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Novi pridobitvi gasilcev
Gasilsko reševalna služba Kranj je v začetku decembra v uporabo prevzela nova moštveno vozilo in 
reševalni čoln, ki so ju kupili s sredstvi požarne takse.

Kranj – Gasilsko reševalna 
služba (GARS) Kranj je pred 
kratkim prevzela novo gasil-
sko vozilo za prevoz moštva 
in gasilsko-reševalni čoln. 
Vrednost nakupa obeh vozil 
je bila 108 tisoč evrov, pokri-
la pa se je iz namenskih 
sredstev požarne takse.
»Dalj časa smo že v naši eno-
ti ugotavljali, da je staro vozilo 
za prevoz moštva precej v le-
tih, zato smo se odločili za na-
kup novega, sodobnega vozila 
s pogonom 4 x 4, s katerim 
lahko interveniramo na vseh 
terenih. Vozilo je primerno 
za prevoz devetih gasilcev in 
opreme na intervencije. Smo 
gasilska enota širšega pome-
na, ki rešuje tudi na vodi in iz 
vode, in prav tako smo v enoti 
ugotavljali, da je starejši od 
dveh čolnov, ki ju imamo, že 
zastarel in primeren za zame-
njavo, saj so bila tehnična po-
pravila zelo pogosta. Novi 
čoln je dolg 4,8 metra, je izde-
lek kranjskega proizvajalca 
Marinar, na njem je izvenkr-
mni motor s 70 konjskimi 
močmi. Opremljen je za in-
tervencijske naloge, tudi za 
delo ponoči,« je ob predaji no-
vih pridobitev v uporabo po-
vedal direktor GARS Kranj 
Tomaž Vilfan.

Občina pomaga pri 
nakupu opreme
»Vsi se zavedamo po-
membnosti gasilcev, tako 

poklicnih kot v prostovolj-
nih gasilskih društvih. Čas 
dokazuje, da je intervencij 
vedno več, zato je prav, da 
mestna občina to prepozna 
in sodeluje pri zagotavlja-
nju sredstev. V zadnjih šti-
rih letih smo za nakup 
opreme in vozil za poklicne 
in prostovoljne gasilce na-
menili 1,32 milijona evrov,« 
pa je dejal župan Matjaž 
Rakovec. »Tudi v prihod-
njih štirih letih imamo v 
načrtu podobno dinamiko 

nabav, začeli pa smo že 
projektirati nadstrešnico, ki 
je za delo gasilcev nujno 
potrebna. Potrebna sred-
stva bodo tako presegla vso-
to zadnjih štirih let,« je še 
napovedal.
Med večjimi nakupi za 
GARS Kranj sta bila gasil-
sko vozilo z 12.000-litrsko 
cisterno in gasilska lestev, 
nova vozila so dobila tudi 
prostovoljna gasilska druš-
tva Trstenik, Kokrica, Jošt 
in Predoslje, dopolnitve vo-

zil pa Goriče in Žabnica. V 
januarju 2023 bo za pre-
vzem pripravljeno novo ga-
silsko vozilo s cisterno in 
pripadajočo opremo za 
PGD Žabnica.
Število gasilskih intervencij 
vsako leto narašča, kranjski 
poklicni gasilci so jih opra-
vili že več kot tisoč. Med ob-
sežnimi posredovanji so bili 
požari na gospodarskem 
poslopju v Besnici, na Poto-
ški gori, Krasu in v Majdiče-
vem mlinu.

Simon Šubic

Župan Matjaž Rakovec predaja ključe novega gasilsko-reševalnega čolna Tomažu Vilfanu, 
direktorju GARS Kranj. / Foto: Simon Šubic

Mestna občina Kranj je pridobila 1,3 milijona 
evrov nepovratnih sredstev za ureditev 
komunalne infrastrukture v razširjeni Poslovni 
coni Hrastje.

Kranj – Župan Matjaž Rako-
vec in minister za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo 
Matjaž Han sta v začetku 
decembra podpisala pogod-
bo o sofinanciranju projek-
ta Gospodarske javne infra-
strukture v Poslovni coni 
Hrastje v višini 1,3 milijona 
evrov.
Obstoječa cona zavzema 
dobrih šest hektarjev povr-
šine, razširjena cona pa bo 
v končni fazi obsegala kar 
28 hektarjev. Glavni del 
projekta je izgradnja nove 
komunalne infrastrukture 
na območju veljavnega ob-
činskega podrobnega pro-
storskega načrta, ki zajema 
19 hektarjev veliko zemlji-
šče. Mestna občina Kranj 
(MOK) bo uredila cestno 
omrežje s pločniki in kole-

sarskimi povezavami, vzpo-
stavila zelenice in zelene 
otoke, uredila bo kanaliza-
cijo za odpadne vode ter od-
vodnjavanje padavinske 
vode z javnih površin na 
okolju prijazen način in vo-
dovod ter postavila okolju 
prijazno cestno razsvetlja-
vo, predvidoma z LED-sve-
tilkami. Pomemben del 
ureditve cone bo tudi pa-
metna infrastruktura, saj 
bo cona opremljena z raz-
ličnimi varčnimi sistemi, 
senzorji za meritve kakovo-
sti zraka in drugo pametno 
infrastrukturo.
Skupna ocenjena vrednost 
projekta Gospodarske javne 
infrastrukture v Poslovni 
coni Hrastje, ki se bo kon-
čal predvidoma leta 2024, 
znaša približno 15 milijonov 
evrov.

Simon Šubic
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Kranj prijazen tudi 
invalidom
Mestna občina Kranj je sep-
tembra prejela naziv mla-
dim prijazna občina, ta me-
sec pa še naziv občina po 
meri invalidov.
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Knjižnica Piberniku
V prostore Mestne knjižnice 
Kranj so umestili delovno 
mizo lani preminulega Fran-
ceta Pibernika (1928–2021).
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Ivanka presegla stotico
Kranjska občanka Ivanka 
Jenko je praznovala že 101. 
rojstni dan. Čestital ji je tudi 
župan Matjaž Rakovec.
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V Kranju spet srčni
V mestnem središču Kranja 
so kuhali golaž in ričet ter 
prodajali izdelke šolarjev za 
dober namen.
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Bojan, dedek 
Mraz
Dedek Mraz je eden tistih 
mož, ki ga je vedno dobro 
poznati. Bojan Pretnar je 
že vsaj štirideset let najbolj 
prijazen, vesel in nagajiv, a 
tudi malo poučen mož s 
kučmo in belo brado.

stran 2

Hokejistke tudi 
na koledarju
Ekipa deklet pri Hokejskem 
klubu Triglav Kranj si bo denar 
za drese in opremo zaslužila 
tudi s prodajo koledarja, saj so 
za objektiv postavile Črta Slavca 
in za ljubitelje hokeja pripravile 
lepo novoletno darilo.

stran 13
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V novem letu poskrbimo za okolje – skupaj zasajajmo drevesa, 

bodimo trajnostni in sledimo konceptom družbe brez odpadkov.

Poskrbimo, da bomo še naprej dihali čist zrak in pili vodo iz pipe.

 Naj decembrski prazniki prinesejo domačo toplino, 

leto 2023 pa zdravje, zadovoljstvo, 

dobre priložnosti in uspešna sodelovanja.

Srečno, občanke in občani 
evropske destinacije odličnosti.

Matjaž Rakovec
Župan

Nepovratna 
sredstva za cono
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MOK si je 1,3 milijona nepo-
vratnih sredstev zagotovila 
na podlagi javnega razpisa 
Podpora inovativnim ekosis-
temom ekonomsko-poslov-
ne infrastrukture v okviru 
Načrta za okrevanje in od-
pornost. Sredstva za izvedbo 
javnega razpisa zagotavlja 
Evropska unija iz naslova 
Sklada za okrevanje in od-
pornost. Preostali del, do-
brih 13 milijonov evrov, bo 
zagotovila občina.

Boljši pogoji  
za poslovanje
»Ureditev in posledično tudi 
širitev Poslovne cone Hra-
stje bo zagotovila boljše po-
goje za poslovanje in s tem 

razcvet gospodarstva, ki bo 
imel pozitiven vpliv za celo-
tno občino. Uredili bomo 
tudi cestno in komunalno 
infrastrukturo, vključno z 
navezavo kanalizacije na 
centralno čistilno napravo,« 
je ob podpisu pogodbe napo-
vedal župan Matjaž Rako-
vec. Minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Matjaž 
Han pa je dodal: »S to inve-
sticijo bosta Mestna občina 
Kranj in gospodarsko mini-
strstvo razvila ekosistem, ki 
bo podjetjem ponudil pogoje 
za doseganje visoke dodane 
vrednosti. Razvoj inovativ-
nih ekonomsko-poslovnih 
con v regionalnih središčih 
je pomemben tudi z vidika 
enakomernega razvoja celo-
tne Slovenije.«

Kako se obnese nova brada? 
Iz preverjenega vira sem iz-
vedel, da je stara »vzela ko-
nec«, no, dotrajala ...
Prejšnja brada je bila res že 
malo uboga, zato sem si po-
mladi pustil rasti novo. Iz-
plačalo se je in zdaj imam 
lepo novo brado (hvala, Ma-
tej). Je bil že čas, saj je vsaj 
štirideset let tega, odkar me 
je k sebi poklical dedek Mraz 
in mi dejal: »Bojan, videl 
sem, da znaš z otroki, pa 
sem pomislil, da bi postal 
moj pomočnik in kasneje 
tudi naslednik.«
Njegovo vabilo sem z vese-
ljem sprejel, šel najprej v 
malo šolo, pa v osnovno in 
srednjo šolo, študirati na fa-
kulteto … No, diplomiral pa 
sem kar pri dedku Mrazu.

Kako se spominjate dedka 
Mraza iz svojega otroštva in 
kdaj ste spoznali, da gre za 
– recimo mu samo nekega 
Bojana z brado?
Ko sem bil majhen, sem 
dedka Mraza videl v sprevo-
du v mestu, pred novim le-
tom, največkrat je bilo to na 
silvestrovo, pa nam je otro-
kom pod novoletno jelko pu-
stil darilo. To je bil čas veli-
kega pričakovanja. Božička 
ni bilo, smo pa praznovali 
božič kot družinski praznik. 
Ko sem nekoč doma našel 
darila, sem ugotovil, da sta 
dedek Mraz mamica in oči. 
Vseeno pa sem z iluzijo, da 
prav on obdaruje otroke, za-
vestno živel še naprej. 
Hmm, morda je še vedno 
tako. (smeh)

Nekoč najbrž ni bilo izbire, 
v katerega od treh dobrih 
mož se obleči?
Saj pravim, diplomiral sem 
pri dedku Mrazu, ki je kot lik 
tudi vpisan v slovensko ne-
snovno kulturno dediščino 
in ima za seboj dolgo tradici-
jo. Z njim so rasle mnoge ge-
neracije in še je tako. Miklavž 
je po navadi prinesel kakšno 
sladkarijo ali drobno darilo 
pri babici, v mestu pa se ga 
ne spomnim. Dedek Mraz pa 
je obiskal otroke po podjetjih 
in v krajevnih skupnostih. 
Spomnim se, kako sem si 
pred več desetletji celo doda-
jal gube in se napudral, da 
sem bil videti starejši. Dolgo 
časa sta celo moji hčerki ver-
jeli, da sem pravi dedek 
Mraz, ko sem včasih prišel 
domov v plašču, z brado in 
kučmo, s košem na hrbtu, pa 
svoj glas sem precej spreme-
nil. Zdaj pa vesta, da sem 
»samo« pomočnik.

Kje pa so zašili plašč za ded-
ka Mraza?
Podedoval sem ga kar po 
njem in je star že več kot 
šestdeset let. Ravno prav ve-
lik je zame in lepo skrbim 
zanj ter ga tudi obnavljam.

