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Iz mesta v
Majdičev log
vodi nova pot

S knjigo se
zbeži v neki
drugi svet

Med starim Kranjem in
Majdičevim logom se je ta
teden odprla nova, pešcem
in kolesarjem prijazna
povezava.

Knjižničarka Damjana Mustar iz
Mestne knjižnice Kranj je prejela
priznanje za izjemne dosežke na
področju promocije mladinske
književnosti in branja Slovenske
sekcije IBBY.
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Prihaja praznični čas

Triglav znova med
vaterpolsko elito

Kljub dejstvu, da bodo letošnji decembrski prazniki zaradi epidemije covida-19 precej drugačni, kot
smo jih vajeni, se bodo ob občinskem prazniku 3. decembra v mestu prižgale lučke, ki bodo skupaj
z drugo okrasitvijo prijazno pozdravljale obiskovalce. Znova poudarek na dobrodelnosti.

Vaterpolisti AVK Triglav bodo po dvanajstih letih
v domačem bazenu znova zaigrali v evropskem
pokalu.

Vilma Stanovnik

Vilma Stanovnik

Kranj – Navadili smo se, da
se 3. decembra Kranj ovije v
praznično podobo. Tudi le
tos bo v mestu zažarela de
cembrska razsvetljava. Za
svetili se bodo Prešernovi
verzi Dobro v srcu mislimo,
Vsi naj si v roke sežejo ter
Kozarce zase vzdignimo.
Božično-novoletna smreka
bo krasila trg pred Prešerno
vim gledališčem in Glavni
trg, kjer bo tudi Božična vas
z lesenimi skulpturami za
otroke. Po starem mestnem
jedru se bodo vile skulpture
cvetličarskega mojstra Ma
tjaža Beguša, njegove pa so
tudi lesene jaslice v kanjonu
Kokre. Pripravljen bo foto
kotiček, čaroben bo vrt gra
du Khislstein. Okrašen in
osvetljen bo na temo literar
nega prvenca Nežke Kukec
Živalski žur, ki ga je ilustri
rala Špela Bedene, oblikova
la pa Kaja Kramar – vse tri
Kranjčanke. Po 11. decem
bru pa bodo vrt gradu Khisl
stein krasile tudi lesene ja
slice Mira Rismonda. Pra
znični ambient bo dopolnje
vala predvajana glasba.
Posebno slovesno bo na
predvečer občinskega pra
znika, v sredo, 2. decembra,
ko bo potekala slavnostna
akademija s podelitvijo ob
činskih nagrad in priznanj.
Prireditev bo virtualna. Ob

20. uri si jo bo moč ogledati
na GTV, prav tako pa tudi
na kanalih Mestne občine
Kranj in Visit Kranj na You
tubu in Facebooku, aplikaci
ji iKranj in spletnih straneh
www.kranj.si, visitkranj.
com in www.zurnal24.si.
Naziv častni občan bo pre
jel Anton Rešek, nagrado
Mestne občine Kranj Alojz
Ajdič, listini o priznanju
Marjana Jekovec in Janez
Cuderman, velike plakete
Mestne občine Kranj Igor

Prašnikar, Franc Jerala in
Žarko Matijašević, veliko
Prešernovo plaketo pa
Alenka Jenko Boh. Plaketo
Mestne občine Kranj je
septembra že prejel msgr.
Stanislav Zidar, ob občin
skem prazniku pa jo bosta
prejela še Josip Iličić in
Nada Bogataj Kržan. Pre
šernovo plaketo bodo preje
li Primož Zevnik, Klavdij
Tutta in Klementina Golija.
Prazničnih decembrskih
prireditev in koncertov, na

katerih bi se ljudje množič
no zbirali, ne bo. Na Zavo
du za turizem in kulturo
Kranj in Mestni občini
Kranj se prilagajajo epide
miološki situaciji, kljub
omejitvam pa v mestu želi
jo pričarati prijeten in pra
znični december. Nekatere
vsebine so pripravili v vir
tualnem svetu. Na pobudo
župana Matjaža Rakovca
bo tudi letos potekala do
brodelna akcija V Kranju
dobro v srcu mislimo.

Kranj – Gorenjska prestolni
ca bo naslednji konec tedna,
med 4. in 6. decembrom, go
stila klubski vaterpolski tur
nir Pokala LEN (Evropska
plavalna zveza). Vaterpolisti
AVK Triglav se bodo pomeri
li z madžarskim klubom
OSC Budimpešta, srbsko Cr
veno zvezdo in francosko
ekipo Noisy. V glavni del tek
movanja se bosta uvrstili dve
najboljši ekipi.
Kranjčani so se namreč ob
prijavi na tekmovanje prijavi
li tudi za organizacijo turnir
ja. "Ker letos ni tekmovanja v
Regionalni ligi A2, smo se v
klubu odločili, da za našo
mlado ekipo vseeno skuša
mo obdržati kontinuiteto ka
kovostnih tekem. Žreb je bil
prejšnji teden in določenih je
osem skupin s po štirimi eki
pami. Mi smo dobili organi
zacijo enega izmed turnirjev,
kar pomeni, da smo se v pre
teklosti z organizacijo tek
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ŠPORT
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Za zaprtimi vrati delo
teče dalje

In mesto postane
galerija

Tek za Kranj z več kot
sto udeleženci

Zadovoljni z rešitvijo

Od marca, ko je bila v Sloveniji prvič razglašena epidemija, je vrsta ukrepov za
njeno zajezitev močno vplivala na turizem in kulturno
dogajanje.

Layerjeva hiša je v sodelovanju z več umetnicami in
umetniki pripravila projekt
Umetnost na čakanju. Razstava je na ogled po vsem
mestu.

Na prireditvi Tek za Kranj –
Memorial Vincenca Drakslerja, ki je zaradi novega koronavirusa potekala v virtualni
preobleki, se je preizkusilo
več kot sto udeležencev.
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Splošna voščilnica

Stanovalci kranjskega nebotičnika so zadovoljni, saj
imajo sedaj vendarle urejeno
ulico.
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Kljub omejitvam bo v mestu tudi letos poskrbljeno za praznično podobo. / Foto: Gorazd Kavčič

movanj izkazali in da nam
zaupajo, da bomo tudi tokrat
dobri gostitelji. Je pa dejstvo,
da je od zadnjega velikega
evropskega klubskega tek
movanja pri nas minilo dva
najst let," je po žrebu pove
dal sekretar AVK Triglav Ta
dej Peranovič in dodal, da je
organizacija turnirja v teh
razmerah res zelo zahtevna.
"Seveda se bomo po najbolj
ših močeh potrudili, da nam
bo Nacionalni inštitut za jav
no zdravje dal pozitivno
mnenje," je tudi dejal Pe
rnovič in pojasnil, da bodo
prireditev prijavili brez priso
tnosti gledalcev.
"Dejstvo je, da so vse ekipe,
s katerimi bomo igrali, zelo
kvalitetne. Tako bodo tekme
za nas pomembne pred
vsem zato, da se pokažemo
v čim boljši luči in da naše
moštvo dobi stik z najboljši
mi evropskimi ekipami ter
prepotrebne izkušnje za na
prej," je povedal trener Pri
mož Troppan.

Spoštovane občanke, cenjeni občani,
prejmite čestitke
ob prazniku Mestne občine Kranj 3. decembra.
Letos praznujemo tako, da smo narazen in varni.
Naj bo tudi v domačem okolju
prijetno in slovesno.
Matjaž Rakovec, župan
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Veseli hitre pomoči
Komunala Kranj je Fajdigovi ambulanti podarila
napravi za razkuževanje prostorov.
Vilma Stanovnik
Kranj – Zdravstveni dom
Kranj zaradi prostorske stiske, ki jo je povzročila epidemija novega koronavirusa,
opravlja odvzem vzorcev za
ugotavljanje okužb v sprejemni pisarni Fajdigove
ambulante. Da bi zagotovili

no infrastrukturo ter izvaja
dejavnosti, ki morajo biti
opravljene tudi v teh kritičnih razmerah, se še kako
zavedamo pomena dobre
opremljenosti. Ta omogoča
ne samo višjo raven storitev,
ampak tudi višjo stopnjo
varnosti. Donacija je naša
gesta v znak solidarnosti do

Tu smo, da zdravimo
in pomagamo
Odločila se je in se iz rodne Srbije z družino preselila v Kranj. Andrijana Rasulić kot zdravnica dela
v Zdravstvenem domu Kranj. "Zelo hvaležna sem in srečna, ker nas je v Kranju čakalo opremljeno
stanovanje, ki ga je zame in za mojo družino uredila Mestna občina Kranj. Največ mi je pomenilo,
ko mi je uprava Zdravstvenega doma Kranj pomagala s postopkom združevanja družine ..."
Suzana P. Kovačič

Župan Matjaž Rakovec, direktor Komunale Kranj Matjaž
Berčon ter vodja ambulante in predsednik Društva
Fajdigova ambulanta Tomaž Krišelj
varnost pred širitvijo virusa
svojemu osebju, so potrebovali napravo za razkuževanje prostorov, ki so si jo pred
tem izposojali. Sredstev za
nakup niso imeli, zato so
javnost pozvali k prostovoljnim prispevkom. Odziv je
bil takojšen, za donacijo pa
je poskrbela Komunala
Kranj, ki je prispevala dve
napravi v skupni vrednosti
okoli tisoč evrov. »V teh težkih časih smo spet pokazali,
da znamo stopiti skupaj
takrat, ko je to najbolj potrebno. Komunala Kranj je
izkazala visoko raven družbene odgovornosti, kar je
pomembno sporočilo v tej
zahtevni preizkušnji soočanja z epidemijo,« je povedal
kranjski župan Matjaž
Rakovec.
»Kot komunalno podjetje, ki
v Kranju in ostalih okoliških
občinah upravlja t. i. kritič-

drugih ustanov, katerih
delovanje je v teh prilagojenih okoliščinah nujno in
neizbežno,« je pojasnil direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon.
»Po objavi prošnje za prostovoljne prispevke smo prejeli
številne odzive, tako donacije kot klice. Veseli me, da
ljudem ni vseeno za nas in
so pripravljeni pomagati. Vsem, ki so se odzvali in
ponudili pomoč, se zahvaljujem v imenu naših požrtvovalnih prostovoljcev, predvsem pa bolnikov brez zdravstvenega zavarovanja, ki
obiskujejo našo ambulanto,« je povedal vodja ambulante in predsednik Društva
Fajdigova ambulanta Tomaž
Krišelj. Fajdigova ambulanta
deluje tudi med epidemijo,
vendar le po predhodnem
naročanju na številkah 04
208 22 08 ali 031 518 372.
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Zakaj ste se odločili za selitev v Slovenijo?
Ko zdaj razmišljam o tem,
kako sem prišla v Slovenijo,
bi rekla, da je bila to na neki
način kar usoda. Slovenski
in srbski republiški zavod za
zaposlovanje sta pred letom
dni v Sava centru v Beogradu predstavila meddržavni
dogovor o možnostih zaposlitve v Sloveniji. Tam sem
spoznala direktorico Zdravstvenega doma Kranj Lili
Gantar Žura, dr. med., ki mi
je predstavila potrebe po
zdravnikih v Sloveniji in
celotno proceduro, kaj potrebujem za zaposlitev in
selitev. Tako se je začelo ... Z
možem sva se odločila, da
sprejmem izziv in da otrokom ponudiva kakovostnejše življenje.
Večkrat smo že kot turisti
obiskali Slovenijo in vedno
nam je bilo tu prijetno in
lepo. Slovenija je članica
Evropske unije, je urejena
država in ima sistem, ki ga
posamezniki spoštujejo, in
sistem, ki spoštuje posameznika. Življenjski standard je
boljši kot v Srbiji, po kilometrih pa nismo tako daleč od
Srbije. Nekdaj smo živeli v
skupni državi. Narava je prečudovita: reke, jezera, hribi,
morje ... Jezik je dosti podoben, ni pa enak. Večkrat na
teden imam tečaj slovenskega jezika skupaj z zdravnico
Milojko Župljanin, ki je prišla iz Banjaluke, prostore za
učenje nama je omogočil
Zdravstveni dom Kranj. Imava krasno profesorico, profesionalno in potrpežljivo.
Kakšne pogoje imate za življenje in delo v Sloveniji?
Birokracija je kot povsod
precej zapletena, veliko mi
je pri formalnostih, ki sem
jih morala najprej urediti,
pomagala kadrovska služba
kranjskega zdravstvenega
doma in Upravna enota
Kranj z nasveti. Zelo hvaležna sem in srečna, ker nas je
v Kranju čakalo opremljeno
stanovanje, ki ga je zame in
za mojo družino uredila
Mestna občina Kranj. Največ mi je pomenilo, ko mi je
uprava Zdravstvenega doma
Kranj pomagala s postopkom združevanja družine,
da so mož in otroci lahko že
od samega začetka z menoj
v Sloveniji.
Kje ste se šolali in kje ste bili
zaposleni do prihoda v Slovenijo?

z drugačno organizacijo
dela, nov je jezik in ljudje.
Mnogo je izzivov, a naj bo
še tako naporno in stresno,
je lepo in zanimivo. Nove
naloge, ki so pred mano in
jih moram obvladati, me
samo bogatijo.

Andrijana Rasulić, dr. med. / Foto: osebni arhiv
Do prihoda v Slovenijo sem
že petnajst let delala kot
zdravnica. Po rodu sem iz
mesta Vrbas v Vojvodini. V
Beogradu sem zaključila
študij medicine, v Beogradu
sem se tudi poročila in
ustvarila družino. Beograd
je prelepo mesto, ki nudi in
daje veliko. Najprej sem
delala v Zdravstvenem
domu Obrenovac, zatem v
zasebni zdravstveni ustanovi in zadnjih deset let v
Zdravstvenem domu Novi
Beograd. Seveda pogrešam
kolege, sodelavce. To je bila
kvalitetna in strokovna ekipa zdravnikov in medicinskih sester. Dobro smo
sodelovali in se dopolnjevali. Veliko smo delali in se
"borili" z vsemi problemi.
Dali smo vse od sebe, da
zdravimo in pomagamo bolnikom po najboljših močeh.
Kako ste se privadili na delo
v Zdravstvenem domu
Kranj? Kako poteka vaš delovni dan? Verjetno na delo
vpliva tudi epidemija covida-19 ...
Gledano v splošnem kjerkoli na svetu: zdravnik je zdravnik. Tu smo, da zdravimo
in pomagamo. To je povsod
enako. Vseeno pa se mi zdi,
da je slovenski zdravstveni
sistem eden od bolje delujočih v Evropi. Veliko se dela
na preventivnih pregledih in
zgodnjem odkrivanju bolezni. Dobro je sodelovanje primarnega in sekundarnega
nivoja zdravstva. Mislim, da
je za paciente tu bolje poskr-

bljeno kot v srbskem zdravstvenem sistemu.
V Zdravstvenem domu
Kranj deluje usklajena ekipa zdravnikov, ki motivacijsko vpliva name. Pomagajo
mi, da se čim lažje vklopim.
Dela je veliko, situacija s
covidom-19 pa nam, tako
kot drugje, delo dodatno
otežuje. Ni pa lahko, ker mi
je vse novo. Nova je država,
mesto Kranj, nov je sistem

Z otrokoma / Foto: osebni arhiv

Zakaj ste se odločili za
poklic zdravnice in kaj je
vam najpomembneje pri
tem delu?
Odraščala sem v družbi živali. Moj oče je imel živalsko
farmo in živali so bile vedno
moji hišni ljubljenčki. Najprej sem sploh želela postati
veterinarka. Kasneje sem se
premislila in se vpisala na
študij medicine. Razmišljala
sam – če bom znala zdraviti
ljudi, bom znala pomagati
tudi živalim. Biti zdravnik je
zelo odgovorno delo in zahteva stalno učenje. Delo še
posebej na primarnem nivoju zdravstva je pa še več kot
samo zdravljenje. Dolga leta
spremljaš in vodiš paciente
in se razume, pa če to želiš
ali ne, da se tudi bolje spoznaš. Čez čas se vzpostavi
zaupljiv odnos, a tudi pričakovanje. Deliti zdravstvene
probleme in usode ljudi je
včasih težko breme, vendar
pa pogosto prinese lepe stvari, ker je delo z ljudmi predvsem izmenjava energije.
Vse paciente si zapomnim
in od vsakega sem se kaj
tudi naučila.
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Dobrodelni tudi letos

O odnosih in
napredku

Po lanski uspešni akciji V Kranju dobro v srcu mislimo se je na pobudo župana Matjaža Rakovca tudi
letos začela humanitarna akcija za tiste, ki so se znašli v stiski in pomoč nas vseh najbolj potrebujejo.
Vilma Stanovnik
Kranj – »Ponosen sem, da
sem župan čudovitega mesta, ki pa ni samo lepo, ampak ima tudi veliko srce,« je
lani decembra na zaključni
dobrodelni prireditvi V Kranju dobro v srcu mislimo
poudaril župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
V akciji, ki je na njegovo po-

budo lani potekala v sodelovanju z Društvom prijateljev
mladine Kranj, Centrom za
socialno delo Kranj, tremi
osnovnimi šolami v Kranju
ter z Društvom upokojencev
Kranj, so Kranjčani v mesecu decembru zbirali dobrodelna sredstva za izbrane
ranljive družine in posameznike. V humanitarni akciji
so zbrali več kot enajst tisoč

evrov. S tem so olajšali življenje desetim izbranim
družinam in posameznikom v stiski.
Z dobrodelnim prispevkom
si je tako mlad fant iz enostarševske družine plačal šolanje, ki ga je želel zaključiti,
in nadaljuje z uresničitvijo
želje, da bi se vpisal na fakulteto in si z dobro izobrazbo omogočil lepše življenje.

Tako kot lani tudi letos v predprazničnih dneh na županovo pobudo poteka humanitarna
akcija V Kranju v srcu dobro mislimo. / Foto: Primož Pičulin

Danes 23 let stara študentka
invalidka pa je s prejetimi
sredstvi opravila vozniški izpit in tako postala bolj samostojna. Petčlanska družina je s prejetimi sredstvi
delno poplačala stanovanjski kredit in tako vsaj za nekaj časa malo lažje zadihala.

