bi se hitro povzpel na
steber, kar na vse štiri. Zrasli bodo v Športnem centru,
kjer bo prvič v zgodovini
kranjskega športa atletske in
nogometne dogodke mogoče pripraviti pri razsvetljavi,
pa še tartanska atletska steza
bo prenovljena. Res pravi
»plezalni podvig« po desetletjih, ko tega osnovnega
pogoja za šport Kranj za raz-

Jaslice v kanjonu Kokre / Foto: Primož Pičulin

Pametni plezajo najvišje

Športni plezalki Lučka Rakovec in Mia Krampl na kranjski tekmi / Foto: Gorazd Kavčič
liko od mnogih manjših
mest ni premogel.

Plezaš lahko tudi – dol …
Kanjon Kokre je turistični
adut Kranja, ki ga do zdaj
nismo znali prav izkoristiti.
Prelepo okolje in kanjon, kamor je treba »dol splezati«,
po zaslugi sprejetih načrtov
sedanje oblasti dobivata jasno vizijo prihodnosti. Urejenost tega čudovitega in izjemnega naravnega bisera
Kranja bo tudi povabilo, da k
nam pride več obiskovalcev,
turistov. Jasno: človek lahko
kam spleza le, če je z naravo
v sozvočju, in kanjon Kokre
bo s sprejetimi smernicami
vedno tudi dokaz, da v mestni občini skrbimo za to, da

je narava ohranjena. Da pa
bomo zadihali s polnimi
pljuči, ne bo potreben poseben vzpon – bil pa je potreben plezalni podvig v razmišljanju: od zdravstvenega
doma proti avtobusni postaji bo nastal Bleiweisov park,
ki je že zaradi načrta in zamisli izjemen: desetletja
Kranj ni dobil nove zelene
površine v samem mestu in
park bo fantastična pridobitev za mesto.

Plezanje ni lahko
Ja, kdor želi kam splezati,
lahko naleti na težave.
Kranjska oblast in vsi z njo
smo morali v tem letu splezati čez ali mimo čakalnih
vrst oziroma zdravniške

stavke, ki je bila opozorilo za
vso državo, da je začela bolj
energično urejati probleme
družinske medicine. In če
smo ob plezanju čez take zagate tudi jezni, smo bili ob
drugih ovirah zgroženi:
uhajanje plina in eksplozija
sta opozorili, ki ju je treba
jemati nadvse resno. Mestna občina je poskrbela za
varnost ljudi, nesreča pa je
povzročila, da je bil Kranj v
središču pozornosti, pa čeprav bi bili radi prepoznavni
po manj stresnih dogodkih.
Pohvalimo se lahko s prenovljeno in obogateno lekarno
in novostjo v zdravstvenem
domu, kar dokazuje, da je
bil vsakdan tudi v iztekajočem se letu pester z dobrimi

Gorniki, plezalci, alpinisti
in vsi mi si vedno rečemo:
»Vzpenjajmo se po pameti!«
Za Kranj velja povsem enako pravilo: želi biti pametno
mesto, v katerem bo visoka
tehnologija vpeta v digitalno
družbo oziroma bomo lažje
živeli z rešitvami pametnega
mesta. Te pa so dobre samo,
če služijo pri našem vsakdanu, da se lažje premikamo
sem in tja, tudi parkiramo,
imamo na voljo čim več koristnih informacij in tako
prihranimo čas in denar.
Vložek v táko pametno mesto je razvojna priložnost.
Kot smo zapisali na začetku:
Kranj je dosegel res laskavo
drugo mesto med mestnimi
občinami po kakovosti življenja. Za nami so Maribor, Celje, Koper, Novo mesto … In
to nas navdaja z optimizmom. Tudi ta je potreben, da
bi splezali še višje, in načrtov
ne manjka. Plezanje mora
biti preudarno in premišljeno, ker megalomanstvo navadno pomeni, da za drobne
in silno pomembne zagate
in probleme ni rešitev. In če
se (po časopisni raziskavi in
analizi) v Kranju dobro živi,
si upamo zapisati na koncu
kratko, udarno in jasno:
Kranj je naj!

Prenova Podružnične šole Center na Komenskega ulici / Foto: Tina Dokl
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Vlagajo v kolesarjenje
V Kranju želijo delež kolesarjev povečati s štiri na deset odstotkov do leta 2022, zato v širjenje
kolesarske infrastrukture vlagajo več kot dva milijona evrov.
Aleš Senožetnik
Kranj – Kranj velja za občino z največjim elektrificiranim sistemom izposoje
koles pri nas, ki ga v prihodnje nameravajo še razširiti.
Tako na Planini gradijo
Center trajnostne mobilnosti, ki bo stal dobrih šeststo
tisoč evrov in bo dokončan
junija prihodnje leto. "Trideset odstotkov materiala
predstavlja lesna konstrukcija, kar zadostuje trajnostnim standardom, poleg tega
pa bo objekt kot eden prvih
na tem območju imel tudi
zeleno streho, kar je v naseljih z visoko gostoto prebivalstva zelo priporočljivo,"
je o sodobnem objektu, ki
stoji na Cesti talcev, kjer sta
že avtobusno postajališče in
ena od postaj sistema izposoje koles, povedal projektant Aleš Peternel. Kot pravi, je Planina tipičen primer
četrti z visoko gostoto prometa, kjer primanjkuje parkirišč, zato je bila umestitev
takšnega objekta v to področje logična izbira. V centru
bodo poleg hrambe koles,
občani imeli možnost popravila koles, pridobili pa
bodo tudi vse informacije o
prevozih s kolesi, avtobusi
in drugimi prevoznimi
sredstvi. Okolica centra, ki
bo prvi tovrstni pri nas, bo
opremljena po standardih
za večjo kakovost bivanja
slepih in slabovidnih.

Proračun je
rekorden
Kranjski mestni svetniki so na zadnji letošnji seji
sprejeli proračuna za prihodnji dve leti, za leto
2020 pa bo najvišji v vsej zgodovini občine.
Vilma Stanovnik

Aleš Peternel in Matjaž Rakovec med ogledom objekta

V Kranju so večinoma že dokončali prvi sklop
kolesarskih poti in letos namestili nove postaje
za izposojo koles na železniški postaji, pri
kulturnem domu v Predosljah in v Kongresnem
centru Brdo, Center trajnostne mobilnosti pa bo
dokončan v sredini prihodnjega leta. V
prihodnje načrtujejo tudi širitev kolesarskega
omrežja v sodelovanju s sosednjimi občinami.
V Kranju so sicer večinoma
že dokončali prvi sklop kolesarskih poti in letos namestili
nove postaje za izposojo koles
na železniški postaji, pri kul-

turnem domu v Predosljah in
v Kongresnem centru Brdo.
Širitev kolesarske infrastrukture pa po besedah kranjskega župana Matjaža Rakovca

načrtujejo tudi v prihodnje:
"V prihodnjih letih si želimo
odpreti most na Savski otok
pri Majdičevem mlinu, kar bi
bila velika pridobitev za prebivalce starega Kranja. Prav
tako bi radi vzpostavili povezavo do Stražišča, pred nakupovalnim središčem Savski
otok pa postavili eno od kolesarskih postaj."
Celotna investicija bo skupaj s Centrom trajnostne
mobilnosti znašala več kot
dva milijona evrov, od tega
so pridobili 1,3 milijona
evrov nepovratnih sredstev
Evropske unije in države.

Kranj – Na decembrski seji
mestnega sveta so minulo
sredo najprej govorili o
aktualnem stanju, povezanem z eksplozijo plina v
Britofu, puščanjem plina v
Orehovljah in požarom v
Lazah. O minulih dogodkih
so vodja Službe za zaščito
in reševanje Sašo Govekar,
v. d. direktorja Gasilsko
reševalne službe Kranj
Tomaž Vilfan in vodja gasilske operative Andraž Šifrer
pojasnili potek reševalnih
akcij, svetniki pa so pohvalili delo civilne zaščite,
gasilcev ter reševalcev, ki so
poskrbeli za hitre in uspešne intervencije. Kot je pojasnil župan Matjaž Rakovec,
so vsi poškodovani v eksploziji v Britofu že v domači
oskrbi.
Svetniki so se po obravnavi
amandmajev strinjali s predlogoma proračunov za prihodnji dve leti. »Proračun
za prihodnje leto je največji
v zgodovini Mestne občine
Kranj,« je povedal vodja
urada za finance Mirko
Tavčar in pojasnil, da proračun za leto 2020 predvideva 71,5 milijona evrov
prejemkov in dobrih 87
milijonov evrov izdatkov,
razliko pa naj bi pokrivali z

zadolžitvijo do 11,3 milijona in predvidenim ostankom iz letošnjega leta, ki je
4,7 milijona evra. Investicijskih odhodkov in transferjev je za nekaj več kot
41 milijonov. Največ, dobrih sedem milijonov, bo
namenjenih za projekt
Gorki, sledita pa rekonstrukcija Podružnične šole
Center ter komunalna
infrastruktura v Britofu,
Predosljah in na Mlaki.
Od večjih projektov je predvidena gradnja vrtca v Bitnjah v vrednosti 1,4 milijona
evrov, nakup gasilske avtolestve, ki bo omogočala reševanje tudi z visokih zgradb,
ter ureditev nove razsvetljave mestnega stadiona v višini osemsto tisoč evrov.
V letu 2021 Mestna občina
Kranj načrtuje 63,7 milijona
evrov prejemkov, zadolžitev
do višine 9,55 milijona
evrov, izdatkov bo skoraj
73,7 milijona evrov, od tega
je investicijskih odhodkov
in transferjev dobrih 26
milijonov. Med pomembnimi investicijami bodo ukrepi za zmanjševanje emisij v
okolju, med večji projekti so
še vzpostavitev podjetniškega inkubatorja, obnova
lokalne ceste Kranj–Hrastje
in obnova javne poti Mlaka–
Bobovek–Brdo.

Nujna tudi
štiripasovnica
Spoštovane Kranjčanke
in Kranjčani.
Tudi v letu 2019 smo bili aktivni z vami in za vas.
Z našimi svetniki in prizadevnimi člani stranke VZK smo delovali
dobronamerno in odločno, opozarjali na nepravilnosti in se zavzemali
za učinkovito in odgovorno ravnanje s sredstvi našega Kranja, podpirali
uravnoteženo vlaganje v krajevne skupnosti, življenje s kulturo in športom
za vse občane, skrbno ravnanje z okoljem, solidarnost med mladimi in
starejšimi ter strpnost in naklonjenost do različnih, ki bogatijo naše bivanje.
Vse to so naši skupni cilji, zaobljube in želje tudi za leto, ki prihaja.

www.veczakranj.si

Želimo vam vesele praznike v družbi prijaznih in
iskrenih ljudi ter zdravo in uspešno leto 2020.

Srečno!

Do predsedovanja EU v 2021 nujno razbremeniti
tudi promet med Kranjem in Šenčurjem
Simon Šubic
Kranj – Konec novembra so
tudi uradno odprli novi krožišči na Primskovem in v
Bitnjah, skozi kateri je sicer
promet stekel že konec
avgusta. Obe sta po besedah župana Matjaža Rakovca bistveno pripomogli k
boljši prometni pretočnosti,
a bi bilo za še večjo razbremenitev prometa treba
zgraditi tudi nov avtocestni
izvoz in štiripasovnico med
Šenčurjem in Kranjem,
skupaj z navezovalno cesto
na novo industrijsko cono v
Hrastju.
»Kranj je v letošnjem letu
dobil kar nekaj cestnih pridobitev, začenši z nadvozom pri Savskem otoku,
krožišče v Bitnjah in krožišče na Primskovem, v začetku naslednjega leta pa še
obnovljen Delavski most,«
je povedala ministrica za
infrastrukturo Alenka Bratušek, ki se zaveda, da na
prometno zelo obremenje-

ni brniški cesti pogosto prihaja do zastojev. »Čaka nas
predsedovanje Svetu EU in
zavedamo se, da je do takrat
treba postoriti še kar nekaj
stvari. Da pridemo do realizacije projekta, pa se ta
seveda ne začne s prvo
lopato, ampak z dokumentacijo. Kot jaz vem, na direkciji za infrastrukturo pospešeno delajo in delamo, da
bi te stvari lahko izpeljali,
kot si želimo,« je dejala.
Slovenija bo sicer Svetu EU
predsedovala v drugi polovici 2021.
Ministrica je še napovedala
skorajšnjo objavo razpisa za
obnovo dveh odsekov
gorenjske železniške proge,
kar veseli tudi župana, čeprav gre za manjši obseg del
od načrtovanih. »To gre v
skladu z našimi idejami, da
na železniški postaji naredimo centralno potniško postajo, torej da se tja preseli
glavna avtobusna postaja,
kar bo razbremenilo mestno
središče,« je povedal.
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Temelj ljudske univerze so ljudje
Ljudska univerza Kranj je praznovala šestdesetletnico. Tudi v prihodnje bo po besedah direktorice Mateje Šmid njihova pozornost usmerjena v lokalno
prebivalstvo in gospodarstvo.
Ana Šubic
Kranj – S slovesnostjo v
Stolpu Škrlovec je Ljudska
univerza Kranj (LUK) konec novembra praznovala
60-letnico. "Kranj je mesto,
za katero naša ljudska univerza živi in z njim diha.
Hvaležni smo, da se Mestna občina Kranj zaveda
pomena vseživljenjskega
učenja in ga podpira," je
uvodoma dejala direktorica
LUK Mateja Šmid in dodala, da so veseli tudi tesnejšega sodelovanja z okoliškimi občinami. Pozornost
LUK bo tudi v prihodnje
usmerjena v lokalno prebivalstvo in gospodarstvo, je
napovedala Šmidova. S programi se bodo prilagajali
izzivom, ki jih prinašajo
dolgoživa družba, tehnološki razvoj in ekonomska neenakost na vseh področjih
življenja. Poudarila je tudi,
da so temelj njihovega delovanja ljudje: zaposleni in
zunanji sodelavci s svojo

predanostjo in spoštovanjem ter udeleženci njihovih programov.
Župan Matjaž Rakovec je
LUK izrazil hvaležnost, da
je tako zelo vpeta v kranjsko
občino na področju izobraževanja in ji zaželel še veliko uspehov. Predsednica
Združenja izobraževalnih
in svetovalnih središč Slovenije Maja Radinovič Hajdič pa je LUK zaželela, da
ohrani inovativnost in da še
naprej skrbi za najpomembnejšo stvar na svetu
– širjenje znanja, ki nam ga
ne more nihče vzeti. Za 60
let omogočanja pridobivanja splošnih in poklicnih
kompetenc sta LUK čestitali tudi generalna direktorica
direktorata za srednje in
višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na ministrstvu
za izobraževanje Elvira Šušmelj ter predstavnica Andragoškega centra Slovenije
Zvonka Pangerc Pahernik.
Na slovesnosti so predavateljem, ki so jim zvesti vsaj

Direktorica ljudske univerze Mateja Šmid izroča zahvalo Bojanu Ančiku, ki je že 45 let
njihov predavatelj. / Foto: Primož Pičulin
deset let, podelili zahvale.
Skupaj jih je dvanajst. To so
Vesna Popović Dobrnjac,
Mirjana Debelak, Laura Cuder Turk, Tina Žagar Pernar, Jure Grilc, Marjana Ga-

šper, Mateja Prevodnik
Mayland, Jasna Zupan, Simon Strgar, Andrej Zavrl,
Alenka Tratnik in Bojan Ančik, ki ima na LUK najdaljši,
kar 45-letni staž. Honorarno

je začel tam delati leta 1974.
Predava predmete s področja družboslovja, je tudi prostovoljec v programu medgeneracijskega sodelovanja.
Jubilejno slovesnost, ki jo je

povezovala Slavica Bučan, je
z glasbo popestrila skupina
Kadulja, za smeh pa je poskrbel stand up komik Tin
Vodopivec.
Zametki LUK sicer segajo v
leto 1937, ko je bila v Kranju po zgledu danskih ljudskih šol ustanovljena ljudska visoka šola. Za uradni
začetek štejejo 26. november 1959, ko je bila z odlokom Občinskega ljudskega
odbora Kranj ustanovljena
delavska univerza. Njen sedež je bil v Parku svobode
2, kjer je danes Gimnazija
Kranj. Štiri leta kasneje se
je univerza preselila v Slavčevo vilo, kjer je še danes.
Leta 1965 se je preimenovala v Delavsko univerzo
Tomo Brejc Kranj, leta
1992 pa v Ljudsko univerzo
Kranj. Zaradi velike potrebe
po izobraževanju odraslih
izvajajo množico raznolikih
programov. Pred štirimi leti
so prevzeli v upravljanje
tudi Medgeneracijski center Kranj.