Ampak dedek Mraz se naj-
brž ne postane kar tako, po-
membne so tudi dolgoletne 
igralske izkušnje, ki vam jih 
ne manjka.
Začel sem pri mladinski 
igralski skupini v Prešerno-
vem gledališču, kjer smo 
igrali predvsem predstave za 
otroke, kasneje sem sodelo-
val tudi v Gledališču čez ce-
sto, ampak moram reči, da 
se nisem ravno videl v ljubi-
teljskem igralstvu.
Bližje mi je bilo nastopanje v 
otroških in lutkovnih pred-
stavah. Z Mojco Pavlič Drno-
všek sva že 27 let soigralca v 

Kaličopkovem gledališču v 
predstavah Mojca in Kaličop-
ko, Veveriček posebne sorte, 
Mojca Pokrajculja in Pravlji-
ca o ljudskih godcih.

Pa vendar vas vidimo tudi v 
odraslih vlogah, ste izrezani 
izumitelj fotografije na ste-
klo Janez Puhar, tudi gospo-
ska drža vam ni bila tuja ...
Menda sem res izrezani Ja-
nez Puhar, pojavim pa se 
vsako leto julija, ko se sre-
čam s še enim fotografom iz 
19. stoletja Kristjanom Pa-
jerjem in Francetom Prešer-
nom. V ekipi BB teatra sem 
devet let vsako leto od maja 
do septembra ob sobotah na 
muzejskem vlaku na bohinj-
ski progi oblekel uniformo 
prestolonaslednika Franca 
Ferdinanda.

Vrniva se k belemu plašču, 
kučmi in bradi. Kdaj se naj-
bolj zasvetijo očke otrokom, 
ko prednje stopi dedek 
Mraz? Najbrž ne, ko jih 
vprašate, ali so kaj nagajivi?
Po navadi rečem ravno na-
sprotno: Dragi otroci, saj 
vem, da ste tudi nagajali, saj 
ste vendarle otroci, pa tudi 
starši vam kdaj nagajajo, 

mar ne? Res je lepo, ko priž-
gem kresničko, ki jo imam 
skrito v košu. Ob iskrenju se 
otrokom najbolj zasvetijo oči 
in kar malo zasanjajo … jaz 
pa jim zaželim sreče, zdrav-
ja, radi se imejte in veliko se 
smejte. Čarobno za otroke, 
starše ... in zame.

Že več let sta uigran tandem 
s Piko Nogavičko, med otro-
ci prav tako priljubljeno 
Nežko Kukec, vašo hčer ...
Pika Nogavička je v Kranju 
res priljubljena, mnogi otro-
ci na sobotne matineje v gle-
dališče prihajajo tudi zaradi 

nje. Njeni nastopi so kasneje 
prerasli v samostojno pred-
stavo in večkrat se odpraviva 
na skupni nastop, ko Pika 
na koncu pričara še dedka 
Mraza. Danes sva bila v Be-
snici, bila sva na Fakulteti za 
elektrotehniko, prihodnji te-
den greva na Loški oder … 
Veliko dela je v decembru.

Veseli december je bolj ali 
manj delavni december?
Včasih je res naporno. V teh 
dneh me največkrat srečate 
v vrtcih, podjetjih, v gledali-
ščih ob otroških matinejah, 
v kulturnih domovih  ... Po 
dveh letih epidemije zdaj 
spoznavam, kako so ljudje, 
no, predvsem otroci, pogre-
šali dedka Mraza. Jaz sem se 
tudi v preteklih dveh letih 
pred novim letom oblekel v 
dobrega moža in se na vese-
lje mimoidočih sprehodil po 
Kranju. Super občutek je, ko 
me isti otroci mogoče sreča-
jo večkrat v decembru in je 
to, da sem isti dedek Mraz 
kot prejšnjič, zanje potrdi-
tev, da sem res »taprav«.

Kaj je tisto, kar dedka Mraza 
že več kot štirideset let vsa-
kič znova spravi v pogon in 

mu z otroki nikoli ni dolg-
čas – nekako tako, kot kadar 
The Rolling Stones že večti-
sočič igrajo Satisfaction?
Nikoli se nisem naveličal, 
saj je vsakič malo drugače. 
Pripravljenih imam več do-
mislic, šal, vprašanj, ki jih 
vključujem v nastope, odvi-
sno od situacije. Včasih je 
treba improvizirati, a imam 
vedno kaj finega na zalogi. 
Moje delo je zelo prijetno, 
sicer tega ne bi počel, je pa 
zelo naporno, ko toplo oble-
čen pridem v tople prostore 
… Po navadi je drugi del obi-
ska dedka Mraza namenjen 
fotografiranju z njim.
Zadnjič je bilo zanimivo v 
vrtcu, ko so vzgojiteljice naj-
mlajše skupine ravno umiri-
le otroke, da se bomo slikali. 
Prišel sem potihoma od za-
daj, da me ne bi opazili. Ob 
strani sem sedel na nizko 
klop, zdrsnilo mi je in zvrnil 
sem se na hrbet, noge v 
zrak, otroci pa (spet) v jok ...

Kaj dedek Mraz, v prvi vrsti 
pa Bojan Pretnar, želi kranj-
skim otrokom pa tudi odra-
slim v prihodnjem letu?
Otrokom želim lepo otro-
štvo, naj bodo igrivi, veseli 
in prijazni do drugih in da 
bi vedno imeli možnost sre-
čati dedka Mraza. To pome-
ni tudi, da bi njihovi starši 
imeli službe in da bi znali 
obdržati še nekaj otroka v 
sebi.
Tu moram dodati tudi dobre 
želje za Krice Krace, kjer se 
zdajle pogovarjava in kjer za-
dnja leta preživim kar precej 
časa. Skupaj z ekipo lutkar-
jev, režiserjev, glasbenikov, 
striparjev in mladih ustvar-
jalcev tako za otroke kot mla-
dino lepšamo njihov vsak-
dan. Želim, da bi se v Kricah 
kracah manj ubadali s finan-
cami in preživetjem in bi 
lahko še več ustvarjali. Sku-
paj smo dedku Mrazu napi-
sali našo željo, da bi nam ka-
kšno dobro podjetje v novem 
letu priskočilo na pomoč in 
postalo naš pokrovitelj.

Dedek Mraz je eden tistih mož, ki ga je vedno dobro poznati. Bojan Pretnar je že vsaj štirideset let 
najbolj prijazen, vesel in nagajiv, a tudi malo poučen mož s kučmo in belo brado.

Bojan, dedek Mraz
Igor Kavčič

Nepovratna sredstva 
za cono

Otroci, trenutek še, da si oblečem plašč, si nadenem kučmo in brado. / Foto: Igor Kavčič
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Občinska volilna komisija je na podlagi 41. in 92. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah razpisala naknadne vo-
litve v svete krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Golnik, 
Kokrica, Trstenik, Vodovodni stolp, Žabnica, Hrastje in 
Tenetiše.

Na naknadnih volitvah, ki bodo v nedeljo, 22. januarja 
2023, se v navedenih krajevnih skupnostih voli manjka-
joče število članov svetov krajevnih skupnosti, ki na re-
dnih volitvah 20. novembra 2022 niso bili izvoljeni, ker 
ni bilo vloženo zadostno število kandidatur za člane 
svetov krajevnih skupnosti:

–   v sveta krajevnih skupnosti Hrastje in Tenetiše se na 
naknadnih volitvah voli vseh sedem (7) članov;

–   v Svet Krajevne skupnosti Golnik se na naknadnih 
volitvah voli pet (5) članov;

–   v sveta krajevnih skupnosti Trstenik in Žabnica se na 
naknadnih volitvah volijo štirje (4) člani;

–   v sveta krajevnih skupnosti Bratov Smuk in Kokrica 
se na naknadnih volitvah volita dva (2) člana;

–   v Svet Krajevne skupnosti Vodovodni stolp se na na-
knadnih volitvah voli en (1) član.

Potrjene kandidature v svete navedenih krajevnih sku-
pnosti bodo javno objavljene najkasneje 6. januarja 
2023 na spletni strani Mestne občine Kranj https://
www.kranj.si/mestna-obcina/volitve/naknadne- 
volitve-v-8-krajevnih-skupnostih-mestne-obcine-kranj

Predčasne volitve bodo v sredo, 18. januarja 2023, na 
volišču s sedežem v stavbi Mestne občine Kranj,  
Slovenski trg 1 (Avla MOK).

Naknadne volitve v svete 
nekaterih krajevnih skupnosti

1. stran

Dedek Mraz je obljubil, da se bo v petek, 30. 
decembra, ob 18. uri sprehodil skozi mesto. Na 
Glavnem trgu ga bo pričakala Pika Nogavička.
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Mestni občini Kranj so odobrili finančno podporo iz evropskega Kohezijskega sklada za gradnjo 
kolesarske povezave z nadhodom čez regionalno cesto med Planino in Hrastjem.

Kranj – Služba vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko je pred kratkim 
odobrila 889 tisoč evrov fi-
nančne podpore iz Kohezij-
skega sklada za izgradnjo ko-
lesarske povezave z nadho-
dom čez regionalno cesto 
med nakupovalnima sredi-
ščema Qlandia in Planet 
Kranj. Nova pridobitev, ki bo 
namenjena kolesarjem in 
pešcem, bo povezala najbolj 
poseljeno kranjsko sosesko 
Planina in Hrastje, kjer je 
načrtovana nova poslovna 
cona.
V okviru projekta Mestna ob-
čina Kranj (MOK) načrtuje 
izgradnjo nadhoda pri naku-
povalnem centru Planet 
Kranj, za katerega je gradbe-
no dovoljenje že pridobljeno, 
in ureditev približno 700 
metrov manjkajočega odseka 
za kolesarje in pešce ter pri-
padajoče opreme. Projekt se 
izvaja v okviru mehanizma 
Celostnih teritorialnih na-
ložb in sledi ciljem razvoja 
urbane mobilnosti za izbolj-
šanje kakovosti zraka v me-
stih. Vrednost projekta je do-
bre tri milijone evrov, 

naložbo pa sofinancirata Re-
publika Slovenija in Evrop-
ska unija iz Kohezijskega 
sklada, so pojasnili na MOK.
S projektom MOK uresniču-
je tudi svoje poslanstvo v mi-
siji 100 podnebno nevtralnih 
in pametnih mest do leta 
2030 ter uveljavlja status 
trajnostno mobilne občine, 
ki se ponaša tudi z nazivom 
evropska destinacija odlično-
sti 2023, so še dodali.

»Po odobritvi sredstev sofi-
nanciranja za kolesarsko 
povezavo Zlato polje–Žele-
zniška postaja Kranj smo 
od Službe vlade RS za ra-
zvoj in evropsko kohezijsko 
politiko pridobili tudi odo-
britev finančne podpore za 
izgradnjo kolesarske pove-
zave med Planino in Hra-
stjem. Gradbeno dovoljenje 
za nadhod že imamo. V 
MOK spodbujamo trajno-

stno mobilnost, zmanjšuje-
mo ogljični odtis in skrbi-
mo za varne poti občanov. 
Tudi na ta način prispeva-
mo k dvigu kakovosti biva-
nja v občini. Navsezadnje 
pa smo pred kratkim prejeli 
naziv evropska destinacija 
odličnosti, kar vseskozi po-
trjujemo tudi s projekti, kot 
je ta,« se je na odobritev fi-
nančne podpore odzval žu-
pan Matjaž Rakovec.

Simon Šubic

Pametna razsvetljava na OŠ Predoslje je ena izmed najsodobnejših. Izboljšala je osvetlitev prostorov 
na šoli, z avtomatskim prilagajanjem jakosti svetlobe pa zagotavlja tudi velike prihranke energije.