Letos še več žalostnih
usod
Ker je podobnih zgodb vedno več, sta na pobudo
kranjskega župana tudi letos skupaj stopila Zavod za
turizem in kulturo Kranj ter
Društvo prijateljev mladine
Kranj, ki nadaljujeta humanitarno akcijo, ki je glede na
trenutne razmere še kako
dobrodošla. Mnogi ljudje so
se namreč tudi letos znašli v
hudi stiski, ki je brez pomoči okolice ne bodo zmogli
rešiti.
Zgodbe, ki nemalokrat prikličejo solze na naš obraz,
niso enostavne, zato pomagajmo sosedu, krajanu ali
prijatelju, ki nas še kako potrebuje. Pomagamo lahko s
prispevkom na TRR Društva
prijateljev mladine Kranj
SI56 6100 0000 5487 540,
odprt pri Delavski hranilnici, d. d., Ljubljana, s sklicem
500-21112020.

Pomoč v času epidemije
Kranjski mestni svetniki so na novembrski seji potrdili spremembe, ki omogočajo uporabo sredstev
proračunske rezerve za zagotavljanje preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije ter
množičnega pojava bolezni covid-19, vse dokler bo to potrebno in bodo zaradi tega nastajali stroški.
Vilma Stanovnik
Kranj – Novembrska seja
mestnega sveta je zaradi slabe epidemiološke situacije
potekala na daljavo, mestni
svetniki pa so na njej sprejeli Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj.
Veljavni odlok, sprejet marca, sicer že določa uporabo
sredstev proračunske rezerve do višine osemsto tisoč
evrov za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije
na območju občine, vendar
pa je preozko določal namen uporabe sredstev proračunske rezerve ob dejstvu,
da je epidemija ponovno
razglašena. S sprejemom
sprememb in dopolnitev odloka se je upravičenost namena uporabe sredstev proračunske rezerve jasno določila tudi za čas ponovno
razglašene epidemije. Hkrati se je razširila še na financiranje izdatkov v zvezi s

preprečevanjem in odpravljanjem posledic množičnega pojava nalezljive bolezni covid-19 na območju
občine. S sprejetjem odloka
so mestni svetniki uredili
tudi morebitno situacijo, ko
bo epidemija sicer že formalno preklicana, bo pa nadaljnje množično pojavljanje te bolezni še terjalo
ukrepanje občine, kar pomeni nove stroške, katerih
kritje je predvideno iz sredstev proračunske rezerve. Z
namenom določnejše opredelitve upravičenih izdatkov
odlok vsebuje še pojasnilno
določbo, po kateri izdatek za
zagotavljanje preventivnih
ukrepov vključuje tudi nakup zaščitnih sredstev in
opreme, sredstva proračunske rezerve pa se lahko uporabijo tudi za kritje izdatkov,
potrebnih za vzpostavitev
ustreznih, ločenih prostorov
za namestitev okuženih občanov.
So pa na občini pripravljeni
na morebitne krizne razmere, če bi za okužene z novim
koronavirusom zmanjkalo

prostora v domovih za starejše, drugih socialnih zavodih ali v bolnišnicah. V ta
namen je predvidena izdelava rdeče cone v nekdanji
Mercatorjevi trgovini na Planini pa tudi v šolski telovadnici na OŠ Jakoba Aljaža
ter Športni dvorani Planina.
Primernost prostorov je potrdila tudi koordinacijska
skupina za Gorenjsko, v kateri so dr. Aleš Rozman, dr.
Irena Grmek Košnik in dr.
Saša Kadivec. Te prostore bi
bilo seveda treba za nastanitev okuženega prebivalstva
primerno opremiti, zato je
Mestni svet sprejel sklep, da
se v finančnem načrtu proračunskega sklada proračunske rezerve odpreta nova
projekta, in sicer za vzpostavitev rdeče cone na Planini v
višini devetdeset tisoč evrov
in prav toliko za nakup opreme za vzpostavitev rdečih
con za okužene prebivalce v
telovadnicah in dvorani ter
druge potrebne opreme.
Mestna občina Kranj je ob
ustavitvi javnega prometa
zagotovila brezplačno parki-

ranje na parkiriščih, ki so v
lasti občine in v upravljanju
Komunale Kranj, razen za
abonente in najemnike parkirnih prostorov. Plačilo
parkirnine tako več ni potrebno na zaprtih parkiriščih Stara Sava, Huje, Čebelica, Zdravstveni dom. Brezplačno parkiranje je na voljo
tudi na odprtih parkiriščih
Brioni, Slovenski trg, Gregorčičeva ulica, Stritarjeva
ulica, Mladinska ulica, Jelenov klanec, Bleiweisova cesta ter Sejmišče. Občina
omogoča topel obrok učenkam in učencem, ki imajo
subvencionirano šolsko kosilo. Delijo ga prostovoljci v
nepovratni embalaži, ki
ohranja hrano toplo. Osebni
prevzem obroka je na
Osnovni šoli Jakoba Aljaža.
Ko gre za pomoč občanom
in občankam, so v pripravljenosti tudi prostovoljci,
aktivirajo jih po potrebi. Tisti, ki potrebujejo pomoč,
naj to sporočijo na telefonsko številko 080 18 85, ki je
namenjena klicem v povezavi z epidemijo covida-19.

Ravno v času, ko tole pišem, pripravljamo vse za
odprtje (skladno s predpisi)
nove, interaktivne poti v
Majdičevem logu, ki bo za
občanke in občane ter obiskovalce Kranja tudi najbližja povezava starega mestnega jedra z otokom. Skozi kar nekaj usklajevanj in
združevanj različnih pogledov so se prebijali sodelujoči pri tem projektu, da smo
prišli do cilja, ki je velika
pridobitev za Kranj. Ključni
so bili pri tem pozitivni odnosi med ljudmi.
Pot je na kraju, ki ga danes
večina pozna pod imenom
Savski otok. Ta je nekoč vrvel od družabnega dogaja-

Kranju v prid pa so tudi dobri odnosi z investitorji. Če
bo šlo vse po načrtih, bomo v
naslednjih štirih letih dobili
skoraj tisoč novih stanovanj,
novo poslovno cono, dom za
starostnike in kar nekaj novih športnih objektov. Pri čemer je seveda ključno, da
potencialnim investitorjem
pokažemo številne prednosti, ki jih Kranj ima. Ter da
jim na občini pomagamo pri
njihovih načrtih, ki so dobri
za Kranj, za ljudi.
Ob dejstvu, da imamo občine omejene možnosti lastnih
virov, so tudi naši odnosi in
redno sodelovanje z ministrstvi zelo pomembni. Pri tem
ne mislim le odnosov na naj-

Vesel sem, da smo – kot se je že večkrat izkazalo
– župani osemnajstih gorenjskih občin enotni
in da nosimo Gorenjsko v srcu.
nja. Ko sem bil majhen,
sem se hodil s starši kopat
na Savo. Imel sem pet let,
ko mi je oče naredil ladjo iz
vej, in bil sem zelo ponosen
nanjo. Skrili smo jo v grmovje, od koder pa mi jo je
nekdo vzel. Še danes jo sanjam. Veliko mi je pomenila, ker jo je izdelal moj oče,
s katerim sva še danes močno povezana. Še posebno v
času epidemije so naši odnosi izjemnega pomena, saj
se ob podpori bližnjih laže
prebijamo skozi vsakdan.
Kot župan tretje največje
slovenske mestne občine
imam paleto odnosov z različnimi deležniki. Seveda,
najbolj sem vesel srečanj z
vami, spoštovane občanke
in cenjeni občani, tudi kadar se med vami najde kdo,
ki je nezadovoljen ali drugače misleč, in to izraža
tudi na svojevrsten, ne vedno prijazen način. Vendar
to je politika, ljudje smo si
različni in vsak tak trenutek
je nova izkušnja. Pri mojem delu je pomembno sodelovanje z drugimi župani, predvsem s tistimi, s
katerimi imamo skupne
projekte. Vesel sem, da smo
– kot se je že večkrat izkazalo – župani 18 gorenjskih
občin enotni in da nosimo
Gorenjsko v srcu.

višji ravni. Moji sodelavci bistveno prispevajo k argumentaciji pomembnosti projektov v občini, ki naj bi jih
podprla država. Iz izkušenj
vidimo, da ko smo konstruktivni na strani občine, obenem pa skušamo razumeti
tudi drugo, državno plat
zgodbe, se marsikdaj najde
pot, ki je dobra za Kranj.
V skoraj dveh letih županovanja sem si znova potrdil,
da so tako za moje delo kot
za ljudi, ki so povezani z občino, ključni dobri odnosi.
Biti spoštljiv in sprejemati
drugače misleče je podlaga
za zdravo ter uspešno družbo. Prav tako kot podpora
ranljivim skupinam ter posameznikom, ki so se v trenutni situaciji znašli še v večji stiski kot poprej. Zato
vas, dobri ljudje, ki ste pripravljeni pomagati človeku v
stiski, tudi letos vabim, da
sodelujete pri projektu V
Kranju dobro v srcu mislimo, ki ga začenjamo ob prehodu v december. Prve informacije so vam na voljo že
v tej številki Kranjskih novic.
Kajti odnos, ki ga imamo
eden do drugega, je ključen,
da bo vsem skupaj lepše –
kar pa je največji napredek.
Se vidimo!
Matjaž Rakovec,
vaš župan
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Zaslužili so si nagrade in priznanja
Mestna občina Kranj ima svoj praznik na dan obletnice rojstva Franceta Prešerna – 3. decembra. V letošnjem letu bo praznik malce drugačen, kot smo
vajeni, vseeno pa bo prav posebna pozornost namenjena občinskim nagrajencem. Naziv častnega občana bo prejel Anton Rešek.
Vilma Stanovnik
Kranj – Po objavljenem razpisu za nagrade in priznanja
Mestne občine Kranj v letošnjem letu je Komisija za
nagrade in priznanja obravnavala prispele pobude ter
svoje predloge posredovala
Svetu Mestne občine Kranj.
Mestni svetniki so se s predlogi strinjali ter potrdili
dobitnike. Ti bodo zaslužene nagrade in priznanja
letos dobili na prireditvi, ki
bo na predvečer praznika, v
sredo, 2. decembra, potekala
v virtualni obliki. Ob 20. uri
si jo bo mogoče ogledati na
GTV, spremljati pa jo bo
moč tudi na kanalih Mestne
občine Kranj in Visit Kranj
na Youtubu in Facebooku,
aplikaciji iKranj in spletnih
straneh www.kranj.si, visitkranj.com in www.zurnal24.si.

Častni občan je
Anton Rešek
Naziv častni občan si je za
ohranjanje vrednot in zgodovinskega spomina o razvoju slovenske samostojnosti in državnosti zaslužil
Anton Rešek.
Vodenje OZVVS Kranj, ki
povezuje veterane MO
Kranj, občin Šenčur, Cerklje, Jezersko, Preddvor in
Naklo je prevzel v letu 2001.
V obdobju njegovega predsedovanja je združenje razvilo svoj prapor in pridobilo
prostore za delovanje na
območju Vojašnice Petra
Petriča Kranj. Kot predsednik je najbolj zaslužen, da
so v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom
Sever Gorenjska postavili
obeležje žrtvam osamosvojitvene vojne na območju letališča na Brniku. Poleg tega
obeležja je bilo na njegovo
pobudo s PVD Sever Gorenjska postavljeno obeležje na
Jezerskem vrhu. Prav tako je
bilo postavljenih več obeležij na objektih, v katerih so
bila tajna skladišča orožja in
ostale opreme Teritorialne
obrambe. Anton Rešek je bil
odgovorni urednik pri nastajanju zbornika Vloga Teritorialne obrambe Gorenjske
v procesu osamosvajanja
Republike Slovenije 1990–
1991. Kot odgovorni urednik je povezal vsa druga
združenja veteranov vojne
za Slovenijo na Gorenjskem
(OZZVS Škofja Loka,
OZZVS Tržič, OZVVS
Zgornja Gorenjska in PVD
Sever Gorenjska). Na njegovo pobudo so zbornik podarili članom združenj, osnovnim in srednjim šolam,
knjižnicam in občinam na
Gorenjskem. Kot predsednik OZVVS Kranj mu je
uspelo na ministrstvu za
obrambo pridobiti priznanja, bojne znake za udeležen-

Anton Rešek

Alojz Ajdič

Marjana Jekovec

Janez Cuderman

ce osamosvojitvene vojne na
Gorenjskem. Na njegovo
pobudo so člani začeli akcijo
ureditve muzeja na temo
osamosvajanja na območju
delovanja OZVVS Kranj. V
muzeju so prikazani začetki
delovanja Teritorialne
obrambe, dogodki v času
osamosvajanja in prvi zametki Slovenske vojske kot
obrambnega sistema novonastale države. Muzej je
odprtega tipa, predvsem
namenjen mlajšim generacijam, ki niso sodelovale pri
nastajanju naše države.
Anton Rešek je tudi strokovni vodja po muzeju. V času
svojega predsedovanja
OZVVS Kranj je Anton
Rešek predsedoval tudi
Pokrajinskemu odboru ZVV
Gorenjska, ki ga je vodil štiri
štiriletne mandate. Po funkciji predsednika PO Gorenjska je bil član predsedstva
ZVVS Slovenije. Član častnega razsodišča ZVVS Slovenije je bil dva mandata. Je
ustanovni član Združenja
slovenskih častnikov Creina
Kranj. Aktiven je tudi v
društvu upokojencev Ministrstva za obrambo, sekciji
Gorenjska. Kar 25 let je bil
član Organizacijskega odbora pohoda borcev in veteranov na Triglav. Anton Rešek
je dolgoletni član in sedaj
tudi podpredsednik Zveze
borcev za vrednote NOB
Kranj. Ob ustanovitvi Kinološkega društva Kranj je
postal njegov predsednik,
društvo je vodil dva mandata. Kot aktivni pripadnik
Teritorialne obrambe je tri
mandate
predsedoval
Občinski strelski zvezi
Kranj. Dolga leta je bil in
delal v Upravnem odboru
kegljaškega kluba Triglav
Kranj. V Klubu Nova brazda
Kranj je bil šest mandatov
podpredsednik, po prenehanju funkcije je še vedno
aktiven član društva.

Na Osnovni šoli Simona
Jenka je Aljoz Ajdič poučeval med letoma 1965 in
1973. V obdobju 1973–1983
je bil ravnatelj Glasbene šole
v Kranju. Med letoma 1983
in 1990 je bil zaposlen v
DZS v Ljubljani pri prodaji
glasbenih edicij ter bil aktiven v Zvezi društev glasbenih pedagogov Slovenije in
stanovskem Društvu slovenskih skladateljev. V tem
času je aktivno sodeloval pri
ustanavljanju Slovenske
glasbene šole v Celovcu.
Prve skladbe je ustvaril že v
petdesetih letih kot učni pripomoček za različne inštrumente. Za popevko Oprosti
mi je na Slovenski popevki v
Ljubljani leta 1966 prejel

Ajdič je tudi avtor zelo zanimive opere, ki obravnava
vojne in povojne dileme slovenskega naroda.

V šolo je vnesel mnogo pozitivnih sprememb. Postala je
bolj odprte narave. Vrata
njegove pisarne so praktično vedno odprta za vsakogar, ki ga potrebuje. Poleg
izvajanja rednih dolžnosti
ravnateljevanja izstopa po
entuziazmu in izboljševanju
pogojev za učence in učitelje. V času njegovega ravnateljevanja so uredili okolico
šole, v vrtu je nastala senzualna pot, umestili so kolesarsko pot, preuredili nekatere učilnice, da imajo prost
izhod na ograjen vrt, kjer se
poleti lahko izvaja pouk na
prostem. Predlani se je zaključila nadgradnja šole, ki je
prinesla nekaj novih učilnic,
dvigalo v zgornje nadstropje
in tako povezavo vseh površin šole za gibalno ovirane
učence na šoli. Sanirali so
tudi telovadnico. V letu
2019 je bila zaključena tudi
toplotna sanacija šolske
stavbe, ki omogoča prihranke pri obratovanju. Marsikateri projekt je bil izveden s
pomočjo zbranih donatorskih sredstev, za kar je v največji meri zaslužen prav
Janez Cuderman, ki ima
dobro začrtano vizijo, za
katero se močno trudi in jo
tudi uresničuje. Uspešno
vodi OŠ Helene Puhar od
leta 2013 naprej. Svet zavoda
ga je ob vsakoletnem ocenjevanju vedno ocenil z najvišjo možno oceno.

Nagrada Mestne občine
Kranj
Za vsestranski ustvarjalni
doprinos in razvoj glasbene
kulture ter pedagoško delo
si je nagrado Mestne občine
Kranj zaslužil Alojz Ajdič.

Listini o priznanju
Za prispevek h kakovosti
življenja v krajevni skupnosti Bitnje in za skrb za
sokrajane si je listino o priznanju zaslužila Marjana
Jekovec.
Od nekdaj je sodelovala s
krajani Bitenj, spodbujala
medgeneracijsko sodelovanje v kraju in prispevala kot
članica sveta krajevne skupnosti ideje za izboljšanje življenja v kraju. Zavzemala se
je za izgradnjo novega vrtca
v Zgornjih Bitnjah in spodbujala izvedbo investicije.

Slavnostna akademija bo letos virtualna. Na
sporedu bo v sredo, 2. decembra, na predvečer
občinskega praznika, ob 20. uri na GTV, kanalih
Mestne občine Kranj in Visit Kranj na Youtubu
in Facebooku, aplikaciji iKranj in spletnih
straneh www.kranj.si, visitkranj.com in www.
zurnal24.si.
tretjo nagrado strokovne
komisije. Opogumljen je
začel pisati za razne inštrumente, komorne in orkestralne skladbe, koncerte,
simfonije, kantato Ravensbruck, opero Brata. Za svoja
dela je prejel vrsto nagrad.
Za kantato Ravensbruck je
1983 prejel nagrado vstaje
slovenskega naroda in Prešernovo nagrado za Gorenjsko, 1984 pa še nagrado 4.
julij v Beogradu. Za svojo
drugo simfonijo Okno duše
je dobil Župančičevo nagrado (1994) in za tretjo simfonijo nagrado Prešernovega
sklada (1997). Priznanje za
izredne dosežke na kulturnem področju mu je leta
1998 podelilo Slovensko
društvo Edinost v Pliberku,
za simfonični opus pa mu je
Društvo slovenskih skladateljev podelilo Kozinovo
nagrado (2009).
Njegova dela so obsežna,
med njimi pesmi za instrumentalno spremljavo, mešane zbore, orkestrska, klavirska in komorna dela. Alojz

Marjana Jekovec je pripravljala različne prostovoljne
delavnice za otroke, nastope
otrok za različne krajevne
prireditve (Prihod pomladi,
obisk dedka Mraza, miklavževanje ...). Sedaj, ko se je
upokojila, kot predsednica
Krajevnega odbora RK Bitnje veliko svojega prostega
časa nameni delu za Rdeči
križ Kranj. Vsako leto v imenu KS Bitnje in Rdečega križa ob novem letu obišče
najstarejše krajane v krajevni skupnosti. Ob izbruhu
epidemije covida-19 spomladi je takoj priskočila na
pomoč pri razdeljevanju
mask najbolj ogroženim
krajanom na območju krajevne skupnosti. Marjana
Jekovec se s svojim prostovoljnim delom celo življenje
trudi prispevati h kakovosti
življenja krajanov, predvsem krajanov v stiski.
Prav tako si je listino o priznanju za uspešno vodenje
in razvoj Osnovne šole
Helene Puhar zaslužil
Janez Cuderman.