Prihodnost se začne.
V vsakem novem trenutku, v novem
dnevu in v novem letu.
Pripravimo se na nov čas. Da uresničimo
priložnosti in prihodnost
ustvarimo s svojo vizijo. Da postanemo
družba solidarnosti, enakosti,
pravičnosti, svobode in trajnostne skrbi
za naš planet.

Leto 2019 je minilo. Bilo je uspešno, v določenih momentih burno in nihajoče. Za listo Zoran Za Kranj pa je bilo predvsem delovno. Ostajajo zvesti občanom, po tem pa se razlikujejo od ostalih političnih subjektov. V odhajajočem letu so se tako posvetili malemu in dobremu človeku. Niso sledili lobijem in političnim pritiskom, niso predlagali megalomanskih in neuresničljivih projektov. Pozornost so namenili občanom in predlagali ter uresničili
mnogo projektov, ki občanom olajšajo vsakdan. Kljub temu, da se za občane
borijo iz opozicije v mestnem svetu, premikajo meje in dosegajo tisto, kar se
je pred nastankom liste Zoran Za Kranj, zdelo nemogoče. Pri svojem delovanju so konstruktivni, kljub temu pa neprestano nadzirajo oblast in opozarjajo na napravilnosti. Rdeča nit ostaja borba proti korupciji.
Z obljubo, da bodo v letu 2020 ostali predstavniki občanov in se ne bodo spremenili, želijo vsem občanom veliko sreče in zdravja. Predvsem pa poguma. Poguma,
da stopijo v novo leto z vero v svoja načela, katerim naj sledijo za vsako ceno. Samo
tako je možno spremniti svet na bolje. Za nas in naše potomce."

Prihodnost je tukaj. Napolnimo jo s tistim,
kar je res pomembno.
Z ljubeznijo, s spoštovanjem,
z razumevanjem in s sodelovanjem.
Želimo vam čudovite praznike in vse
najboljše v novem letu.

NAROČNIK IN PLAČNIK: MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ; SVETNIŠKA SKUPINA SD

NAROČNIK IN PLAČNIK: MESTNA OBČINA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ; SVETNIŠKA SKUPINA ZORAN ZA KRANJ

LISTI ZORAN ZA KRANJ JE USPELO!

Matjaž Rakovec
SVETNIŠKA
SKUPINA

Svetniška skupina Zoran za Kranj
Zoran Stevanović
SD_KRANJ_novoletnacestitka.indd 1
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Krajevne skupnosti

Dolgoletno negovanje kulture
V prvem tednu decembra je Stražišče zaživelo s Kulturnim tednom, tokrat že v dvaintrideseti izvedbi. Dvanajstčlanski organizacijski odbor Krajevne
skupnosti (KS) Stražišče je za vsak večer pripravil zanimiv, pester in širok kulturni program.
Maša Likosar
Stražišče – Številka 32 dokazuje lepo in dolgo tradicijo
negovanja kulture v Stražišču, ki so jo Strašani nedvomno vzeli za svojo. Letošnji
Kulturni teden je potekal od
ponedeljka, 2. decembra, do
sobote, 7. decembra. V tem
tednu so se zvrstili glasbeni,
pevski, plesni, gledališki in
drugi dogodki, vsi v Šmartinskem domu v Stražišču.
Teden so začeli s slavnostnim odprtjem, na katerem
sta obiskovalce nagovorila
predsednik Sveta KS Stražišče Jure Šprajc in slavnostni
govornik Zvonko Gantar,
član organizacijskega odbora. Poudaril je, da se žal
vedno manj pozornosti
namenja ljubiteljski kulturi,
zlasti med mladimi. "Pred
več kot tridesetimi leti se je
začelo z Miklavževim večerom. Prireditev je bila množično obiskana in je prerasla
okvirje, zato smo osnovali
Kulturni teden. Glavni

Praznični koncert Glasbene šole Kranj na 32. Kulturnem
tednu v Stražišču. / Foto: Tina Dokl
namen je predstavitev
domačih aktualnih predstavnikov ljubiteljske in amaterske kulturno-umetniške
dejavnosti. Istočasno omogočamo krajankam in krajanom, da v praznični december vstopijo s kulturo in ob
njej," je povedal Šprajc in
dodal: "Naša prireditev je
ena redkih tovrstnih v kranj-

OOZ Kranj organizira seminar DAVČNI
OBRAČUN, ki bo v četrtek, 23. januarja
2020, ob 10. uri v sejni sobi OOZ Kranj, C.
Staneta Žagarja 37. Prijave na info@oozkranj.com.
***

ski občini, da jo krajevna
skupnost v celoti organizira
v tako velikem obsegu."
Sledili so predstavitev poezije Brede Konjar ter nastopi
otroške folklorne skupine z
OŠ Stražišče, pevk Nadje
Arhar in Pike Vučko, kitarista Roka Šenka ter harmonikarja Johana Špendala. Prvi
dan so odprli tudi slikarsko

Aleksander Gorečan, prejel prestižen
naziv "Obrtnik leta 2019". Predsednik
OOZ Kranj g. Ludvik Kavčič pa je dobil
priznanje za "Najstarejšega obrtnika leta".
Zelo smo ponosni in čestitke s strani vodstva in kolektiva zbornice!

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ, STANETA ŽAGARJA 37, KRANJ

Izvozni pogovor projekta
Connect SME Plus je potekal v
podjetju AHA Hyperbarics
OOZ Kranj je v sodelovanju s podjetjem
Nets d.o.o. Kranj, 4. 12. 2019, organizirala
3. Izvozni pogovor, katerega tema je bila
mednarodno poslovanje in izvozni izzivi
MSP-jev. Svoje bogate izkušnje je z udeleženci delil g. Peter Kokalj, lastnik podjetja AHA Hyperbarics, predstavil delovanje
podjetja ter njihove proizvodne prostore.
Podjetje je namreč z zlatom nagrajen mednarodni proizvajalec inovativnih prenosnih hiperbaričnih komor, ki dosegajo 2,0
bara (200 kPa). V nadaljevanju je g. Leopold
Vehovar predstavil mednarodno podjetje
Café+Co International holding GmbH. Pri
svojem poslovanju namreč uporabljajo
DNA aplikacijo, ki jo je prisotnim predstavil g. Uroš Gunčar iz podjetja Nets d.o.o. V
okviru dogodka je potekalo tudi mreženje
obmejnih MSP-jev, saj so se srečanja udeležili podjetniki iz Slovenije in Avstrije.

***

V okviru Dnevov slovenskega turizma je
Sekcija za gostinstvo in turizem na OZS
podelila priznanje za življenjsko delo
našemu članu g. Antonu Magdiču iz gostilne Ančka v Šenčurju. Iskreno mu čestitamo in želimo veliko uspeha še naprej.

***

5. december 2019 je bil pomemben dan
za kranjsko zbornico. Na slovesnosti ob
50. letnici OZS je član naše zbornice, g.
Dragi podjetniki, iskreno se vam zahvaljujemo za zaupanje in želimo dobrega
sodelovanja z vami tudi v letu 2020. Srečno in uspešno naj bo!

razstavo Metoda Prašnikarja
in je bila na ogled ves teden.
Drugi dan so nastopili učenci Osnovne šole Stražišče,
tretji dan je bil gledališko
obarvan – dramska skupina
Društva
upokojencev
Komenda je uprizorila
komedijo Toneta Partljiča
Čaj za dve. V četrtek, 5.
decembra, je otroke obiskal
Miklavž. Večer z gledališko
igrico so pripravili KS Stražišče in Župnija Kranj Šmartin z župnikom Bojanom
Likarjem. Predzadnji večer
je bil namenjen Glasbeni
šoli Kranj. Na Prazničnem
koncertu so se predstavili
solisti instrumentalisti, pevci, učenci baleta in komornih skupin. Kulturni teden
je sklenila Folklorna skupina
Sava Kranj z umetniškim
vodjo Tomažem Gantarjem.
Videli smo program, ki so ga
uprizorili ob njihovem praznovanju sedemdesetletnice v
Prešernovem gledališču.
"Letos smo dali velik poudarek Folklorni skupini Sava,

Ves teden je bila v avli Šmartinskega doma na ogled
likovna razstava Metoda Prašnikarja, upokojenega
zdravnika kardiologa. / Foto: Tina Dokl
zaradi njihovega visokega
jubileja. Ponosni smo, da je
bila skupina prisotna na
vseh preteklih Kulturnih tednih," je pojasnil Šprajc in
sklenil: "Na odru se je letos
zvrstilo okoli dvesto nastopajočih, vsi so prejeli zahvale.
Obisk je bil odličen, praktič-

no vsak dan je bila dvorana
polna. Za uspeh se moramo
zahvaliti tudi donatorjem, ki
nam pomagajo in stojijo ob
strani." Na eni od prireditev
jih je obiskal tudi kranjski
podžupan Robert Nograšek
in jim namenil pozdravne
besede.

www.visitkranj.si

Kranj, januar 2020

zimski

UTRIP KRANJA
TURIZEM V KRANJU

v Kranju, če nisi pokusil kranjske klobase.
Kranjski gostinci pa bi jo morali imeti tudi
vedno v ponudbi. Zraven bi moral znati vsak
Kranjčan povedati zgodbo o kranjski klobasi
in Francu Jožefu – vsi pa bi se morali znati
tudi pohvaliti, da je bila za kakovost največkrat nagrajena Arvajeva kranjska klobasa.
Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj bomo
poskrbeli za promocijo kranjskih gostincev
in kranjske kulinarike, ponudba pa bo preko vzpostavljenih komunikacijskih kanalov
povezana tudi s celotno slovensko komunikacijsko kampanjo Evropske gastronomske
regije. Obenem vabim vse kranjske gostince,
da bolj aktivno sodelujejo na Kranski kuh-

Anketa med obiskovalci Kranja je bila izvedena letos. Rezultati so nas prijetno presenetili,
saj je bila stopnja zadovoljstva z destinacijo
kot celoto izjemno visoka, na petstopenjski
lestvici je dosegla povprečno oceno 4,58. Kot
posebej pozitivno so turisti poudarili čar in
vzdušje, avtentičnost ter estetiko same destinacije. Ponudba atrakcij, kulture, nastanitev
in gastronomije je prav tako na visoki ravni.
Turisti so pohvalili tudi trajnostna prizadevanja Kranja, dobro označene turistične
vsebine, informativne brošure ter informacije na spletu. Obiskovalci Kranja so torej še
precej bolj zadovoljni kot Kranjčani, ki smo
že po naravi precej kritični in hitro opazimo
kakšno pomanjkljivost. Dobre ocene obiskovalcev so nam lahko v zadovoljstvo in vzpodbudo. Govorijo nam, da delamo dobro, in nas
spodbujajo, da tako nadaljujemo.

ni, saj je to odlična priložnost, da pokažejo
svojo ponudbo na prireditvah, ki so v mestu
odlično obiskane. Priložnost za izboljšanje
pa vidim tudi s povezovanjem ponudnikov v
teden ali mesec kranjske kulinarike …
Kako Kranj vidijo obiskovalci in kako turistični deležniki iz Kranja?
Anketo med turističnimi deležniki Kranja
smo izvedli lansko leto. V primerjavi s slovenskim povprečjem so kranjski turistični
ponudniki nadpovprečno zadovoljni z delovanjem lokalne turistične organizacije.
Ponudniki so najbolje ocenili organizacijo
dogodkov v Kranju, projekt KRsKOLESOM,
spletno stran Visitkranj, promocijske brošure, tiskovine, oglaševanje ter mesečnik Utrip
Kranja.

Smo sredi prazničnega dogajanja. Kaj bi
želeli sporočiti Kranjčanom za zadnje dni
v letu?
Vsak naj bo najprej avtentičen, izhaja naj iz
sebe, opre naj se na svoje močne točke in
poskrbi, da bo svoje delo odlično opravil.
Oblikuje naj svojo vizijo in sledi naj svojemu
poslanstvu. Potem naj vsak poskusi čim bolje
sodelovati s svojimi kolegi v destinaciji. Bodimo si dobri sosedje, dobro sodelujmo drug z
drugim, saj je turizem ekipni šport. Skupaj
lahko dosežemo odlične rezultate in presežemo omejitve, ki jih ima vsak izmed nas.
Vsem skupaj se zahvaljujem za dobro delo in
sodelovanje v tem letu in vam želim veliko
sreče, zadovoljstva, poslovnih in zasebnih
uspehov v letu 2020!

Kranj sodi med vodilne turistične destinacije v Sloveniji. Z direktorjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj
mag. Tomažem Štefetom smo se pogovarjali o turističnih kazalnikih, turistični ponudbi in razvoju našega mesta.

Kakšna je rast turizma in turistične ponudbe v Kranju?
Turizem v Kranju se zelo lepo razvija in raste
– uravnovešeno, trajnostno in sorazmerno –
vsi kazalniki rasti turizma so usklajeni in v
ravnotežju. Prihodi in nočitve zadnjih pet let
(2014–2019) so se vsako leto v povprečju povečali za 20 odstotkov, skupaj za 100 odstotkov – prihodi s 35.000 na 70,000, prenočitve
s 60.000 na 120.000. Na povečanje turizma
kažejo številni različni indikatorji. Številke
lepo rastejo, po letu 2021, ko se bo Brdo ponovno odprlo, pričakujemo še bistveno povečanje. Povečuje se število manjših zasebnih
namestitev, bistveno se je izboljšala zasedenost vseh nastanitvenih kapacitet. Število
sob na prebivalca v Kranju je rahlo pod slovenskim povprečjem, kar kaže na potrebo
po povečanju dodatnih turističnih kapacitet.
Oglaševane prodajne cene nastanitev v Kranju so približno 35 odstotkov nad državnim
povprečjem in znašajo 93 evrov na noč in so
celo blizu povprečnim cenam, ki jih dosega
Avstrija. Konkurenčna prednost Kranja je
odlična dostopnost letališča, ki leži manj kot
15 minut vožnje iz Kranja.
Povečuje se tudi turistična ponudba, tako
javnega kot zasebnega kulturnega programa
čez celo leto. Številne tradicionalne prireditve so dobro obiskane. Izboljšuje se ponudba
trgovinic v starem mestnem jedru, odpirajo
se novi ateljeji, obnovljene so nekatere hiše,
izvedli smo nekaj novih prireditev … Povečuje se tudi število vodenih ogledov Kranja,
z največ zanimanja za rove pod mestom ter
klasično vodenje po mestu.
Kako rast turizma vpliva na turistično
potrošnjo?
Ker se je v zadnjih petih letih fizični obseg
turizma v Kranju podvojil, lahko domnevamo, da se je najmanj podvojil tudi vredno-

stni obseg turizma. Letos smo izvedli anketo
med turisti in obiskovalci Kranja. Turisti, ki
v Kranju prespijo, na dnevni ravni potrošijo
v povprečju 66 evrov, dnevni obiskovalci pa
v poprečju 29 evrov. Če to pomnožimo s številom nočitev in obiskovalcev, dobimo vsaj
12 milijonov evrov neposrednih turističnih
prihodkov, ki jih bodo letos ustvarili turisti
in obiskovalci Kranja. K navedenemu je treba
prišteti še multiplikativni učinek turizma, saj
prihodki v turizmu pomenijo tudi posredne
prihodke izvajalcev številnih storitev za turizem, pridelovalcev hrane, v gradbeništvu …
Kakšni gostje prevladujejo v Kranju? Kakšnega gosta si želimo, na katere ciljamo?
V Kranju prevladujejo turisti na krožnih potovanjih po Evropi in Sloveniji, ki se za noč
ali dve ustavijo v Kranju (Korejci, Srbi, Avstrijci …). So tudi turisti, ki pridejo na zimske
počitnice in od tu hodijo smučat na Krvavec
in okoliška smučišča, tisti, ki si Kranj izberejo
za odkrivanje Slovenije, kulturni obiskovalci,
poslovni gostje zaradi močnega gospodarstva – kongresni turisti, katerih število se bo
v letu 2021 močno povečalo, športni turisti
(športniki na pripravah, tekmovalci, novinarji, spremljevalci). Vsi obstoječi segmenti
so za nas dragoceni in si jih želimo tudi v
prihodnje.
V Kranju bi si želeli še več zahtevnih obiskovalcev, ki bodo pripravljeni za prenočitev in
nakupe porabiti več od sedanjega povprečja.
S turističnega vidika si želimo raziskovalce
kulture in mest, želimo si družine z otroki,
romantične pare in raziskovalce narave. Želimo si še več turistov, ki bodo izbrali Kranj kot
izhodišče za odkrivanje slovenskih Alp.
Turistična promocija Slovenije za prihodnji dve leti bo posvečena gastronomiji.
Kako se po vašem mnenju Kranj razvija
kot gastronomska regija?
Strokovnjaki za kulinariko posebej omenjajo Gostilno Krištof, Gostilno pri Matičku,
Gostilno Ančka in tudi Restavracijo Brioni,
Restavracijo Sonet, Projekt Burger, kulinariko v Domu na Joštu ter Klubar gastropub s
kuharskim mojstrom Binetom Volčičem.
Kraljica kranjske kulinarike je vsekakor kranjska klobasa. Kranjčani je seveda ne jemo vsak
dan, za turiste pa bi moralo veljati, da nisi bil

Sledite nam na
@visitkranj
in ne pozabite svojih
fotografij, ki ste jih
posneli v Kranju in

www.visitkranj.si

instagram

Foto: Sandra Salihović

značko #visitkranj!