Šola s pametno razsvetljavo

Predoslje – Prva šola v Slove-
niji s tako sodobno tehnologi-
jo, z naprednim Signify – 
Philipsovim sistemom pove-
zane razsvetljave, je prav 
Osnovna šola Predoslje. Nova 
LED-svetila so najvišjega 
energijskega razreda in bodo 
bistveno izboljšala osvetlitev 
prostorov na šoli, ob tem pa 
zmanjšala porabo električne 
energije. Svetila samodejno 
uravnavajo jakost svetlobe 
glede na dnevno svetlobo in 
razmere v prostoru s senzorji 
gibanja, lahko se upravljajo 
na daljavo. Vsaka luč brezžič-
no sporoča podatke o jakosti 
svetlobe, porabi, razmerah v 
prostoru, vsi podatki se steka-
jo v digitalno platformo, kar 
omogoča 24-urni vpogled in 
analizo podatkov.
»Naša svetila so letos dosegla 
visoko starost petdeset let, 
prav toliko, kot bo prihodnje 
leto stara naša šola, in res so 
bila potrebna zamenjave. V 
menjavo starih žarnic smo 
vsako leto vložili veliko de-

narja, pa kljub temu nismo 
zagotovili po pravilnikih 
ustreznih svetilnosti, učenci 
in učitelji so tožili o slabi 
osvetljenosti … Večkrat re-
čem, da je naša šola sicer naj-
manjša v Kranju, ampak naj-

toplejša, zdaj bom dodala še 
najsvetlejša in najpametnej-
ša,« se je nove pridobitve OŠ 
Predoslje razveselila ravnate-
ljica Janja Sršen.
Investicija sicer z vključenimi 
slikopleskarskimi deli znaša 

dobrih dvesto tisoč evrov, ra-
čunajo pa, da se bo povrnila v 
sedmih letih. Poraba bo na-
mreč kar trikrat manjša; na-
mesto dosedanjih 2.500 evrov 
bo šola za stroške po novem 
odštela 700 evrov mesečno.

Pred štirimi leti sem se po-
dal na novo pot. Pred do-
končno odločitvijo za vstop v 
svet politike sem tisto pole-
tje sam premagoval najbolj 
znano romarsko pot na sve-
tu El Camino. Tam sem 
imel čas razmišljati, se po-
globiti vase in v svojo prete-
klost od otroštva naprej. Na 
Jakobovi poti sem dokončno 
spoznal, da je odločitev pra-
va. Svojemu rojstnemu Kra-
nju bom pomagal, da si na-
zaj pribori, kar mu pripada. 
To je to! Imel sem jasne ci-
lje, vizijo in izkušnje iz go-
spodarstva. Iskreno pa si te-
daj še nisem podrobno 
predstavljal tempa mletja 
javnih birokratskih mlinov, 
ki so nam kasneje povzročili 
kar nekaj sivih las. Zastavil 
sem si ambiciozne načrte in 
jih skušal čim več uresničiti 
že v prvem mandatu.
Danes se bo zgodila moja 
druga županska zaprisega. 
Ob tem se ponovno iskreno 
zahvaljujem vsem občan-
kam in občanom, ker verja-
mete vame in v mojo vizijo 
Kranja. Hvala, da ste šli na 
volitve in me podprli v toli-
kšnem številu, da bomo lah-
ko skupaj še naprej stopali 
po poti pozitivnih spre-
memb. Zelo sem vesel, da 
imam tako široko podporo. 
Iskrena hvala tudi vsem 
strankam in posamezni-
kom, ki ste me podpirali. 
Dokazali smo, da si želimo 
še več. Smo na pol poti, a ne 
delamo na pol, temveč na 
polno. Nadaljevali bomo z 
mislijo na trajnost in na 
naše okolje, kar bo vodilo pri 
projektih v prihodnjih letih. 
Vem, da Kranj zmore še več.
Moram pa priznati, da me 
po drugi strani ob vsej evfo-
riji nekoliko preseneča dej-
stvo o nizki volilni udeležbi, 
in sicer po vsej Sloveniji. 
Težko razumem neaktivnost 
ljudi, ki ne izkoristijo svoje 
državljanske pravice. Razu-
mem, da so bile to zadnje 
volitve v času prave inflacije 
na tem področju. Pa vendar. 
Občani nemalokrat v prime-
ru reševanja njihovih zadev 
od občine pričakujejo odziv 
in ukrepanje takoj, ne poma-
gajo pa pri izbiri, komu zau-
pati reševanje svojih prime-
rov, kar ni smiselno. Temu 
se bomo v prihodnosti mo-

rali posvetiti vsi in še bolj 
ozavestiti ljudi, da imajo 
možnost krojiti svojo usodo. 
V Kranju si želimo še več.
Letošnje lokalne volitve, 
predvsem kampanja v dru-
gem krogu, so potekale brez 
nizkih udarcev, za kar sem 
hvaležen svojemu tekmecu 
in ponosen, da nam je tako 
uspelo. Ne zato, ker se ne bi 
znal braniti. Predvsem zato, 
ker smo s korektnimi sooče-
nji dvignili nivo kulture dia-
loga v slovenskem politič-
nem prostoru. Nedolgo pred 
tem sta podobno pot ubrala 
kandidata za predsednika re-
publike in s tem oba prido-
bila še večji ugled in spošto-
vanje ljudi.

Tiste dneve romanja sem 
ugotovil, da je moja življenj-
ska pot večinoma res srečna. 
Prav takšna, kot si želim, za 
kar sem izjemno hvaležen. 
Žal pa se vsakomur ne izide 
vedno tako. Zato v Kranju 
zdaj že tradicionalno vsako 
leto decembra združimo 
moči v dobrodelni akciji V 
Kranju dobro v srcu misli-
mo, s katero pomagamo 
družinam in posameznikom 
v stiski. Vabim vas, da posta-
nete del akcije tudi vi, da za-
nje skupaj prižgemo luč na 
poti do boljšega jutri.
Prav tako si želim za vse, ki 
ste iz različnih razlogov za-
šli s prave smeri, da najdete 
pot nazaj, predvsem do 
sebe. Novo leto daje nove 
priložnosti. Pravzaprav je 
za dobre odločitve čas ve-
dno pravi.
Vsem skupaj želim lepe in 
mirne božične praznike v 
krogu vaših najdražjih. V 
novem letu pa, da najdete ti-
sto, kar vas bo osrečevalo, 
čeprav se marsikdaj izkaže, 
da to sploh ni tisto, kar smo 
iskali. Srečno 2023!
Se vidimo!

Matjaž Rakovec,
vaš župan

Vem, da Kranj 
zmore še več

Vizualna podoba nadhoda za pešce in kolesarje pri Planetu Kranj / Foto: MOK

Kohezijska sredstva 
za gradnjo povezave

Informatik na OŠ Predoslje Boštjan Orehar razlaga, kako deluje pametna razsvetljava.  
/ Foto: Primož Pičulin

Klara Mrak

V Kranju tradicionalno 
decembra združimo 
moči v dobrodelni 
akciji V Kranju dobro 
v srcu mislimo. Vabim 
vas, da postanete del 
akcije tudi vi.



Občinske novice

Kranjske novice, petek, 23. decembra 20224

Kranj – Projekti prvega parti-
cipativnega proračuna 
Mestne občine Kranj so us-
pešno zaključeni. »Veseli me, 
da v krajevnih skupnostih 
(KS) prepoznavajo dodano 
vrednost investicij iz partici-
pativnega proračuna. Bistve-
no je, da se ljudje počutijo del 
družbe, del soodločanja, da 
vrnemo nazaj pomen krajev-
nih skupnosti,« pravi župan 
Matjaž Rakovec in se vsem 
zahvaljuje za sodelovanje.
Za participativni proračun 
2022 so krajanke in krajani 
podali kar 190 predlogov, za 
glasovanje pa jih je bilo uvr-
ščenih 105. Sredstev za iz-
vedbo je bilo skupaj 625.000 
evrov oziroma po 24.000 
evrov na krajevno skupnost. 
V večini od 26 krajevnih 
skupnosti je bil izveden po 
en projekt, v nekaterih tudi 
po dva.

Ceste
V KS Goriče so izvedli prep-
lastitev odseka ceste Srednja 
vas–Zalog. Za preureditev 
ceste Mlaka–Bobovek v KS 
Kokrica so izdelali prometno 

dokumentacijo s prometno 
študijo. Na Trsteniku so ure-
dili cesto proti Čadovljam in 
preplastili del ceste Babni 
Vrt–Krničar. Obstoječo polj-
sko pot med Britofom in 
Šenčurjem so preuredili v 
sprehajalno pot. Na Orehku 
in v Čirčah imajo dvoje ob-
novljenih stopnic, ki vodijo z 
Delavskega mostu.

Otroška igrišča
Na Pungertu so dotrajan vr-
tiljak nadomestili z vrtilja-
kom za gibalno ovirane ose-
be in postavili dodatno 
gugalnico. Na Hujah, pri ba-
linišču za Župančičevo uli-
co, so postavili novo gugalni-
co, zamenjali koš za košarko 
in pod koši na novo naredili 
podlago. Pri Osnovni šoli 
(OŠ) Franceta Prešerna na 
Zlatem polju so na novo lo-
kacijo namestili atraktivno 
plezalo piramido. Povsem 
novo otroško igrišče s pleza-
lom, dvema igraloma na 
vzmet in trojno gugalnico je 
na Valjavčevi ulici 3 in 5 v KS 
Vodovodni stolp. Pri podru-
žnični šoli Podblica so pos-

tavili kombinirani igrali in 
gugalnico, v Bitnjah pa je ob 
nogometnem igrišču pros-
tor dobilo plezalo heksagon.

Športni objekti
Besnica ima kolesarski poli-
gon (pumptrack). Na šol-
skem igrišču pri OŠ Matija 
Čopa v KS Bratov Smuk so 
za nogometnima goloma na-
mestili lovilno mrežo za 
žoge. Športni park na Golni-
ku je bogatejši za fitnes na 

prostem. V Mavčičah so ku-
pili dva premična koša za 
košarkarsko igrišče, izdelali 
projektno dokumentacijo za 
razgledno ploščad in posta-
vili klopi za počitek spreha-
jalcev. V Športnem parku 
Stražišče je novo prevleko 
dobilo teniško igrišče. Obno-
ve je bil deležen tudi športni 
park v Struževem. Za celovi-
to prenovo športnega igrišča 
v Žabnici je bila izdelala 
idejna zasnova.

Inovativni projekti in 
zasaditve zelenih površin
Gasilski dom v Bitnjah se 
ponaša z novo fasado. V 
KS Gorenja Sava je s sme-
rokazi in informativnimi 
kozolci na novo označena 
učna pot na Šmarjetno 
goro. V KS Jošt so javno 
razsvetljavo razširili z dve-
ma uličnima svetilkama. V 
osnovni šoli in vrtcu Pre-
doslje so uredili nov pre-
zračevalni sistem in pri po-

družnični šoli v Žabnici 
namestili elektrovode za 
postavitev kamere, ki bo 
omogočala opazovanje 
gnezdišča štorklje.
V krajevnih skupnostih Bra-
tov Smuk, Huje in Planina 
so sredstva namenili za za-
saditve dreves, večji del me-
donosnih, v prvi 14, v ostalih 
dveh po 15, skupaj 44 dre-
ves. Med njimi so kostanji, 
jablane, češnje, dren, jesen, 
gaber in druge vrste.

V večini od 26 krajevnih skupnosti je bil v okviru prvega participativnega proračuna izveden po en projekt, v nekaterih tudi po dva. Za izvedbo projektov 
je bilo na voljo po 24 tisoč evrov na krajevno skupnost.

Izvedli devetindvajset projektov 
participativnega proračuna

Preplastitev poti v KS Goriče

Stopnice z Delavskega 
mostu v KS Čirče

Poljska pot Britof

Igrala na Valjavčevi ulici

Otroško igrišče Pungert z vrtiljakom za gibalno ovirane osebe

Otroško igrišče Podblica

Grbinasti kolesarski poligon v Besnici

Teniško igrišče v Stražišču

Športni park v Struževem

Gasilski dom v Bitnjah z novo fasado

Skica zasaditve dreves v KS Planina
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Mestna občina Kranj je septembra prejela naziv mladim prijazna občina, ta mesec pa še naziv 
občina po meri invalidov.