Velike plakete Mestne
občine Kranj
Za dolgoletno delo na športnem področju in predanost
pri razvoju karateja si je veliko plaketo Mestne občine
Kranj zaslužil Igor Prašnikar.
Skoraj pol stoletja se namreč neprekinjeno ukvarja s
karatejem. V tem obdobju je
z redno, predano in kakovostno vadbo v okviru Karate
kluba Kranj dosegel visoko
stopnjo mojstra karateja 7.
DAN in kot tekmovalec večkrat osvojil naslov državnega prvaka. Kot glavni trener
kluba in do leta 2020 tudi
kot predsednik kluba, ki pod
njegovim vodstvom deluje
na celotnem spektru šport-

nega in delu družbenega
udejstvovanja, je učil, treniral in usposobil 97 mojstrov
karateja. Karate klub Kranj
je pripeljal do ravni, ko ima
letno konstantno več kot
250 članov, od česar je pri
panožni zvezi vsakoletno
licenciranih okoli 15 trenerjev in več kot petdeset tekmovalcev. Tekmovalci kluba
pod njegovim vodstvom od
leta 1975 dalje zelo uspešno
tekmujejo na občinskih,
regijskih, državnih in mednarodnih, evropskih in svetovnih prvenstvih ter turnirjih. V zadnjem obdobju so
po medaljah posegli praktično na vseh večjih tekmovanjih, od balkanskih do
evropskih prvenstev, evropskih in sredozemskih iger
kot tudi na tekmovanjih premier lig WKF in lig mladih
WKF, torej na tekmovanjih
najvišjega nivoja. Do danes
ima klub pod njegovim vodstvom tudi več kot petdeset
državnih prvakov in prvakinj, ki so skupaj osvojili več
kot 150 naslovov državnega
prvaka v posamični in ekipni konkurenci. Klub je bil
med letoma 2005 in 2019
na podlagi posebnega točkovanja Karate zveze Slovenije
13-krat razglašen za najuspešnejši klub v skupni in
sedemkrat v pokalni razvrstitvi. Enako pomembno je

Igor Prašnikar
delovanje Karate kluba
Kranj pri zagotavljanju
rekreativne vadbe športa,
zlasti z vključevanjem velikega števila mladih. Klub
ima status nevladne organizacije v javnem interesu na
področju športa in to poslanstvo s svojim delovanjem
že dolgo vrsto let uspešno
izpolnjuje. Da je Karate klub
Kranj organiziran in voden
kot eden največjih in najuspešnejših športnih kolektivov ne le na občinski, temveč tudi na regijski in državni ravni, je dosežek že sam
po sebi. Še posebno izstopajoč pa je ob upoštevanju dejstva, da klub v celoti deluje
na volonterski osnovi.
Za prepoznavnost Hortikulturnega društva Kranj si je
veliko plaketo Mestne obči-
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Franc Jerala

Žarko Matijašević

Alenka Jenko Boh

ne Kranj zaslužil tudi Franc
Jerala.
V času nastanka kranjskega
hortikulturnega društva in
še mnogo naslednjih let so
bili prebivalci ne samo v
Kranju, temveč tudi po drugih slovenskih krajih zainteresirani tako za včlanitev in
delovanje v društvu kot za
obiske razstav, predavanj,
izletov in predvsem botaničnega vrta. Sčasoma pa so vse
bolj zaživeli vrtovi okoli družinskih hiš in za delo v društvenem vrtu ni bilo več tolikšnega zanimanja. Članstvo v
kranjskem Hortikulturnem
društvu se je tako z leti redčilo in postaralo. Kljub temu
gospod Franc Jerala ni obupal ter je ostal zvest društvu
in vrtu. Skupaj s preostalimi
članicami in člani je skrbel
zato, da je bil vrt urejen, barvit in tako vse leto zanimiv
za obiskovalce. Za svoje
požrtvovalno delo v vrtu
Franc Jerala resda ni prejel
nobenega uradnega priznanja, so mu pa priznanje ustno izkazali številni obiskovalci, ki se še vedno radi
vračajo v kranjski botanični
vrt. Za boljšo prepoznavnost
je botanični vrt Hortikulturnega društva Kranj svoja
vrata odprl tudi različnim
dogodkom in predstavam.
Med drugim so ga kot dober
ambient prepoznali tudi
fotografi in kranjski kamišibajevci. Predsednik Franc
Jerala kljub letom še vedno
vztraja. Žal ga je operacija
primorala, da vrta ne obiskuje več vsakodnevno, kot je
bila njegova navada dotlej.
Njegovo delo ostaja dokumentirano v člankih o botaničnem vrtu Hortikulturnega društva Kranj, ki jih najdemo tako na spletnih straneh kot tudi v časopisih.
Kot športnik in trener si je
veliko plaketo Mestne občine Kranj za zavzeto delo z
mladimi na področju nogometa zaslužil Žarko Matijašević.
Žare, kot ga vsi kličejo, se je
že kot otrok navduševal nad
žogo in nogometom, kar ga
je čisto zasvojilo in je še
danes velik del njegovega
življenja. Njegova nogometna pot se je začela v klubu
NK Zarica, kjer je bil član
vseh kategorij, vse do članske ekipe, potem pa je prestopil v Nogometni klub
Bled. Prav v tem klubu se je
začela njegova kariera trenerja, čeprav si ni predstavljal, da je tega zmožen. V
nasprotno ga je prepričal
gospod Nikola Avramovič,

ki mu je Žare hvaležen za
vse, kar je dosegel. Po enem
letu je dobil ponudbo v NK
Sava, ki jo je sprejel. Septembra letos bo minilo že 16
let, odkar je tam, in verjame,
da jih je še veliko pred njim.
V svoji karieri je treniral vse
ekipe do kategorije U15. Trenutno je zadolžen za otroke,
stare od štiri do deset let.
Njegovo poslanstvo je v prvi
vrsti vzgoja otrok, da bi
odrasli v dobre in poštene
ljudi, šele nato pride nogometno znanje.

Novi kos, ki je bila prvič
predstavljena marca 2000
na SAZU v Ljubljani. V
okviru Zavoda za šolstvo
Slovenije je z glasbeno temo
dvakrat predavala na seminarju za učitelje iz Porabja.
Več kot dvajset let je bila
pevka in dalj časa tudi tajnica Učiteljskega pevskega
zbora Slovenije Emil Adamič. Letos mineva štirideset
let, odkar je prevzela otroški
pevski zbor na Podružnični
šoli Žabnica. V kraju skoraj
ne mine prireditev, da na
njej ne bi sodelovala tudi
Alenka Jenko Boh s svojimi
učenci. Poleg tega, da je srčna učiteljica, je tudi pomembna nosilka kulturne dejavnosti v kraju in okolici.

Velika Prešernova plaketa
Za uveljavljanje glasbene
kulture in pedagoško delo z
mladimi si jo je zaslužila
Alenka Jenko Boh. Njena
glasbena pot v Podružnični
šoli Žabnica se je pričela že
v času študija. Začela je
voditi pevski zbor na šoli.
Ob zaposlitvi se je posvetila
še krožku kljunaste flavte. Z
delovanjem obeh skupin je
ves čas bogatila šolske proslave, prireditve društev in
organizacij v Žabnici in Bitnjah. Z glasbenima krožkoma so vsako leto pripravili
tradicionalni božično-novoletni koncert ter zaključni
koncert ob koncu šolskega
leta. Plod njenega dela je
tudi nekaj učenk, ki študirajo glasbo, ena celo v tujini.
Z občutkom je pripravljala
celoten program komemoracije pri spomeniku NOB v
Žabnici. Vsa leta je sodelovala z glasbenim programom na proslavi v počastitev borbe v Rovtu. Z izjemo
nekaj zadnjih let je vedno
zastopala Osnovno šolo
Stražišče na občinski pevski
reviji. Udeležili so se tudi
medobčinske revije pevskih
zborov na Jesenicah. Zadnja leta je bila pobudnica in
organizatorka prve revije
zborov v Osnovi šoli Stražišče. Odmevna je bila otroška spevoigra Kresniček
Radovana Gobca, ki jo je s
pomočjo sodelavk pripravila
že trikrat z različnimi generacijami otrok. Zadnjo izvedbo je moderniziral glasbenik Blaž Pucihar, tako da je
poleg igralcev in zbora nastopal še orkester flavt. Lani
je prav tako s sodelavkami
in z glasbenikoma Ano Kavčič Pucihar in Blažem Puciharjem, pripravila glasbeno
pravljico Lunina čarobna
flavtica, ki jo bodo še ponavljali. Njeno uspešnost in ljubezen do glasbe dokazuje
tudi dejstvo, da je leta 2000
s pomočjo muzikologa Julijana Strajnarja izdala kaseto

Plakete Mestne občine
Kranj
Za podporo mladim za šport
in ureditev športnih igrišč si
je plaketo Mestne občine
Kranj zaslužil naš odličen
nogometaš in reprezentant
Josip Iličić. Ime Kranja je
ponesel po vsej Sloveniji,
Evropi in svetu. Priljubljeni

delovanje za družbo in skupnost. Začela je v mladinski
organizaciji in z leti, kot so
se spreminjali družbena
ureditev, delovanje nevladnih organizacij in javne
naloge na področju družbenih dejavnosti, ves čas strokovno in osebno vlagala vse
svoje znanje in energijo za
dobro ljudi, ki potrebujejo
pomoč in podporo. Pri svojem poklicnem delu se je
srečevala z mnogimi izzivi
in se jim vselej nesebično
posvetila, tudi v svojem prostem času. Nada Bogataj

nagrade predsednika države
in razprodanih koncertov:
režija in produkcija vseh
koncertov za božični elitni
termin na TVS Slovenija,
vrhunsko glasbeno izobraževanje mladih v Kranju in
sodelovanje z vrhunskim
poustvarjalci, odlične recenzije koncertov in posnetkov
koncertov v znamenitih
glasbenih blogih in revijah
(BBC, Velika Britanija, Tajska, Združene države Amerike itd.), odličen prispevek
k prepoznavnosti mesta
Kranja in Gimnazije Kranj,

Nada Bogataj Kržan

Primož Zevnik

Kržan živi svojo skrb za skupnost. Ljudje, ki so potrebovali njeno pomoč, so vselej
imeli prednost. To najbolj
potrjuje zelo zahteven in v
svojih začetkih tudi precej
inovativen projekt ustanovitve in razvoja Fundacije Vincenca Drakslerja. Tako je
pred dvajsetimi leti nastala
fundacija za pomoč ozdravljenim odvisnikom za lažje
vključevanje v družbo z
Reintegracijskim centrom.
Ko so se pojavila socialna
podjetja, je tudi fundacija
prepoznala možnost, da
ustanovi socialno podjetje.
Danes to zaposluje težko
zaposljive, uspešno dela v
programu ponovne uporabe, ima svoje trgovine obnovljenih in novih izdelkov. Iz
sodelovanja z gospodom
Vincencem Drakslerjem je
nastal tudi večgeneracijski
(medgeneracijski) center s
programi za starejše ljudi pa
tudi otroke in mladino.

izdaja vseh koncertov na
medijih (DVD, CD), mesto
Kranj in njegov orkester sta
na kulturnem zemljevidu
sveta, vseh dvanajst koncertov v Gallusovi dvorani nosi
rekord po hitrosti razprodanih vstopnic, vzgoja danes
najboljših mladih glasbenikov, ki Slovenijo predstavljajo v svetu, širjenje elitne kulture in ljubezni do klasične
glasbe med mladimi.
Za predano delo z mladimi
na likovnem področju si je

naj sodobno umetnost so si
za cilj postavili dijakom približati sodobno likovno
ustvarjalnost. Na Tuttovo
pobudo so to storili s pomočjo njihove lastne ustvarjalnosti. Zasnoval je projekt
enotedenskih delavnic z
uvodno predstavitvijo sodobnih likovnih praks in sklepnim odprtjem razstave na
šoli. Projekt je bil pozneje
vključen tudi v razstavo v
Prešernovi galeriji.
Za razvoj likovne umetnosti doma in v tujini si je Prešernovo plaketo zaslužila
tudi doc. mag. likovnih
umetnosti Klementina
Golija. Leta 2016 je prejela
najvišje priznanje – priznanje pomembnih umetniških del, ki ga podeljuje Univerza v Ljubljani. Leta 2017
je na Univerzi v Ljubljani
pridobila naziv docentka za
področje slikarstva. Študij v
tujini ji je omogočil drugačen, širši pogled na umetnost in ustvarjalnost in ji
dal neprecenljivo popotnico
in izkušnje. Te so jo skozi
dolgoletno delo oblikovale v
prepoznavno ustvarjalko, ki
je pomembno zaznamovala
sodobno slovensko umetnost in se uveljavila tudi v
širšem evropskem likovnem prostoru. Prevzela je
vodenje Likovnega društva
Kranj in postala tudi njegova dolgoletna predsednica.
Bila je pobudnica in predsednica Bienala mesta Kranja, ki je bilo ustanovljeno
decembra 1993 ob 193.
obletnici rojstva dr. Franceta Prešerna, in uveljavila
Slovenski bienale likovne
umetnosti Kranj ter mednarodno razstavo Risbe in slike v prostoru Alpe-Jadran.

Klavdij Tutta

Klementina Golija

Prešernovo plaketo zaslužil
mag. likovnih umetnosti
Klavdij Tutta. Sodelovanje z
njim je v preteklih letih
pomenilo za dijake Gimnazije Franceta Prešerna velik
izziv. Usmerjalo jih je v njihovem lastnem likovnem
ustvarjanju, obenem pa pripomoglo k njihovemu sprejemanju sodobne likovne
umnosti. Kot sporočajo z
Gimnazije Franceta Prešerna, je bilo sodelovanje s
Klavdijem Tutto zelo
pomembno. Potekalo je na
različnih področjih likovne
umetnosti – izobraževalnem, ustvarjalnem, razstavnem – vse v smislu širjenja
likovne kulture med mladimi. Z dijaki je sodeloval na
dveh likovnih delavnicah.
Pri prvi z naslovom Spoz-

Razstave so se izmenično
odvijale vsako drugo leto.
Poleg organizacijskih sposobnosti je z vodstvi po razstavah predstavila paleto
znanja, ki ga je nesebično
delila obiskovalcem, predvsem šolarjem. V vseh teh
letih si je prizadevala tudi
na donatorskem področju.
Na področju slikarstva je
uspela s svojim prepoznavnim slogom močne in hkrati krhke prepoznavne črne
risbe, ki se dopolnjuje s
prefinjenim kolažnim koloritom. Klementina Golija se
je letos v Kranju predstavila
tudi z veliko pregledno razstavo likovnih del z naslovom Več kot pogled iz
obdobja 2010–2020. Ob
tem je izšla tudi avtoričina
nova monografija.

Prešernove plakete
Josip Iličić
Jojo, kot ga kličejo prijatelji
in navijači, nikoli ni pozabil
na pripadnost mestu, kar
dokazuje tudi z obnavljanjem športnih igrišč, kjer je
kot deček s prijatelji preživljal dneve. "Zato lahko brez
kančka dvoma Josipu lličiću
rečemo hvala za vse čudovite podaje, preigravanje in
gole in predvsem da ni
pozabil na korenine ter tako
omogoča mladim, da se tudi
iz našega blokovskega naselja lahko prebijejo do svojih
sanj," je zapisano v obrazložitvi za plaketo.
Za izjemni prispevek v dobro družbenih dejavnostih in
Fundacije Vincenca Drakslerja si je plaketo zaslužila
Nada Bogataj Kržan. Vse
svoje življenje, od najstniških let do danes, je vpeta v

Za strokovni in umetniški
doprinos k razvoju glasbene
kulture mladih si je Prešernovo plaketo zaslužil Primož Zevnik. Veliki simfonični orkester Gimnazije
Kranj, ki ga je prof. Primož
Zevnik ustanovil leta 2002,
je sčasoma postal vodilni
mladinski orkester v državi,
ki je od leta 2009 razprodal
Gallusovo dvorano Cankarjevega doma v rekordnem
času. Interpretacije klasične
glasbe si je do danes ogledalo več kot štirideset milijonov ljudi z vsega sveta. Predsednik države Borut Pahor
je zato Primožu Zevniku
podelil nagrado jabolko navdiha za izredne dosežke v
glasbi na državnem nivoju.
Profesor Zevnik je v 17 letih
pripravil več kot 32 prvovrstnih koncertov z različnim
programom in tematskimi
sklopi. Nekaj vidnejših
dosežkov poleg omenjene
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Nova drevesa za boljše življenje
Drevesa v urbanem okolju opravljajo ekološko, družbeno in gospodarsko funkcijo. Čeprav nam izboljšujejo bivanje, jih je treba v primeru, ko predstavljajo
nevarnost za ljudi ali povzročajo škodo, odstraniti oziroma jih nadomestiti z novimi.
Katja Štruc
Kranj – V Mestni občini
Kranj (MOK) si prizadevajo
mesto z okolico čim bolj ozeleniti, pri čemer pomembno
vlogo igrajo zasaditve novih
dreves. Lani so tako posadili
77 dreves, letos v spomladanskem času 46, največ zasaditev pa poteka prav zdaj, v
jesenskem času. "Za naše
mesto lahko rečemo, da je že
po svoji legi urbano v naravi.
Še večja ozelenitev je eden
od pomembnih ciljev, ki
smo si jih zadali v času mandata in jih postopoma uresničujemo," pojasnjuje župan
MOK Matjaž Rakovec in
dodaja: "Vsako novo drevo za
Kranj pomeni več zelenja,
boljši zrak, več sence, prijetnejše in kakovostnejše bivanje za občanke in občane."