Foto: Iryna Sieidkhanova

njegovi okolici označiti z

www.visitkranj.si
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KAM V MESECU JANUARJU?
PETEK, 3. januar 2020
17:00
17:30
22:00

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Zdrava šola hujšanja
PBS, športni center odličnosti
Fršlus (techno party)
Trainstation SubArt

10:00
20:00 Koncert: Belin, Stolp Škrlovec
Etno poetična glasba, ki poboža dušo in povabi k
plesu. Zasedba Belin izvaja različne pesmi z vsega 11:00
sveta – romske, hebrejske, sevdalinke, prirejene v
slovenščino, ter svoje avtorske pesmi
17:00
21:00

SOBOTA, 4. januar 2020
8:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
21:00

Sobotni sejem, Glavni trg
Sobotna matineja: Miška kaško
kuhala, Gledališče Zapik
Prešernovo gledališče
Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Brezplačno vodenje: Klasičen voden
ogled Kranja, Kranjska hiša
Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
Razstava: Linda Söderholm in Helena
C. Božič, Pisava/je ni umetnost
Layerjeva hiša
Koncert: Rock'n'roll za Slavkota
Trainstation SubArt

NEDELJA, 19. januar 2020
10:00

SOBOTA, 11. januar 2020
8:00
8:00
10:00
10:00

Sobotni sejem
Glavni trg
Bolšji sejem, Glavni trg
Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Sobotna matineja: S tolkali in
pesmijo okoli sveta, Franci Krevh in
Marko Brdnik Prešernovo gledališče

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

TOREK, 7. januar 2020
17:00
19:00

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Predavanje: Post – seme zdravja
Mestna knjižnica Kranj

SREDA, 8. januar 2020
12:30
18:00

Kulturna čajanka: Poetika pisemske
komunikacije, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Sos Slam 2
Layerjeva hiša

19:30

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Potopis: 9 mesecev po Južni Ameriki
Klubar

Rok in Katarina Hočevar (znana kot avtorja bloga
Lahkih nog naokrog) vam bosta predstavila svoje
9-mesečno potovanje po Južni Ameriki.
17:00
19:00

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Kranj in … Pocahontas?
Mestna knjižnica Kranj

Srečali se boste z dvema imenitnima in duhovitima
glasbenikoma, ki vas bosta s tolkali in pesmijo popeljala na domišljijsko potovanje okoli sveta.
SREDA, 22. januar 2020
11:00 Eko pod zeleno smreko
19:00 Razstava: Turbo galeija 3 platna #4
OKC Krice Krace
Trainstation SubArt
21:00 Koncert: Začimbe jazza, Divje jezero, 19:00 Predavanje: Znanost na cesti,
π jammies, Trainstation SubArt
Nevroznanost in zdravljenje
živčnomišičnih bolezni
NEDELJA, 12. januar 2020
Mestna knjižnica Kranj
10:00 Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
19:30 Potopis: Nomadsko popotovanje po
Norveški, Klubar

TOREK, 14. januar 2020
17:00
18:00

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Predavanje: Pogovorimo se o
demenci, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Švica in Slovenija - skupne
in različne točke, Švicarska šola

Delavnica za vse, ki niste prepričani, kaj je slam 19:00
ali kako sestaviti prvega. Delavnico bo vodil Toni
Cahunek, diplomiran akademski igralec in magister politologije, ki se bolj kot s teatrom ali politiko SREDA, 15. januar 2020
ukvarja s televizijo.
19:00 Pesniški slam večer: Slamuraji
Layerjeva hiša
19:00 Novinarjev kalejdoskop: Jelena Aščić
Mestna knjižnica Kranj
19:00 #Zobotrebec! Znanstvenik, ki izdaja
vrhunske stripe
ČETRTEK, 9. januar 2020
Mestna knjižnica Kranj
17:00
Odprtje razstave ilustracij: Ljubo
ČETRTEK, 16. januar 2020
doma, Tanja Komadina
Mestna knjižnica Kranj
17:00
Vodstvo po razstavi Poročilo o
državljanu Dušanu K. z avtorjem
19:00 Literarno ozvezdje: Eva Mahkovic in
razstave Dušanom Kastelicem
Eva Mlinar, Mestna knjižnica Kranj
in Zoranom Smiljanićem
PETEK, 10. januar 2020
Galerija Prešernovih nagrajencev
17:00
Redno vodenje: Rovi pod starim
18:00 Turneja proti sovraštvu, Layerjeva
Kranjem, Kranjska hiša
hiša
17:00
Nočni pohod na Jamnik
19:00 Razstava: Miranda Rumina:
Gostilna Razpoke, Nemilje
Recikliraj Recycle Recyceln Riciclare
Layerjeva hiša
17:30
Predstava: Pekarna Mišmaš, KUD
Visoko, OKC Krice Krace
19:00 Duhovno vodstvo v Sloveniji
Mestna knjižnica Kranj

PETEK, 17. januar 2020
17:00
17:30

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Predstava: Zima je prima,
Kaličopkovo gledališče
OKC Krice Krace

NEDELJA, 26. januar 2020
10:00

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

TOREK, 28. januar 2020
17:00
17:00

Živčnomišične bolezni so skupina redkih bolezni,
pri katerih je v ospredju okvara motoričnih nevronov in mišic.

ČETRTEK, 23. januar 2020
7:00

Terenska krvodajalska akcija
Gasilsko reševalna služba Kranj

V organizaciji RKS OZ Kranj, bo v prostorih Gasilsko
reševalne službe Kranj (Bleiweisova cesta 32) potekala redna terenska krvodajalska akcija.
16:30 Koncert v Domu upokojencev Kranj
Dom upokojencev Kranj
18:00 Predstavitev zbornika kranjskih
mobilizirancev v nemško vojsko
Vojnomirova dvorana Ullrichove hiše

PETEK, 24. januar 2020
17:00
17:30

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Predstava: Take ljudske, Lutkovno
gledališče Nebo, OKC Krice Krace

SOBOTA, 25. januar 2020
8:00
10:00

Mišmaš je bil majhen možiček, ki je pekel tako
dober kruh, tako hrustljave rogljičke, tako dišeče
10:00
piškote, da so kupci prihajali k njemu iz vseh sose- SOBOTA, 18. januar 2020
dnih krajev. Le kaj je skrivnost njegove peke?
8:00
Sobotni sejem, Glavni trg
10:00 Sobotna matineja: Kam barčica, kam 11:00
deščica - Kinetikonkud, Brina Vogelnik
21:00
Prešernovo gledališče

Sobotni sejem, Glavni trg
Sobotna matineja: Na kmetiji,
Romana Krajnčan, Danijel Malalan
Prešernovo gledališče
Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
Koncert: Distoržn: Grob, Snøgg,
Degress, Trainstation SubArt

PETEK, 31. januar 2020
17:00
17:30

Ovčka na večerji
Mestna knjižnica Kranj
Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Predstava: Kužek in muca, Lutkovno
gledališče Tri, OKC Krice Krace

ČETRTEK, 30. januar 2020
18:00
18:00

Predstava: Improlončnica: V žaru
torbe! Mestna knjižnica Kranj
Odprtje razstave Domen Dimovski
Peščeni prehod, Mestna hiša

VSAK DAN

TOREK, 21. januar 2020

NEDELJA, 5. januar 2020
10:00

Redno vodenje: Rovi pod starim
Kranjem, Kranjska hiša
Eko pod zeleno smreko
OKC Krice Krace
Predavanje: Sara Isaković Psihološka odpornost
Izobraževalni center B&B – Labore
Koncert: Zmelkoow, Klub Bazen

07:30

17.15

»1000 gibov« Šola zdravja, Kranj
Več na visitkranj.si, solazdravja.com

VSAK PONEDELJEK
16.45
17.00
17.00
17.15

Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov, Stolp Pungert
Stolpova igralnica, Stolp Pungert
Krančkova igralnica - družini prijazna
svetovalnica, Stolp Pungert
Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov, Stolp Pungert

VSAK TOREK
16:30
17.00

Varstvo ob ognju (obvezna prijava),
Pungert
Šivalnica, Stolp Pungert
Stolpova igralnica
Stolp Pungert

Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov, Stolp Pungert

VSAK ČETRTEK
16.00
16.45
17.00
17.00

Četrtki ob vodnjaku: ekološka tržnica,
glasbeni program, Glavni trg
Tri ptičice - velika šola malih
glasbenikov, Stolp Pungert
Stolpova igralnica, Stolp Pungert
Godalkanje z Bojanom Cvetrežnikom
Stolp Pungert

VSAK PETEK
17.00

VSAKO SREDO
17.00

Kužek in muca sta velika prijatelja. Zabavna
predstava z ročnimi lutkami na malem klasičnem
paravanu.
20:00 Predstava: Slovenec in pol (P.
Jerković, A. Novak), Klub Bazen

17.00

Krančkova poplesovalnica
Stolp Pungert
Tehnološka izba, Stolp Pungert

VSAKO SOBOTO
10.00
17.00

Stolpova igralnica, Stolp Pungert
Stolpove pripovedovalnice
Stolp Pungert

Sobotne matineje v
Prešernovem gledališču
Ne zamudite odličnih sobotnih matinej, ki jih v Prešernovem gledališču vsako
soboto pripravljajo za najmlajše. V januarju si boste ogledali predstave Miška
kaško kuhala (4. 1.), S tolkali in pesmijo okoli sveta (11. 1.), Kam barčica,
kam deščica (18. 1.) in Na kmetiji (25. 1.).

ite novega
Ne zamud rihaja 20.
videa, ki parja!
janu

Spremljajt
YouTube ke me na
Visit Kran analu
j
na Faceboin profilu
Instagram oku ter
u Šk
Kranček. rat
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Kranj, januar 2020

NE ZAMUDITE!
DOGAJANJE
NA GL AVNEM TRGU

DEC
19.00

Prešerni december
Na Glavnem trgu nas bodo v zadnji teden letošnjega leta pospremili
odlični slovenski izvajalci. Help! A Beatles Tribute (25. 12.) nas bodo
ogreli z nostalgičnimi večno zelenimi melodijami svetovno znane
skupine The Beatles. Četrtek bo povsem »kranjski«, saj bodo na
oder stopili Andrej Šifrer in Mali oglasi (26. 12.), ki bodo preigravali mešanico Andrejevih zdaj že ponarodelih skladb in svežih pesmi
skupine Mali oglasi. Na Županovem božično-novoletnem koncertu
bo nastopil vsem znani Jan Plestenjak (27. 12.). Skupina Manouche
(28. 12.) bo v Kranj prinesla »electro gipsy swing« energijo. Fuzijo akustično recikliranih priredb iz zakladnice rokovskih legend in
avtorsko glasbo bo zakuhala skupina King Foo (29. 12.). Dan pred
novim letom pa bo oder zavzel kultna slovenska rokovska skupina,
ki navdušuje publiko vseh starosti – Dan D (30. 12.). Otroke bo
razveselil še zadnji izmed treh dobrih mož Dedek Mraz (30. 12.).

Sprevod Dedka Mraza se začne ob 17. uri,
vsi koncerti pa ob 19. uri.

Županov koncert in
zaključek dobrodelne
akcije
Na letošnjem Županovem božično-novoletnem koncertu bo nastopil
Jan Plestenjak, ki nam bo s svojimi romantičnimi skladbami pričaral
čudovit večer za ustvarjanje nepozabnih trenutkov. Hkrati bo na ta
dan potekala tudi uradna podelitev zbranih sredstev v akciji V Kranju
dobro v srcu mislimo. Še vedno imate čas, da v humanitarni akciji
po svojih zmožnostih sodelujete tudi sami. Sredstva lahko donirate
s sklicem 00 500-21112019 na TRR Društva prijateljev mladine
Kranj SI56 6100 0000 5487 540 (odprt je pri Delavski hranilnici
Ljubljana) ali pa preko SMS-donacije na številko 1919 s ključnima
besedama Kranj1 in Kranj5, kjer s poslanim SMS donirate 1 evro
oziroma 5 evrov. Sredstva se bodo zbirala tudi z dobrodelnim kuhanjem, ki bo potekalo v sklopu Kranske kuhne.

Kranska kuhna, 27. 12. 2019 od 16. do 22. ure, Glavni trg,

DEC
19.00

DEC
19.00

DEC
19.00

DEC
19.00

Županov božično-novoletni koncert, 27. 12. 2019 ob 19. uri,
Glavni trg
19.00

22.00

ADVENTNI SEJEM: OD ČETRTKA DO NEDELJE 16.00-20.00
DOBRODELNA KRANSKA KUHNA: 27. 12., 16.00-22.00
SPREVOD DEDKA MRAZA : 30. 12., 17.00-18.00

Ledene skulpture
Miro Rismondo bo tudi letos mestno jedro popestril s svojimi neverjetnimi ledenimi kreacijami. Lansko leto je na ploščadi pred
Prešernovim gledališčem pričaral ledene jaslice, letos pa bo v Pravljičnem gozdičku postavil ledene skulpture gozdnih živali, ki bodo
razveseljevale predvsem otroke. Božiček, ledeni jelenčki in druge
živali bodo delali družbo že obstoječim prebivalcem gozdička, ki bo
tako še bolj skrivnosten in čaroben. Svetovnega mojstra oblikovanja
ledenih skulptur lahko pri delu opazujete v torek, 24. decembra,
dopoldan, ko bo na trg pred Prešernovim gledališčem pripeljal več
ton ledenih blokov, iz katerih bodo nastale pravljične mojstrovine.
Čas za ogled in fotografiranje si rezervirajte kmalu po postavitvi, saj
bodo ledene živali na prostem in bo njihova obstojnost odvisna od
zunanjih temperatur.

Silvestrovanje
Skupaj preživimo zadnje trenutke leta, ki se poslavlja, in prve trenutke leta, ki nam maha izza ovinka. Na prostem bomo silvestrovali z
legendarno skupino Victory, ki deluje že od leta 1987. Njihov glasbeni izbor in odrski nastop zagotavljata odlično zabavo in čudovito praznično vzdušje. Skupaj bomo odštevali zadnje sekunde leta 2019,
si podali roko in zaželeli vse dobro v letu 2020, nato pa z zabavo
nadaljevali pozno v noč.