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je na mednarodni 
dan invalidov (3. decembra) 
prejela listino Občina po 
meri invalidov, ki jo je že de-
vetnajsto leto podelila Zveza 
delovnih invalidov Slovenije 
(ZDIS). S tem se je Kranj 
pridružil še 39 slovenskim 
občinam, ki se ponašajo s 
tem nazivom, ki poudarja 
načrtno odzivanje na poseb-
ne potrebe invalidov, njiho-
vo socialno vključevanje, so-
žitje in večjo kakovost življe-
nja vseh občanov.
»Čestitke za dosežke in od-
govornost, ki jo prevzemate 
pri ustvarjanju enakih mo-
žnosti, socialnega vključeva-
nja in nediskriminacije inva-
lidov,« je ob podelitvi listine 
dejal Srečko Matkovič, pod-
predsednik ZDIS. Predse-
dnica Nacionalnega sveta in-
validskih organizacij Mateja 
Toman pa je poudarila: 
»Upoštevanje različnih vidi-
kov dostopnosti in enakih 
možnosti za invalide prispe-
va k blaginji starejših obča-
nov, lažjemu delovanju dru-
žin z majhnimi otroki, 
poškodovancem, bolnikom 
in še marsikomu v različnih 
življenjskih situacijah. Zato 
je občina po meri invalidov v 
resnici občina, ki je prijazna 
do vseh svojih prebivalcev in 
obiskovalcev.«
Župan Matjaž Rakovec je 
dejal, da je prejem listine za 
MOK velika čast in zadovolj-
stvo, hkrati pa tudi obveza za 
naprej. »Priznati moram, da 
nisem še povsem zadovoljen 
s stanjem, saj določene 

strukture še ne razmišljajo o 
potrebah invalidov. Skupaj z 
Medobčinskim društvom in-
validov Kranj si bomo še na-
prej prizadevali, da bi se to 
spremenilo,« je dodal. Ob 
tem je omenil še dve zadnji 
pridobitvi: »Oktobra smo 
odprli nove dodatne prosto-
re Glasbene šole Kranj. V 
stavbo smo vgradili dvigalo 
in s tem so invalidi prvič do-
bili možnost glasbenega izo-
braževanja. Na otroškem 
igrišču na Pungertu pa je 
odslej na voljo tudi vrtiljak 
za gibalno ovirane otroke.«
»To je priznanje, da smo s 
skupnimi močmi pripeljali 

projekt do te točke, da je 
MOK prejela listino, ki jo 
tudi v prihodnje zavezuje k 
odpravljanju ovir. S tem do-
sežemo večjo kakovost ži-
vljenja, socialno vključenost 
invalidov in drugih občanov 
z različnimi potrebami ter 
jim omogočamo udejanjanje 
pravic. Občina je veliko na-
redila v korist invalidov in s 
tem olajšala življenje v oko-
lju, v katerem bivajo. Zato 
naj tudi v prihodnje velja na-
čelo: ničesar o invalidih brez 
invalidov,« pa je povedal Ja-
nez Zelnik, predsednik 
Medobčinskega društva in-
validov (MDI) Kranj, pobu-

dnika vključitve MOK v pro-
jekt Občina po meri 
invalidom.
MOK letno namenja pribli-
žno 1,3 milijona evrov za od-
pravljanje arhitekturnih ovir 
in (so)financiranje progra-
mov za lajšanje življenja in-
validov. Pred tremi leti so 
oblikovali posebno skupino 
strokovnjakov, ki je iskala 
rešitve za čim boljšo vključi-
tev oseb z različnimi zmo-
žnostmi v družbo, lani pa je 
MDI Kranj vzpostavil Svet 
za invalide in koordinacijo 
invalidskih društev, katerega 
cilj je izboljšati položaj inva-
lidov v lokalni skupnosti.

Simon Šubic

Kranj – Kranjčani so v dru-
gem krogu lokalnih volitev 
4. decembra odločili, da bo 
tudi v prihodnjem štirile-
tnem obdobju župan Matjaž 
Rakovec. Volitev se je udele-
žilo 12.919 volivcev, kar po-
meni 28,91-odstotno volilno 
udeležbo. Za Rakovca je gla-
sovalo 9108 oziroma 70,94 
odstotka volivcev, protikan-
didata Iva Bajca pa je podpr-
lo 3731 oziroma 29,06 od-
stotka volivcev. Osemdeset 
glasovnic je bilo neveljavnih.
»Sladka zmaga, zelo sem 
zadovoljen. To je rezultat 

dobrega dela celotne ekipe v 
zadnjih dveh mesecih, po-
leg tega pa rezultati prete-
klega štiriletnega obdobja 
govorijo, da so ljudje prepo-
znali, da resno mislimo o 
tem, da bomo Kranj preno-
vili in bo spet postal prava 
prestolnica Gorenjske. Vo-
lilna kampanja je bila mir-
na in nadejam se dobrega 
sodelovanja v mestnem sve-
tu,« je volilni izid komenti-
ral (stari) novi župan.
Istočasno z drugim krogom 
županskih volitev sta pote-
kala tudi svetovalna referen-
duma za ugotavljanje inte-
resa občanov krajevnih 

skupnosti (KS) Bratov 
Smuk, Primskovo, Planina 
in Huje o spremembah nji-
hovih območij. Volivci so se 
na obeh referendumih ve-
činsko opredelili za predla-
gane spremembe.
Po podatkih občinske volil-
ne komisije je za izločitev 
naselja Planina III iz KS 
Primskovo in njeno priklju-
čitev h KS Bratov Smuk gla-
sovalo 1281 oziroma 72,5 
odstotka volivcev, proti pa 
486 oziroma 27,50 odstot-
ka. Referenduma se je ude-
ležilo 28,22 odstotka volil-
nih upravičencev s tega 
območja.

Za združitev KS Planina in 
Huje v skupno KS Planina - 
Huje je glasovalo 919 oziro-
ma 80,68 odstotka volivcev, 
nasprotovalo pa ji je 220 
oziroma 19,32 odstotka vo-
livcev. Volilna udeležba je 
bila 21,73-odstotna.
Izida svetovalnih referendu-
mov za Mestno občino 
Kranj oziroma njen mestni 
svet nista zavezujoča. Pre-
dlagane spremembe je sicer 
treba vnesti v statut občine, 
kar mora potrditi mestni 
svet, nove meje navedenih 
krajevnih skupnosti pa se 
lahko uveljavijo šele konec 
leta 2026.

Simon Šubic

Podpredsednik ZDIS Srečko Matkovič, župan Matjaž Rakovec in Janez Zelnik, predsednik 
MDI Kranj / Foto: Gorazd Kavčič

Vprašanje: Kanalizacija 
na severu občine
Zanima me prihodnja uredi-
tev kanalizacijskega omrežja v 
severnem delu MOK – v kra-
jevnih skupnostih Golnik, 
Goriče, Tenetiše in Trstenik. 
Ali je sprejeta odločitev o sis-
temski rešitvi načina odvaja-
nja odpadnih vod? Če je odlo-
čitev sprejeta: Ali je izdelana 
projektna dokumentacija za 
sprejeto varianto? V kakšni 
fazi izdelave je ta dokumenta-
cija? Kje si je dokumentacijo 
možno ogledati? Kdaj je pla-
nirana gradnja kanalizacijske-
ga omrežja za navedene KS?

Odgovor mestne uprave
Za severni del Kranja predvi-
devamo izgradnjo primarne 
kanalizacije za odvajanje od-
padnih voda na relaciji Gol-
nik–Mlaka s priklopom na 
Centralno čistilno napravo 
Kranj, ki bo omogočala pri-
ključitev tudi vseh naselij ob 
poti. Tako imamo za izgra-
dnjo primarne kanalizacije 
na relaciji Golnik–Mlaka iz-
delano dokumentacijo PZI 
in pridobljeno gradbeno do-
voljenje. Predvidevamo, da 
bomo gradnjo začeli v letu 
2023 in zaključili do konca 
leta 2025. Dokumentacijo si 
je možno ogledati pri Boštja-
nu Zavrlu, ki vodi projekt 
(bostjan.zavrl@kranj.si, tel. 
04 2373 152). Z izgradnjo pri-
marne komunalne infra-
strukture bo omogočena tudi 
gradnja sekundarne kanali-
zacije, na katero se bodo lah-
ko priključila tudi vsa naselja 
ob poti. Trenutno imamo na-
ročeno študijo ekonomske 
upravičenosti izgradnje javne 
kanalizacije v aglomeracijah 
pod 500 PE v MOK in je v 
fazi izdelave, predvidevamo 
pa, da bo za severni del Kra-
nja izdelana do konca leta 
2022. Sama gradnja sekun-

darne kanalizacijske infra-
strukture (po upravičenih 
aglomeracijah Bobovek, Ča-
dovlje, Pangršica, Srakovlje, 
Srednja vas – Goriče, Suha 
pri Predosljah, Tatinec, Te-
netiše, Trstenik) je predvide-
na v letih 2025–2029.

Vprašanje: Klanec in 
stopnice iz »Luknje«
Prebivalci »Luknje« na Zla-
tem polju spremljamo gra-
dnjo novega parkirišča. Opa-
zili smo, da so podrli klanec 
in stopnice iz naselja, zato 
morajo otroci v šolo hoditi 
peš vse okoli naselja. Prosi-
mo, da se pot iz naselja po-
novno vzpostavi.

Odgovor mestne uprave
Zunaj območja gradnje se 
bo pešpot ohranila, v obmo-
čju gradnje pa jo bomo ob-
novili in priključili na obsto-
ječi pločnik ob Koroški cesti 
na istem mestu.

Vprašanje: Avtobus 
Kolodvor–Globus
Smiselno bi bilo vpeljati 
novo krožno linijo mestnega 
prometa na relaciji Kolod-
vor–Globus ali Kolodvor–
Globus–AP Kranj, ki bi bila 
usklajena s prihodi in odho-
di vlakov.

Odgovor mestne uprave
Do železniške postaje po 
programu mestnega prome-
ta vozita avtobusa številka 1 
(31 odhodov) in 15 (31 odho-
dov). Poleg tega pa se na po-
stajališču Kranj ŽP ob držav-
ni cesti smer Kranj–Ljubljana 
v vsako smer dodatno usta-
vlja še sedemdeset linijskih 
(medkrajevnih) avtobusov. 
Glede na navedeno gre 
mimo železniške postaje na 
delovni dan okoli sto avtobu-
sov. Ocenjujemo, da to zado-
šča sedanjim potrebam.

Kotiček KrPovej

Kranj – Vlada je konec no-
vembra s sklepom potrdila 
začetek priprave državnega 
prostorskega načrta za avto-
cestni priključek Kranj se-
ver. Pobudo za izvedbo je 
Mestna občina Kranj inten-
zivno naslavljala od leta 
2019, od jeseni 2021 tudi 
skupaj z občinami Škofja 
Loka, Šenčur, Naklo, Cerklje 
na Gorenjskem, Preddvor in 
Jezersko. Vmes, maja 2020, 
je ministrstvo za infrastruk-
turo že izdalo soglasje k pro-
jektu. V Družbi za avtoceste 
v RS ocenjujejo, da bi bil dr-
žavni prostorski načrt za nov 
avtocestni priključek lahko 
sprejet v letu 2025, če bodo 
vse aktivnosti potekale po 
načrtih. Kasneje sledijo po-
drobnejše projektiranje in 
pridobivanja dokumentacije, 
odkupi zemljišč, pridobitev 
gradbenega dovoljenja in 
gradnja. Z izgradnjo pri-
ključka Kranj sever bi sicer 

za kar trideset odstotkov raz-
bremenili promet od pri-
ključka Kranj vzhod proti 
Kranju, ki je eden od prome-
tno najbolj obremenjenih od-
sekov v Sloveniji, pomembno 
pa bi se razbremenil tudi 
promet na glavnih vpadnicah 
v Kranju. Še večje koristi no-
vega priključka pa pričakuje-
jo v kombinaciji z ostalimi 
načrtovanimi ukrepi v pri-
stojnosti države: rekonstruk-
cijo obeh krakov državne ce-
ste od krožišča Primskovo do 
Supernove ter od krožišča 
Primskovo do krožišča v Šen-
čurju v štiripasovnico, gra-
dnjo novega odseka državne 
ceste na relaciji Britof–Hote-
maže in izgradnjo severne 
obvoznice Kranja.