Cesta Staneta Žagarja
Poleti sta kranjski župan in
predsednik uprave Mercator-

ja ob Mercatorju na Primskovem simbolično zasadila
dva od skupno 18 lipovcev,
preostalih 16 pa zasajajo
zdaj, saj je čas za zasajanje
najprimernejši. Lipovci s
koničasto krošnjo (Tilia cor-

prav tako ozko in ovalno krošnjo, vendar zraste višje, do
dvajset metrov, za rast pa
potrebuje nekoliko več prostora. Drevored bo tudi poenotil videz vpadnice in nudil
senco ob kolesarski poti.

Drevesa so v mestu dragocena, saj proizvajajo
kisik, porabljajo CO2, dušijo hrup, dajejo senco,
filtrirajo, ohlajajo in vlažijo ozračje, zmanjšujejo
moč vetra, so vir hrane in bivališče številnim
živalim, so lepa in v mestih povečujejo kakovost
bivanja. Zato odločitev o poseku dreves nikoli ni
lahka.
data "Rancho"), ki so najprimernejši za to območje, saj
se bo s tem ohranila preglednost na cestišču, bodo zrasli
do 12 metrov visoko.
Povsem sveža pridobitev v
MOK na drugi strani vpadnice, od krožišča Primskovo v
smeri Planine, je zasaditev
56 dreves vrste lipovec (Tilia
cordata "Greenspire"), ki ima

Poldrevored ob
Bleiweisovi
Kroglasti javor (Acer platanoides "Globosum") – 13 primerkov je bilo zasajenih sredi
novembra ob Bleiweisovi
cesti ob Parku La Ciotat – je
priljubljeno mestno drevo z
gosto zaprto krošnjo. Drevo
zraste do višine šest metrov,

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

BREZPLAČNE ZAŠČITNE MASKE
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj je v imenu MGRT delila
maske za s.p. in podjetja z od 1 do 4 zaposlenimi. Ker maske podeljuje
ministrstvo, članstvo seveda ni bil pogoj za prevzem mask.

Nova zasaditev dreves ob Parku La Ciotat

V mestni občini Kranj
trenutno zasajajo
številna drevesa, cilj pa
je tisoč dreves v dveh
mandatih.
kar je lahko tudi premer krošnje. Mladi listi so spomladi
rjavordeči, kasneje pa postanejo temno zeleni. Cveti aprila in je priljubljena prva paša
čebelam, krošnja dreves pa je
zaradi svoje gostote tudi priljubljeno gnezdišče pticam.

Majdičev log in
pokopališče

je namreč še bolj dojemljivo
za napade drugih patogenih
organizmov, kar se dogaja
tudi v primeru jesenov na
Župančičevi ulici. "Poleg
tega smo na koreničniku
posameznih jesenov opazili
trosnjake glive črneča ožganka, ki povzroča belo trohnobo lesa korenin in koreničnika. Drevo, okuženo s to glivo,
je izjemno nevarno, saj se
zaradi razkroja korenin
poruši, kar lahko na tako
ozki ulici povzroči znatno
gmotno škodo, če ne še česa
hujšega," še dodaja arborist.
Na območje Župančičeve
ulice bodo zasadili 16 novih

Na območju na novo odprte
poti pri Majdičevem logu,
ob Savskem kanalu, je MOK
v začetku novembra omogočila zasaditev 10 vrb vrste iva
(Salix caprea), ki v višino
zrastejo do 12 metrov. Prav
tako pa je bilo letos zasajeno
večje število cipres na mestnem pokopališču.

Z razdeljevanjem mask je OZS želela popraviti krivico, ki se je majhnim
podjetnikom zgodila, ko so bili izključeni iz Javnega poziva COVID19
za nakup zaščitne opreme, ki ga je objavil Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Naš Javni poziv je torej primerljiv z omenjenim, a
je namenjen zgolj podjetnikom z do štirimi zaposlenimi.
V situaciji, v kateri smo se znašli, si prizadevamo, da vsem obrtnikom
in podjetnikom zagotovimo vso podporo. Vsak dan OZS na vlado
naslovi polno pobud in predlogov in veseli smo, da nam kar uspeva.
Želimo si, da bi poleg gradbincev, vulkanizerjev, serviserjev poslovali
tudi preostali. Dejstvo je, da se številne dejavnosti odvijajo na črno in
po domovih, kjer je še večja verjetnost okužbe s koronavirusom. Borimo se za vse tiste, ki z odlokom ne smejo opravljati dejavnosti, da se
jim povrnejo vsi fiksni stroški, celoten strošek nadomestil plač delavcem in naj se jim zamrznejo obveznosti do bank ali lizing hiš.
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!

Župančičeva ulica –
nujna odstranitev in nova
drevesa
Občani so v zadnjem času
opazili in MOK veliko spraševali o poseku dreves na
Župančičevi ulici. Erik Vidmar, certificiran arborist,
pojasnjuje: "Kar je prevesilo
jeziček na tehtnici na Župančičevi, je predvsem okužba
jesenov s tujerodno invazivno glivo jesenov ožig. Ta gliva povzroča odmiranje posameznih delov krošnje in sčasoma celotnega drevesa. Ker
se okužba širi po zraku,
posek priporoča tudi Uprave
Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin." Okuženo drevo

Označbe na Župančičevi ulici

dreves vrste stebrasti mali
jesen (Fraxinus ornus "Obelisk"), katerih lastnost je
odlična odpornost in primernost za mestna urbana
območja.

Novo: označevanje
dreves za odstranitev
V MOK odslej s posebnimi
nalepkami označujejo drevesa, določena za posek. Na
nalepkah bo tudi kontakt
arborista, na katerega se
občani lahko obrnejo v primeru, da bodo imeli vprašanja glede označenega
drevesa.

7

Kranjske novice, petek, 27. novembra 2020

Občinske novice

Za zaprtimi vrati delo teče dalje
Letošnje leto je za turizem in kulturo usodno. Od marca, ko je bila v Sloveniji prvič razglašena epidemija, je vrsta ukrepov za njeno zajezitev močno
vplivala na turizem in kulturno dogajanje.

Kranj – Turistična panoga je
ena izmed najbolj prizadetih
tako v Sloveniji kot v svetu.
Še posebej je prizadet mestni turizem. Za zaprtimi
vrati Zavoda za turizem in
kulturo Kranj pa delo na področju turizma in organiziranja kulturnega dogajanja
teče dalje. Na Zavodu želimo
biti dobro pripravljeni na
čas, ko bo turistična panoga
ponovno zaživela in bo kulturno dogajanje dovoljeno.
Podatki kažejo, da je v letošnjem letu v destinaciji
Kranj v primerjavi z lanskim
letom od 75- do 80-odstotni
upad turističnega obiska. V
prvih devetih mesecih letos
beležimo 14.144 prihodov
ter 32.627 nočitev. Izgubili
smo skoraj celotni tuji trg,
za slovenski trg, ki je prej
predstavljal manjši del naših gostov, pa je sedaj tekma
med vsemi turističnimi destinacijami v Sloveniji. A
utripa mesta ne merimo le s
turističnim obiskom, druženje je ustavljeno in to povzroča škodo tako gospodarstvu kot na splošno slabo
vpliva na razpoloženje ljudi
v mestu. Zato na Zavodu,
skupaj z Mestno občino
Kranj, iščemo in izvajamo
aktivnosti, s katerimi bomo
pripomogli k čim hitrejšemu zagonu mestnega življenja po koncu epidemije.

Foto: Arhiv ZTKK

Klemen Malovrh

Sodelavci Zavoda za turizem in kulturo Kranj ob koncu prešernega poletja v Kranju
Po prvem valu epidemije
smo vabili goste v mesto v
sodelovanju s ponudniki
prenočišč. Paketi, ki smo
jih oglaševali, so vsem gostom, ki so v destinaciji prespali vsaj eno noč, nudili
tudi brezplačen voden
ogled Kranja. Od julija do
oktobra smo izvedli 47 vodenih ogledov, od tega več
kot polovico za tuje obiskovalce mesta. V Kranju je
bilo unovčenih 1128 turi-

stičnih bonov. Po prvem
valu nam je uspelo izvesti
prireditve. Smo eno redkih
mest v Sloveniji, ki je skozi
celotno poletje dnevno ponujalo kvaliteten in raznolik kulturno-zabavni program, s katerim smo tudi v
teh drugačnih časih podpirali slovensko kulturo in
obiskovalcem ponudili vsaj
nekaj razvedrila. Od sredine julija do začetka septembra se je v mestu zvrstilo

več kot štirideset dogodkov,
ki jih je obiskalo več kot pet
tisoč ljudi. Vse je potekalo v
skladu s priporočili NIJZ.
Kaj pa drugi val? Na področju turizma že vse leto teče
nekaj velikih projektov, ki
jih zdaj zaključujemo. S pridružitvijo v Zeleno shemo
Slovenskega turizma postaja destinacija Kranj trajnostno naravnana. Končujemo
dva nova turistična produkta, ki bosta obiskovalcem

mesta ponudila t. i. 5*doživetje. Pripravljamo novo
brošuro o naravni in kulturni dediščini destinacije. Že
vse leto poteka močna promocija destinacije tako na
domačem kot na tujem trgu.
Promocija turistične ponudbe Kranja se zdi zdaj, ko si
ponudniki sami težko privoščijo promocijo, še toliko
bolj pomembna. Pri tem se
povezujemo ne samo s ponudniki v mestu, ampak
tudi v okolici, gradimo nove
partnerske odnose. Ko
bomo svoja vrata lahko ponovno odprli, bo prenovljen
turistično-informativni center in trgovina s spominki
bo založena z izdelki lokalnih ponudnikov. Ena izmed
pomembnejših nalog, ki se
je lotevamo skupaj z Mestno
občino Kranj, je nova strategija za turizem. To je priložnost, da postavimo v turizmu temelje za prihodnja
leta, ki bodo uspešno reševali nastalo krizo zaradi epidemije in bodo tudi sledili novim turističnim smernicam,
ki prihajajo zaradi posledic.
Kljub temu da ta trenutek
izvedba prireditev ni možna, je naša ekipa, ki skrbi
za prireditve, zelo aktivna.
Že vse leto se ukvarjamo z
izboljšavami vsakoletnih
prireditev. Prireditvi Noč čarovnic in Vinska pot v rovih
smo razvijali na različne načine po različnih lokacijah,

le da bi zadostili vedno
ostrejšim ukrepom NIJZ,
ampak so se na koncu ti žal
tako zaostrili, da smo bili
prisiljeni vse skupaj odpovedati. Nekaj dogodkov, ki
nam jih zaradi ukrepov letos
ni uspelo izpeljati v živo,
smo vseeno izvedli virtualno. Takšni so na primer Jenkovi dnevi, zdaj je na vrsti
Slavnostna akademija. Predvsem si želimo, da bi se
ukrepi sprostili in bi lahko
izpeljali enega izmed pripravljenih scenarijev Prešernega decembra.
Ekipa Zavoda za turizem in
kulturo Kranj je vsakodnevno polno zaposlena z aktivnostmi, za katere verjamemo, da bodo pripomogle k
ponovni oživitvi našega mesta. Turistična stroka napoveduje, da bomo v Sloveniji
posledice epidemije sanirali
nekje do leta 2025. Ker je
mestni turizem segment, ki
je znotraj panoge med najbolj prizadetimi, bomo morali napeti res vse moči in
jih združiti z ostalimi deležniki v mestu. Prihajajočo
novo Strategijo turizma pa
vidim kot dobro odskočno
desko, da bo naša destinacija razvila turizem, prilagojen tako izzivom kot priložnostim nove realnosti. Torej bomo morali več pozornosti nameniti tudi zelenemu, aktivnemu, podeželskemu turizmu.

Gostinska ponudba in lokalni pridelovalci
Zaostreni ukrepi proti širjenju virusa SARS-Cov-2 so prinesli kar nekaj izzivov in sprememb gostinskim ponudnikom.
Eva Pirnat
Klub temu imamo Kranjčanke in Kranjčani možnost, da se razvajamo ob
svojih najljubših jedeh. Veliko gostinskih ponudnikov
se je namreč odločilo, da po

novem ponudi dostavo ali
osebni prevzem hrane. Seznam ponudnikov si lahko
ogledate na spletni strani
Mestne občine Kranj. Seznam se sproti dopolnjuje,
zato vsi, ki na seznam še niste uvrščeni in bi želeli biti,

pišite na PR@kranj.si. Svoje
sporočilo naslovite s »Ponudba hrane«. Za vpis na
seznam so potrebni naslednji podatki: ime in naslov
ponudnika hrane, telefonska številka in/ali e-naslov
za naročanje, spletna ali Fa-

Veliko gostinskih ponudnikov se je odločilo, da po novem ponudi dostavo ali osebni
prevzem hrane.

cebook stran s ponudbo in
cenikom hrane ter vrsto prevzema hrane: osebni prevzem in/ali dostava ter morebitni strošek dostave.
Zelo bogata je tudi ponudba
kranjskih pridelovalcev hrane. Z nakupom pri lokalnih

kmetovalcih podpremo njihovo delovanje, se izognemo gneči v trgovini, nakupujemo lokalno in sveže,
proizvedemo manj odpadkov, saj vse lahko nakupimo
v lastni trajni embalaži.
Tudi ta seznam si lahko

Zelo bogata je ponudba kranjskih pridelovalcev hrane.

ogledate na spletni strani
Mestne občine Kranj. Vsi
kmetovalci, ki prihajate s
tega območja in na seznam
še niste uvrščeni, osnovne
informacije o vaši kmetiji in
ponudbi sporočite na barbara.ciric@kranj.si.
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Prireditve
Prireditve
December
– Pravljična sredica, ob 17. 00, spletni dogodek – Mestna knjižnica
Kranj
– Družinsko branje, spletni dogodek – Mestna knjižnica Kranj
– Kviz Modrega psa: Znanje med nebom in zemljo, spletni dogodek
– Mestna knjižnica Kranj
– Dobre jedi za mrzle dni, Ribarnica in restavracija Delfin
Da bodo decembrski dnevi veseli in topli, bodo poskrbele okusne
dalmatinske jedi, ki vam jih v Delfinu pripravijo iz sveže ujetih rib. Naj
bo december vesel ob okusni, sveže pripravljeni morski hrani, ki vam
jo pripravijo za s seboj.

Torek, 1. december
– Predavanje – Jata izkušenih letalcev, ob 19. 00, spletni dogodek –
Layerjeva hiša
Sogovorniki bodo skozi historični vidik delili spomine na Kranj in nam
osvetlili zgodbe ter izkušnje Kranja skozi individualno vizuro.

Sreda, 2. december
– Predavanje – Objem na vrhu sveta (Marija in Andrej Štremfelj, Peter
Markič), ob 18.00, spletni dogodek – Mestna knjižnica Kranj

Sobota, 5. december
– Sobotni sejem, ob 8. 00, Glavni trg

Sreda, 9. december
– Predavanje – Na zdravje: Miti in resnice o povišanem krvnem tlaku
(Center za krepitev zdravja Kranj), ob 18. 00, spletni dogodek – Mestna knjižnica Kranj

Sobota, 12. december
– Sobotni sejem, ob 8. 00, Glavni trg

Sreda, 16. december
– Predavanje – Novinarjev kalejdoskop: Renata Dacinger (Renata
Dacinger, Darja Groznik), ob 18. 00, spletni dogodek – Mestna knjižnica Kranj
Če kdaj, so prav v obdobju koronavirusa vsi upi uprti v znanost – v
iskanje cepiva, ki bo zajezilo širjenje bolezni. Da znanost ni vase zaprt
sistem, ki je navadnim smrtnikom težko razumljiv, dobro ve novinarka in voditeljica oddaje Ugriznimo znanost na Televiziji Slovenija
Renata Dacinger. Da je z novinarskim delom na tem področju premaknila meje, dokazuje tudi nagrada za evropskega znanstvenega
novinarja leta. Navdušuje jo napredek v medicini, kar je v tem času
gotovo več kot dober razlog za pogovor Darje Groznik z Renato
Dacinger. Povezava za ogled spletnega dogodka bo objavljena na
spletni strani Mestne knjižnice Kranj.

Sobota, 19. december
– Sobotni sejem, ob 8. 00, Glavni trg

Iz mesta v Majdičev log
vodi nova pot
Med starim Kranjem in Majdičevim logom se je
ta teden odprla nova, pešcem in kolesarjem
prijazna povezava.
Manca Strugar
Od konca novembra je za
javnost odprt most čez kanal
Save pri Majdičevi hiši. Gre
za novo in obenem najbližjo
povezavo starega mestnega
jedra z otokom ter z njegovimi zelenimi in obvodnimi
površinami. Ob osvetljeni in
z urbano opremo obogateni
poti, ki se vije po vrhu krajinsko urejenega nasipa
kanala, bodo postavljene
informativne table, na katerih bo na zanimiv in interaktiven način predstavljena
zgodovina otoka, zanimivosti o naravi, razmerah in ljudeh, ki so skozi leta sooblikovali otok in njegovo okolico. Tako bomo izvedeli številne zanimivosti o življenju
ob reki Savi in njenih poteh
– med drugim tudi, da je bilo
tam nekoč največje gnezdišče kavk in da se še danes v
bližini nahaja najnižje rastišče planike na svetu. Spoznali bomo zgodovino družine
Majdič, ki je imela otok nazadnje v lasti in je bila močno

povezana z industrijskim
razvojem Kranja, ki mu je
uspelo tedaj postati eno
pomembnejših regionalnih
središč. Danes otok po družini Majdič ponosno nosi svoje
ime. Beseda bo namenjena
tudi spominom, ko je bil to
prostor sejmov, športa in
trgovine. Namen informativnih vsebin ob poti je ohranjati spomin nekega prostora.
Hkrati pa nova sprehajalna
pot pogled odpira nazaj k
naravi, k reki Savi, ki je preživela stoletja človeških
potencialov ter predvsem
stalnih sprememb.
Zavod za turizem in kulturo
Kranj skupaj z Mestno občino Kranj in Gorenjskimi
elektrarnami, ki so del Skupine Elektro Gorenjska, pripravlja tudi kratki predstavitveni film o Majdičevem
logu, ki si ga bo moč ogledati na spletnih kanalih VisitKranj in Mestne občine
Kranj. Vabijo vas k ogledu.
In ko boste decembra iskali
idejo za sprehod, naj bo
Majdičev log v vaših mislih!