31. 12. 2019 od 22. do 2. ure, Glavni trg

Od 24. 12. naprej, trg pred Prešernovim gledališčem

Nočni pohod na
Jamnik

foto: Aleš Komovec

razgled z »gorenjskega balkona« ob polni luni
Jamnik je odlična izletniška točka tudi pozimi. Ob lepem
vremenu pogled seže vse do Karavank in Kamniško-Savinjski Alp. Še posebno živahno je na Jamniku ob
polni luni, ki je poseben izziv za mojstre fotografije in
občudovalce lepega. In prav njegovo lepoto v soju polne
lune bomo opazovali na skupnem nočnem pohodu. Zbrali
se bomo pri gostilni Na Razpokah v Nemiljah in se nato
skupaj odpravili po planinski poti do Jamnika. Poskrbite
za zimskim temperaturam primerna oblačila in opremo
(čevlji, palice, naglavna lučka, rezervna oblačila). Tempo
pohoda bo prilagojen najpočasnejšim, vzpon pa bo predvidoma trajal eno uro. Vsak udeleženec s tem, ko se udeleži
pohoda, zagotavlja, da je seznanjen s tem, da je udeležba
na pohodu na lastno odgovornost.

10. 1. 2020 ob 17. uri, gostilna Na Razpokah v
Nemiljah
Startnina 5 evrov vključuje vodenje, topel napitek in prigrizek. Plačilo startnine: Zavod za turizem in kulturo Kranj,
Glavni trg 2, Kranj, ali pol ure pred začetkom pohoda v
gostilni Na Razpokah v Nemiljah.
Za parkiranje bo poskrbljeno v Nemiljah.
V primeru slabega vremena pohod odpade.

Januar v
Gorenjskem muzeju
V mesecu januarju ne zamudite dveh pomembnejših
dogodkov:

Predstavitev zbornika kranjskih mobilizirancev v
nemško vojsko - 23. 1. ob 18. uri v Vojnomirovi
dvorani Ullrichove hiše
Odprtje razstave Domen Dimovski Peščeni prehod
Na razstavi bo premierno predstavljen kratek risani animirani film z naslovom Peščeni prehod. Film pripoveduje
tridelno metaforično zgodbo o mladem politiku, ki se sooči s kletko birokratskega stroja, nemočjo in nujo, da bi
pred prihodom katastrofe posvaril še njo. Na ogled bodo
tudi risbe, storyboardi, ki bodo osvetlile proces nastanka
risane animacije.
30. 1. ob 18. uri v Mestni hiši

PROGRAM ZDRUŽENJA
ZGODOVINSKIH
MEST SLOVENIJE

www.zgodovinska-mesta.si

Zavod za turizem in kulturo Kranj na podlagi 5.člena Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Ur.l. RS, št.68/2019) objavlja

JAVNI POZIV
Uporabnikom oziroma zainteresirani javnosti za imenovanje predstavnika v svetu
zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj
5.člena Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo
Kranj določa, da svet zavoda sestavlja pet članov, od tega en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti. Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na predlog župana imenuje Svet Mestne
občine Kranj na podlagi javnega poziva zavoda.
Zavod za turizem in kulturo Kranj vabi uporabnike oziroma zainteresirano javnost, da podajo predloge
kandidatov za predstavnika v svetu zavoda. Predlog mora vsebovati:
• ime in priimek kandidata, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, naslov
elektronske pošte, izobrazbo, zaposlitev in podpis kandidata;
• število let delovanja na področju turizma oziroma kulture;
• življenjepis z opisom delovnih izkušenj in referenc na področju turizma oziroma kulture.
Kandidaturi je potrebno priložiti dokumente (dokazila, izjave, reference, itd.), ki dokazujejo oziroma potrjujejo
zgoraj navedeno izpolnjevanje morebitnih pogojev.
Če sta predlagatelj kandidature in kandidat različni osebi, mora kandidatura vsebovati podpis predlagatelja in
pisno soglasje kandidata h kandidaturi.
Predloge kandidatov posredujte najkasneje do 31.12.2019 s priporočeno pošto na naslov: Zavod za turizem in
kulturo Kranj, Glavni trg 2, 4000 Kranj s pripisom Javni poziv.
Kontaktna oseba za javni poziv je Bojan Zakotnik, e-mail: bojan.zakotnik@visitkranj.si
V Kranju, 19.12.2019

ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO
KRANJ V SVOJE VRSTE VABI NOVEGA
SODELAVCA
Zaposlimo tehničnega koordinatorja
(m/ž) na področju organizacije kulturnih dogodkov. Oseba bo sodelovala pri
pripravi in izvedbi prireditev v organizaciji ZTKK. Kot »mojster za vse« mora biti
ročno spretna in podkovana s tehničnim
znanjem s področja elektrotehnike, prireditvenih konstrukcij, odrskega zvoka
in luči. Dobrodošle so tudi organizacijske
sposobnosti in izkušnje s področja organizacije prireditev. Podrobnosti razpisa na
spletnih straneh ZRSZ in visitkranj.com.

Organizatorji si pridružujejo pravico do spremembe programa.
Organizatorje prosimo, da informacije o februarskih dogodkih oddate do
15. januarja na www.visitkranj.com ali pa se obrnite na koordinatorko
kulturnih dogodkov pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj.

Stalne razstave, stalne
dogodke in dnevna otroška
dogajanja spremljajte na
visitkranj.com/sl/dogodki/
koledar-dogodkov

www.visitkranj.si
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KRANJSKE KULTURNE ZGODBE
Gorenjski muzej
Nedavno sem brala obširno razmišljanje, da
smo premalo usmerjeni v življenje zdaj, ampak se ukvarjamo s preteklostjo in premišljujemo, kaj bo. Seveda temu lahko pritrdimo.
A posameznik ali skupnost brez spomina in
pogleda naprej ne obstajata. Temu bomo pritrdili muzealci, ki raznolike materialne in nesnovne spomine minulih časov raziskujemo
in interpretiramo za današnji in jutrišnji čas,
da bi dediščino in umetnost spoznal, užival ter
soustvarjal najširši krog deležnikov.

Tako smo si v letu 2019 še posebej prizadevali,
da smo opozarjali na dediščinske zgodbe, s katerimi živimo. Veliko pozornosti smo posvečali razstavi o gradu Khislstein in rodbini Khisl,
se spominjali 170. obletnice smrti dr. Franceta Prešerna, predstavili Prešernovega sodobnika kranjskega rojaka dr. Janeza Bleiweisa.
Neverjeten odziv je doživela razstava Dekle
iz ozadja zgodovine, ki je govorila o varuški
kneginje Elizabete Karađorđević, ki si je razstavo tudi ogledala. V sodelovanju z drugimi
muzeji na Gorenjskem smo pripravili projekt
o naših gorah. Veseli in ponosni smo, da nam
je bila zaupana priprava nove stalne razstave v
Prešernovi rojstni hiši v Vrbi in da smo z našimi razstavami gostovali pri Slovencih v Italiji.
Zelo smo veseli, da ponovno beležimo porast
obiskovalcev naših razstav in dogodkov. Tudi
to je naš uspeh, čeprav jih je bilo pri našem
skupnem delu še veliko.
Tudi program v letu 2020 bo zelo pester. Veliko pozornosti bomo posvečali razstavi Po sili
vojak II, ki govori zamolčano zgodbo o mobilizirancih v nemško vojsko v času druge svetovne vojne. Smo tudi v letu, ko se spominjamo
220. obletnice rojstva dr. Franceta Prešerna,
kar nam je bila vzpodbuda za prenovo stalne
razstave v Prešernovem spominskem muzeju.
Z veliko razstavo v gradu Khislstein se pridružujemo praznovanju ob petdesetletnici Tedna
slovenske drame. Jeseni pa se bodo naši prostori spremenili v glasbene učilnice, v katerih
bomo predstavili Glasbeno šolo Kranj, ki praznuje 111. rojstni dan. Ukvarjali se bomo tudi
s črno kroniko na Gorenjskem in še marsičem.
Veliko pozornosti bomo namenili tudi galerijskim razstavam. Poseben izziv za nadaljnji
razvoj muzeja pa nam predstavlja Galerija
Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost
Kranj, ki se vrača pod naše okrilje.
V Galeriji Mestne hiše je trenutno na ogled
razstava Vzemi si čas. Vabim vas, da si v prihajajočem letu vzamete čas za dogodke Gorenjskega muzeja in nas čim večkrat obiščete.
Mag. Marjana Žibert,
direktorica Gorenjskega muzeja

razširila stalna zbirka galerije, v kateri je predstavljenih 97 umetnikov in 1024 likovnih del.
Pomembno je poudariti, da je več kot 95 odstotkov zbirke nastalo z donacijo umetnikov
in njihovih družin.

Letno se v galeriji zvrsti vsaj osem razstav,
dvakrat letno pa so predstavljena tudi dela iz
stalne zbirke. Za leto 2019 je bilo značilno, da
smo poleg likovnih razstav namenili posebno
pozornost tudi pesniškim večerom. Predstavili so se Miklavž Komelj, Andrej Medved,
Iztok Geister, Niko Grafenauer, Marko Kravos, Milan Jesih in Feri Lainšček. Do konca
januarja 2020 je še vedno na ogled razstava
aktualnega Prešernovega nagrajenca, ilustratorja in ustvarjalca animiranih filmov Dušana
Kastelica.
V letu 2020 načrtujemo deset razstav in dogodkov. Ob sprejemu Prešernovih nagrajencev bo Jure Jakob bral poezijo skupaj z Anjo
Jerič Jakob. Marca se bo s svojimi risbami
predstavil Živko Marušič, v okviru Festivala
keramike pa bosta aprila v galeriji gostovala
Drago Tršar in Mirko Bratuša. Konec maja
načrtujemo dogodek, na katerem se bodo
predstavili novi člani SAZU, ki so tudi Prešernovi nagrajenci – Milan Jesih, Mirko Bratuša
in Nina Šenk. France Kralj, Zoran Didek in
Božidar Jakac pa bodo predstavljeni v okviru
Poletja s Prešernovimi nagrajenci. Razstava bo
nastala v sodelovanju z Galerijo Božidar Jakac
iz Kostanjevice na Krki. Dela mariborskega
slikarja Maksa Kavčiča bodo na ogled od septembra do oktobra, v času festivala fotografije
Svetlopisani dnevi bodo v galeriji predstavljeni štirje fotografi, nagrajenci Prešernovega
sklada – Stojan Kerbler, Joco Žnidaršič, Milan
Pajk in Boris Gaberščik. Prepričani smo, da bo
GPN svoje poslanstvo uspešno nadaljevala
tudi po pridružitvi.
Mag. Marko Arnež
vodja Galerije Prešernovih nagrajencev

Prešernovo
gledališče Kranj
Leto 2019 je bilo za Prešernovo gledališče
Kranj leto dobrih predstav (Zabava za Borisa,
Rrajzefiber, Strahovi, Dr. Prešeren), odmevnih
gostovanj (Sankt Peterburg, Gatchina, Gelendžik, Vratsa, Rusija, Kragujevac) ter dveh nagrad za člana našega ansambla – igralka Vesna
Pernarčič je na 28. festivalu Dnevi komedije
v Celju za vlogo Wande v predstavi Venera v
krznu prejela nagrado žlahtna komedijantka
2019, igralec Miha Rodman pa na mednarodnem festivalu NETA v Bolgariji nagrado za
igro v monodrami Judovski pes.

Galerija Prešernovih
nagrajencev
Po osmih letih se Galerija Prešernovih nagrajencev organizacijsko razdružuje z Zavodom
za turizem in kulturo Kranj in se pridružuje
Gorenjskemu muzeju, s katerim je bila že
povezana do leta 2011. V tem času je galerija razširila svojo osnovno likovno dejavnost
tudi na druga področja umetnosti, za katera
se podeljujejo Prešernove nagrade in nagrade
Prešernovega sklada. Srečanja z aktualnimi
Prešernovimi nagrajenci 8. februarja so postala tradicionalna, v sodelovanju z drugimi
kranjskimi kulturnimi ustanovami pa je v tem
obdobju nastalo tudi Poletje s Prešernovimi
nagrajenci. Predvsem pa se je obogatila in

Še z večjim zanosom pa gledamo v leto 2020,
ki ga bomo zaznamovali kar s petimi novimi
uprizoritvami – in prav vsake posebej se veselimo. Monodrama Večja od vseh, katere avtor je Rok Vilčnika - rokgre, ki jo bomo sredi
februarja postavili v Stolpu Škrlovec, nas bo
popeljala v odrasli svet Pike Nogavičke, Škofjeloški pasijon izpod peresa Očeta Romualda/
Lovrenca Marušiča kot najstarejše ohranjeno
dramsko besedilo, zapisano v slovenskem je-

ziku, bo marca odprl petdeseti festival Teden
slovenske drame, z Materami bolgarske avtorice Teodore Dimove in NK Svoboda Žige X.
Gombača se bomo ob začetku nove sezone
lotili dramatizacije oziroma uprizoritve dveh
izjemno odmevnih romanov, leto pa bomo zaokrožili z avtorskim projektom Kosovel Žige
Divjaka in Katarine Morano, ki ga bo navdihnil eden naših največjih pesnikov Srečko Kosovel.
Bo pa leto 2020 – ne samo za naše gledališče in mesto Kranj, ampak tudi za slovensko
dramatiko in celoten slovenski prostor nasploh – pomemben še iz enega razloga: od 27.
marca do 5. aprila 2020 bo potekal jubilejni,
petdeseti Teden slovenske drame, ki ga bomo
ob rednem programu obeležili s številnimi
spremljevalnimi dogodki. Med njimi velja
zagotovo omeniti veliko pregledno razstavo
v Gradu Khislstein, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Gorenjskim muzejem, Slovenskim
gledališkim inštitutom in Radiom Slovenija,
mednarodni simpozij o skrbi za razvoj in promocijo nacionalne dramatike, simpozijem o
dramatiki Rudija Šeliga ter razstavo Grumovih
nagrajencev in pogovor z njimi v sodelovanju
z Mestno knjižnico Kranj.
Mirjam Drnovšček,
direktorica Prešernovega gledališča Kranj

Mestna knjižnica Kranj –
Hiša razgledov
V letu 2019 je knjižnica za svoje dolgoletno
delo prejela veliko plaketo Mestne občine
Kranj, na kar smo vsi zaposleni zelo ponosni.
Vsak četrti prebivalec Kranja in okoliških
občin je član knjižnice. Ljudje pa prihajajo v
knjižnico tudi, če niso njeni člani – obiskujejo
prireditve, prebirajo časopise, študirajo, uporabljajo računalnike ali pa se v knjižnici srečujejo in družijo.