Začetek priprave prostorskega 
načrta za priključek
Simon Šubic

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747
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Izvolili župana, izvedli tudi 
svetovalna referenduma

Kranj prijazen tudi 
invalidom
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Kranj – Kolesa v sistemu za iz-
posojo koles v Mestni občini 
Kranj KRsKOLESOM imajo 
novo grafično podobo v bar-
vah občinske zastave. Prehod 
na novo grafično podobo bo 
postopen, zato v uporabi še 
naprej ostajajo tudi kolesa v 

zeleni barvi. Sistem KRsKO-
LESOM, ki je jeseni dobil 29. 
postajališče pri novi Kovačnici 
v središču mesta, sicer deluje 
tudi pozimi, ko si je mogoče 
izposoditi navadna kolesa, 
medtem ko so električna do 
pomladi umaknili, saj pri niz-
kih temperaturah baterije ne 
delujejo optimalno.

KRsKOLESOM  
v novih barvah
Simon Šubic

Kranj – Ta mesec mineva 70 
let od postavitve spomenika 
Franceta Prešerna na Glav-
nem trgu pred Prešernovim 
gledališčem Kranj (PGK). 
Pet metrov visok bronasti 
odlitek največjega slovenske-
ga pesnika je delo akadem-
skih kiparjev Frančiška 
Smerduja in Petra Lobode, 

postavitev kipa pa sta de-
cembra 1952 nadzirala tudi 
Jože Plečnik in Josip Slavec, 
ki sta takrat urejala arkade 
na fasadi gledališča.
Mestna občina Kranj (MOK) 
je ob tem jubileju v dogovoru 
z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine (ZVKD) zasadi-
la mlado brezo, ki zraste do 
20 metrov v višino, s tem pa 
ozelenjuje tudi staro mesto. 
V načrtu je tudi, da v bližnji 
prihodnosti naročijo arhitek-
turni načrt zasaditve doda-
tnih dreves v starem me-
stnem jedru. 

Brezo so zasadili na mesto, 
kjer je prej rasla bolna in od-
mirajoča vrba, katere deblo je 
bilo znotraj votlo, zato je ob-
stajala nevarnost, da se ne-
nadzorovano podre. Po več 
opozorilih Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj, uprave Pre-
šernovega gledališča in obča-
nov, je MOK po strokovnem 

ogledu arborista ter potrditvi 
ZVKD pristopila k odstrani-
tvi nevarnega drevesa, še pre-
den so se tam začele množič-
ne decembrske prireditve.
V obdobju praznovanja 
Prešernovega rojstnega 
dne in občinskega praznika 
so tako odmirajoče drevo 
nadomestili z vitalnim dre-
vesom, ki bo v čast tudi na-
šemu največjemu pesniku. 
Tudi iz zgodovinskih foto-
grafij je razvidno, da je na 
tem prostoru že rasla bre-
za, te pa rastejo tudi v Pre-
šernovem gaju.

Kranj – Kranju se obeta nova 
stanovanjska soseska. Inve-
stitor Emeco nepremičnine 
iz Kranja bo namreč na 2,7 
hektarja velikem degradira-
nem območju nekdanjih 
Gorenjskih mlekarn in mle-
karske šole zgradil sosesko 
Kranjska iskrica. Trenutno 
so v zaključni fazi pridobiva-
nja integralnega gradbenega 
dovoljenja, sosesko pa naj bi 
začeli graditi v prvi polovici 
prihodnjega leta in jo v celo-
ti zgradili do leta 2025. V 
prvi fazi je predvidena gra-
dnja 263 stanovanj, v drugi 
pa še 133 stanovanj, je pove-
dal vodja projekta Kranjska 
Iskrica, arhitekt Žiga Škerla-
vaj iz ljubljanskega podjetja 
INR. Komunalni prispevek v 
višini 1,5 milijona evrov je 
bil Mestni občini Kranj že 
plačan, celotni projekt pa je 
ovrednoten na 44 milijonov 
evrov, je dodal.
Soseska bo razdeljena na 
dva dela. Večji bo namenjen 
stanovanjem, manjši del pa 
trgovskim programom ter 
varovanim in tržnim stano-
vanjem. »Na poslovno-trgo-
vskem delu je skoraj šestde-
set oskrbovanih stanovanj, 
ki jih bo upravljal nepremič-

ninski sklad pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, 
in 18 stanovanj za trg. Na 
drugi strani delilne ceste pa 
bo 188 stanovanj, ki bodo 
zgrajena v prvi fazi, in 133 
stanovanj v drugi fazi. Pod 
celotno sosesko bo podze-
mna parkirna hiša s 520 par-
kirnimi mesti za stanovalce, 
na zunanjih površinah pa še 
okoli sto javnih parkirnih 
mest, tudi deset s polnilnica-
mi za električna vozila,« je 
povedala Petra Šimnovec iz 

Protima Ržišnik Perc, ki je 
zadolžen za projektiranje so-
seske. Urška Pollak iz Proti-
ma Ržišnik Perc je dodala, 
da bodo zagotovljene tudi 
površine za souporabo avto-
mobilov, postaja za izposojo 
koles v sistemu KRsKOLE-
SOM, organiziran bo javni 
promet …
Župan Matjaž Rakovec je na-
povedal, da bo do leta 2026 
na območju občine zgrajenih 
vsaj tisoč novih stanovanj, 
zato imajo na občini pripra-

vljeno strategijo za spremlje-
valno infrastrukturo. »Dela-
mo sistematično. Ravno smo 
odprli v bližini prizidek k 
Osnovni šoli (OŠ) Staneta 
Žagarja, prihodnje leto bomo 
začeli obnavljati nekdanjo tr-
govsko šolo, v kateri bo po-
družnica OŠ Jakoba Aljaža, 
3. novembra se je tudi zaklju-
čil arhitekturni natečaj za 
nov, večji vrtec Sonček. Za-
gotovo bo treba veliko vlagati 
v šolsko in vrtčevsko infra-
strukturo,« je dejal.

Na degradiranem območju nekdanjih Gorenjskih mlekarn v Kranju bo zrasla soseska s skoraj štiristo 
stanovanji, od tega skoraj šestdesetimi oskrbovanimi.

Simon Šubic

Pri Prešernovem kipu je nekdaj že rasla breza.  
/ Foto: arhiv Gorenjskega muzeja

Prešernov spomenik 
ima sedemdeset let

Investitor v sosesko Kranjska iskrica je kranjska družba Emeco nepremičnine.  
/ Foto: Protim Ržišnik Perc

Kmalu nova soseska

»Na božični večer  
se v srcih Ljubezen rodi, 
da v novem letu drug  
drugemu lepšamo dni.«
Svetniška skupina NSi Kranj 
 – krščanski demokrati

Kolesa v sistemu KRsKOLESOM imajo novo grafično 
podobo v barvah občinske zastave. / Foto: MOK

Kranj – Na dnevu Pokrajin-
ske zveze društev upokojen-
cev (PZDU) Gorenjske, ki je 
potekal ta mesec v Kranju, so 
najzaslužnejšim članom in 
društvom za dolgoletno delo 
podelili priznanja PZDU in 
Združenja društev upoko-
jencev Slovenije (ZDUS). 
»Program smo realizirali 
prav na vseh področjih svoje-
ga delovanja, tako na špor-
tno-kulturnem kot družbe-
nem področju. Torej smo 
peli, plesali, kolesarili, 'špor-
tali' v različnih disciplinah, 

se družili in srečevali tako na 
literarnih in rokodelskih sre-
čanjih kot tudi v našem hote-
lu Delfin v Izoli, se srečali na 
Pokljuki in s tem uresničeva-
li temeljno poslanstvo, na-
men in cilje našega delova-
nja. Upamo in želimo si, da 
bi bilo tudi prihodnje leto 
tako ali še bolje,« je dejal 
predsednik PZDU Gorenj-
ske Robert Plavčak.
Prisotne sta pozdravila tudi 
predsednik ZDUS Janez Su-
šnik in kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec, ki je predstavil 
aktivnosti Mestne občine 
Kranj za prijetnejše življenje 

starejših občanov. Ob tem je 
napovedal skorajšnjo vložitev 
vloge za gradbeno dovoljenje 
za nov javni dom za starejše 
občane na Zlatem polju, ki 
bo imel tudi oddelek za staro-
stnike z demenco. »Z mini-
strstvom za delo imamo do-
govorjeno, da bo investicija 
financirana z njihove strani. 
Smo trenutno edini v Slove-
niji, ki smo projekt pripeljali 
tako daleč. Dom bo zgrajen 
na občinski zemlji, občina 
poleg tega pokrije še stroške 
do pridobitve gradbenega do-
voljenja, nato pa bomo pro-
jekt predali ministrstvu.«

Kranj je tudi letos gostil tradicionalni dan Pokrajinske zveze društev 
upokojencev.

Dan pokrajinske zveze

Simon Šubic

Kranj – V petek, 23. decembra, ob 18. uri bo ob vodnjaku na 
Glavnem trgu v Kranju sprejem športnikov Kranja, na kate-
rem bodo podelili priznanja, športne znake, male in velike 
plakete ter športne nagrade za leto 2022. Za glasbeni pro-
gram bo poskrbel kranjski pevec Tilen Lotrič. Prireditev bo 
povezoval Gregor Janežič. Organizatorja dogodka sta Zavod 
za šport Kranj in Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Sprejem športnikov Kranja
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Kranj – Kljub slabemu vre-
menu, ki nas spremlja ta de-
cember, je program v mestu 
tekel, kot je bil zastavljen – 
in tako je načrtovano tudi do 
konca leta. Mesto navdušuje 
še s praznično okrašenostjo 
in ponudbo.
Do konca leta nas tako čaka 
še šest koncertov: Tilen 
Lotrič (23. decembra), Cali-
fornia (27. decembra), Jan 
Plestenjak (28. decembra), 
Miran Rudan inDesign (29. 
decembra), ABBA Tribute 
Band (30. decembra). Vsi 
koncerti se začnejo ob 19. 
uri, le silvestrovanje z Mar-
kom Vozljem in Mojstri ob 
22. uri. Čakamo še dedka 
Mraza, ki bo nagovoril otro-
ke v petek, 30. decembra, ob 
18. uri.
Tudi Praznični sejem vabi s 
svojo ponudbo darilnega 
programa in uličnimi dob-
rotami. Poštna ulica diši po 
vročem čaju in kuhanem 
vinu, Hiša palačink nudi 
sladke in slane palačinke, 
vaflje in vročo čokolado, 
sladke mojstrovine bosta 
ponujali tudi Čokoladnica 
in slaščičarstvo Mama Pau-
la ter Omama. Caminito 
food truck pa bo z argentin-
skimi uličnimi jedmi nav-
dušil tiste, ki imate radi 
bolj pikantno hrano. Če ni-
mate idej za novoletno ob-
darovanje, jih lahko najdete 

prav na Poštni ulici. Darilni 
program bodo ponujali: Eco 
Woodsi (leseni izdelki), Če-
belarstvo Mitja Smrdel 
(med in čebelji izdelki, aj-
dova moka, ajdova kaša), 
Kristina M Designs (leseni 
nakit), The Bloom (cvetlič-
ne dekoracije, aranžmaji, 
cvetlična darila), Roko-
delstvo Hudobivnik (otro-
ška pletena in kvačkana ob-
lačila),  Divja (izdelki 
slovenskih ustvarjalcev), 
Herba Slovenica (čaji, tink-

ture, ekološka kozmetika, 
leseni izdelki) in Pasja pe-
karna Pika (naravni pasji 
priboljški in slaščice, pripo-
močki za hišne ljubljenčke).
Ni bolj prijetnega zaključka 
starega leta kot ležerno po-
hajkovanje po okrašenem 
mestu, druženje z dragimi 
osebami ob ponudbi 
Prazničnega sejma, zaplesa-
ti in zapeti pod koncertnim 
odrom na prostem in zaše-
petati dedku Mrazu na uho 
še zadnje neuresničene že-

lje letošnjega leta. Ne čakaj-
te le na večerni program, 
popestrite obisk mesta z 
ogledom zvonika cerkve sv. 
Kancijana – do zadnje 
adventne nedelje je okrašen 
s prelepimi venčki; v Rovih 
pod starim Kranjem je odprl 
vrata Info center SOS Prote-
us, kjer je na ogled človeška 
ribica; in če vas v decem-
brskih dneh navdaja nostal-
gija, si v Mestni hiši lahko 
ogledate razstavo fotografij 
Podobe starega Kranja.