Pimp my Walls –
dražba za lepše stene
V spomladanski karanteni je Jure Grahek sedel med štirimi stenami in razmišljal, kako bi lahko
pomagal umetnikom, ki jih je to obdobje konkretno prizadelo. In odgovor je našel prav na praznih
stenah svojega stanovanja!
Eva Pirnat
Skupaj z ekipo prostovoljcev so se lotili neprofitnega
projekta Pimp my Walls
('spedenaj' mi stene), ki
poskrbi, da stene krasijo
čudovite umetnine lokalnih
umetnikov. Tako so v plusu
vsi – kupci, ki si polepšajo
svoje domovanje, in umetniki, ki jih z nakupom kupci podprejo.
Organizacija spletne dražbe
dekorativne umetnosti ni
mačji kašelj, zato prostovoljci na teden porabijo približno šestdeset ur, da projekt
teče tako, kot mora. V ponedeljek, 16. novembra, so po
odlično sprejeti prvi sezoni
dražb začeli že drugo. Letošnja novost sta dva tematsko
obarvana tedna. Prvi, Človeško telo in erotika, je potekal
med 23. in 27. novembrom.
Dela na tematiko Družbena
kritika in naravovarstvo pa
bo možno licitirati med 7. in
11. decembrom. Zadnji teden
umetniških dražb bo potekal
od 14. do 18. decembra.
Kako do svoje umetnine?
Vsak ponedeljek ob 12. uri
na Facebook profilu Pimp
my Walls objavijo album z
do sto slikami izdelkov in
njihovimi izklicnimi cena-

Pimp my Walls je dražba za lepše stene.
mi. Ceno višate v komentarju pod izbrano sliko. Umetnino po licitirani ceni kupi
tisti, ki do konca dražbe
ponudi največjo ceno. Dejanski nakup in prevzem je prepuščen ustvarjalcu in kupcu.
Vse ustvarjalce, ki bi na dražbi radi sodelovali s svojimi
deli, pozivajo, da obiščete njihovo spletno stran www.
pimpmywalls.si, kjer boste
našli prijavnico in vse potrebne informacije.

Res je, da z nakupom podpremo delovanje naših umetnikov, vendar je Jure Grahek poudaril: »To, da ljudje
kupujejo izvrstno umetnost
od lokalnih ustvarjalcev, ni
ne dobrodelnost ne solidarnost, to je transakcija, ki je
dobra za oboje. Kvečjemu se
pogosto ustvarjalci že sami
podcenijo in svoja dela prodajo za premajhne zneske.
Naš projekt je prostovoljski
in neprofiten, ni pa dobrode-

len; in to se mi zdi pomembno, da ljudje dojamejo, da s
tem, ko konzumiraš umetnost, ne delaš na neki način
usluge umetniku, ki jo je
ustvaril. Uslugo delaš samemu sebi in svoji duši.«
Umetnost in kultura bogatita
in osmišljata naše življenje,
kar je prišlo še posebej do
izraza v trenutnih razmerah.
Zato, Kranjčanke in Kranjčani, polepšajte si stene in naj
vam ob tem zaigra srce!

Nasvet za izlet: Udin boršt
Med občinami Kranj, Tržič in Naklo se razprostira skrivnostni Udin boršt.
Eva Pirnat
Po krajinskem parku je speljanih nešteto poti, ki vam
omogočajo brezskrben skok
v naravo. Sprehod po Udin
borštu je primeren tudi za
mlajše otroke, saj gre za ravninski teren.
Na 1725 hektarih se prepletajo gosto rastlinje, visoki
iglavci, košate krošnje, vrtače, kraške jame, ponori in
vodni izviri. Območje prav
zaradi tega predstavlja najboljši primer konglomeratnega krasa v Sloveniji. Prav
tako je pisan in raznolik tudi
njegov živalski svet. Za svoj
dom so si ga izbrale srne,
jeleni, lisice, kune, sove, jazbeci in zajci, če jih naštejemo le nekaj.
Skozi gozd se prepletajo številne urejene in označene
sprehajalne ter kolesarske
poti. Za vse raziskovalce pa
bodo najslajše številne
stranpoti, ki vodijo v neokrnjeno naravo. Vendar bodite

previdni, da se pri tem ne
izgubite!
Ko se boste sprehajali med
drevesi, vrtačami in potoki,
naj vas spremljajo zgodbe o
rokovnjačih, ki so pred dvesto leti živeli v osrčju Udin
boršta. Bili so berači brez
domovine, ki so se potepali

po gostih gozdovih, požigali, kradli, ropali in beračili
po okoliških krajih. Pri Krivi
jelki so si prirejali veselice
in se poročali. Sporazumevali so se v svojem jeziku in
skrivnimi prepoznavnimi
znaki. Kljub razbojništvu jih
danes spremljajo pozitivni

Po krajinskem parku je speljanih nešteto poti, ki vam
omogočajo brezskrben skok v naravo. / Foto: Jošt Gantar

miti o tem, da naj bi kradli
samo bogatim in dajali revnim, se zoperstavljali nepošteni oblasti in bogate opominjali na skromnost.
Udin boršt je skriti biser
Kranja, ki domačinom
ponuja pristen stik z neokrnjeno naravo in njenimi
prebivalci. Ob obisku naj
vas spremljata radovednost
in spoštovanje naravnih
lepot, da bodo v njih lahko
uživale in jih občudovale še
številne generacije.
Da po gozdni avanturi ne
boste lačni, se ustavite še v
eni izmed gostiln, ki se
nahajajo v bližini in ponujajo hrano za s seboj. V Piceriji in gostilni Dežman lahko
dobite izbrane domače jedi,
postrvi in morske sadeže,
pice iz krušne peči in jedi z
žara. Brunarica Štern ponuja pice, morske jedi, domače
in gorenjske specialitete, v
Piceriji Orli pa lahko prevzamete pice iz testa, ki se vam
kar stopi v ustih.
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Zanimivosti

V praznično podobo
ovit Kranj
Letošnji Prešerni december v Kranju ne bo tak, kot smo ga bili vajeni. Epidemija je prinesla številne
omejitve tako v vsakodnevnem življenju kot tudi za nas, organizatorje prireditev. A se nam prav
zaradi trenutne situacije zdi še toliko bolj pomembno, da domačinom in obiskovalcem mesta
decembra pričaramo praznično razpoloženje. Kranj ovijamo v praznično podobo z izbrano osvetlitvijo
in okrasitvijo.
Ekipa kultura in
prireditve, Zavod za
turizem in kulturo
Kranj
France Prešeren, naš največji slovenski pesnik, je zadnji dve leti svojega življenja
preživel v Kranju. V njegov
spomin na dan njegovega
rojstva, 3. decembra, praznujemo občinski praznik.
Prav 3. decembra se Kranj
tudi ovije v praznično podobo. Nad našim mestom
bodo zažarele decembrske
luči. Rdeča nit izbrane in lične okrasitve so Prešernovi
verzi Dobro v srcu mislimo,
Vsi naj si v roke sežejo ter
Kozarce zase vzdignimo, ki
na sprehodu skozi mesto

pozdravljajo obiskovalce.
Božično-novoletna smreka
bo krasila trg pred Prešernovim gledališčem in Glavni
trg, kjer bo tudi božična vas
z lesenimi skulpturami za
otroke. Čez staro mestno jedro se bodo vile skulpture
cvetličarskega mojstra Matjaža Beguša, njegove pa so
tudi lesene jaslice v kanjonu
Kokre. Bodite pozorni na
foto kotičke in si ustvarite
svoje letošnje praznične
spomine. Čaroben bo tudi
vrt gradu Khislstein, ki s
svojo zgodbo vabi predvsem
družine z otroki. Okrašen in
osvetljen bo namreč na
temo literarnega prvenca
Nežke Kukec Živalski žur,
ki ga je ilustrirala Špela Be-

dene, oblikovala pa Kaja
Kramar – vse tri Kranjčanke. Po 11. decembru pa bodo
vrt gradu Khislstein krasile
tudi lesene jaslice Mira Rismonda. Praznični ambient
bo dopolnjevala predvajana
glasba, ki se bo vila po mestnih ulicah.
Prireditev in koncertov, na
katerih bi se ljudje množično zbirali, ne bo. Pri organizaciji Prešernega decembra
smo se prilagajali epidemiološki situaciji. Smo odgovorni in ravnamo tako, da domačinom, obiskovalcem
mesta ter sodelujočim omogočimo varen obisk mesta.
Kljub omejitvam smo iskali
poti in načine, kako v mestu
pričarati prijeten in praznič-

ni december. Pripravljen je
božično-novoletni sejem, ki
naj bi odprl svoja vrata po 11.
decembru, a ga bomo izpeljali le v primeru, da bo situacija to omogočala.
Nekatere vsebine pač v decembru ne smejo manjkati,
zato smo jih za vas pripravili
v virtualnem svetu. Otroke
bodo pozdravili in nagovorili trije dobri možje. In ne
smemo pozabiti na socialno
ogrožene soljudi, zato se bo
tudi letos, tako kot lani, odvijala dobrodelna akcija V
Kranju dobro v srcu mislimo. Ostanite dobrega in odprtega srca in sodelujte v
virtualni dobrodelni akciji,
če je to le v vaši moči. Virtualne vsebine boste lahko

Rdeča nit izbrane in lične okrasitve so Prešernovi verzi.
spremljali na spletnih kanalih VisitKranj in Mestne občine Kranj.
Kljub razmeram, povezanim s koronavirusom, smo
se sodelavci Zavoda za turizem in kulturo Kranj skupaj
z Mestno občino Kranj potrudili, da bo decembra v

mestu možno začutiti praznično vzdušje, pa čeprav le
s prijetno in lično okrasitvijo. Zato vas vabimo – seveda
v skladu z vsemi zaščitnimi
ukrepi –, da se decembra
sprehodite skozi mesto in se
vsaj za trenutek prepustite
dobrim mislim.
OGLASNO SPOROČILO

Predstavitev Gimnazije Franceta Prešerna na daljavo
Zadnji dve šolski leti epidemiološke razmere tako učence in dijake kot učitelje postavljajo pred neprestano nove izzive. Na izobraževanje
na daljavo smo učitelji dobro pripravljeni, vendar v drugem valu epidemije opažamo, da bo poleg pouka treba tudi ostale dejavnosti, kolikor bo
le mogoče, organizirati na daljavo.
Na Gimnaziji Franceta Prešerna
nam ni bilo težko že prvi dan prvega vala epidemije poučevati na daljavo vse dijake, saj so ti dobro znali uporabljati spletno učilnico eAsistent-a Xooltime, obenem se je
tudi celotni učiteljski zbor odločil,
da bo poučeval enotno, ker bo s
tem dijakom olajšal delo, predvsem pa pri njih vzbudil občutek
varnosti in zaupanja. Učitelji komuniciramo z orodji eAsistent-a: sporočili, kanali, oglasnimi deskami in
spletnimi učilnicami Xooltime. Dijaki tako natančno vedo, na kakšen
način bodo prejeli navodila, naloge, gradivo ... Povezave na videokonference, ki jih dijaki prejemajo
prek komunikacijskih kanalov eA,
so s tem tudi varnejše.
Na GFP izobražujemo na daljavo že
od leta 2005. V to nas je privedla
narava dela, ker se je na naši gimnaziji vedno šolalo veliko dijakov
športnikov, ki so pogosto odsotni
od pouka.
Leta 2009 sta naša nekdanja dijaka
Vladimir Balukčić in Mihael Mirt ob
pomoči profesorja za informatiko
združila znanje podjetništva in
programiranja ter začela razvijati
eAsistenta, ki ga uporablja danes
okrog 500 slovenskih osnovnih in
srednjih šol.

V drugem valu epidemije na GFP
veliko pozornosti namenjamo tudi
osnovnošolcem. Tako devetošolci
kot tudi dijaki četrtih letnikov potrebujejo informacije, da se bodo
lažje odločili, na kateri srednji šoli
oziroma fakulteti nadaljevati šolanje. Nekatere osnovne šole že organizirajo virtualne dogodke karierne orientacije. Nepredvidljivi časi
nas postavljajo pred dnevno prilagajanje in sprotno načrtovanje
dela. Na Gimnaziji Franceta Prešerna se trudimo, da bodo osnovnošolci dobili potrebne informacije o
naši gimnaziji tudi na daljavo. V
novembru smo začeli mesečne virtualne dneve odprtih vrat, na katerih smo predstavili naše programe
– gimnazijo, ekonomsko gimnazijo in športni oddelek ekonomske gimnazije – in naše pestro in
kakovostno delo. Osnovnošolcem
tudi na videokonferencah, ki jih organizirajo sami, predstavljamo
našo šolo. Potrudili smo se, da smo
devetošolcem posneli različne
predstavitvene filme. Gimnazijo
Franceta Prešerna lahko spoznajo
skozi oči dijakov, profesorjev in izjav nekaterih nekdanjih in sedanjih
uspešnih dijakov: skakalca Domna
Prevca, Alexa Cisarja, dvakratnega
mladinskega svetovnega prvaka v

biatlonu in zlatega maturanta, Vladimirja Balukčića, podjetnika in
ustanovitelja eAsistenta, Vesne Fabjan, tekačice na smučeh in dobitnice olimpijske medalje, Katje Bidovec, odlične fotografinje in prejemnice mnogih fotografskih nagrad, Tomaža Valjavca, poslovneža,
zaposlenega na Microsoftu, vodje
mednarodne ekipe strokovnjakov,
ki se ukvarjajo s cloud computingom in delajo najtežje projekte na
področju 28 držav Centralne Evrope, Neže Colje, odlične plesalke, ki

je razpeta med treningi v Sloveniji
in Italiji, od koder je njen soplesalec, Jerneja Mišiča, harfista, ki v italijanskem Vidmu obiskuje akademski študij in v Sloveniji GFP, ter Jorga Zupana, kulinaričnega mojstra,
dobitnika Michelinove zvezdice.
Razmere, v katerih živimo, so zahtevne. Verjetno bo marsikatero tekmovanje odpadlo, predvsem pa
tabori, ekskurzije in izmenjave.
Mladostnike življenje z osiromašenimi socialnimi stiki veliko bolj prizadene kot odrasle, zato je po-

membno, da jim učitelji tudi na
daljavo pomagamo in jih motiviramo. V teh zapletenih časih je nujno,
da čim kakovostneje in na različne
načine posredujemo informacije
tistim, ki jih nujno potrebujejo.
Učenci devetih razredov in dijaki
četrtih letnikov se bodo morali, ne
glede na epidemiološke razmere,
čez nekaj mesecev odločiti, kje nadaljevali svojo izobraževalno pot.
In kdor ima različne primerljive informacije, ima moč in možnost kakovostne odločitve.
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S knjigo se zbeži
v neki drugi svet
Igor Kavčič
O nagradi razmišljate kot o
...
… potrditvi, da je delo, ki ga
z veseljem opravljam, opaženo tudi v strokovni javnosti. Je potrditev, da sem na
pravi poti, da delam v dobro
vseh. Mislim, da je to tudi
bistvo nagrade.
Koliko mladi v teh neprijetnih časih sploh berejo?
Zdaj, ko ljudje večinoma
ostajajo doma v krogu svojih
družin, opažamo, da tudi
mladi bolj posegajo po knjigah. Seveda največ povprašujejo po fantastičnih romanih in domišljijskih zgodbah – tudi v angleščini, ki
mladim običajno ne dela
težav. Šola na daljavo je zanje velik pritisk in zato včasih
želijo zbežati v neki drugi
svet. Tega jim zagotovo
ponuja knjiga.
Že vrsto let v kranjski knjižnici skrbite za ozaveščanje o
pomenu branja in razvoj
bralne kulture med različnimi generacijami. V več projektih združujete različne
zunanje sodelavce in partnerje, ki spodbujajo branje,

kar zahteva precej organizacijskih sposobnosti ...
Najbrž mi je dobra organiziranost tudi nekoliko prirojena. (smeh) Sem ena tistih,
ki lahko delajo deset stvari
naenkrat in me večkrat kdo
tudi vpraša, kako zmorem.
Organizacija česarkoli mi
tako ni v breme ali stres,
ampak v veselje. Zlasti če
vem, zakaj nekaj delam in
čemu je to namenjeno. To
na primer velja za projekte,
ki jih vodim v naši knjižnici.
Če omenim samo bralne
skupine – v okviru matične
in krajevnih knjižnic koordiniram 21 bralnih skupin,
ki jih vodi dvajset prostovoljcev. Zanje organiziram
izobraževanja, imamo
mesečne sestanke, kjer se
dogovarjamo o delu za naprej, seveda pa je v prvi vrsti
treba poskrbeti, da imajo
vsi udeleženci v skupinah
na voljo dovolj knjig za branje. Poleg tega skrbim, da v
naši knjižnici nemoteno
delujejo ure informacijskega opismenjevanja, tu sta
še zdravstveni kotiček in
delo z ranljivimi skupinami, v prihodnje imamo v
načrtu tudi odprtje demenci prijazne točke ...

Ostaniva še nekoliko pri
branju. Iz ankete, ki jo je
spomladi naročila knjižnica, je bilo moč razbrati, da
starejši, ki že do sedaj niso
brali, tega tudi v prihodnje
ne bodo počeli. Je v takih
primerih škoda energije, da
bi nekoga spodbujali k branju?
O tem nisem ravno prepričana, saj verjamem, da zgled
potegne ... Mislim, da bi se
morala celotna družba bolj
posvetiti mehkemu spodbujanju k branju. Krizni časi
so seveda slabi, a so mogoče
za kakšno stvar tudi dobri.
Ker imamo manj izbire, vzamemo tisto, kar nam je
ponujeno – in to je zagotovo
tudi branje. Mogoče bo marsikdo, ki doslej ni bral, zdaj
spremenil svoje navade. Saj
ni treba, da začne s klasiki
ali pa s knjigami, ki imajo
petsto in več strani. Lahko
najprej bere časopise, revije,
kratke članke in nato kratke
zgodbe. Pomembna je predvsem vztrajnost. Mi v knjižnici jo imamo dovolj.
Ob bralnih skupinah so tu
še projekti Modro brati in
kramljati, Družinsko branje
in skupaj z Javno agencijo

Foto: Igor Kavčič

Knjižničarka Damjana Mustar iz Mestne knjižnice Kranj je prejela priznanje
za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja
Slovenske sekcije IBBY.