Vedno živahnejše je tudi dogajanje v krajevnih
knjižnicah v občinah Cerklje na Gorenjskem,
Naklo, Jezersko, Preddvor in Šenčur.
V knjižnici z množico akcij vzbujamo veselje
do branja, razumevanja in razmisleka o prebranem. Redno delujejo številne bralne skupine, ki so namenjene odraslim, starejšim,
slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami
branja.
Da bodo otroci in njihovi starši še raje preživljali svoj prosti čas v knjižnici, smo prenovili
otroški oddelek in še več prostora namenili
branju in ustvarjalnosti. Otrokom in njihovim
staršem je namenjena prenovljena spletna
stran Modri pes, na kateri najdejo veliko zanimivosti, lahko pa tudi sodelujejo v spletnem
Družinskem branju in kvizu Modrega psa.
Načrtov za prihodnje leto je veliko, poudarili
bi naslednje:
• Zaradi velikega zanimanja bomo povečali
število skupin, v katerih se priseljenci iz
tujine učijo slovenščino. Poleg tega bomo
začeli izvajati ure konverzacije, na katerih
bodo tečajniki svoje znanje preizkusili v
praksi.
• Po prenovi spletne strani za otroke bo
prihodnje leto prenovljena še glavna spletna stran knjižnice.
• Začeli bomo izvajati nove delavnice družinske pismenosti s skupnim imenom
Zeleno je modro v dveh krajevnih knjižnicah in v Knjižnici Globus.
• Dokončali bomo projekt vzpostavitve
skupnega biografskega leksikona Obrazi
slovenskih pokrajin, ki bo združil doslej

•

•

samostojne regijske leksikone, kot je na
primer Gorenjci.si.
Sodelovanje v evropskih projektih uspešno nadaljujemo s projektoma Kulturna
dediščina za prihodnost (Cultural Heritage for the Future) in CROSS.
Naša želja je, da bi se ljudje v knjižnici dobro počutili, predvsem pa, da bi s svojimi
programi pomagali širiti poglede in obzorja vseh obiskovalcev.
Breda Karun
direktorica Mestne knjižnice Kranj

Layerjeva hiša
Najlepši spomin na 2019 je vsekakor tisti, ki
smo ga v Kranju pustili trajno. Junija smo v
sklopu Festivala sodobnega kolaža KAOS skupaj s številnimi organizacijami (Mestna knjižnica Kranj, Prešernovo gledališče, Slovenska
kinoteka, Slovenski filmski center, Klub študentov) organizirali dogodke ob 100 obletnici
rojstva režiserja Franceta Štiglica. Na steni ob

Kavarni Evropa smo skupaj s špansko umetnico Susano Blasco postavili izjemen stenski
kolaž. Kot ste obiskovalci mesta opazili, je na
steni nastal tekstilni kolaž, posvečen igralki
Angelci Hlebce. Angelca je bila več let članica
ansambla Prešernovega gledališča, nastopala
pa je tudi v treh Štigličevih filmih. V času nastajanja kolaža nas je kot strela z jasnega zadela še novica, da je bila hiša, v kateri je Štiglic
preživel otroštvo, povezana prav s to steno!
Hiše, ki je danes ni več, porušili so jo namreč
ob gradnji mostu čez Kokro, se je prijelo ljudsko ime Podrtina, danes tako imenujemo trg
pred Kavarno Evropa. Tako smo v Kranju pustili obeležje ne zgolj Angelci Hlebce, temveč
kranjski filmski dediščini. Stenski kolaž nam
ne bi uspel brez razumevanja lastnika Kavarne Evropa in hiše ob njej - Gazi Pajaziti, velika
hvala!
V leto 2020 potujemo z velikim zagonom in
ambicioznimi projekti. Veselimo se nove edicije Festivala sodobnega kolaža KAOS, ki bo
v Kranj pripeljal nova mednarodna imena in
utrjeval Kranj kot mesto kolaža. Prihaja namreč kar Leto kolaža 2020, projekt, s katerim
celo leto namenjamo kolažni umetnosti. April
bo v znamenju kinetične keramike, maj pa bo
posvečen tekstilu in tekstilni dediščini Kranj,
več kot 100 študentov Naravoslovnotehniške fakultete, oddelka za tekstilje in oblačila,
in Fakultete za dizajn se bo posvetilo navdihom dediščine in ustvarilo številne tekstilne
produkcije. Dogodek bo napovedoval že leto
2021, ko bomo organizirali prvi Bienale tekstilne umetnosti, enega od ključnih programov
za Evropsko prestolnico kulture 2025. Če nam
je skupaj s kranjskimi in gorenjskimi organizacijami na področju kulture in okolja ter občinami uspelo pridobiti prestižni naziv, bo znano konec leta 2020. Kranjčanke in Kranjčani,
veselimo se vaše podpore pri pripravi programov in vašega obiska. Z vami je vse lepše!
Zala Orel
programska vodja Layerjeve hiše

Vabilo za razstavljavce
na Prešernovem smenju
Ponudnike domače in umetnostne obrti vabimo, da se
prijavite na razpis za sodelovanje na Prešernovem smenju
2020. Izdelki morajo biti vsebinsko primerni konceptu
prireditve. Rok za oddajo prijavnice je 8. januar 2020 do
12. ure. Več informacij na www.visitkranj.si.

ORGANIZATOR IN IZDAJATELJ: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Glavni trg 2, 4000 KRANJ, zanj direktor mag. Tomaž Štefe, tel: 04 2380 450; e: info@visitkranj.si; www.visitkranj.si; instragram: visitkranj; facebook: visitkranj. Uredništvo časopisa in organizacijski odbor: Urša Erjavc, Eva Pirnat, Tamara Maržič, Petra
Žibert, Manca Strugar, Srečko Štagar. Fotografije: arhiv ZTKK, organizatorji in nastopajoči, Iryna Sieidkhanova, Sandra Salihović, Primož Pičulin, Aleš Komovec, Andraž Muljavec, Tania Mendillo. Oblikovanje: Aljaž Primožič, Naklada: 38.000, Mesec: december 2019.
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Mladi
Spoznavali diplomacijo

Poklici prihodnosti

Dijaki Gimnazije Kranj so konec novembra drugo leto zapored pripravili
mednarodno dijaško in študentsko konferenco KranjMUN.

V Šolskem centru (ŠC) Kranj so konec novembra pripravili tradicionalni
Robotkov dan, namenjen promociji poklicev, za katere izobražujejo.

Mateja Rant

Mateja Rant

Kranj – Gre za akademsko
simulacijo konference
Združenih narodov, na kateri se dijaki in študenti spoznavajo z diplomacijo, mednarodnimi odnosi in delovanjem Združenih narodov.

Preizkusili so se v vlogi delegatov držav s celega sveta in
poskušali interese teh držav
zastopati v enem izmed komitejev na vnaprej določeno
temo, je razložila namestnica generalnega sekretarja
KranjMUN 2019 Manca Kejžar.

Na Gimnaziji Kranj so konec novembra drugo leto zapored
gostili mednarodno dijaško in študentsko konferenco
KranjMUN. / Foto: arhiv organizatorja

Letošnje konference KranjMUN se je udeležilo trikrat
več delegatov kot lani, skoraj
sedemdeset, je bila po zaključku zadovoljna Manca
Kejžar.
Ob uradnem odprtju konference je delegate iz Slovenije, Srbije ter Bosne in
Hercegovine nagovoril svetovalec predsednika republike in nekdanji dijak
kranjske gimnazije prof.
dr. Ernest Petrič z bogatimi
diplomatskimi izkušnjami,
ki jih je med drugim nabiral tudi pri Združenih narodih.
"Navdušil nas je s svojo modrostjo in izkušenostjo," je
pojasnila Manca Kejžar. V
okviru komitejev so se nato
mladi tudi sami preizkusili
v reševanju globalnih problemov, pri čemer so letos
obravnavali pereče teme v
povezavi z Ukrajino, Sudanom, Kašmirom in požari v
Braziliji.
Za vsako od obravnavanih
tem so sprejeli tudi posebno
resolucijo.

Kranj – Na Robotkovem
dnevu, kot so poimenovali
dan odprtih vrat na njihovi
šoli, so osnovnošolcem z vse
Gorenjske tudi letos predstavili programa Strokovne
tehniške gimnazije in Srednje tehniške šole ŠC Kranj.
Učencem so se predstavila
podjetja in posamezniki, ki
so povezani s poklici prihodnosti, s svojimi inovativnimi izdelki so se predstavili
tudi dijaki.
Učenci so lahko tudi sami
preskusili svoje spretnosti
in veščine v okviru 15 različnih delavnic s področja elektrotehnike, mehatronike in
računalništva. Udeleženci
delavnic so tako pridobili
znanja s področja programiranja, energetike, elektronike, pnevmatike in CNC-strojev ter se seznanili z različnimi 3D-animacijami, je razložil ravnatelj Srednje tehniške šole Aljaž Rogelj. "Letos smo delavnice prenovili,
tako da so bile še bolj inova-

V Šolskem centru Kranj je konec novembra potekal
tradicionalni Robotkov dan. / Foto: arhiv šole
tivne in atraktivne." Srečanja se je po besedah ravnateljice strokovne tehniške gimnazije Lidije Goljat Prelogar udeležilo okrog 350
osnovnošolcev in tako predstavlja največji dogodek te
vrste na Gorenjskem. Ob

tem je z zadovoljstvom ugotavljala, da je bilo letos veliko deklet. "To dokazuje, da
se tudi dekleta vse bolj odkrito zanimajo za tehniško
stroko, in verjamem, da je
med nami vedno več prihodnjih inženirk."

Prešerno in dobrodelno že osmič
nekdanjim in sedanjim dijakom.
Mentorja dogodka, profesorja Marija Vreček Sajovic
in Jože Jerič, sta poudarila,
da je prireditev Prešerno in
dobrodelno tudi priložnost,
da se predstavijo nadarjeni
gimnazijci in da ju najbolj
veseli, da dijaki z veseljem
nastopajo in pomagajo pomoči potrebnim. Prireditvi
se vsako leto pridruži tudi
kakšen nekdanji dijak. Tokrat je na prireditvi z dobrim
namenom sodeloval naš Tilen Lotrič, študent Akademije za glasbo v Ljubljani in
drugouvrščeni superfinalist
oddaje Slovenija ima talent,
ki je zapel svojo pesem
Upam, da si srečna. Seveda

božično-novoletne prireditve nismo mogli zaključiti
brez zimzelenega Silvestrskega poljuba v interpretaciji Tilna Lotriča. Na klavirju
ga je spremljal klaviaturist
Aleš Leben.
Nastopili so tudi sedanji nadarjeni dijaki, instrumentalisti: Jaša Lah na harmoniki,
Saša Mugerli Strmšek na
klavirju, pevki Manca Mrak
in Brina Sitar, in plesalci,
Maša Meglič in Pia Iskra ter
Neža Colja s soplesalcem, ki
so nas s svojimi nastopi popeljali v prešerno predpraznično vzdušje. Z nastopom
in improvizacijo nas je navdušila tudi šolska Improliga
in voditelja prireditve Nina
Triler in Mark Ažman, ki sta

zelo uspešno krmarila med
prostovoljstvom in literarno
obarvanim programom, saj
smo se na prireditvi spomnili iztekajočega se Vodnikovega leta in velikega prispevka tega jezikoslovca,
pesnika, časnikarja in avtorja prve slovenske pesniške
zbirke.
Dijaki so ob Tilnovem petju
Silvestrskega poljuba prižgali lučke na svojih mobilnih telefonih in ustvarili romantično, predbožično
vzdušje. Vsi pa upamo, da
smo z letošnjo dobrodelno
prireditvijo v kakšnem od
naših dijakov, ki je v težki življenjski situaciji, prižgali
lučke v očeh in upanje v življenje.

GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA, KIDRIČEVA CESTA 65, KRANJ

Dijaki in profesorji Gimnazije Franceta Prešerna smo
pripravili že osmo dobrodelno prireditev Prešerno
in dobrodelno. Del sredstev vsako leto namenimo
šolskemu skladu, del nekdanjim dijakom, ki potrebujejo pomoč.
Lani so na dobrodelni prireditvi Prešerno in dobrodelno nekdanji dijaki pripravili dražbo športnih rekvizitov, ki so jih donirali
poznani športniki in z izkupičkom pomagali sošolcu,
ki je med neurjem izgubil
družinsko hišo. Letošnje šolsko leto pomagamo našemu nekdanjemu dijaku
Aljoši, športniku, plavalcu, ki
je poleti zaradi nesrečnega
skoka v vodo postal invalid,
da bo lažje premagoval ovire na poti v samostojno življenje (TRR KUD France
Koblar, št. SI56 0312 8100
1166 283, s pripisom Za
Sončke dobrote.). Dijaki in
profesorji smo na socialnih
omrežjih obveščali ljudi, da
Aljoša potrebuje pomoč. Na
dobrodelni predbožični prireditvi, za katero dijaki s
profesorji, starši in starimi
straši pripravimo sladke in
dišeče izdelke, pa smo že
tradicionalno zbirali sredstva, s katerimi pomagamo
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Plakati, ki spreminjajo družbo
V Galeriji Mestne občine Kranj je na ogled razstava z naslovom Plaktivat, plakat, ki spreminja družbo. Mestni plakati, zmagovalci dosedanjih dvanajstih
natečajev z dodatnim izborom najboljših, nas hkrati opozarjajo na poti in stranpoti aktualne družbe.
Igor Kavčič
Kranj – Vsak plakat ima dve
ključni funkciji, ena je grafični jezik, torej njegov
umetniško-oblikovalski del,
druga je njegova sporočilnost. "Če smo še do konca
prejšnjega stoletja plakate
gledali večinoma skozi prizmo lepote ali zgolj umetnosti, je danes v dobi izjemnih
komunikacijskih razsežnosti ključno, da je plakat predvsem sporočilen. Sporočilnost je moč doseči z jasnim
nagovorom in odličnim
likovnim jezikom," je prepričan Tomaž Drozg, vodja
projekta Plaktivat in direktor TAM-TAM Inštituta, v
okviru katerega tudi poteka
natečaj Plaktivat.
Najboljši plakati, nastali na
natečajih za mestne plakate
Plaktivat, so tokrat na ogled
v Galeriji Mestne občine
Kranj. V petih letih in dvanajstih doslej izvedenih razpisih je nastalo 1445 vizualnih rešitev na pereče problematike, pri tem pa je sodelovalo 850 prijaviteljev iz 49

Direktor TAM – TAM Inštituta in vodja projekta Tomaž Drozg ob enem izmed
zmagovalnih plakatov, ki so na ogled v Kranju. /Foto: Tina Dokl
držav iz tako rekoč vseh
koncev sveta – od Zimbabveja do Kitajske, od Rusije
do Kanade in držav Južne
Amerike. "Če bi to veliko
številko plakatov in sodelujočih preračunali v ustvarjalno energijo, lahko govorimo
o velikem potencialu," je
prepričan Drozg.

Silvestra Venera v krznu, dan prej Strahovi

Na ogled je 12 zmagovalcev
dosedanjih natečajev ter
izbrani finalisti, ki jih je
izbrala strokovna žirija.
Skupaj gre za 28 vizualnih
sporočil, v katerih so izpostavljene teme: beg možganov, prostovoljno gasilstvo,
nasilje med mladostniki,
migranti, sovražni govor,

alternative potrošništvu,
telesna (ne)aktivnost, nasilje nad ženskami, kriza
medijev ...
Plaktivat nosi sporočilo
sedanjosti in odraža družbo, v kateri živimo.
TAM-TAM je projekt zagnal
leta 2015 in združil plakat,
ki je kot najstarejši medij

vsem na očeh, ter aktivacijo,
h kateri se lahko angažira
prav vsak posameznik. Projekt ima jasen koncept: družbeno-odgovorna tema, partner, ki se s problematiko
aktivno ukvarja, strokovna
žirija, sestavljena iz kreativcev, grafičnih oblikovalcev,
umetniških direktorjev in
poznavalcev problematike.
Vsakokratna nagrada za
najboljšega je bila umestitev zmagovalnega plakata
na 500 plakatnih mest po
vsej Sloveniji in prijava na
tekmovalne dele Slovenskega oglaševalskega festivala
(SOF) in Bienala slovenskega oblikovanja Brumen. Kot
pove sogovornik, je bila najbolj odmevna velika nagrada SOF-a, in sicer za zmagovalca prvega natečaja Beg
možganov – triptih Kosovel,
Cankar in Prešeren. Ti
zmagovalni plakati so sicer
tudi naprodaj, tako kot
obsežni katalog, ki vključuje vseh 162 finalistov na
dosedanjih natečajih. Katalog je mogoče kupiti v
Kranjski hiši, preko spletne

trgovine ter v večini muzejskih in galerijskih trgovin v
Ljubljani.
Večinoma gre sicer za slovenske avtorje, odkar so
organizatorji začeli objavljati natečaj na mednarodnih
portalih, pa je prijaviteljev iz
tujine vse več. "Kot rečeno je
bil primarni cilj spodbuditi
oglaševalske agencije k
ustvarjanju angažiranega
plakata. Te imajo prednost,
saj imajo za namen izdelave
plakata vključeno ekipo ljudi, a opažamo, da je večina
prijavljenih plakatov delo
posameznikov. Ti so dostikrat lahko oblikovalsko
vrhunski, pa mogoče šepa
sporočilnost – ali obratno,"
pojasnjuje Drozg. Razstava
je bila novembra na ogled v
Ljubljani, do 10. februarja si
jo lahko ogledamo v Kranju,
kasneje pa se bo selila v
Novo mesto in ostale mestne občine po Sloveniji. Razstavo plakatov, ki spreminjajo družbo, predvsem pa izid
kataloga so poleg TAM-TAM
omogočili še AV Studio,
Yin+Young in tiskarna DPI.

Novi Dotiki daljav
Sredi decembra so z branjem poezije v Galeriji Prešernovih nagrajencev predstavili drugi del trilogije
Dotiki daljav. Na ogled tudi razstava risb Vladimirja Makuca.