Preden se leto zaključi, nas čaka še deset prešernih dni v starem Kranju. Silvestrovanje v mestu z 
Markom Vozljem in Mojstri se bo začelo ob 22. uri. Tudi Praznični sejem vabi s svojo ponudbo 
darilnega programa in uličnimi dobrotami.

Prešerni december: 
dogajanje do konca leta

Manca Strugar in 
Petra Žibert

»Drage Kranjčanke in Kra-
njčani! Naj bo vaše leto 2023 
živo kot naša novoletna jel-
ka. Naj vam podari prava 
presenečenja. Naprej naj 
teče kot dobro podmazane 
smuči in se ustavi vedno, ko 
želite praznovati trenutek. 
Tople praznike in doživeto 
novo leto!« Klemen Malovrh, 
direktor Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj (ZTKK)
»Lansko leto je Kranj dobil 
dve novi turistični atrakciji: 
razgled iz zvonika in Digital-
ni potep po Rovih pod sta-
rim Kranjem, letos pa Info 
center SOS proteus. To so 
doživetja, ki imajo za Kranj 
veliko dodano vrednost. Lani 
je Kranj prejel zlati znak Ze-
lene sheme slovenskega tu-
rizma, letos je postal evrop-
ska destinacija odličnosti 
2023. Skrb za okolje, našo 
tradicijo in ohranjanje lokal-
nega značaja, to so smerni-
ce, ki jim sledimo pri razvo-
ju kranjskega turizma. 
Veseli nas, da smo del teh 
uspešnih zgodb, in vas vabi-
mo, da z obiskom Kranja 
tudi vi postanete del njih. 
Pridite peš, s kolesom, z jav-
nim prevozom ali pa si deli-
te prevoz s svojimi bližnjimi 
in s skrbnim odnosom do 
okolja poskrbite, da bodo 
tudi generacije za vami uži-
vale v našem mestu. Ravno 
prav vznemirljive praznične 

dni in ostanite zvedavi!« 
Anja, Manca, Tamara in 
Urša, ekipa turizma
»Čez leto organiziramo šte-
vilne dogodke – športne, kul-
turne, zabavne, tradicional-
ne, koncertne, kulinarične –, 
trudimo se, da bi bil spekter 
širok in raznolik, da bi nago-
voril vsakogar izmed vas. 
Hvaležni smo vam za obisk, 
namreč letos je bilo po števi-
lu dogodkov in številu obi-
skovalcev rekordno leto. 
Naše dogodke obiskujejo go-
stje iz vse Slovenije in tudi iz 
tujine. Prireditve so pika na i 
živahnemu mestnemu utri-
pu, želimo pa si tudi, da bi 
bile z vključevanjem mestne 
ponudbe dodaten pospeševa-
lec mestnega razvoja. A 
ključni del živahnega mesta 
ste prav njegovi prebivalci in 
obiskovalci. Naj bo vaše leto 
2023 polno sproščenih do-
godkov!«  Petra, Simona in 
Srečko, ekipa kulture
»V podpornih službah redno 
spremljamo aktivnosti Zavo-
da, ki so zelo razvejane. Vidi-
mo, kako majhni in vztrajni 
koraki sčasoma prinesejo ve-
lik napredek. Za vsak dose-
žek je potrebno sodelovanje 
– sodelovanje med sodelavci 
in sodelovanje z ostalimi so-
ustvarjalci kranjskega turiz-
ma. Vsak od nas prispeva 
svoj košček. Naj bo vaše leto 
2023 polno sodelovanja in 
timsko doseženih zmag.« 
Andreja, Maruša, Sara, pod-
porne službe ZTKK

Doživeto 2023!
Klemen Malovrh in 
ekipa ZTKK

Naj boNaj bo 
doživeto

2023

  
 

doživeto
2023

www.visitkranj.com                                #visitkranj

Zvonik cerkve sv. Kancijana so v adventu krasili prelepi venčki. / Foto: Luka Dakskobler

Jan Plestenjak bo v Kranju koncertriral 28. decembra. / Foto: Primož Pičulin
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Kranj – V Kranju je voda iz 
pipe zelo čista in zdrava. To 
nam zagotavlja Komunala 
Kranj, ki v občini bdi nad 
oskrbo s pitno vodo. Po be-
sedah Tomaža Bolke iz go-
stilne Krištof kranjska voda 
sodi v sam vrh svetovne pi-
tne vode. Pred nekaj leti je 
namreč kot bodoči sommeli-
er za vodo sodeloval na Sve-
tovnem vodnem festivalu, 
kjer je bila kranjska voda 
ocenjena kot ena izmed 
dveh najboljših voda na sve-
tu. Če k temu dodamo še, da 
je voda iz pipe veliko cenejša 
od ustekleničene ter da s 
tem, ko pijemo vodo iz pipe, 
ne ustvarjamo nepotrebne 
odpadne embalaže, imamo 
odločitev na dlani: pijmo 
vodo iz pipe!
Kot koordinator vseh aktiv-
nosti, ki jih v projektu Zele-
na shema slovenskega turiz-
ma izvajamo v Mestni občini 
Kranj, na Zavodu želimo biti 

zgled trajnostnih praks. Te 
ne prispevajo le k varovanju 
okolja, temveč tudi h kvali-
tetnejšemu življenju obča-
nov ter boljši turistični po-
nudbi. Zato smo že prejšnje 
leto pristopili k zavezi 

»manj plastike, več trajno-
sti«, zdaj smo pristopili še k 
zavezi certifikata Voda iz 
pipe. To pomeni, da bomo v 
naših poslovnih prostorih 
in na dogodkih, ki jih orga-
niziramo, prednostno po-
nujali pitno vodo iz pipe. 
Zavezali smo se tudi k pro-
mociji in ozaveščanju jav-
nosti, da je pitje vode iz 
pipe bolj zdravo in okolju 
prijaznejše kot poseganje 

po vodi v embalaži. Seveda 
obstajajo tudi okoliščine in 
izjeme, kjer iz objektivnih 
razlogov ne bomo mogli 
slediti začrtani smeri, a se 
bomo zavez držali, kadar bo 
le mogoče.

Certifikat Voda iz pipe je ini-
ciativa, ki je nastala na pobu-
do Zbornice komunalnega 
gospodarstva in je del vse-
slovenske komunalne pobu-
de Skupaj za boljšo družbo. 
Podpornika iniciative sta mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
in ministrstvo za zdravje. V 
Kranju imajo certifikat še 
Mestna občina Kranj, OŠ Si-
mona Jenka in Komunala 
Kranj.

Tamara Maržič in 
Manca Strugar

Tudi Zavod za turizem in kulturo Kranj je prejemnik certifikata Voda iz pipe. / Foto: Fotoarhiv ZTKK

Kranj – Na Slovenskem trgu 
v Kranju tudi letos obratuje 
drsališče. Na prostem lahko 
drsate od ponedeljka do pet-
ka med 15. in 21. uro, ob so-
botah, nedeljah in med poči-
tnicami med 9. in 21. uro, 
31. decembra med 9. in 16. 
uro ter 1. januarja med 13. in 
21. uro. Drsališče bo odprto 
do 12. februarja.
Nimate svojih drsalk? Brez 
skrbi, saj si jih lahko, prav 
tako kot pingvina, izposodite 
na drsališču. Izposoja je mo-
goča do ene ure pred zapr-
tjem. Cena izposoje znaša 
tri evre. Z drsanja nihče ne 
bo odšel žejen ali lačen, saj 
je v lokalu ob drsališču po-
skrbljeno za tople napitke in 
prigrizke. Otroci do 6. leta 
starosti potrebujejo sprem-
stvo polnoletne osebe.
Drsališče je dovoljeno upo-
rabljati samo ob upošteva-
nju pravilnika. Uporabni-
kom ledene ploskve je 
zatorej rekreacijsko drsanje 
dovoljeno le v obratovalnem 
času drsališča. Med čišče-
njem in pripravo ledene 
ploskve je zadrževanje na 
njej prepovedano. Vsi upo-
rabniki so odgovorni za ne-
sreče, tudi do tretjih oseb, 
pa tudi za povzročene po-
škodbe na ledeni ploskvi. 

Prepovedan je tudi vstop na 
ledeno površino brez drsalk 
(razen spremstvo staršev 
oz. skrbnikov otrok do 6. 
leta starosti), pretirano hi-
tro drsanje, drsanje v veri-

gah ali kačah, v nasprotni 
smeri od večine drsalcev ali 
drugo drsanje, ki ogroža 
varnost in prosto gibanje 
drugim uporabnikom. Pre-
povedano je metanje sneže-

nih kep, kajenje in pitje al-
koholnih pijač na ledeni 
ploskvi, vodenje živali na le-
deno ploskev ter tudi na-
merno poškodovanje lede-
ne površine, ograde ali 
drugih elementov drsališča, 
uporaba hokejskih palic in 
podobnih rekvizitov in vse 
vrste nevarnih iger. Osebje, 
ki upravlja drsališče, kaznu-
je ugotovljene kršitve tega 
pravilnika o uporabi drsali-
šča s takojšnjo odstranitvijo 
kršitelja.

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Pravijo, da 
se po jutru dan pozna, in če 
pregovor malo priredimo, bi 
lahko rekli, da se po začetku 
leta pozna njegov preosta-
nek. Zakaj ga torej ne bi za-
čeli z razvajanjem v čudovi-
tem Wellnessu Elegans na 
Brdu, ki je svoja vrata odprl 
v zadnjih decembrskih 
dneh? Velnes na kar tisoč 
kvadratnih metrih površine 
ponuja raznolika doživetja 
365 dni v letu. K obisku vabi 
tako hotelske kot zunanje 
goste. Kot prvi v Sloveniji 
bodo odprli sneženo sobo! 
Ta bo s pomočjo snežnega 
topa ustvarjala pravi sneg. 
Temperatura v snežni sobi 
se giblje okoli –10 °C. Edin-
stveno doživetje je tudi ham-
mam tretma. Doživetje dve-
urne turške kopeli, ki vsebu-
je miljenje, piling in masažo 
na ogrevani marmornati 

mizi. Poleg snežene sobe 
lahko uživate še v solni, zele-
ni in tihi sobi, v pestrem iz-
boru savn in doživljajskih 
prh ter kozmetičnih in ma-
sažnih storitev. Velnes je 
razdeljen na javni in zasebni 
del. Zasebni del s svojimi 
VIP sobami ponuja več za-
sebnosti. Prva VIP soba po-
nuja dve vodni postelji, jacu-
zzi, turško in finsko savno. 
V drugi boste našli finsko in 
truško savno ter parno prho, 
v prostorih tretje pa sta tur-
ška savna in prostor za izva-
janje hammam rituala. Na 
voljo so tudi ležeči tepidariji 
oziroma ogrevani počivalni-
ki. Obisk Wellnessa Elegans 
je nujen za vse, ki se radi 
razvajate, saj njihov bogat 
opus storitev zagotavlja, da 
bo pri njih nekaj zase našel 
prav vsak! Njihovi strokov-
njaki za velnes pa vam bodo 
z veseljem svetovali pri vaši 
izbiri.

Eva Pirnat

Wellness Elegans

Drsališče na Slovenskem trgu bo obratovalo do 12. februarja. / Foto: Jošt Gantar
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Tudi letos lahko v Kranju drsate na prostem. Poskrbljeno je tudi za tople napitke in izposojo drsalk.