Otroke k branju vedno znova vabi modri pes, hudomušni prijatelj Damjane Mustar.
za knjigo projekt Rastem s
knjigo. Kakšen je odziv publike, na katero naslavljate
omenjene projekte?
Imamo novo prostorno knjižnico, dobre pogoje za delo,
dostopni smo vsem kategorijam obiskovalcev, kljub temu
pa svojo dejavnost skušamo
popestriti z različnimi dogodki, ki privabijo tako starejše
kot mladino, starše in posledično tudi otroke. V srednji
šoli dijaki knjige pogosto
postavijo nekoliko na stranski tir. Pri spodbujanju branja pri srednješolcih je zelo
dobrodošel projekt Rastem s
knjigo. Marsikdo bi rad bral,
pa ne ve, kako deluje knjižnica, kako se izbere in si izposodi knjigo … Izkušnje kažejo, da je bila za nekatere
knjižnica povsem nov teritorij. Z obiskom pri nas so
spoznali, da je v knjižnici
prav fino kdaj pa kdaj preživljati tudi prosti čas.

Kranj ima in tudi z vašo
pomočjo uspešno utrjuje
naziv branju prijazna občina, ki ga podeljuje Združenje splošnih knjižnic.
O nazivu ne odloča le lepa
nova knjižnica, ampak tudi
to, koliko občina vlaga tudi v
druge dejavnosti, druge
akterje, ki se prav tako
ukvarjajo s spodbujanjem
bralne kulture. Pomembno
je, da občina sofinancira
infrastrukturo na področju
spodbujanja branja, predvsem pa prispevek za knjižnično dejavnost na prebivalca. Menim, da je zelo
pomembno povezovanje z
različnimi akterji na področju kulture v mestu in usklajeno delovanje med nami.
Kako vam uspe spodbujati
branje v časih, ki nam jih
kroji pandemija?
Bralne skupine in vsa povezovanja temeljijo na osebnem kontaktu, v aktualnih
razmerah pa smo morali
delovanje nekoliko spremeniti. Komunikacijo smo selili v virtualni oblak, žal pa je
za starejšo populacijo in
ranljive skupine tako delova-

nje nemogoče, zato so te
skupine trenutno v mirovanju. Medgeneracijske skupine se srečujejo na spletu.
Tudi modri pes, ki zabava
najmlajše, ni dosegljiv v
živo. Da otroci ne izgubijo
stika z nami, se trudimo, da
jim določene dejavnosti
predstavimo na spletu. Pravljično sredico, ki je namenjena predšolskim otrokom,
naš pravljičar Bojan Pretnar
posname skupaj z modrim
psom, s katerim se zelo dobro poznava ...
Včasih smo se šalili, da je
tisti, ki veliko bere, "berač"
...
Berač je na ulici in pozna
veliko ljudi. Kdor veliko
bere, pa s knjigami prav
tako lahko živi veliko življenj.
Kaj imate vi trenutno na
svoji bralni mizici?
Knjigo Mihe Kovača Berem,
da se poberem. Odlična
knjiga, tudi zato, ker na zelo
fin način da deset nasvetov,
zakaj brati. Je knjiga, o kateri razmišljaš tudi, ko je ne
bereš.

Zgodba o KLG
Igor Kavčič
Kranj – Zaradi aktualnih
razmer bo danes, v petek,
27. novembra, ob 21. uri
predstavitev zbornika z naslovom Zgodba o KLG, ki je
izšel pri Layerjevi založbi,
potekala na spletu.
Kranjski Klub ljubiteljev
glasbe, ustanovljen leta
1975, je s svojo aktivnostjo
več desetletij močno vplival
na spoznavanje in popularizacijo raznovrstne glasbe
– od klasične do avantgardne – na območju Slovenije ter širše. Glasbeni navdušenci, ki so se družili v
okviru KLG, so organizirali
koncerte, tematske večere,
predavanja, hi-fi prireditve,
oglede koncertov svetovno
znanih zvezd, obisk festivalov in turnej v tujini. Ob
pomembnejših dogodkih
so izdajali tudi glasilo. V
Kranju so organizirali šte-

vilne nepozabne koncerte.
V goste so vabili Pankrte,
Buldožerje, Sedmino, nastopili so Drago Mlinarec,
Tomaž Domicelj, Aleksander Mežek in Andrej Šifrer.
Klub je bil edinstven v svojem času in hkrati tudi
pomemben za promocijo
glasbene dejavnosti v celotni
Jugoslaviji. Sourednik zbornika Boris Bogataj verjame,
da je zbornik vsebinsko izjemen pomnik časa, ki opominja in zavezuje hkrati.
"Opominja na čas, ko je bilo
pravzaprav na glasbeno-klubski sceni vse drugače, kot je danes ... In zavezuje v smislu, da danes sicer
na to obdobje gledamo z
distanco, ki pa nam je vendarle veliko bližje, kot se
zdi."
Pogovor z Gojom Bremcem
bo vodil radijski voditelj na
Valu 202 Jan Grilc.
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In mesto postane galerija
Layerjeva hiša je v sodelovanju z več umetnicami in umetniki pripravila projekt Umetnost na čakanju. Razstava je na ogled po vsem mestu.
Igor Kavčič

Foto: Igor Kavčič

Kranj – V Layerjevi hiši so
bili zaradi aktualnih epidemioloških razmer in ukrepov, ki jih te narekujejo, primorani odpovedati nekatere
načrtovane dogodke in razstave. Dvorana in galerije so
že več kot mesec dni zaprte,
zato so se v Layerjevi hiši
znašli tako, da so galerijsko
dejavnost preselili na ulico. V
sodelovanju z umetnicami in
umetniki so v projektu Umetnost na čakanju postavili
razstavo na plakatna mesta
TAM-TAM po ulicah Kranja.
Gre za zanimiv projekt, v katerem sodelujejo študenti oddelka za fotografijo Visoke
šole za storitve Monika
Slemc, Božidar Sekulić, Bibi
Erjavec, Jernej Žumer in Ulla
Žibert. V svojih delih so uporabili različne tehnike in postopke v fotografiji in jih prilagodili mediju, torej plakatnemu mestu. Umetnost na
čakanju tako predstavlja serije del umetnikov, ki so svojo

čev log = savski otok, postav
ljena v galeriji Na mestu nasproti Mestne knjižnice
Kranj z utrinki s savskega
otoka iz preteklosti ter sedanjosti, ki nagovarjajo prihodnost otoka pod Kranjem. Na
razstavi Majdičev log = savski
otok razstavljajo izbrani avtorji, ki so se odzvali na okto-

brski poziv, da z mimoidočimi delijo svoje poglede na
savski otok. Razstava v ulični
galeriji je izbor fotografij
kranjskega otoka, ki se kot
ločnica med naravnim in urbanim okoljem ponuja z motivi trgovskega središča, moderne arhitekture in značilne
kranjske vedute v ozadju.

Posebni kotički otoka pa spominjajo na zaraščeno divjino.
Poleg razstav po mestu, pa so
v Layerjevi hiši na svojem
YouTube kanalu objavili tudi
posnetke dveh koncertov
Dvocikla, in sicer koncerta
Rouge-ah in Kikimore ter
Zvezdane Novaković in Ane
Duša.

Umetnost na čakanju: Lara Žitko in Katja Kosmina
umetnost v teh časih sicer
želeli javno pokazati, a jim je
znana situacija vzela osnovni
pogoj – prostor za razstavljanje. Kot sporočajo iz Layerjeve hiše, pa je umetnost, ki
vedno išče nove poti, v globinah strahu, žalosti, negotovosti, mogoče pa tudi upora,
našla željo po premagovanju
ovir in s tem nov medij. Mesto je spremenila v galerijo.
Umetnice in umetniki na čakanju svoja dela tako po Kra-

nju predstavljajo v stanovanjskih soseskah, na ulicah, mimoidoči jih lahko vidijo na
poti do najbližje trgovine, na
sprehodu po urbanih delih
mesta, povsod, kjer so nameščena TAM-TAM-ova plakatna mesta.
V sklopu Svetlopisanih dnevov v Kranju sta na ogled tudi
razstava Paralelni svetovi
Bernarde Conič v Mergentalerjevi ulični galeriji na Tomšičevi ulici in razstava Majdi-

Razstava Majdičev log = savski otok nas popelje v preteklost in spregovori o sedanjosti
tega dela mesta. / Foto: Igor Kavčič

OGLASNO SPOROČILO

KOVAČNICA – prostor za izstrelitev vaših podjetniških idej

BSC Poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

KOVAČNICA SE JE PRVA ŠTIRI LETA DELOVANJA PONAŠALA Z NAZIVOM NAJSODOBNEJŠI COWORKING CENTER NA GORENJSKEM.
OB LETOŠNJI PETLETNICI PA JE PRERASLA V PODJETNIŠKI INKUBATOR.
Kovačnica, ki je del BSC Kranj, je
bila uspešna na razpisu Subjekti
inovativnega okolja, ki ji je omogočil, da s svojo trenutno bazo petinštiridesetih mentorjev in ekspertnih svetovalcev nudi pomoč inovativnim potencialnim in obstoječim
podjetnikom. Inkubator, ki je aktivno začel delovati v začetku letošnjega leta, pod svojo streho združuje že več kot 25 podjetij in podjetnikov začetnikov z različnih področij: od slastnih prehranskih izdelkov z "okusom inovativnosti" prek
naprednih rešitev za digitalizacijo
poslovanja do brezpilotnih letal.
Nad kovaškimi inkubiranci bdijo
predvsem izkušeni mentorji oziroma svetovalci iz gospodarstva, ki
se še kako dobro spomnijo svojih
podjetniških začetkov. Ker se zavedajo izzivov in pasti, s katerimi se
srečujejo mladi podjetniki, jih zato
učinkovito usmerijo na pravo pot.
Njihova znanja in izkušnje so tisto,
kar podjetnikom začetnikom pomaga, da jim "učenje iz lastnih napak" ne vzame poguma v svetu
podjetništva. V Kovačnici so se odločili, da bodo še posebej opolnomočili podjetja, ki vstopajo na trg
prehrambne industrije, zato so zanje zasnovali program "naHRANI
svoje znanje podjetništva".

In kdo, pravzaprav, lahko postane
del Podjetniškega inkubatorja
Kranj? Del njihove skupnosti lahko
postane vsak, čigar idejo kot inovativno ocenijo strokovnjaki s področja podjetništva. Za lažjo predstavo
o tem, kaj pomeni inovativnost, so v
nadaljevanju članka na kratko
predstavljena podjetja, ki so del kovaškega inkubatorja. Kaj je inovativnost? Poglejmo si na primerih.
Najmlajši kovaški varovanci so bloki znamke Moj Plan, ki pripomorejo
k pametnejši razporeditvi časa, povečajo našo produktivnost in pri nekaterih ljudeh pripomorejo k
zmanjšanju stresa ter povečanju
ustvarjalnosti.
V času digitalizacije, globalnega
povezovanja in logističnih izzivov
so brezpilotna letala ključna za reševanje izzivov, kako priti do nedostopnega terena in nižjih logističnih stroškov. Zato podjetje ElevonX
razvija in izdeluje brezpilotna letala za industrijsko uporabo.
Ste že slišali za "TEGLC"? Podjetje
Koda unikat z uporabo kreativne
tehnologije razvija lebdeče posode.
"Teglci« so izdelani iz naravnih materialov in jih je mogoče uporabiti
na katerikoli lokaciji, brez električnega napajanja.

Aktivnosti BSC Kranj v okviru operacije »SIO-BSC-2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno
podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Podjetje Hrovat.net s pomočjo lastne spletne strani in prodaje lokalnih izdelkov (dizajnerskih zapestnic Treeclet) skrbi za ponovno
pogozdovanje na problematičnih
področjih po svetu. Njihov cilj je zasaditi milijon dreves, pri čemer so
trenutno približno na četrtini zastavljenega cilja.
Podjetje Fermentarnica z uporabo
znanosti in tehnologije razvija alternativne rastlinske produkte, ki
so okusnejši, bolj hranljivi, dostopnejši in bolj trajnostni za naš planet. Vabijo vas, da z njimi odkrijete
svet fermentiranih živil!
Erika Gioahin, soustanoviteljica in
CTO Fermentarnica, pravi: "Kovačnica je za nas predstavljala zanesljivega partnerja, saj nam je stala ob
strani že od samih zametkov podjetja. S svojo strokovnostjo in izkušnjami nas je usmerjala in nam ak-

tivno pomagala pri reševanju podjetniških vprašanj in izzivov. Z njihovo
pomočjo smo se povezali in bolje
spoznali tudi s pomembnimi deležniki naše industrije ter se naučili
reševanja tehnoloških vprašanj, ki
pomembno vplivajo na rast in razvoj
našega podjetja. Tako zahvaljujoč
Kovačnici danes uspešno širimo
svojo prodajno mrežo in uresničujemo svoje podjetniške sanje."
Če želite tudi vi postati del kovaške
skupnosti, je skrajni čas, da se
udeležite njihovih vsakotedenskih
brezplačnih podjetniških dogodkov. Več o dogajanju v Kovačnici
preverite na www.kovacnica.si in
na Facebook strani Kovačnica.
Zberite pogum, vzpostavite prvi
stik s kranjsko podjetniško skupnostjo in poletite na krilih podjetniškega popotovanja!
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Razveselili so se športnih priznanj
Čeprav je bila letošnja prireditev s podelitvijo priznanj najboljšim športnicam in športnikom, športnim delavkam in delavcem ter športnim društvom v
mestni občini Kranj za športne rezultate in delovne uspehe v minulem letu najprej prestavljena, nato pa odpovedana, so ta mesec zaslužena priznanja
vendarle prišla v roke nagrajencem.
Vilma Stanovnik
Kranj – Podatki Olimpijskega komiteja Slovenije pravijo, da je bilo v začetku letošnjega leta v Kranju 442 kategoriziranih športnikov: eden
z olimpijskim razredom,
osem s svetovnim razredom, 18 jih ima status med-

Vse prispele vloge za športna priznanja za minulo leto
je komisija pregledala in
presodila, da kriterijem za
športni znak ustreza 56
posameznikov in pet ekip.
Športni znak so si prislužili
športniki, ki so v mladinski
in članski konkurenci osvajali naslove državnih prva-

Zavod za šport Kranj in Mestna občina Kranj sta
objavila razpis za športna priznanja za letošnje
leto. Rok za oddajo je 10. december. Razpis
vključuje obdobje od začetka leta do konca
novembra, s predlogi pa lahko sodelujejo vsi
občani in športna društva. Po novem so
podelitve priznanj predvidene konec decembra.
Pravilnik, javni razpis in spletni obrazec so
dostopni na spletni strani Zavoda za šport Kranj.
narodnega razreda, perspektivnih športnikov pa je 51.
Državni razred ima 171
športnikov, mladinskega pa
193. Vsi ti podatki so dokaz,
da se v Kranju dela dobro in
strokovno, kar potrjuje tudi
število športnikov, ki so
dosegli naslov državnih
prvakov, in število športnikov z vidnimi uvrstitvami na
mednarodnih tekmovanjih,
evropskih in svetovnih
prvenstvih.
Kranjskim športnikom in
športnim delavcem se za
njihove dosežke vsako leto
zahvalijo s športnimi priznanji Zavoda za Šport Kranj.

kov. Nekaj so jih podelili
tudi za viden mednarodni
dosežek.
Malih športnih plaket so
podelili 26, velikih športnih
plaket pa 23.

Male športne plakete
Male športne plakete so prejeli športniki, ki so izjemne
rezultate dosegli v mladinski in kadetski kategoriji. V
minulem letu so bili to: Ajda
Burgar, Yeisy Alexandra
Perez, Alina Kvrgič, Ula
Ude (Ženski košarkarski
klub Triglav Kranj), Žan
Keršič Ahlin, Jerca Repič

(Karate klub Kranj), Zala
Urh (Šahovski klub Stari
Mayr), Jošt Klančar (Smučarsko akrobatski klub
Kranj), Jaka Grabec, Nejc
Peric, Nikola Rajlič, Jure
Zupanc, Aleksander Paunovič, Jaša Lah (Akademski
vaterpolski klub Triglav
Kranj), Jakob Špik (Smučarski klub Alpetour), Dominik
Praljak, Klemen Smrekar,
Andrej Stavrov, Luka Rudovič (Košarkarski klub Triglav Kranj), Alex Cisar, Nina
Zadravec, Polona Klemenčič, Živa Klemenčič, Anita
Klemenčič, Anja Mandeljc
(TSK Triglav Kranj) in Maša
Štrakl (Telemark klub
Kranj).

Velike športne plakete
Med športnimi organizacijami so velike športne plakete
prejeli: Planinsko društvo
Kranj za 120-letnico uspešnega delovanja, Karate klub
Kranj za petdeset let uspešnega delovanja in Karate
klub Kranj za dvajseto izvedbo tradicionalnega mednarodnega tekmovanja.
Med športnimi delavci si je
veliko športno plaketo za štirideset let dela v športu zaslužil Jani Grilc. "Nagrade
sem vesel in mi veliko
pomeni, saj je nekako zaokrožila moje delo v smučarskih skokih. V SK Triglav
sem namreč začel z amaterskim delom leta 1979. Nato

Veliko športno plaketo je za štirideset let dela v športu prejel član SK Triglav Jani Grilc, ki je
zadnja leta tudi pomočnik glavnega trenerja v naši skakalni reprezentanci. / Foto: Gorazd Kavčič
sem pridobil višjo trenersko
izobrazbo in od leta 1986
začel profesionalno delo. Od
leta 1995 sem se začel vključevati tudi v delo reprezentance, sprva predvsem v
mladinske. V reprezentanci
je bilo namreč veliko fantov,
ki so trenirali v našem klubu. Če spomnim samo na
Urbana Franca, Jureta
Žagarja, Primoža Peterko,
Roberta Kranjca, Jureta
Bogataja, Bineta Norčiča,
Miho Rihtarja, pa kasneje še
brate Prevc in vse druge, ki
so nastopali na tekmovanjih

najvišjega ranga. Zadnjih
deset let sem pomočnik glavnega trenerja v naši reprezentanci in v tem obdobju je
bilo res veliko uspehov,"
pravi Jani Grilc, ki je še vedno desna roka glavnega trenerja Gorazda Bertonclja.
Med dobitniki velikih športnih plaket so tudi športniki, ki so v preteklem letu
dosegli odličen mednarodni
rezultat. To so: Blaž Potočnik (Športno društvo Črni
panter), Tjaša Ristič (Karate
Klub Kranj), Maja Povšnar,
Anka Pogačnik, Urška Tor-

kar (Judo klub Triglav
Kranj), Tjaša Kalan, Mia
Krampl, Anže Peharc (AO
Planinskega društva Kranj),
Lučka Rakovec (Plezalni
klub FA Kranj), Miha Hrobat (ASK Triglav Kranj),
Jure Aleš (Telemark klub
Kranj), Domen Prevc, Peter
Prevc, Žiga Jelar (SK Triglav Kranj), Tia Jagrič (Plesni klub Bolero), Aleksander Vojičič (Košarkarski
klub Triglav Kranj), Janez
Lapič, Vesna Fabjan in Anamarija Lampič (TSK Triglav
Kranj).