Foto: Nada Žgank

Igor Kavčič

Vesna Pernarčič in Borut Veselko v Veneri v krznu
Kranj – Uspešno leto bodo v Prešernovem gledališču zaključili 31. decembra s tradicionalno silvestrsko predstavo. To bo
letos Venera v krznu, ena izmed najslavnejših novel avstrijskega pisatelja Leopolda von Sacher-Masocha. V delu avtor
opisuje razmerje med dominantno žensko in šibkim, ponižanim in podrejenim moškim. V razmerje se spustita odlična
Borut Veselko in Vesna Pernarčič, ki je za vlogo Wande na
28. Dnevih komedije prejela nagrado žlahtna komedijantka.
Dan prej, 30. decembra, pa bo na sporedu še ena odlična
predstava, s katero ansambel Prešernovega gledališča navdušuje v aktualni sezoni. Gre za dramo Strahovi po besedilu
Henrika Ibsena. Navdušujejo Vesna Jevnikar, Borut Veselko,
Blaž Setnikar, Vesna Pernarčič in Peter Musevski.

Popravek
V novembrskih Kranjskih novicah smo podpisu k fotografiji
v članku Dan za Štiglica Matejo Roblek pomotoma preimenovali v Marjeto. Za napako se opravičujemo.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Kranjskih
novicah, 29. novembra 2019, je bila GLASBENA ŠOLA
KRANJ. Geslo križanke je bilo: GLASBENI DECEMBER Z UČENCI GŠ KRANJ. Nagrajenci, ki prejmejo zložljiv nahrbtnik in zvezek GŠ Kranj so: Lea Novak iz Kranja, Lojzka Vovk iz Zg. Gorij
in Vid Treven iz Zg. Besnice. Nagrajencem čestitamo!

Kranj – Galerija Prešernovih
nagrajencev, ki po uspešnem delovanju pod okriljem
Zavoda za turizem in kulturo Kranj v prihodnjem letu
ponovno prihaja v zavetje
Gorenjskega muzeja. Letošnje razstavno leto, polno
tudi z različnimi kulturno
umetniškimi dogodki, so
pred dnevi zaključili s predstavitvijo drugega dela trilogije, poimenovane Dotiki
daljav, ki jo skupaj izdajata
Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj in Fraport Slovenija. Omenjeni del obsega
obdobje od 1971 do 1995 ter
predstavlja triindvajset Prešernovih nagrajenk in
nagrajencev, ki so dobili
nagrado za pesniško ustvarjanje. Tudi v tokratni izdaji
so nagrajenim pesmim
dodali prevode v različnih
tujih jezikih. Večino pesmi
so poiskali v zbirkah, nagrajenih z nagrado Prešernovega sklada, pri treh Prešernovih nagrajencih, ki so prejeli
nagrado za življenjsko delo,
pa so pesmi izbrali iz njihovega celotnega opusa.
„Vesela sem izida zbirke. Ob
tem, da smo letos imeli zelo
zahtevno poslovno leto in je
bilo bolj malo projektov z
dušo in za dušo, moram

Med Brigito Zorc iz Fraporta in Marka Arneža iz Galerije Prešernovih nagrajencev, ki sta
zasnovala trilogijo Dotiki Daljav, so stopili pesniki, ki sodelujejo v zbirki: Feri Lainšček,
Marko Kravos, Niko Grafenauer in Milan Jesih. / Foto: Igor Kavčič
pohvaliti Marka Arneža za
vztrajnost,“ je povedala Brigita Zorec iz Fraporta. Ponosen na drugi del trilogije je
tudi Marko Arnež, ki po obeh
zbirkah (ob aktualni so v prvo
uvrstili pesmi nagrajencev od
leta 1996 do 2016) za leto
2021 napoveduje še tretji del,
v katerem bodo pesmi nagrajencev med leti 1947 in 1976
z dodanimi nagrajenci od
leta 1017 naprej.

Svoje pesmi so prebrali pesniki Feri Lainšček, Niko
Grafenauer, Milan Jesih in
Marko Kravos, pesmi ostalih nagrajencev Prešernovega sklada in Prešernovih
nagrajencev med leti 1971 in
1995 pa sta brala voditelja
večera Monika Tavčar in
Peter Šalamon, ki sta z literati pripravila tudi krajše
pogovore. Druga knjižica iz
zbirke Dotiki daljav je likov-

no opremljena z risbami
enega od likovnih nagrajencev predstavljenega obdobja. Tokrat se predstavlja akademski slikar in Prešernov
nagrajenec Vladimir Makuc
(1925-2016), katerega likovna dela so si izposodili iz
njegove družinske zapuščine. Ta čas je v pritličju Galerije Prešernovih nagrajencev na ogled tudi razstava
njegovih del.
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Zanimivosti

Dober primer tretjega prostora
Mestna knjižnica Kranj s še šestimi partnerji iz tujine sodeluje pri dvoletnem mednarodnem projektu CROSS – Ustvarjanje novih prostorov za učenje
programa Erasmus+.
Maša Likosar
Kranj – Pri projektu poleg
Slovenije sodelujejo še partnerji, ki prihajajo iz Romunije, Španije, Luksemburga,
Nizozemske, Madžarske in
Nemčije. Glavni namen je
izmenjava dobrih praks različnih ponudnikov izobraževanj za odrasle in predstavitev novih konceptov sodelovanja med knjižnicami in
ustanovami, ki ponujajo izobraževanja za odrasle. Poudarek je na pristopu tretjega
prostora – za doseganje ljudi, ki nikoli ne uporabljajo
javnih knjižnic oziroma
ustanov, ki ponujajo izobraževanja za odrasle, za izboljšanje svojega znanja ali veščin. "Prvi prostor predstavlja služba, drugi prostor

Partnerji projekta CROSS programa Erasmus+ so v Mestni knjižnici Kranj predstavili
glavne sklepe srečanja. / Foto: Tina Dokl
dom, tretji pa kraj, kjer preživljamo prosti čas. Ti prostori postajajo zelo po-

membni in naša knjižnica je
dober primer. Že pri sami
gradnji smo namreč načrto-

vali, da to ne bo le prostor
namenske uporabe, temveč
tudi prostor za druženje," je

povedala vodja projekta v
Kranju Nina Svetelj iz MKK.
Tokrat je v Kranju od 11. do
13. decembra potekal drugi
sestanek, na katerem so izmenjavali primere dobrih
praks na temo demografskih sprememb oziroma
starajoče se družbe in pojava migracij. "Kako sodelovati s temi ljudmi, jim omogočiti socialno varnost, preprečevati osamljenost in spodbujanje družabnosti," je pojasnila Sveteljeva. Ob zaključku tridnevnega srečanja so v Mestni knjižnici
Kranj predstavili glavne
sklepe, predvsem na kakšen
način ljudi vključujejo v tretje prostore. "Zelo zanimiva
je izkušnja iz Nizozemske,
kjer se ukvarjajo z družinami, ki imajo zelo nizko pi-

Invalidi nekoč in danes
Danica Zavrl Žlebir
Kranj – V avli Mestne občine
Kranj je do konca decembra
na ogled razstava Invalidi
nekoč in danes. Odprli so jo
pred mednarodnim dnevom
invalidov, ki opozarja na položaj invalidov v družbi.
Nanj pa v Kranju opozarja
tudi posebna komisija za
osebe s posebnimi potrebami, ki jo je ustanovil župan
Matjaž Rakovec, njen predsednik pa je Boris Horvat.
Ta je ob odprtju razstave poudaril, da okolica ni vedno
prijazna do ljudi z različnimi invalidnostmi. Ljudje na
invalidskih vozičkih imajo
težave z dostopnostjo stavb,
slepi in slabovidni z ovirami
v prometu, gluhi in naglušni s komunikacijskimi ovirami ... Zato so v komisiji

Z recitalom so nastopili gluhi in naglušni, ki se izražajo s
kretnjami. /Foto: Primož Pičulin
oblikovali spisek potreb, kaj
vse je treba urediti, da bi
bilo življenje invalidov lažje.
"Veseli nas, da ima občina
posluh in da smo v letu dni
od ustanovitve komisije že
marsikaj dosegli," je dejal

Boris Horvat. O pomenu komisije in njenega dela je
spregovoril tudi podžupan
Robert Nograšek.
Kulturni program so izvedli
člani posameznih invalidskih društev. Matic Tičar je

Luč iz Betlehema
Vilma Stanovnik
Kranj – Svetovni sprejem
luči iz Betlehema je bil na
Dunaju prejšnjo soboto, v
nedeljo so jo z Dunaja prinesli v Slovenijo, prejšnji torek
pa sta luč miru na kranjsko
občino skupaj prinesla skavt
Klemen Krsnik in tabornik
Gašper Kristanec in jo izročila županu Matjažu Rakovcu.
Pred 28 leti so skavti prvič
prinesli luč v Slovenijo pod
geslom Mir je čas brez vojne.
Letošnje geslo je "Ne boj se
goreti!". Poslanica namreč
govori o našem poslanstvu
širjenja svetlobe in ljubezni,
ki sta rešitev za vsakega človeka, ne glede na strah, ki je
prisoten v nas.

Od prejšnjega torka je tudi na kranjski občini luč iz
Betlehema, županu Matjažu Rakovcu sta jo izročila Klemen
Krsnik in Gašper Kristanec. / Foto: Tina Dokl

zaigral na orglice, plesala je
Eva Pirnat, gluhi in naglušni so pripravili recital v slovenskem znakovnem jeziku. V jezik slišečih ga je
prevajala Zlata Crljenko, vse
dogajanje pa je v znakovni
jezik prevajala tolmačka
Martina Košir. Zaplesali so
člani folklorne skupine Sožitje. Svoje programe in izdelke so na stojnicah predstavili: Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih
Auris Kranj, socialno podjetje Zaposlitveni center Korak, Medobčinsko društvo
Sožitje, Društvo paraplegikov Gorenjske, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj, Društvo vojnih invalidov Gorenjske,
Medobčinsko društvo invalidov Kranj in Varstveno-delovni center Kranj.

smenost. Usposobljeni prostovoljci obiščejo to družino
in skupaj z njimi berejo, na
ta način promovirajo preživljanje prostega časa ob branju knjig. V Španiji spodbujajo branje za mlade skozi
vplivneže na družbenih
omrežjih," je dejala Sveteljeva in dodala, da so v treh
dneh srečanja izvedli tudi
delavnice, na katerih so ugotavljali, kaj želijo s projektom doseči in kakšne so želje, ki bi bile v okviru projekta izvedljive v prihodnosti.
Ogledali so si tudi mesto
Kranj in spoznavali še druge
prostore, kjer je mogoče neformalno druženje ljudi, kot
na primer galerije in kavarne. Naslednje srečanje partnerjev bo potekalo maja
leta 2020 v Romuniji.

Mehka vezava,
526 strani
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Priznanje za Cisarja
Kranj – Alex Cisar, doma iz
Britofa, je na tekmi slovenskega pokala v biatlonu na
Pokljuki po nesreči pohodil
palico sotekmovalca. Dal
mu je svojo in zato ni zmagal. S tem si je aprila prislužil priznanje za fair play, ki
mu ga je podelil olimpionik
Miroslav Cerar. Nagrado za
fair play je mladi biatlonec
dobil tudi prejšnji teden na
prireditvi Športnik leta.

Cirles d.o.o., Tupaliče 21,
4205 Preddvor
Ciril 041 629 415,
Klemen 041 422 067
info@cirles.si

trgovina z lesom
ročna in strojna
sečnja
žično in traktorsko
spravilo lesa
prevozi lesa in
gradbene
mehanizacije
priprava drv in
biomase
sanacija
in nega gozdov
izkopi in gradnja
gozdnih poti

Želimo vam
lepe božične in
novoletne praznike
ter zdravja in
poslovnih uspehov
v novem letu 2020.
Kolektiv Cirlesa

Zadovoljni na počitnice
Nogometaši Triglava so jesenski del sezone zaključili na sedmem mestu prvoligaške lestvice, priprave za nadaljevanje
prvenstva pa bodo začeli januarja. Na sedmem mestu v tretji ligi – zahod so jeseni pristali tudi nogometaši Save Kranj.
Vilma Stanovnik
Kranj – Prvi teden v tem
mesecu se je zaključil jesenski del nogometne sezone
tudi za slovenske prvoligaše.
Kljub visokemu porazu v
zadnjem krogu, ko jih je ekipa Aluminija premagala kar
z 8 : 1, so nogometaši kranjskega Triglava na odmor
odšli zadovoljni, saj so si z
dvajsetimi točkami zagotovili sedmo mesto na lestvici.
Varovanci ekipe, ki jo je med
sezono namesto Dejana Dončiča prevzel njegov pomočnik
Vlado Šmit, so prejšnji teden

še trenirali, nato pa so odšli
na počitnice, ki jih bodo zaključili 9. januarja, ko se bodo
zbrali na treningih za nadaljevanje sezone. Že 22. februarja jih na domači zelenici
čaka obračun z ekipo Rudarja
iz Velenja.
"Ekipi Triglava želim obstanek med elito. To si klub
zasluži, saj ima vse pogoje
za kakovosten nogomet in
napredek," je povedal iz ljubljanske Olimpije posojeni
igralec Goran Brkić, ki je že
zapustil Triglav. Kakšna bo
ekipa v nadaljevanju sezone,
bo znano v naslednjih ted-

nih, kot pravi trener Vlado
Šmit, pa je njihov prvi cilj
miren obstanek v prvi ligi.
Glede obstanka v ligi pa očitno ne bodo imeli težav niti
varovanci trenerja Save
Kranj Aleša Dolinarja. V tretji ligi – zahod so sicer na
zadnji tekmi sredi prejšnjega meseca izgubili z 0 : 2 z
ekipo drugouvrščene Svobode Ljubljana, z dvajsetimi
točkami pa so v jesenskem
delu tekmovanja osvojili
sedmo mesto. Prvenstvo
bodo nadaljevali 14. marca,
ko bodo gostili Brinje Grosuplje.

Nogometaši Triglava so v jesenskem delu tekmovanja
osvojili sedmo mesto. / Foto: Gorazd Kavčič

Mia Krampl gre v Tokio
V dramatičnem finalu olimpijskih kvalifikacij v Toulousu si je športna plezalka Mia Krampl z Golnika
priplezala olimpijsko vozovnico za Tokio.
Vilma Stanovnik
Kranj – Na začetku tega
meseca so v francoskem
Toulousu potekale olimpijske kvalifikacije v športnem
plezanju, na njih pa si je
drugo slovensko olimpijsko
vozovnico zagotovila Mia
Krampl (AO PD Kranj), ki je
na tekmi v težavnosti za las
premagala Lučko Rakovec
(PK FA). Kramplova bo tako
v Tokiu v športnem plezanju zastopala Slovenijo ob tri-

kratni svetovni prvakinji
Janji Garnbret.
Ker je Kramplova v neposrednem dvoboju premagala
Lučko Rakovec, so jo takoj
po tekmi oblile solze."To so
bile bolj solze žalosti kot sreče, saj je Lučka moja zelo
dobra prijateljica. Ampak
tekma je tekma,« je povedala Mia Krampl, ki kar ni
mogla verjeti, da gre drugo
leto na olimpijske igre.
"Sploh še ne dojemam, kaj
se dogaja. Vedno sem si

želela nastopiti na olimpijskih igrah in uvrstitev na OI
2020 je bil eden od mojih
ciljev te sezone, a po pravici
povedano nisem verjela, da
mi bo uspelo," je povedala
Mia Krampl, ki je letos prvič
stopila na stopničke svetovnega pokala v balvanskem
plezanju, na svetovnem
prvenstvu pa se je veselila
naslova svetovne podprvakinje v težavnosti. "Letos sem
dosegla in celo presegla kar
nekaj ciljev, ki sem si jih

zadala na začetku sezone,«
je še povedala 19-letna Mia
Krampl, ki si je zdaj vzela
nekaj počitka. »Najprej je na
vrsti malo premora, potem
pa začnem zagreto trenirati
za novo sezono. Čeprav sem
ravno končala letošnjo sezono, se že veselim treningov
in izzivov, ki jih prinaša
naslednje leto," je še dodala
Mia Krampl.
V Toulousu sta se za olimpijsko normo potegovala
tudi Jernej Kruder in Anže

Po naslovu svetovne
podprvakinje v težavnosti si
je Mia Krampl zagotovila
tudi nastop na olimpijskih
igrah. / Foto: Gorazd Kavčič
Peharc, ki pa sta ostala brez
olimpijske vozovnice. Priložnost zanju bo še evropsko
prvenstvo marca v Moskvi.
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V volčjem
brlogu
Mednarodna
uspešnica,
ki temelji na
presunljivi
resnični zgodbi
Margot Wölk
in vzbuja
provokativna
vprašanja o
sostorilstvu,
krivdi in borbi za
preživetje.
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Šport
Ekipa je zelo pomembna BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR
Kranjčan Jure Beton je kapetan vaterpolistov Triglava, ki so z igranjem v
mednarodni konkurenci v tej sezoni dobili novo priložnost za napredek.
Vilma Stanovnik

bilo priložnosti. Zdaj kaže,
da se bo to spremenilo, in
upam, da dobim priložnost,
da kdaj nastopim tudi za izbrano slovensko vrsto.