Drsanje na Slovenskem trgu

Po besedah Tomaža Bolke iz gostilne Krištof 
kranjska voda sodi v sam vrh svetovne pitne 
vode. Pred nekaj leti je kot bodoči sommelier za 
vodo sodeloval na Svetovnem vodnem festivalu, 
kjer je bila kranjska voda ocenjena kot ena 
izmed dveh najboljših voda na svetu.

Zavod za turizem in kulturo Kranj je prejemnik certifikata Voda iz pipe. S tem smo se zavezali k aktivnostim, ki prispevajo k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.

Najprej zaveza za manj plastike, 
zdaj še certifikat Voda iz pipe

Na prostem lahko drsate od ponedeljka do petka 
med 15. in 21. uro, ob sobotah, nedeljah in med 
počitnicami med 9. in 21. uro, 31. decembra 
med 9. in 16. uro ter 1. januarja med 13. in 21. 
uro. Drsališče bo odprto do 12. februarja.
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Dogodki od 1. do 31. januarja 2023
Ponedeljek, 2. januar, ob 16.30, Mestna knjižnica Kranj
Igra: Dungeons and dragons

Torek, 3. januar, ob 9.30, Mestna knjižnica Kranj
Delavnica: Od petlje do pentlje

Sreda, 4. januar, ob 16.30, stolp Pungert
Delavnica: Jezikovne urice

Petek, 6. januar, ob 16.30, Fit vizija  Stražišče
Delavnica: Delavnice s kužki

Petek, 6. januar, ob 17.30, OKC Krice krace
Predstava: Kužek in muca, Lutkovno gledališče Tri

Sobota, 7. januar, ob 10.00, Prešernovo gledališče Kranj
Predstava: Od kod si kruhek?, Gledališče Unikat

Sobota, 7. januar, ob 11.00, OKC Krice krace
Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sreda, 11. januar, ob 16.30, stolp Pungert
Delavnica: Jezikovne urice

Petek, 13. januar, ob 20.00, TrainStation SubArt
Koncert: PusPusPus, Spaceship Eart, Dust Collector, Osotogari

Petek, 13. januar, ob 17.30, OKC Krice krace
Predstava: Take ljudske, Lutkovno gledališče Nebo

Sobota, 14. januar, ob 10.00, Prešernovo gledališče 
Kranj
Predstava: Tai in mala čarovnica, Mestno gledališče Ptuj

Sobota, 14. januar, ob 11.00, OKC Krice krace

Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sreda, 18. januar, ob 16.30, stolp Pungert

Delavnica: Jezikovne urice

Četrtek, 19. januar, ob 20.00, stolp škrlovec
Predstava: Večer stand up komedije

Petek, 20. januar, ob 17.30, OKC Krice krace

Predstava: Zima je prima, Kaličopkovo gledališče

Sobota, 21. januar, ob 10.00, Prešernovo gledališče 
Kranj

Predstava: Kako je lisica dobila zlati rep, Leja Ita Menard

Sobota, 21. januar, ob 11.00, OKC Krice krace

Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Sobota, 21. januar, ob 17.00, Layerjeva hiša
Predavanje: Literarna čajanka: Pino Pograjc

Sobota, 21. januar, ob 17.30, Stolp Škrlovec
Koncert: Aurora, glasbeno doživetje s Carmen manet

Sobota, 21. januar, ob 19.00, Stolp Škrlovec
Koncert: Aurora, glasbeno doživetje s Carmen manet

Sobota, 21. januar, ob 20.30, Stolp Škrlovec
Koncert: Aurora, glasbeno doživetje s Carmen manet

sobota, 21. januar, ob 21.00, TrainStation SubArt
Koncert: Jorgovani (Srbija)

Sreda, 25. januar, ob 16.30, stolp Pungert
Delavnica: Jezikovne urice

Četrtek, 26. januar, ob 19.00, Layerjeva hiša
Delavnica: SOS slam

Petek, 27. januar, ob 17.30, OKC Krice krace
Predstava: Kovčekteta na obisku, Mateja Fi

Sobota, 28. januar, ob 10.00, Prešernovo gledališče 
Kranj
Predstava: Abežeda, Lutkovno gledališče Nebo

Sobota, 28. januar, ob 11.00, OKC Krice krace
Delavnica: Eko pod zeleno smreko

Vsako soboto ob 8.00, Glavni trg
Sobotni sejem

Vsak torek ob 11.30 in petek ob 16.00
Redno vodenje po kanjonu reke Kokre

Vsak ponedeljek, sredo, soboto, nedeljo ob 11.30 in 
vsak torek, četrtek, petek ob 18.00
Klasičen voden ogled Kranja

Vsako soboto in nedeljo
Sprehodi po Parku Brdo

Vsak torek in petek ob 17.00 ter vsako soboto in 
nedeljo ob 10.00
Redno vodenje v Rovih pod starim Kranjem:

Vsak ponedeljek in četrtek ob 17.00, vsako sredo ob 
11.00 ter vsako soboto in nedeljo ob 13.00
Rovi pod starim Kranjem: Digitalni potep, Mesto skriva, 
podzemlje odkriva

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Kranj – V Rovih pod starim 
Kranjem se je decembra od-
prl Informacijski center za 
varstvo človeških ribic SOS 
Proteus. Po centru vas po-
peljejo raziskovalci Jamske-
ga laboratorija Tular, kjer se 
s preučevanjem in varstvom 
človeških ribic ukvarjajo že 
60 let! Razkrili vam bodo 
skrivnostno življenje teh fa-
scinantnih, a ranljivih živa-
lih – kje in kako živijo, za-
kaj so ogrožene, zakaj je za 
njihov in tudi naš obstoj 
ključnega pomena čista 
podzemna voda. Jamski la-
boratorij Tular je namreč 
eden od le dveh jamskih la-
boratorijev s človeško ribico 
na svetu!
»Ideja je stara že več kot 20 
let, o tem sva razmišljala že 
z mojim očetom, Markom 
Aljančičem, ki je bil ustano-
vitelj Jamskega laboratorija 
Tular. Končno smo tudi na 
občini dobili sogovornika, ki 

nam je ponudil finančno 
podporo pri gradnji, kot tudi 
trajnostno sodelovanje pri 

ozaveščanju in izobraževa-
nju javnosti. V Informacij-
skem centru SOS Proteus 

bomo predstavili živo zgod-
bo o človeški ribici, ki širom 
po svetu simbolizira ogrože-

nost jamskih živali in izgu-
bljanje virov pitne vode. Po-
sebej si želimo obiskovalcev, 
ki že sledijo trajnostnim na-
čelom, so radovedni in si že-
lijo spoznati nekaj novega,« 
je povedal Gregor Aljančič, 
vodja Jamskega laboratorija 
Tular.
Poleg izobraževanja in oza-
veščanja o pomenu varova-
nja človeške ribice, boste iz-
vedeli tudi kako pomembno 
je ohranjanje virov podze-
mne vode, ki predstavlja na-
ravni habitat človeških ribic 
in je hkrati tudi glavni vir pi-
tne vode v Sloveniji. Info 
center SOS Proteus je na-
menjen zvedavim obiskoval-
cem! Poleg velikih akvarijev 
s človeškimi ribicami je cen-
ter opremljen z informacij-
skimi tablami ter video pre-
zentacijami.
Prikazovanje človeške ribice 
ne bo imelo negativnega 

vpliva na naravo, zato si 
bodo obiskovalci lahko ogle-
dali živali, ki so bile rešene 
izven jam po poplavah, kjer 
sicer ne bi preživele. Dolgo-
letne izkušnje raziskovalcev 
Jamskega laboratorija Tular 
zagotavljajo, da bo ogled člo-
veških ribic živalim prijazen, 
njihove bivalne razmere pa 
boste pomagali izboljšati 
tudi obiskovalci centra - kot 
prvi tovrstni center na svetu, 
bodo raziskovalci spremljali 
tudi vpliv obiskovalcev na 
človeške ribice.
Jamski laboratorij Tular ni 
deležen javne finančne pod-
pore, raziskovalno delo opra-
vljajo prostovoljsko. Z obi-
skom informacijskega 
centra boste postali tudi dra-
goceni podpornik človeške 
ribice, vsa zbrana sredstva 
namreč vlagamo nazaj v raz-
iskovanje in varstvo človeške 
ribice.

V Rovih pod starim Kranjem vlada klima, podobna tisti v naravnih jamah, zato se bodo nove 
prebivalke rovov v njih počutile skoraj kot doma.

Obiščite informacijski 
center SOS Proteus!

Eva Pirnat

Po centru vas popeljejo raziskovalci Jamskega laboratorija Tular, kjer se s preučevanjem in 
varstvom človeških ribic ukvarjajo že šestdeset let. / Foto: Anže Krže/Mediaspeed

Obiskovalci si bodo lahko ogledali človeške ribice, ki so 
bile rešene izven jam po poplavah. / Foto: Anže Krže/Mediaspeed
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Kranj – Pevski festival okte-
tov in malih vokalnih skupin 
Sem slišal peti, ki so si ga 
pred leti zamislili pevci Go-
renjskega okteta, je drugo 
decembrsko soboto doživel 
tretjo izvedbo. Po dveh letih 
»koronskega odmora« je do-
mači oktet tokrat spet stopil 
na oder Prešernega decem-
bra in v goste povabil Oktet 
Mi iz Mengša, vokalno sku-
pino In spiritu iz Vojnika in 
ribniški Oktet Gallus. Žal so 
morale pevke iz Vokalne 
skupine Karina nastop zara-
di bolezni v skupini odpove-
dati. Tako je dogodek, ki so 
ga pevci Gorenjskega okteta 
pripravili ob podpori Zavoda 
za turizem in kulturo Kranj 
letos minil v znamenju 
ognjemeta moškega petja.
Tiha deževna sobota se je 
prevesila v prav tak večer, v 
katerem se je nebo nad Glav-
nim trgom sicer nekaj časa 
poigravalo tudi s snežinka-

mi, a kmalu prepustilo pri-
mat dežnim kapljam. Pro-
gram je s toplimi besedami 
povezovala Slavica Bučan, 
vsaka izmed nastopajočih 
pevski skupin pa se je pred-
stavila s petimi skladbami. 

Zazvenele so slovenske ljud-
ske in umetne skladbe, času 
primerno jih je bilo seveda 
nekaj iz božičnega reperto-
arja, občinstvo pa so ogrele 
tudi skladbe iz zakladnice 
črnskih duhovnih pesmi. Ši-

rok je bil tudi razpon avtor-
jev, po katerih so posegali 
sestavi, in sicer od starih 
mojstrov zborovskega petja 
do čudovitega aranžmaja is-
trske ljudske pesmi, ki ga 
podpisuje Rudi Bučar.

Na pevskem večeru Sem slišal peti so se ob domačem Gorenjskem oktetu predstavil še trije toštevilni 
moški pevski sestavi. Od zborovskih klasik do ljudskih pesmi.

Ognjemet moškega petja

Igor Kavčič

Kranj – Mali format je tradi-
cionalna prodajna razstava 
članov Likovnega društva 
Kranj, ki jo v Mali galeriji 
pripravijo v prednovoletnem 
času. Umetniki in umetnice 
so omejeni zgolj s forma-
tom, sicer pa imajo vso svo-
bodo pri izbiri teme, medi-
ja, materiala in tehnike iz-
delave. To rezultira v pred-

stavitvi brezmejne ustvarjal-
ne pestrosti, ki jo ponuja 
članstvo Likovnega društva 
Kranj. Predstavlja se 27 čla-
nic in članov, vsak s svojo 
avtorsko prepoznavno, sebi 
lastno in izoblikovano likov-
no govorico. Pri tem izhaja-
jo iz različnih generacij, 

motivnih izhodišč, slogov, 
načinov in tehnik likovnega 
izražanja.
Svoja dela predstavljajo: Ba-
grat Arazyan, Franc Bešter, 
Brut Carniollus, Boge Dimo-
vski, Domen Dimovski, Na-
taša Druškovič, Klementina 
Golija, Irena Gayatri Horvat, 
Irena Jeras Dimovska, Lojze 
Kalinšek, Biserka Komac, 
Marko Lukan, Miha Majes, 
Martina Marenčič, Goran 

Medjugorac, Miha Perčič, 
Zmago Puhar, Dragoljub 
Rakinić, Janez Ravnik, Jur 
Samec, Zoran Srdič Janžeič, 
Tomaž Šebrek, Meta Šolar, 
Klavdij Tutta, Ladijana Vijay, 
Cveto Zlate in Franc Vozelj. 
Razstava je prodajna, odprta 
pa bo vse do 5. februarja.