Novi
Novi Nissan
Nissan Juke
Juke
Coupé
Coupé crossover
crossover
s tehnologijo ProPILOT
s tehnologijo ProPILOT

Novo v petkovih številkah
Gorenjskega glasa

+ PRIHRANEK DO 3.000 €*
+ PRIHRANEK DO 3.000 €*
+ BON ZA ZIMSKE
+ BON
ZA ZIMSKE
*
PNEVMATIKE
PNEVMATIKE* **
+ 7 LET JAMSTVA
+ 7 LET JAMSTVA**

Dnevnik, ki ga piše Gorenjec Davor Tavčar
o svoji izkušnji s covidom-19. Zanimivo,
napeto in aktualno.
in
Rubrika o gorenjskih priimkih.
Imate tipičen gorenjski priimek in vas zanima,
kaj pomeni, od kod izvira?

Spremljajte Gorenjski glas
www.gorenjskiglas.si
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Šport
Tek za Kranj letos z več
kot sto udeleženci

VATERPOLISTI TRIGLAVA
PO DOLGEM ČASU SPET V EVROPI
Vaterpolisti Akademskega vaterpolskega kluba Triglav Kranj
so dobili nasprotnike v kvalifikacijah za evropski pokal
LEN – LEN Euro Cup. Kvalifikacijski turnir bodo med 4. in 6.
decembrom Kranjčani tudi gostili.

Na letošnji prireditvi Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja, ki je
zaradi novega koronavirusa potekala v virtualni preobleki, se je preizkusilo
več kot sto udeležencev.
Vilma Stanovnik
Kranj – Tek za Kranj – Memorial Vincenca Drakslerja, ki ga družno pripravljajo
Mestna občina Kranj, Zavod za šport Kranj, Zavod
za turizem in kulturo
Kranj, Atletski klub Triglav
Kranj, Fundacija Vincenca
Drakslerja in podjetje
Dspot, je zaradi novega koronavirusa letos potekal
drugače kot smo vajeni.
Udeleženci teka in pohoda
so namreč razdalje premagovali v lastni izvedbi. Čas
za opravljeno nalogo so
imeli od 19. septembra do
10. oktobra.
Prireditev v novi, virtualni
preobleki je dala tekačem
proste roke. Traso so si izbrali sami, dolžina pa je bila
enaka kot v prejšnjih letih.
Odločili so se lahko za lahko
3,3- ali 10-kilometrski tek.
Najhitrejši čas teka na deset kilometrov sta vknjižila

večkratni zmagovalec Teka
za Kranj Dino Grbić s časom 33:57 v moški in Jera
Rakovec Nahtigal s časom
51:41 v ženski konurenci.
Na 3,3 kilometra sta bila
najhitrejša Sebastjan Gregorin (11:22) in Maruša Cijan Brkič (11:34), ki je tako
ubranila naslov najboljše v
ženski konkurenci.
Tudi pohodniki so imeli na
voljo tri tedne, da so si izbrali termin, ki jim je za opravljanje naloge najbolj ustrezal. Trasa spominskega pohoda Vincenca Drakslerja je
letos poteka po Poti Jeprškega učitelja na desnem bregu
Save, med Drulovko in Bregom ob Savi.
Dogodek se bo zaključil s
podelitvijo priznanj in pokalov, ko bodo razmere to dopuščale. Zmagovalca na
10-kilometrski progi bosta
prejela prehodni pokal, ki
bo na ogled v eni od trgovin
Fundacije Vincenca Dra-

kslerja. Sponzor prireditve
podjetje Arc-Kranj bo najboljšim tekačem in izžrebanim pohodnikom podelil
praktične nagrade.
"Kranj je tudi v zahtevnih
razmerah, ki jih v vsakdanje
življenje vseh nas prinaša
novi koronavirus, potrdil
sloves športnega mesta. Veseli me, da ljudje skrbijo za
svoje zdravje z rednim gibanjem ter da so se v takem
številu individualno udeležili virtualne tekme," je bil z
odzivom zadovoljen župan
Mestne občine Kranj Matjaž
Rakovec.
Prireditelji četrtega Teka za
Kranj – Memoriala Vincenca Drakslerja se vsem udeležencem in pokroviteljem
zahvaljujejo za sodelovanje
ter verjamejo, da bo peta izvedba dogodka ponovno potekala po ulicah starega mestnega jedra Kranja. Na sporedu bo drugo leto 9. oktobra.

Po tem, ko je klub v pretekli sezoni nastopal v regionalnem tekmovanju – Regionalni ligi A2, so se vodilni v klubu odločili,
da je čas tudi za evropski izziv. Poleg tega
pa Regionalna liga v tej sezoni ne bo izvedena oziroma bo morda izvedena le v
okrnjenem formatu (finalni turnir klubov
iz držav, ki v njej nastopajo, glede na uvrstitev v državnih prvenstvih).
Pokal LEN je drugorazredno evropsko
tekmovanje, tako kot denimo Liga Europa v nogometu. Ker pa v ligi prvakov sodeluje le dvanajst ekip, sta se tja uvrstila
le še dva kvalifikanta, vsa ostala moštva
pa svojo evropsko pot nadaljujejo v kvalifikacijah za Pokal LEN. Žreb je kranjskim
vaterpolistom namenil kar dva nekdanja
zmagovalca lige prvakov – OSC iz Budimpešte in pa beograjsko Crveno zvezdo.
Tretji nasprotnik Kranjčanov bo še eno
močno moštvo, francoski Noisy, v katerem igrajo tako reprezentanti Hrvaške,
Srbije kot seveda Francije. V glavni del
tekmovanja se bosta nato uvrstili prvi dve
ekipi iz vsake kvalifikacijske skupine.

lih sodeloval še kot igralec: »Nasprotniki
prihajajo iz vaterpolsko najbolj razvitih
držav. Še posebej to velja za madžarskega
in srbskega predstavnika, ki se lahko pohvalita tudi z naslovom v ligi prvakov.
Tudi francosko moštvo pa ima v svojih
vrstah kar nekaj odličnih domačih in tujih
posameznikov. Realnih možnosti za eno
od prvih dveh mest v tej konkurenci nimamo, bo pa pomembno predvsem, da v
borbi z močnejšimi nasprotniki mlado
moštvo dobi izkušnje. Računam, da se
bomo pokazali v najboljši luči, saj imajo
fantje velik motiv, da se dokažejo proti
najboljšim igralcem na svetu. Žel mi je
edino tega, da zaradi trenutne situacije
na tribunah ne bo navijačev, saj tako kakovostnih ekip v Kranju nismo spremljali
že kar nekaj časa.«
Ekipa torej želi še nadgraditi celotno lansko sezono, kjer je vrhunec najprej dosegla ob vrnitvi pokalnega naslova v Kranj,
kasneje pa še prav v zadnjem krogu regionalnega tekmovanja uspela doseči tudi
prvo zmago. Državno prvenstvo je bilo

V Kranju bomo tako med drugim lahko v
vrstah OSC-ja spremljali tri aktualne
evropske prvake z reprezentanco Madžarske – Balazsa Erdelyija, Balazsa Haraija in Krisztiana Manhercza, v francoski
ekipi denimo nastopata nekdanji svetovnegi prvak s Hrvaško Ivan Krapić in nekdanji evropski prvak s Srbijo Viktor Rašović, z moštvom Crvene zvezde pa v Kranj
ponovno prihaja Miloš Vukičević, ki je
pred leti v kapici Kopra nastopal tudi v
slovenskem prvenstvu.
Svoj pogled na žreb je predstavil tudi trener članskega moštva Primož Troppan, ki
je ob zadnjem nastopu v evropskih poka-

nato zaradi vsem znane situacije prekinjeno, tako da bodo tekme v Euro Cupu tudi
prve »prave« tekme za člansko moštvo, ki
je sicer med poletnim premorom in ob začetku nove sezone že odigrala tudi nekaj
prijateljskih in trening tekem.
Poleg evropskih tekem pa vaterpoliste v
kratkem čaka tudi začetek sezone v državnih tekmovanjih. Pokalno tekmovanje jih
čaka teden po zaključku evropskih tekem,
prvi nasprotnik pa bo moštvo Kopra. V januarju je nato predviden tudi začetek državnega prvenstva, v mlajših kategorijah
pa je začetek tekmovanj zaradi znane situacije trenutno nekoliko negotov.

Premagale so prvakinje
Košarkarice Triglava v tej sezoni igrajo odlično, v Celju pa so ugnale tudi
aktualne državne prvakinje.

Kranj – Kljub zadregam zaradi epidemije koronavirusa, saj dekleta občasno obolevajo in prestavljajo tekme,
je košarkaricam Triglava, ki
igrajo v najmočnejši slovenski ligi, letos uspelo odigrati
osem tekem, kar na sedmih
pa so se veselile zmage. Ena
najbolj sladkih je bila zagotovo konec prejšnjega mese-

ca v Celju, kjer so premagale
aktualne državne prvakinje.
Na zadnji domači tekmi so
se minuli ponedeljek pomerile z ekipo Pro-Bit Konjice,
Kranjčanke pa so bile zanesljivo boljše. Dekleta, ki letos trenirajo pod vodstvom
Gašperja Sluge, odlikuje
borbena igra. "Članice in
tudi mlajše igralke, ki so na
seznamu za člansko ekipo,
normalno trenirajo in tek-

mujejo. Vsa tekmovanja v
mlajših kategorijah pa so
ustavljena in dekleta ne
smejo trenirati. V klubu
manjkajoče treninge rešujemo s tem, da dekleta dobivajo načrt za treninge in trenirajo sama doma, nekajkrat
na teden pa se na Zoomu
dobivajo s trenerji, " je pojasnil trener Gašper Sluga in
dodal, da članice jutri čaka
gostovanje v Domžalah.

Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

BREZPLAČNA dostava po
GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI
pri plačilu z gotovino. Možnost plačila tudi na obroke.
w w w. h u b a t . s i

AVK TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

080 22 36

www.klub-avktriglav.si
info@klub-avktriglav.si

040 787 204
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Zanimivosti
Spomin na Rudolfa Maistra
Kranj – Minuli ponedeljek je bil državni praznik dan Rudolfa
Maistra. Pred drugo svetovno vojno je vsako leto 23. novem
bra mariborski 45. pešpolk s slavnostno proslavo obhajal
svojo krstno slavo oz. spominski dan. Na ta dan so se spo
mnili dogodkov iz leta 1918, ko so v noči z 22. na 23. novem
ber Maistrovi borci v Mariboru razorožili Schutzwehr in tako
prevzeli popoln nadzor nad mestom. Vsako leto praznik
počasti tudi Mestna občina Kranj, ki v sodelovanju z Druš
tvom generala Rudolfa Maistra in Gimnazijo Kranj organizi
ra proslavo. Letos je zaradi epidemioloških razmer v državi
prvič odpadla. Vseeno pa je kranjski župan Matjaž Rakovec
skupaj z Janezom Tavčarjem, predsednikom Društva gene
ral Rudolf Maister Kranj, ob dnevu Rudolfa Maistra položil
venec ob njegovem doprsnem spomeniku v Kranju. General
Maister je del svoje mladosti preživel v Kranju, kjer je obi
skoval osnovno šolo in gimnazijo. V četrtem razredu gimna
zije je bil ustanovitelj in urednik dijaškega lista Inter nos. V
Kranju je po generalu poimenovan trg v mestnem središču,
kjer stoji tudi njegov doprsni kip. V mestu pa deluje tudi
društvo, ki skrbi za ohranjanje spomina in dediščine gene
rala Maistra.

 TOREK, 8. 12. 2020 in 22. 12. 2020, ob 18. uri

LUK – medgeneracijski center, Cesta talcev 7, 4000 Kranj
T: 04 280 48 25 E: mck@luniverza.si S: www.luniverza.si
»Naša dolžnost je, da gremo naprej, kot da meje naših
sposobnosti ne obstajajo.« (Pierre Teilhard de Chardin)

PROJEKT VEČGENERACIJSKI CENTER
GORENJSKE
V decembru se bodo aktivnosti VGC Gorenjske, ki ste jih
obiskovali v našem LUK – medgeneracijskem centru in
v drugih občinah, izvajale na daljavo.
Vabimo vas, da se aktivno vključite in izkoristite možnosti,
ki smo jih pripravili za vas.
Na voljo vam bo tudi tehnična pomoč, če jo boste potrebovali.
Na vsako izmed aktivnosti se prijavite tako, da pošljete
svoje ime, priimek, telefonsko številko in e-naslov na:
mck-prijava@luniverza.si.

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

 Vsak PONEDELJEK ob 10. uri
	
ORIENTALSKI PLESI: Vabljene vse, ki si želite raziskovati lepoto
orientalskega giba, se zraven dodobra razgibati in sprostiti ob
odlični glasbi. Vadba obsega elemente joge in osnovne plesne
tehnike, zato priporočamo uporabo podloge ali blazine
za telovadbo.

Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos
podarite nekaj, česar ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne sili vsak dan, pač
pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu tedna
in torkovo vse do petka.

 Vsak TOREK ob 10. uri
	
VADBA ZA ZDRAVO HRBTENICO: Za vas smo pripravili vadbo
izbranih enostavnih vaj za prožno hrbtenico, ki vplivajo na
naše telesno in psihično počutje, s katerimi bo vaše telo
zadihalo in se osvobodilo bolečin.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

 Vsako sredo ob 19. uri
K
 UNDALINI JOGA: Pridružite se vadbi za sprostitev po
napornem dnevu. Kundalini joga izboljšuje fizično kondicijo
in razpoloženje, uravnovesi žlezni in živčni sistem, uravnoteži
telo, um, dušo in duh. Primerna je za moške in ženske vseh
starosti. Za vadbo potrebujete: podlogo za vadbo, udobna
oblačila, odejo za končno sprostitev in steklenico z vodo.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic
se ne da najti nikjer drugje!
Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem, ki bo na
obisk prihajal tudi v času krize.

 SREDA, 2. 12. 2020, ob 10. uri
 AND ART: Trenutna situacija nam onemogoča potovanja, zato
L
si jih le še bolj želimo. Čas pa je pravi za načrtovanje. Na predavanju boste spoznali velikopotezna naravna dela land arta. Po
kratkem uvodu v sodobno umetnost in konceptualizem si bo
ste ogledali predstavitev umetnikov ter dela, ki land art najbolje predstavljajo. Land art je smer sodobne umetnosti, kjer umetniki za ustvarjanje uporabljajo materiale iz narave, likovni
izdelki pa tudi nastajajo in ostajajo v naravi.
 ČETRTEK, 3. 12. 2020, ob 18. uri
I ZDELAVA VOŠČILNIC: Tokrat bomo na daljavo izdelali malce
drugačne praznične voščilnice. Kot osnovo za motiv na voščilnicah bomo potrebovali manjše kose blaga, jute, stare notne
zapise, debelejši časopisni papir ali karton. Čarobno praznično
noto bomo dodali s posebno dekoracijo. Predlagamo, da si že
pred samo delavnico iz kartona izrežete voščilnice poljubne
barve. Prav tako si pripravite podlago za delo, tanjše flomastre,
škarje in lepilo, šivanko z velikim ušesom za šivanje volne,
manjše gumbe, okrasne trakove, volno, tanjšo vrv, perlice, bleščice, po želji lahko uporabite tudi pištolo za vroče lepljenje.
Dekoracijo izberite po svojih željah in okusu.

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha,
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.

256 strani, mere: 21 x 21 cm, trda vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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 PETEK, 4. 12. 2020 in 18. 12. 2020, ob 10. uri
	
ZADIHAJMO VADBE »VAJI«: Dandanes je zelo pomembno,
kakšni so naši vdihi. Notranji nemiri, strahovi, jeza, skrbi in preplitki vdihi so gradniki stresa, ki grenijo naš vsakdan in vodijo v
bolezenska stanja. Zato potrebujemo več globinskih sprostitev.
Najlažje jih dosežemo preko vadb popolnejšega vdiha, ki omogočajo, da dobimo v kri večje količine kisikovih delcev, da kisiki
lahko pridejo do zadnjih celic telesa in vse do naših možganov.
Preko dihanja in vadb VAJI si sproti urejamo pretok energij znotraj naših teles in dosegamo globok stik samih s seboj ter po
sledično boljše zaspimo. Vadba je protistresne ter tudi pomlajevalne narave.
 PONEDELJEK, 7. 12. 2020, ob 17. uri
A
 STROLOŠKO PREDAVANJE: Srečanje bo v znamenju Lilita in
Kirona – kje smo osvobojeni, kje nas je sram in kje imamo
izvorno bolečino.