Kranj – Prejšnji mesec se je
zaključil prvi del tako imenovane Regionalne lige za
vaterpoliste, v njej pa letos
nastopa tudi mlada ekipa
kranjskega Triglava. Med
najbolj izkušenimi v njej je
22-letni kapetan Jure Beton
iz Rupe, sicer študent računalništva in ljubitelj glasbe.
Je bila bližina bazena odločilna, da ste se odločili za
vaterpolo?
Gotovo je pomembno, da
sem doma blizu bazena,
prav tako pa je pomembno,
da je vaterpolo treniral sošolec Benjamin. On me je zvabil na ogled prve tekme in
na treninge, in čeprav sem
se poskusil tudi v nekaterih
drugih športih, sem se odločil za vaterpolo, saj na primer nikoli nisem maral teči.
Sedaj že 16 let vztrajam pri
tem športu.
Ko ste začeli trenirati vaterpolo, je bil ta v Kranju zelo
priljubljen. Nato se je začela
kriza, priložnosti za dokazovanje je bilo malo. Kako ste
to občutili igralci?
Mislim, da pri večini športov in športnikov pride do
vzponov in padcev – in tudi
pri nas je bilo tako. Kar nekajkrat se je zgodilo, da sem
premišljeval, da bi prenehal,
vendar sem se na koncu vedno odločil, da vztrajam.
Rad imam vaterpolo, veliko
mi pomeni ekipa. Fantje
smo med seboj povezani in
zavedamo se, da je za uspehe treba trenirati. Vaterpolo
je šport, v katerega se je, če
hočeš biti uspešen, treba res

V vodstvu kluba so se letos
odločili, da se preizkusite v
mednarodnem tekmovanju.
Kaj za igralce to pomeni?
Za nas je to zagotovo velik
izziv in izkušnja. Zlati veliko
pomeni mlajšim igralcem,
saj sem sam med starejšimi
v ekipi. To je edini način, da
se vaterpolo pri nas, tako v
klubu kot v državi, spet igra
na višjem nivoju.

Kapetan vaterpolistov
Triglava Jure Beton
poglobiti, in ponosen sem,
da sem kljub težavam vztrajal do danes.
Zakaj ste se odločili za vratarja?
Že pri drugih športih, ki
sem jih preizkušal, sem se
navadno postavil v gol in
tudi pri vaterpolu smo fantje
preizkušali različna igralna
mesta. Med vsemi sem najbolj izstopal ravno v golu in
tako sem se tega držal. Pravijo, da je vratar pol ekipe, in
na tem mestu sem se res
našel.
Igrali ste za mlade slovenske reprezentance, kot član
niste imeli priložnosti. Mislite, da bo čas tudi za to?
Še zelo mlad sem nastopal
za različne reprezentance,
najprej je bilo to ob koncu
osnovne šole. Na žalost kasneje, ob dolgovih in finančni krizi, ni bilo več članske
reprezentance, zato nikoli ni

V prvem delu tekmovanja
zmage še ni bilo. Gotovo si
jo v nadaljevanju želite?
Seveda je bilo treba najprej
preizkusiti igranje na čisto
novem nivoju, ki se precej
razlikuje od tistega, kar
smo bili vajeni. Igra je hitrejša, vse je drugače in gotovo je potreben čas, da se
temu privadimo. Vsi igralci
smo dobili nov zagon. Želimo biti najboljši v pokalu
in državnem prvenstvu,
prav tako si želimo zmagati
na kakšni domači tekmi regionalne lige. Z leti pa
upam, da bomo postali izkušenejši in vedno uspešnejši tudi na mednarodnih tekmovanjih.
Gotovo si želite tudi več navijačev, ki so se letos vendarle začeli vračati na tribune?
Želim si, da na tribune pridejo tudi tisti, ki vaterpola še
ne poznajo, saj so zlasti v
regionalni ligi tekme res kakovostne in zanimive. Priložnost za to bo spet februarja.

»SNEŽAK« 2019

Na kranjskem Pokritem olimpijskem bazenu bo konec meseca potekal tradicionalni
vaterpolski Božično-novoletni turnir »Snežak«. Na njem se bodo merili igralci letnika
2005 in mlajši, nastopile pa bodo ekipe s Hrvaške, Srbije, Črne gore in Slovenije.
Med 27. in 29. decembrom se bodo na kranjskem bazenu merile ekipe s področja nekdanje
skupne države. Hrvaško bosta zastopala Siscia iz
Siska, ki se prebija vse višje v domačih tekmovanjih in pa Opatija, ki je v preteklosti dala že kar
nekaj reprezentantov v raznih kategorijah in pa
predvsem bila eden izmed klubov v okolici Reke
in tako ustvarjala igralce, ki so kasneje osvajali
klubske naslove, predvsem s Primorjem. Edini
črnogorski predstavnik bo Cattaro, ki s člansko
ekipo prav tako kot naš klub nastopa v regionalnem tekmovanju in prav tako sloni na mladih,
doma vzgojenih vaterpolistih. Lahko se pohvali
z naslovom zmagovalca pokala LEN, ki ga je
osvojil z našim igralcem Matejem Nastranom v
svoji sestavi. Kar štiri predstavnike pa bo imela
Srbija, od tega kar tri iz Beograda. Najbolj znana
je Crvena Zvezda, nekdanji članski evropski
klubski prvak, ki si ponovno želi na vrh srbskega
vaterpola. Kot drugi je tu ponovno naš rival iz
regionalnega tekmovanja Zemun, ki prav tako
slovi po odličnem delu z mladimi vaterpolisti. Tu
je še Novi Beograd 11. april, dokaj nov klub, ki
išče svojo priložnost za vzpon med najboljše.
Dosti o tem, kako ambiciozni so, pove tudi to, da
je v delo kluba vpet tudi župan Novega Beograda, nekdanji vrhunski vaterpolisti in osvajalec
mnogih kolajn s Srbijo in njenimi predhodnicami Aleksandar Šapić, v članskem moštvu pa kot
glavni trener deluje njegov nekdanji reprezentančni soigralec Vladimir Vujasinović, s katerim
sta sodelovala pri večini uspehov. Kot edino srbsko moštvo, ki ni iz njihove prestolnice, pa se bo
predstavil Valis iz Valjeva. Prav tako

gre za ekipo, ki sodi v vrh srbskega vaterpola v
mlajših kategorijah. Na koncu pa so tu še naši
mladi fantje, ki v Sloveniji branijo naslov prvaka v
svoji generaciji, na tem turnirju pa želijo dokazati,
da se lahko kosajo tudi z ekipami iz širše regije.

IZMENJAVA Z NOVIM BEOGRADOM
Posebna zgodba v času turnirja bo tudi izmenjava z ekipo Novega Beograda. Mladi igralci iz
Srbije bodo v času turnirja nekaj dni preživeli
pri družinah naših vaterpolistov in se tako družili tudi izven časa, ki ga bodo preživeli na bazenu. V prihodnjem letu pa je planirana tudi izmenjava v obratni smeri, kar pomeni, da bodo
tudi naši dečki odšli v Beograd na nekajdnevne
priprave ali pa turnir. Gre za sodelovanje, ki bo
poleg vaterpola v ospredje postavilo tudi spoznavanje med vrstniki in upamo, da bomo kot
klub s tem nadaljevali tudi v prihodnje. S tem
bodo fantje namreč pridobili tudi nova prijateljstva in se čim večkrat lahko primerjali tudi z
vrstniki iz drugih vaterpolskih sredin.

»MINI BALKANSKO PRVENSTVO«
Na kranjskem bazenu bomo torej spremljali skorajda pravo prvenstvo ekip iz Balkana. V treh
dneh bomo spremljali kar dvajset tekem, na katerih ne bo manjkalo zanimivih potez in borbenosti mladih vaterpolistov, ki bodo želeli dokazati, da so najboljši v regiji. Šlo bo za enega najmočnejših turnirjev v tem času na tem področju Evrope, zato vabljeni, da podprete naše
mlade vaterpoliste, ki bodo
poskušali leto zaključiti z
dobrimi igrami in rezultatom.

Košarkarji so na vrhu
Vilma Stanovnik
Kranj – Nova sezona za košarkarske drugoligaše se je
začela sredi oktobra, do minule sobote pa so ekipe odigrale enajst tekem. Z desetimi zmagami in le enim porazom so na vrhu lestvice
košarkarji kranjskega Triglava, ki jih tudi letos vodi
trener Tomaž Fartek.
"Naša ekipa je kombinacija
izkušenj in mladosti, predvsem pa smo veseli, da so
mladi zrasli v našem klubu. Sedaj iščemo način,
kako bi se čim bolje uveljavili tudi v članski konkurenci. Seveda ob tem želimo igrati tudi na rezultat,
kar pomeni, da si želimo
zmagovati in se skušati
uvrstiti v prvo ligo," pravi

Trener Tomaž Fartek

Tomaž Fartek, ki je vesel,
da ekipa dobro napreduje.
"Trenutno smo zadovoljni z
rezultati, saj smo izgubili le
eno tekmo na gostovanju in
dobro nam kaže. Imeli smo
nekaj težav s poškodbami in
na začetku smo se še malce
lovili. Toda sezona je dolga,
ekipa ima še veliko rezerve
in zato pričakujem, da bomo
v nadaljevanju še boljši. Želimo se uvrstiti v končnico
in takrat bomo morali pokazati najboljšo igro," pravi
Tomaž Fartek, ki je vesel, da
ima v ekipi tudi tri mladince
in tri košarkarje, ki so ravno
prišli iz mladinske vrste.
"Na teh šestih igralcih bomo
lahko gradili igro, seveda pa
računam na njihovo trdo
delo in razvoj," še dodaja
Fartek.

AVK TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

V letošnji sezoni med drugoligaši odlično igrajo košarkarji Triglava, ki so v
enajstih krogih zabeležili le en poraz.
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Zanimivosti
Novoletni ples na Brdu
Maša Likosar
Brdo – Tradicionalni, tokrat
že šesti gorenjski novoletni
Rotary ples v Kongresnem
centru na Brdu je združil
rotarijce iz vseh gorenjskih
klubov – petih Rotary, dveh
Rotaract in dveh Interact
klubov.
Slavnostni večer je potekal v
sproščenem, gurmanskem,
prijateljskem, plesnem in
dobrodelnem duhu. Namen
letošnjega dobrodelnega
srečelova je izbral Rotaract
klub Kranj, in kot je pojasnila članica Ana Zupan, bodo
z zbranim denarjem naku-

pili darila in jih skupaj s plesno predstavo plesne skupine Katja Dance Company
podarili otrokom iz rejniških družin z območja CSD
Radovljica.
"Mesec december je čas
veselja, smeha, majhnih in
velikih pričakovanj, toplih
objemov in druženj, zato
sem vesela, da smo se ponovno zbrali na tradicionalnem plesu," je dejala predsednica Rotaract klub Kranj
Tjaša Križnar in povedala,
da so za božično pravljico
zbrali okoli tisoč evrov. V
imenu odsotne guvernerke
distrikta 1912 Irene Kos je

zbrane rotarijce pozdravil
predsednik Rotary kluba
Škofja Loka Damjan Rotter.
"Zahvaljujem se vam za vsa
dobra dela in dobro ime, ki
ga širite pod rotarijsko zastavo," je dejal Rotter.
Okoli 75 zbranih gostov sta
z glasbenimi nastopi očarala
Denis Vrbanec, član Rotaracta kluba Martjanci, ter
mlada pevka Ljudmila Frelih ob spremljavi Jaka Špeharja na klaviaturah.Za
osrednje glasbeno doživetje
pa je poskrbela skupina
Jamm, ki jo sestavljajo Sara
Jagrič, Metod in Janez Sečnik ter Aljaž Poljanec.

Predsedniki gorenjskih Rotary klubov na tradicionalnem plesu na Brdu: škofjeloškega
Damjan Rotter, kranjskega Igor Žula, zgornjebrniškega Andrej Kotar in Tržič Naklo Jožef
Perne. V njihovi sredini predsednica Rotaract kluba Kranj Tjaša Križnar. / Foto: Tina Dokl

 9. 1. 2020 ob 17.uri in 23. 1. ob 10.30
Vesele urice - ITALIJANŠČINA.

Ljudska univerza Kranj - medgeneracijski center
Cesta talcev 7, 4000 Kranj

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE
V KRANJU
Zaradi lažje organizacije in omejitev števila udeležencev
se je na aktivnosti potrebno prijaviti vsaj en dan prej
na telefon 041 724 134, 04 280 48 25 ali
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.
 Ponedeljek, 9.00–11.00
	
Slovenija, moja nova država. Za vse priseljence nad 16 let,
ki se želijo čim hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski
prostor.
 Ponedeljek, 10.15–11.15
Orientalski plesi.
 Ponedeljek, 15.30–16.30
Metoda Feldenkrais - učenje skozi gib.
Metoda Feldenkrais je način učenja - učenje bolj svobodnega
in enostavnega gibanja. Učitelj ne kaže gibov, niti jih ne
popravlja, daje samo besedna navodila. Na vadbo/lekcijo
prinesete vadbeno podlogo, manjšo blazino za pod glavo.
Obuti v tople nogavice in oblečeni v lahka, udobna in topla
oblačila.
 6. 1. 2020 ob 17. uri in 20. 1. 2020 ob 10. uri
Vesele urice - FRANCOŠČINA
 6. 1. 2020 in 20. 1. 2020, 18.00–19.30
Izkustveni ples za ženski razcvet. Udeleženke boste
stopile v stik same s seboj, okrepile svoje notranje nezavedne
in zavedne moči in napredovale v duhovni in osebni rasti.
Vzemite si čas zase.
 7. 1. 2020 ob 10.30 in 21. 1. 2020 ob 17. uri
Vesele urice - NEMŠČINA.
 Torek, 16.00–17.00
Jezikam slovensko. Delavnice komunikacije v slovenščini
za otroke priseljencev od 5. do 10. leta starosti.
 Torek, 17.00–18.00
	
Razumem, znam slovensko. Delavnice komunikacije v
slovenščini za otroke priseljencev od 10. do 15. leta starosti.
 7. 1. 2020 in 21. 1. 2020, 18.45–19.45
Tečaj mednarodnega jezika esperanto.
 Sreda, 15.00–16.00
Plesne delavnice za ženske 55+
	Vadba za novo skupino se prične 22. 1. 2020.
Pohitite s prijavo.
 Sreda, 15.00–18.00
Šah. Vabljeni k igranju šaha.
 8. 1. 2020, 17.00–18.00
Video projekcija potopisa.
	Vabljeni na ogled poučnih vsebin s potovanj po Sloveniji
in pogovorom z avtorji posnetkov.
 8. 1. 2020 ob 10. uri in 29. 1. 2020 ob 17.uri
Vesele urice - ŠPANŠČINA