KLASIČNA JOGA: Razgibajmo telo in umirimo duha. Z lažjimi
vajami za ogrevanje bomo najprej poskrbeli za dobro gibljivost
sklepov, nato pa z manj zahtevnimi jogijskimi položaji še za
prožnost mišic in hrbtenice. Zaključimo z vodeno sprostitvijo
celotnega telesa. Vadba je primerna za vse generacije.
Potrebujete nedrsečo podlogo za vadbo, za pomoč med
položaji lahko tudi manjšo blazinico in po želji odejo, s katero
se boste pokrili med sproščanjem.
 ČETRTEK, 10. 12. 2020, ob 18. uri
ŠOLA ZA ŽIVLJENJE: Kako izboljšati komunikacijo s sabo
in živeti bolj srečno
Kakovost odgovorov, ki jih v življenju dobimo od samega sebe,
je odvisna predvsem od znanja zastavljanja vprašanj pravemu
naslovniku. Samoizpraševanje je tudi odpiranje svojega
zavedanja novemu, spoznavanje osebne resnice in osnov, na
katerih je ta izgrajena. Odgovori razuma so glede "za življenje
ključnih tem" pogosto različni od odgovorov, ki nam jih daje
naš notranji vodnik (duša).
Na predavanju bomo spoznali nekaj osnovnih veščin umetnosti
zastavljanja vprašanj samemu sebi, kar strokovno poimenujemo
tudi samocoaching.
 PETEK, 11. 12. 2020, ob 10. uri
ZDRAVJE – MOČ JE V NAS: Vabljeni na predavanja, kjer
obravnavamo različne zdravstvene tematike. Tokrat bomo
govorili o mineralih in vitaminih – ali moramo paziti na to,
koliko jih zaužijemo?
 PONEDELJEK, 14. 12. 2020, ob 17. uri
	
KAKO ZAPOSLITI OSEBO Z DEMENCO: Vsakodnevne aktivnosti
za osebe z demenco sčasoma postanejo pretežke. Zato je
pomembno, da jim ponudimo dejavnosti, ki jih lahko sami
dokončajo in se ob tem počutijo uspešne. Vsaka oseba je
drugačna, zato bo potrebno nekaj ustvarjalnega razmišljanja,
da bi našli dejavnosti, ki jim ustrezajo.
 TOREK, 15. 12. 2020, ob 17. uri
	
MOŽNOSTI ZA USPEŠNO KARIERNO SPREMEMBO: Prehodi
v karieri so lahko zaželeni in načrtovani ali pa nenačrtovani, kot
je izguba zaposlitve. Uspešno karierno prehajanje vključuje
zavedanje in spretnosti za obvladovanje prehodov v različnih
življenjskih obdobjih. Posameznik naj bi znal pridobiti informacije in razvil spretnosti, ki so potrebne za obvladovanje kariernih prehodov, s katerimi se sooča po svoji izbiri ali pa zaradi
življenjske situacije. Karierni prehodi se dogajajo ob prvi zaposlitvi, ob spremembi delovnega mesta, ob zaposlitvi v drugi
organizaciji, ob odločitvi za samostojno podjetniško pot, odhodu na delo v tujino itd. Vsak od teh prehodov je različen, za vsakega so potrebne druge informacije in drugačne spretnosti.
Na predavanju boste spoznali, kako si jasno postaviti svoje cilje,
kako se zavedati vseh svojih znanj (tudi neformalno in
priložnostno pridobljenih), spretnosti in osebnostnih lastnosti
ter kako pridobiti zaupanje vase za premagovanje različnih ovir.
 ČETRTEK, 17. 12. 2020, ob 18. uri
BARVE IN PRAZNIKI: Že od nekdaj so se praznični dnevi ločevali od običajnih, na zunaj so se manifestirali z namensko izbiro
barv in še vedno je tako. Namen takega početja ni le estetska
popestritev. Namenska izbira barv vnaša v naša življenja nove
vsebine, človeka energijsko ščiti pred neljubimi silami in
dogodki, ohranja ravnovesje ter nenazadnje zdravi. S pomočjo
barv si lahko začrtamo tudi nove smernice in poti, uspešneje
dosegamo cilje, presegamo omejitve, kreiramo prihodnost. Vse
to in še več. Dotaknili se bomo tudi skladne ureditve bivalnih
prostorov, predavateljica vam bom podala nasvete, kako jih
urediti, da bo vaš bivalni in delovni prostor urejen tako, da vas
bo podpiral, hranil in deloval na vas pomirjujoče ter zdravilno.
Za srečanje na daljavo pripravite komplet barvic ter liste papirja. V zaključnem delu delavnice sledi meditacija dihanje barv.
Predavanje in delavnico bo vodila Branka Urbanija, praktik barvne terapije, univ. dipl. kult. antropologinja, dipl. oblikovalka za
interier, NLP-trenerka, osebnostni, karierni in poslovni coach ter
praktik Feng shui.
 PONEDELJEK, 21. 12. 2020, ob 17. uri
	ASTROLOŠKO PREDAVANJE: Na našem zadnjem srečanju
v letošnjem letu bomo pogledali, kaj nas čaka v letu 2021, in
nanj pripravili vsakega posameznika.
 SREDA, 23. 12. 2020, ob 10. uri
	UMOVADBA: Vaje za telo in duha v prazničnem duhu. Pripravite
prazne liste papirja, barvice in prostor za izvedbo nekaj telesnih
vaj. Glasba izboljša razpoloženje in nekatere kognitivne
funkcije ter pomaga pri premagovanju tesnobe. Za eno uro se
odpravimo v čarobni svet glasbe.
	Program aktivnosti ni dokončen, zato spremljajte našo
FB-stran
LUK – medgeneracijski center, kjer redno objavljamo
dogodke.
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Zanimivosti

Zadovoljni z rešitvijo
Stanovalci kranjskega nebotičnika imajo sedaj vendarle urejeno ulico.

Foto: Primož Pičulin

Ulica ob kranjskem nebotičniku je sedaj lepo urejena.
»Mestna občina Kranj nam
je prisluhnila, prišli so na
ogled in imeli smo sestanek.
Dali smo predloge, ki so se
daj skoraj v celoti uresniče
ni. Pred zadnjim vhodom
imamo obnovljeno asfaltno
površino, ki je bila zelo do
trajana, in na njej označeno
intervencijsko površino. Ob
celotni dolžini stavbe so

Letos na martinovo je stoletnico praznoval Martin
Jagodic, ki je ob jubileju dobil častno listino.
Vilma Stanovnik

nam razširili pločnik. Tudi
zadaj pred garažami je na
novo označena intervencij
ska površina. Ob ograji Pavi
ljona B4 do Ljudske univer
ze je urejena asfaltna klanči
no, na začetku ulice pa sta
postavljeni tabli za ulico
umirjenega območja in uli
co brez izhoda,« v imenu
stanovalcev pravita Zdravka

Bundalo in Tatjana Kogov
šek in dodajata, da so hvale
žni tako županu Matjažu
Rakovcu kot Mihi Buhu,
Marku Čehovinu in vsem, ki
so sodelovali pri izvedbi pro
jekta. »Ravno tako se zahva
ljujemo Krajevni skupnosti
Vodovodni stolp in našemu
upravniku Domplanu Kranj.
Zahvaljujemo se za vse izve
dene rešitve, predvsem da
zadaj pri vhodu nimamo
speljane ceste, kot je bilo pr
votno v načrtu. Neizvedena
je ostala le še obljuba Marka
Čehovina, da se bo tudi gle
de parkirišč kaj premaknilo.
Obljuba je bila podana za
jesen in sedaj čakamo, da se
zadeve začnejo odvijati. Dej
stvo je, da je to parkirišče
več kot preobremenjeno,«
pravijo stanovalci nebotični
ka in dodajajo:»Želimo še
več takih sodelovanj, ki
bodo obrodila dobre sadove.
Zato tudi ne dvomimo, da
bo zadeva s parkiriščem
urejena v najkrajšem mo
žnem času.«

Kranj – Martin Jagodic je ro
jen na dan, ko goduje sv.
Martin. Rodil se je leta 1920
in živi na Zlatem polju v
Kranju. Ima hčer in sina ter

Ob jubileju je Martin
Jagodic dobil častno
listino, ki jo prejmejo
slavljenci z območja
kranjske občine.
tri vnuke. »Obožuje dobro
knjigo, pomembna sta mu
družina in dom, o receptu
za dolgo življenje pa pravi,
da delo krepi človeka,« o
njem pravi sin Tomaž. Tre
nutno okreva po operaciji
kolka, sicer pa je dobrega
zdravja. »Letom primerno,«
tudi pravi sin Tomaž.
V življenju sta mu bila ve
dno najpomembnejša druži
na in dom, zelo rad pa se
spominja prigod iz časa
službovanja. V svojem pro
stem času, ki ga je imel sicer

Foto: osebni arhiv

Vilma Stanovnik
Kranj – Poročali smo o tem,
da so se stanovalci kranjske
ga nebotičnika oziroma Blei
weisove ceste 6 znašli v veli
ki zagati. Kazalo je namreč,
da naj bi tik ob zadnjem vho
du nebotičnika speljali pro
metno cesto, ki bi vodila na
parkirišče prenovljenega
objekta, Paviljona B4, sedaj
trgovine DM. Od tam naprej
naj bi bil speljan krožni pro
met na glavno cesto pri avto
busni postaji.
Stanovalci na to idejo niso
mogli pristati, saj je zadnji
vhod zanje zelo pomemben.
Uporabljajo ga kot glavni
vhod, saj imajo tam parkiri
šče in tam odlagajo smeti.
Prav tako sta tam klančina
za invalide in otroške vozič
ke ter nakladalna rampa.
Zato so iskali vse možne re
šitve, tako na Mestni občini
Kranj kot v Krajevni sku
pnosti Vodovodni stolp in
pri upravniku Domplanu
Kranj.

Sto let Martina Jagodica

Stoletnik Martin Jagodic
bolj malo, je bilo zanj zelo
pomembno, da se je lahko
posvetil dobri knjigi. Knjige
še vedno polnijo njegove po
lice, tako doma kot na viken
du, kjer se je z veseljem lotil
tudi dela na vrtu in urejanja
hiše ter okolice.
Ob častitljivem jubileju je
župan Matjaž Rakovec pod
pisal častno listino, ki jo ob
visokem jubileju prejmejo
slavljenci z območja mestne
občine Kranj. Osebni obisk
in čestitka slavljencu tokrat
zaradi omejitev za zajezitev
epidemije nista bila možna.

Gorenjski glas
nagrajuje zvestobo.
Spoštovane naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, akcijo obdarovanja
zvestih naročnikov bomo kljub izrednim razmeram izvedli tudi letos.
V žrebanju* boste sodelovali vsi naročniki Gorenjskega glasa,
ki ste na naš časopis brez prekinitve naročeni že vsaj eno leto.
Z malo sreče pri žrebu lahko prejmete eno od lepih novoletnih daril,
ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom.

likalnik Electrolux
palični mešalnik
Electrolux
ročni mešalnik Electrolux

Splača se biti del naše velike družine naročnikov!
*Žrebali bomo iz baze naročnikov, ki so na Gorenjski glas naročeni dlje kot eno leto,  zato vam za sodelovanje v žrebanju ni treba

nič storiti. V žrebanju za glavno nagrado, pralni stroj, bodo sodelovali samo tisti naročniki, ki so na Gorenjski glas naročeni že več
kot deset let. Žrebanje bo potekalo v sredo, 16. 12. 2020, nagrajenci bodo v Gorenjskem glasu objavljeni v petek, 18. 12. 2020.

Če še niste naročeni na Gorenjski glas, hitro pokličite na 04/201 42 41 ali pišite
na narocnine@g-glas.si in se naročite. Naročnina prinaša popuste do 25 odstotkov!

pralni stroj Electrolux
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kranjske novice
Objem na vrhu sveta

Gimnazijci so ganili
profesorje
Trenutno šola poteka na
daljavo, prav posebno presenečenje pa je na novembrsko jutro čakalo profesorje Gimnazije Kranj. Dijaki in
maturanti so jim na vrata na
glavnem vhodu v šolo pritrdili spodbudna sporočila,
poleg tega pa jim po elektronski pošti napisali: "Hvala Vam za ves trud, energijo
in dodaten čas, ki ste ga vložili v poučevanje na daljavo,
inovativne rešitve zapletov
in soočanje z ovirami. Hvala
Vam za potrpljenje, vztrajnost in strpnost pri izzivih,
nerazumevanjih in potrebi
po novih razlagah. Hvaležni
smo, da vztrajate in nam
omogočate rast in razvoj
kljub oviram, ki so nastale s
covidom-19. Verjamemo, da
je tudi Vam težko in se zavedamo truda, ki ga v delo vlagate. Hvala Vam! Zavedamo
se, da čas, ki ste ga vložili,
ne bo kar prikorakal nazaj, a
upamo, da lahko svojo hvaležnost vsaj malce pokažemo. Z besedami. Nasmehi."

Avtomobili za biatlonce in tekače
Tik pred novo smučarsko sezono sta Smučarska zveza Slovenije in Citroën Avtohiša Kranj podpisala sponzorski
pogodbi. Tako se bodo v naslednjih dveh sezonah s citroëni
vozili naši biatlonci, prav tako pa bodo pomagali mobilnosti smučarskih tekačev. Ključe novega citroëna C3 je članici
TSK Triglav Kranj in reprezentantki v smučarskih tekih Anamariji Lampič simbolično predal Aleš Kerbler, vodja prodaje
v Avtohiši Kranj. »Pri Citroënu se dobro zavedamo, da je
treba podpreti vrhunske slovenske športnike. Zmage in
športni uspehi so del našega DNK-ja,« je poudaril direktor
Avtohiše Kranj Luka Garin.

Obarvana v modro
Ob letošnjem svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki ga
zaznamujemo 14. novembra, je Mestna občina Kranj stavbo
Gimnazije Kranj osvetlila z modro barvo. Tako se je občina
tudi letos pridružila simbolni akciji Zveze društev diabetikov
Slovenije Obarvani v modro, saj se zaveda problematike
razširjenosti te bolezni v lokalnem okolju. Letošnji svetovni
dan je potekal pod sloganom Medicinske sestre in sladkorna bolezen.

Marija in Andrej Štremfelj sta ob trideseti obletnici svojega vzpona na
Everest, ki mineva letos, izdala knjigo.

Danes v Mavčiče na
Miklavževo tržnico
Krajevna skupnost Mavčiče
in Društvo Sorško polje bo
sta na parkirišču za Zadružnim domom v Mavčičah
danes med 16. in 18. uro
pripravila tradicionalno tržnico. Predstavili se bodo
lokalni in ekološki pridelovalci z osveženo ponudbo.
Tokrat bo tržnica obarvana
z Miklavževo in praznično
ponudbo. Kupili boste lahko
adventne venčke, suho sadje kmetije Marima, Aleš
Zorenč je ponudbo mandarin, kivijev, granatnih jabolk,
mandljev in limon dopolnil
s pomarančami, grenivkami, solato in lešniki z Visa in
Brača, na tržnici bo znova
Eko kmetija Šlibar s kislim
zeljem, mlevskimi izdelki,
pivom, zelenjavo in Mesarija Hribar s krvavicami in
pečenicami. Domači pridelovalci bodo ponudili piščančjo pašteto, hrenovke in
posebno salamo, rdečo
peso, korenje, čebulo, mlevske izdelke, kaše, testenine,
jajca, domače piškote,
krompir, seneno mleko,
kozje mleko, med in izdelke
iz medu in še kaj. Na tržnici
bodo tudi ponudniki s Stražiške tržnice. Lahko boste
kupili vse od blitve do krompirja, pa tudi solato, čebulo,
česen, korenje, kruh, pecivo, piškote, mleko in mlečne izdelke iz kravjega in kozjega mleka, domače sezonsko sadje in zelenjavo, suho
sadje, oreščke in drugo. Zaradi rekonstrukcije
ceste Praše–Mavčiče bo v
času tržnice popolna zapora
ceste, zato organizatorji priporočajo dostop do tržnice
preko Zbilj in Podreče.
Hkrati sporočajo, da se že
pripravljajo na Stražiško eko
in konvencionalno tržnico,
ki bo potekala v petek, 11.
decembra, med 17. in 19.
uro.

Orehek – Knjigo z naslovom
Objem na vrhu sveta sta
Marija in Andrej Štremfelj
napisala spomladi med
najstrožjo karanteno, ko sta
se v ta namen umaknila v
rojstno hišo Andrejevega
očeta v Davči, javnosti pa sta
jo predstavila oktobra, prav
na obletnico vzpona. »Pisan
je knjige je bila priložnost, da
znova podoživiva ta vzpon in
čas pred njim, ki ga tudi opi
sujeva. V miru sva se vživela
v tiste čase, se veliko pogo
varjala in tako so prišli na
dan spomini, za katere sva
mislila, da so se že izgubili.
Običajno slabe stvari pozabi
mo, tokrat pa sva iz spomina
izbrskala tudi vse negativne
stvari: trpljenje, strah, dvo
me. Sam vrh je pa za vedno
ostal v spominu. Imeli smo
zelo lepo vreme, brez vetra, s
čudovitimi razgledi,« pravita
zakonca, ki sta knjigo izdala
v samozaložbi in jo prodajata
na svoji spletni strani. Knjiga
je bogata s slikovnim gradi

Foto: osebni arhiv zakoncev

Jasna Paladin

Andrej in Marija Štremfelj s svojo knjigo
vom, osrednja poglavja pa so
namenjena 8848 metrov
visokemu Everestu, na kate
rega sta se povzpela kot prvi
zakonski par.
Knjiga pa ni le nizanje spomi
nov, ampak nosi tudi globlje
sporočilo. »Gore ne delajo
nobenih razlik med obisko
valci. Do vseh so enake.

Pomemben je naš odnos do
gora, naš vzgib, zakaj tja
zahajamo, in od tega je odvi
sno, kaj nam gore dajejo
nazaj. Nama so bile pomem
bne učiteljice za življenje,« še
pravita Marija in Andrej
Štremfelj, vesela, da je knjiga
naletela na dobre odzive bral
cev.

Kapelico so prestavili
V okviru obnove ceste Breg–Mavčiče je bilo treba prestaviti tudi kapelico iz
druge polovice devetnajstega stoletja.
Vilma Stanovnik
Mavčiče – Trenutno poteka
obnova ceste Breg–Mavčiče
na odseku od gasilskega
doma v Mavčičah do objekta
Praše 4. Kar 591 tisoč evrov
vreden projekt izvaja
Gorenjska gradbena družba,
eden od izzivov pri gradnji
pa je bila tudi prestavitev
kapelice na novo lokacijo.
Kapelica je posvečena Sveti
družini, vanjo pa se je več
krat zaletel tudi kakšen avto
mobil, ker je stala tik ob
cesti. To je načelo njene
temelje, ker pa je bila zaradi

potrebe prestavljanja oprav
ljena tudi statična sanacija,
bo ta še dolgo lahko služila
svojemu namenu. Kapelico
so prestavili šestdeset me
trov severneje, na drugo
stran ceste. Na novi lokaciji
je obdana s polji in travniki
Jurjeve domačije, katere las
tniki so jo tudi postavili.
Kapelica je skupaj z ojačitva
mi, narejenimi prav za to
prestavitev, tehtala več kot
šestdeset ton. Zaradi zahtev
nosti izvedbe so se na pre
stavitev pripravljali približ
no en mesec. Vsa dela so
potekala pod nadzorom sta

tika in Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Sloveni
je. Gre za največji objekt, ki
so ga na območju mestne
občine Kranj doslej prestavi
li v enem kosu. Prestavljanje
kapelice si je na prizorišču
ogledal tudi župan Matjaž
Rakovec. "Navdušen sem
nad prestavljanjem kapelice
in kako elegantno so vsi v
verigi izpeljali zahtevno
nalogo. Prav je in tudi
pomembno, da varujemo in
ohranjamo kulturno dediš
čino v občini," je povedal
župan Matjaž Rakovec.

Prestavitev kapelice je bila zahtevna naloga, saj je to največji objekt, ki so ga na območju
mestne občine Kranj doslej prestavili v enem kosu.