 9. 1. 2020 in 23. 1. 2020, 18.00–20.00
M
 aketarske delavnice. 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.
 9. 1. 2020, 17.00–19.00
Vrtenje v krogu in kako izstopiti iz njega - 3. del.
Se na kakšnem področju v življenju vrtite v krogu? Vrtenje
v krogu je doživljanje enih in istih situacij, pogosto v odnosih
z drugimi ljudmi ali s samim seboj. Vrtenje v krogu izhaja iz
polarnosti, ki se jih pogosto sploh ne zavedamo in so v nas
samih. Na predavanju se bomo učili, kako polarnosti
prepoznati in izstopiti iz kroga.
 9. 1. 2020, 19.15–21.15
Skupinski pogovori in svetovanja. Skupinski pogovori
način osebnostne rasti skozi skupinske pogovore v skupini
do 12 oseb. Udeleženci lahko preko skupinske dinamike
spregovorijo o svoj situaciji in izrazijo svoja občutja in želje.
Skupina nudi vsakemu udeležencu možnost slišati in
o slišanem pridobiti povratno informacijo (do 13 drugih
mnenj). Na skupinski pogovor se je potrebno predhodno
prijaviti.
 Četrtek, 18.30–19.45
	
OM Chanting. OM Chanting je več tisoč let stara skupinska
tehnika zdravljenja z zvokom, ki prihaja iz Himalaje. Petje
zvoka OM v krog razporejene skupine ljudi ustvari močno
energetsko valovanje in pozitivno vpliva na vas in okolico.
Za delavnico ni potrebno nobeno predznanje.
 Četrtek, 18.30–21.00
M
 editacija. Energijsko zdravljenje in sproščanje s pomočjo
meditacije.
 Petek, 17.00–19.30
Družabni večer - Tarok. Druženje ob igri taroka.
 Petek, 17.–18.30
Učenje osnov jezika sanskrt
	Vabljeni k učenju osnov jezika sanskrt. Predznanje ni
potrebno.
 10. 1. 2020 in 24. 1. 2020, 17.30–19.30
L
 judsko petje. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta
prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite.
 13. 1. 2020, 17.00–18.30
	
Šiviljska delavnica. Osvojimo znanje šivanja. Šivalne stroje
priskrbimo mi, lahko pa prinesete tudi svojega.
 13. 1. 2020, 18.00–19.30
i Vitalis vadba. Vadba deluje na fizični, čustveni in psihološki
ravni. Z vadbo krepimo tako mišice kot tudi notranje organe,
njihove funkcije in energijske tokove, ki tečejo skozi organe.
Z vadbo posredno vplivamo tudi na pomiritev čustev in
misli. iVitalis vadba je nezahtevna in primerna za vsakogar, ki
si želi več energije, sprostitve, ohranjanje zdravja.
 15. 1. 2020, 9.30–10.30
Vaje zadihaj za starejše - sproščanje z dihalnimi vajami.
 Sreda, 15. 1. 2020, 10.00–11.00
Vesele urice - RUŠČINA.

 Sreda, 15. 1. 2020, 10.00–11.30
T
 ehnična prva pomoč - računalništvo in telefonija.
Nudimo vam pomoč pri reševanju težav z uporabo
računalnikov ter telefonov.
 16. 1. 2020, 17.00–20.30
Š
 ahovski turnir. Šahovski turnir je na sporedu vsak
3. četrtek v mesecu.
 16. 1. 2020 ob 17. uri
Življenje z osebo z demenco – individualna svetovanja
	Mesečna srečanja so namenjena medsebojni podpori,
deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov pri preprečevanju
izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco. S seboj lahko
pripeljete tudi osebo z demenco.
 17. 1. 2020, 18.00–19.30
	
Družabni večer - Tombola. Tombola je preprosta igra, kjer
se iz bobna vleče številke, igralci pa pokrivajo številke na
kartici. Ena pokrita vrstica prinese tretjo nagrado, dve pokriti
vrstici drugo nagrado in tri pokrite vrstice prvo nagrado.
Vabljeni na zabave, smeha in veselja poln dogodek. Dodatni
čar pa mu dajejo tudi lepe, uporabne nagrade.
 21. 1. 2020, 9.00–10.30
	
Movement Medicine. Gibalna delavnica ob glasbi, ki
poveže telo in duha.
 21. 1. 2020, 16.00–19.30
	
Družabni ples. Družabni ples za pare in posameznike.
Vabljeni vsi, ne glede na znanje plesa.
 22. 1. 2020, 17.00–19.00
U
 stvarjalne urice: Iz starega nekaj novega. Ustvarjalna
delavnica recikliranja.
 27. 1. 2020, 18.00–19.30
J oga nidra. V današnjem svetu je stres vzrok premnogih
bolezni, za katere ni pravih zdravil, naučiti se ga moramo
obvladovati sami. Joga nidra prinaša popoln sistem
sproščanja, ki pomaga nevtralizirati učinke stresa. Prinesite
podlogo za ležanje ter odejo.
 28. 1. 2020 ob 17. uri
Domači oskrbovalec, usposabljanje
	Ali tudi vi oskrbujete in negujete starejšo ali invalidno osebo
in ne veste kako se spopasti z naporom, pomanjkanjem časa
ter izgorelostjo? Pridružite se nam v programu usposabljanja
domačih oskrbovalcev za oskrbo starejših in/ali oseb s posebnimi potrebami, ki vas bo opolnomočil z znanji o domači
oskrbi in z dobrimi izkušnjami drugih domačih oskrbovalcev
v podobnih situacijah. Usposabljanje bo potekalo ob torkih
in četrtkih od 17. do 20. ure, začnemo 28. 1. 2020.
 29. 1. 2020 ob 17. 30
Negativne pogodbe - Empatija- Energetsko telo
	Na interaktivni delavnici bomo spoznali negativne pogodbe
in kako nastajajo ter kako jih rešujemo. Govorili bomo o
delovanju energetskega telesa, o zakonih življenja in o
empatiji ter izvedli praktične vaje za prebujanje empatije.
 30. 1. 2020 ob 17. uri
Naj nepremičnine ne bodo breme, predavanje
	Vabimo vas na predavanje o varnem nakupu ali prodaji
stanovanja, hiše, zemljišča. Izvedeli boste, na kaj vse morate
biti pozorni pri nakupu in prodaji nepremičnine ter kakšne
stroške vam to prinaša.
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Društva in klubi
Dobri pogoji
za trening
Po petih letih selitev ima Športno društvo
Bulldog od minule sobote nove prostore za
treninge in rekreacijo.
Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik
Kranj – Društvo Sorško polje je dejavno tudi zadnje
dni letošnjega leta in v novem letu. Minuli petek so v
Zadružnem domu v Mavčičah pripravili praznično
Mavško tržnico z obiskom
Božička in igrico za najmlajše. Podružnična osnovna
šola Mavčiče je pripravila
Božični bazar, prav tako si je
bilo moč ogledati razstavo
jaslic Marije Bizjak.
V novem letu najprej pripravljajo druženje, na katerem
bodo pregledali in primerja-

li setvena priročnika za leti
2019 in 2020. Fanči Perdih
bo predstavila, kako se za
uspešen pridelek prilagoditi
spremembam, ki so specifika za posamezno leto, in
kako načrtovati različna
opravila. Odgovarjala bo na
vprašanja in pripravila ugodno ponudbo semen. Dogodek bo potekal v sredo, 8.
januarja, v Osnovni šoli
Medvode, začel pa se bo ob
18. uri.
Drugi petek v mesecu januarju bo organizirana Stražiška tržnica, ki jo pripravljajo
KUD Bitnje, Društvo Sorško

polje, KS Stražišče in ZTK
Kranj. Potekala bo med 17.
in 19. uro, ob 19.15 pa bo na
obisk prišla legendarna skupina Gašperji, ki bo obiskovalce nagradila s koncertom.
Društvo Sorško polje predvsem za svoje člane v sredo,
15. januarja, pripravlja pogovor o soočanju s škodljivimi
energijami. V Barki Zbilje
se bo začel ob 18. uri, Marija
Novak pa bo govorila o energijah v naravi, domovih, zemlji in hrani, koliko jih zaznavamo, ali se pred njimi
lahko zaščitimo in ali so za
to na voljo kaki pripomočki.

Prisotni se boste v pogovor
lahko vključevali s svojimi
morebitnimi izkušnjami in
vprašanji.
V sredo, 29. januarja, z začetkom ob 18. uri bo v Barki
Zbilje potekal še pogovor o
konoplji, ko bosta Matej in
Maruša Rozman Šelb govorila o pridelavi in predelavi
konoplje, o medicinskih vidikih uporabe pa bo govorila
dr. Jožica Šelb Šemerl.
Pri Društvu Sorško polje
med 19. in 21. junijem drugo leto načrtujejo tudi strokovno ekskurzijo v Švico,
Nemčijo in Avstrijo.

Foto: arhiv ŠD Bulldog

Kranj – V Športnem društvu
Bulldog se ukvarjajo z boksom. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2014, v njem
pa je trenutno nekaj več kot
trideset članov. Trenirajo v
različnih skupinah, saj treningi potekajo tako za otroke kot ženske in moške,

več ostalih skupin. Imeli
bomo tudi funkcionalne treninge. Lahko povem, da na
treningih dajemo veliko poudarka na ekipnem delu,
disciplini in, po treningu,
prijateljstvu. Smo kot velika
družina. Želimo si privabiti
čim več mladih, ki jih je še
treba usmeriti na pravo pot,
pa tudi starejših," pravi Se-

Dejavno Društvo Sorško polje

Novi prostori v nekdanji Trenči ponujajo dobre pogoje za
treninge in vadbo. Na sliki sta Matic Markun, član
rekreacijske skupine, in državni prvak Nik Ciperle Krušec.
novi prostori, ki so jih odprli
minulo soboto na Savski cesti 34 v nekdanji Trenči blizu fitnesa Mega center,
pa ponujajo še več možnosti
tudi za rekreacijo, individualne treninge in treninge v
manjših skupinah.
"Velikokrat smo se že selili,
saj nikjer nismo imeli dobrih pogojev. V novih prostorih imamo na voljo 150
kvadratnih metrov telovadnice, opremljene za borilne veščine z raznimi boksarskimi rekviziti, in seveda
boksarski ring. Kar 135 kvadratnih metrov telovadnice
je namenjene za funkcionalne treninge," pravi nekdanji
uspešni kranjski boksar Sebastijan Novak, ki je tudi
eden izmed treh trenerjev v

bastijan Novak in poudarja,
da boks ni samo šport, ampak tudi način življenja.
"Boks je rekreacija, ki je ne
more nadomestiti noben fitnes. Je izvrstna oblika športne aktivnosti in druženja, ki
vam pomaga premagovati
vsakdanji stres, skrbi, pomaga izoblikovati telo, pridobivati moč, kondicijo, vzdržljivost in nas ohranja mlade.
Boks je odličen način za pridobivanje samodiscipline in
samozavesti, je vadba, s katero je moč oblikovati celo
telo," dodaja Novak in v
ospredje postavlja tudi letošnje uspehe mladih tekmovalcev. Ti so na državnem
prvenstvu, ki je potekalo v
Mariboru prejšnji mesec,
osvojili dve zlati medalji in

Lahko povem, da na treningih dajemo veliko
poudarka ekipnemu delu, disciplini in, po
treningu, prijateljstvu. Smo kot velika družina.
društvu. Poleg njega treninge vodita tudi Jure Žavbi in
Marko Kondič.
"Sedaj, ko imamo prostore
na voljo cel dan, bomo lahko
organizirali še dodatno vadbo za različne skupine. Imeli smo že rekreativno skupino boksa za ženske, ki pa je,
prav zaradi prostorske stiske, morala prenehati vadbo. Prav tako bomo imeli
skupino za otroke pa tudi

eno drugo mesto. Tako sta
Nik Krušec Ciperle v kategoriji šolarjev do 66 kilogramov in Maša Grahovac v kategoriji mladink do 71 kilogramov osvojila prvo mesto,
Jaka Kapler pa je bil v kategoriji pionirjev do 32 kilogramov drugi. Z reprezentanco
Slovenije se je Maša Grahovac udeležila svetovnega pokala v Vrbasu in domov prinesla bronasto medaljo.

Velika darila
po čisto majčkenih cenah
Spet je čas za veliko veselja. Privoščite si ga s praznično ponudbo vozil
Volkswagen po čisto majčkenih cenah. S prihrankom do 4.500 EUR* in
bonom staro za novo do 1.000 EUR**. Ponudba velja do 31. 12. 2019.
Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen
in na www.volkswagen.si.
Emisije CO2: 203−81 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,9−3,7 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba velja do 31. 12. 2019. Akcija ne velja za električna vozila. *Prihranek vključuje popust
na vozilo, ki se razlikuje glede na model vozila in BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti do 1.500 EUR z DDV, do katerega
je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu / operativnem leasingu pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o.
firma za leasing, Ljubljana ali kreditu pri družbi Porsche Kredit in Leasing SLO d.o.o., leasing in posredovanje in zavarovanju vozila preko
zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo za celotno dobo financiranja (permanentno zavarovanje avtomobilskega
kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici
Sava d.d.) pod pogoji akcije VWBON19. Več na www.porscheleasing.si.
**Višina bona je odvisna od modela vozila. Slike so simbolne.
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Decembrska prešerna druženja

Foto: Primož Pičulin

Mesec december je v Kranju še prav posebno prešeren, saj se začne z občinskim praznikom, ki je posvečen spominu na rojstvo dr. Franceta Prešerna.
Letošnja praznična prireditev je bila na prvo decembrsko nedeljo, ko so v mestu zagorele tudi lučke in napovedale številne prireditve.

Na prvo decembrsko nedeljo se je Kranj odel v praznično podobo. Tik pred akademijo ob
prazniku Mestne občine Kranj je župan Matjaž Rakovec na Glavnem trgu v središču mesta
v spremstvu otrok dobrotnikov, Maksa Štera, Ranye Waleed Mugalli Zorman in Ožbeja
Balantiča, simbolično prižgal letošnjo novoletno razsvetljavo. V. S. / Foto: Primož Pičulin

V središču mesta so se najmlajši že razveselili Miklavža, prvič pa se je v Kranju ustavil tudi
Božičkov poštni avtobus. Šolarji so se srečali s poštnimi palčki in jim oddali pisma za
Božička. Zadnji decembrski dobri mož, Dedek Mraz, se bo na Glavnem trgu v Kranju
ustavil v ponedeljek, 30. decembra, ko se bo ob 17. uri začel sprevod Dedka Mraza. V. S.

"V Kranju dobro v srcu mislimo" je ime decembrske humanitarne akcije. Tako ima tudi
Kranska kuhna dobrodelno noto. Prvo tako dobrodelno kuhanje so izpeljali prvo soboto v
decembru, za kuhalnice pa so prijeli kranjski župan Matjaž Rakovec, standup komik Sašo
Stare in igralec Aljaž Tepina. Pripravili so domači ričet, pri katerem so uporabili lokalne
sestavine. A. B. / Foto: Alenka Brun

V kuharskem dobrodelnem vzdušju sta čili z mesom pripravljala tudi Klemen Bučan, ki je
poskrbel še za humor, ter kranjski podžupan Janez Černe. Sobotna Kranska kuhna je bila
dobrodela že dvakrat; na dan Županovega koncerta, ko bo v Kranju nastopil Jan Plestenjak,
pa bodo ravno tako kuhali, a popoldne – od petih do sedmih zvečer, med koncertom pa
sporočili, koliko denarja so zbrali. A. B. / Foto: Tina Dokl

Na slovesnosti ob občinskem prazniku v Prešernovem gledališču je župan Matjaž Rakovec priznanja izročil Mariji in Andreju Štremflju, ki sta postala častna občana, nagrado MO Kranj
je prejelo Kulturno društvo Brdo Kranj, listine o priznanju so prejeli Bogdan Koci, Biljana Djaković, Jakob Drmota, Matjaž Jerala, PGD Bitnje in Planinsko društvo Kranj, velike plakete
MO Kranj so prejeli Klub En korak več, Mestna knjižnica Kranj in Zvonimir Debeljak, velike Prešernove plakete so prejeli Irena Jeras Dimovska, Gregor Grašič in Primož Grašič, plaketi
MO Kranj Ivo Miklavčič in Robert Kranjec, Prešernovo plaketo MO Kranj pa Folklorna skupina Sava Kranj. V. S. / Foto: Primož Pičulin