Igor Kavčič Kranj – V zadnjem desetletju 
so muzeji na Gorenjskem 
dobro sodelovali v več sku-
pnih tako razstavnih kot ga-
lerijskih projektih, v katerih 
so predstavili dediščino celo-
tne regije, ki je izjemno ra-
znolika in odraža zgodovin-
ske posebnosti posameznih 
krajev. Na ta način skupaj 
nagovarjajo tudi svoje stalne 
in prihodnje obiskovalce. 
Tokrat je pet muzejev – 
Medobčinski muzej Ka-
mnik, Gorenjski muzej 
Kranj, Radovljiški muzej, 
Tržiški muzej in Gornjesa-
vski muzej Jesenice – zdru-
žilo moči v promocijskem 
projektu Z Valvasorjem po 
gorenjskih muzejih, s kate-
rim poskušajo konkurirati 
drugim, predvsem turistič-
nim ponudbam. V svoje ma-
tične muzejske hiše skupaj z 
Valvasorjem želijo privabiti 
nove obiskovalce iz Gorenj-
ske in širše Slovenije.
Na spletni strani Valvasor-
-muzeji.si in Facebooku so v 
namen kampanije oziroma s 
povabilom k nakupu vsto-
pnic pripravili pet promocij-
skih videov – vsak je dolg 
okrog 3 minute –, s katerimi 
muzeji želijo povečati svojo 
prepoznavnost v širši javno-
sti.
Vaš vodič po muzejih ni nih-
če drug kot baron Janez Vaj-
kard Valvasor. Muzeji so si, 

četudi so na majhnem po-
dročju, med seboj precej 
različni in vsak na svoj način 
specifični. Skupno rdečo nit 
so našli v Valvasorju, prvem 
muzealcu, polihistorju in 
poznavalcu slovenskih po-
krajin. Na svojih popotova-
njih tudi po Gorenjskem je 
ob grafikah popisal različne 
zanimivosti, lahko bi rekli 
»dragocene cvetke«, ki jih 
muzeji na zabaven način 
lahko uporabijo pri svoji 
promociji.
Vsebino videov so začrtali 
direktorji gorenjskih muze-
jev ob sodelovanju kustosov, 
video produkcijo je prevzel 

Irenej Vid Bošnjak iz Ire 
Studios, animacijo je pripra-
vil zgodovinar Nejc Kavka, 
Valvasorja je narisal ilustra-
tor Jure Engelsberger, sple-
tno stran pa oblikovala Maša 
Okršlar Popovič iz podjetja 
Mixer.si. Projekt je podprlo 
ministrstvo za kulturo.
Skupinsko vstopnico za pet 
muzejev – po znižani ceni je 
na voljo za več kategorij obi-
skovalcev – si je moč kupiti v 
posameznem muzeju ali na 
spletu, velja leto dni, vsak iz-
med muzejev pa ponuja 
ogled stalnih in občasnih 
razstav v matičnih muzej-
skih stavbah, na Jesenicah je 

to v prvi vrsti Slovenski žele-
zarski muzej, v gradu Khisl-
stein v Kranju je to razstava 
Prelepa Gorenjska, na Gra-
du Zaprice zgodovinske in 
arheološke razstave s širšega 
kamniškega območja, v Ra-
dovljiški graščini je na ogled 
Čebelarski muzej in vse po-
vezano z njim, v Tržiškem 
pa v Pollakovi hiši od razstav 
oblačilne kulture do Sloven-
skega smučarskega muzeja. 
Valvasor predstavi obisko-
valcem »dragocenosti, ki so 
pomembnejše od zlata«, 
zato je skupinska vstopnica 
več kot primerno novoletno 
darilo.

S skupno promocijsko akcijo Z Valvasorjem po gorenjskih muzejih se z enotnim vabilom k ogledu 
zbirk združuje pet gorenjskih muzejev.

Igor Kavčič

Mali pozdravi iz Likovnega društva Kranj / Foto: Lojze Kalinšek

V Mali galeriji Likovnega društva Kranj je na 
ogled tradicionalna prednovoletna razstava  
Mali format.

Mali format, dobri 
avtorji, velika izbira

Projekt so predstavili direktorji Gorenjskih muzejev Marjana Žibert, Zora Torkar, Jana 
Babšek in Aljaž Pogačnik, manjka Petra Bole. / Foto: Igor Kavčič

Gorenjski oktet na pevskem večeru Sem slišal peti / Foto: Primož Pičulin

Valvasor in muzeji

ŠPORTNA DVORANA TRATA, 
SOBOTA, 28. JANUAR 2023 OB 20H 
PREDPRODAJA VSTOPNIC: MOJEKARTE.SI IN PETROL

KLAPA CAMBI
KLAPA KAMPANEL

KLAPA MALI GRAD

KONCERT 
DALMATINSKIH PESMI
Klapski večer v  Škofji Loki 
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Kranj – Prejšnji petek je v 
prostorih Slovenske matice 
Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije že trinajstič podelila 
nagrado klio in šestič prizna-
nje Ervina Dolenca. Nagrada 
klio je osrednja stanovska na-
grada zgodovinarjev za naj-
boljšo študijo s področja zgo-
dovinopisja, ki jo podeljujejo 
od leta 2000. Ob smrti njene-
ga predlagatelja Ervina Do-
lenca v letu 2009 pa se je 
Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije (ZZDS) v nasled-
njem letu odločila, da nagradi 
klio priključijo še priznanje 

Ervina Dolenca za zgodovino-
pisni prvenec.
Omenjeno priznanje si je 
mladi zgodovinar Ivan Smi-
ljanić iz Kranja prislužil s 
knjigo Lovorovi gozdovi in 
krompir: Prešernov kult v so-
cializmu, v kateri analizira 
slavilni odnos do Franceta 
Prešerna s poudarkom na 
obdobju socialistične Jugo-
slavije. Kot je strokovna ko-
misija zapisala v obrazložitev 
nagrade, avtor formiranje 
kultnega čaščenja Franceta 
Prešerna prepoznava skozi 
analizo aktivnosti družbenih, 
političnih ter kulturnih kro-
gov, ki jih razdeli v štiri kro-
nološke faze. Ugotavlja, da je 
Prešeren dobil status najve-

čjega slovenskega pesnika v 
drugi polovici 19. stoletja, 
partizansko gibanje pa si ga 
je med drugo svetovno vojno 
prilastilo in ga predstavilo 
kot protokomunističnega re-
volucionarja. »V obdobju ne-
posredno po letu 1945 si je 
Prešerna prisvojila državna 
politika in ga predstavljala 
kot junaka napredne tradicije 
slovenskega naroda. Ta po-
doba pa je sčasoma doživljala 
reinterpretacije in bledela z 
novimi razlagami literarnih 
zgodovinarjev in stvaritvami 
umetnikov. Monografija 
obravnava štiri kronološke 
faze tega procesa, ki jih opre-

deli z analizo komemorativ-
nih projektov v Kranju, enem 
od središč njegovega kulta,« 
so med drugim še zapisali v 
komisiji.
Enako priznanje je prejela še 
zgodovinarka Alenka Hren 
Medved za knjigo Premog, 
železnica, terme in pivo: Mo-
dernizacija in demografski 
razvoj Laškega v dolgem 19. 
stoletju, osrednjo nagrado 
klio pa je prejel zgodovinar 
Andrej Rahten za znanstveno 
monografijo z naslovom Po 
razpadu skupne države. Knji-
ga osvetljuje razdobje med le-
toma 1918 in 1920 po razpa-
du Habsburške monarhije in 
nastanku Države oziroma 
Kraljevine SHS.

Igor Kavčič
V Mestni knjižnici Kranj so 
ob obletnici rojstva Franceta 
Prešerna pripravili slove-
snost v spomin na lani pre-
minulega pesnika, pisatelja, 
esejista, literarnega kritika in 
zgodovinarja, častnega me-
ščana Kranja profesorja 
Franceta Pibernika. V dru-
gem nadstropju knjižnice do 
odkrili profesorjev portret, v 
prostor pa so umestili tudi 
njegovo delovno mizo, ki sta 
jo hčeri Barbara in Marija na-
menili uporabnikom knjižni-
ce. Pred tem so na poti do 
študijskih sob v knjižnici Pi-
bernikove pesmi ob povezo-
valcu prireditve Ajdinu Hu-
zejroviću brali  Neža 
Verdonik, Luka Markus Šta-
jer in Metka Lokar, v knjižni-
ci pa so pripravili tudi dve vi-
trini, v katerih je predstavljen 
bogat knjižni opus Franceta 
Pibernika. V čustvenem na-
govoru je o prijatelju sprego-
voril slavist Miha Mohor.
Kot je v nagovoru ob predaji 
očetove delovne mize knji-
žnici med drugim povedala 
profesorjeva hči Barbara 
Theissen Pibernik, je ta tisti 
osebni predmet, ki res poo-
seblja njenega očeta, ki je 
svoje življenje dejansko pus-
til za to mizo, naj bo kot 
ustvarjalec ali profesor. »Ko 
danes ponovno vidim to 
mizo, ki je nekaj časa same-
vala v praznem stanovanju, 
in jo predajam v uporabo, v 

njeno novo poslanstvo, doži-
vljam prav posebne trenutke. 
Oče je nešteto ur preživel za 
to mizo, včasih tudi po 16 ur 
na dan. Za njo je ustvaril ve-
čino svojega dela, od pesmi 
do monografij in drugih 
knjižnih izdaj. Imel je nava-
do, da je tudi bral za mizo, in 
ne na kavču ali postelji. Kot 
gimnazijski profesor je za to 
mizo popravljal številne šol-
ske naloge, zagotovo tudi 
kakšen gimnazijski esej.« 
Pravi, da je miza na neki na-
čin tudi poosebljanje pridne-
ga dela in izobraženosti, zato 
ne dvomi, da se bo dotaknila 
tudi novih generacij.
Zbrane sta nagovorila tudi 
kranjski župan Matjaž Rako-

vec in Nada Bogataj Kržan, 
predsednice Fundacije Vin-
cenca Drakslerja, v kateri so 
mizo obnovili, ki sta pouda-
rila pomen Pibernikovega 
ustvarjalnega življenja in 
dela za slovensko literaturo 
in predvsem številne rodove 
kranjskih gimnazijk in gim-
nazijcev.
»Profesor Pibernik je bil 
eden izmed najbolj pre-
poznavnih in zvestih članov 
naše knjižnice. Vsi, ki smo v 
tej ustanovi zaposleni deset 
in več let, se ga zelo dobro 
spominjamo kot vztrajnega 
raziskovalca,« je med dru-
gim povedala direktorica 
knjižnice Maja Vunšek in 
dodala, da so letos v knjižni-

ci razpisali Literarni natečaj 
Franceta Pibernika za naj-
boljši esej, ki je namenjen 
dijakinjam in dijakom go-
renjskih srednjih šol. Mlade 
so povabili, da navdih za 
svoja razmišljanja najdejo v 
vrsticah Pibernikove pesmi 
v prozi iz zbirke Odzvok, 
kjer je avtor zapisal tudi be-
sede iz naslova eseja: Samo 
odločiti se moraš. Razpis so 
objavili 2. septembra, na roj-
stni dan Franceta Pibernika, 
zaključili so ga 3. decembra, 
na rojstni dan Franceta Pre-
šerna, nagrade za najboljše 
eseje pa bodo v Mestni knji-
žnici Kranj podelili na kul-
turni praznik, 8. februarja 
2023.

V prostore Mestne knjižnice Kranj so umestili delovno mizo lani preminulega Franceta Pibernika 
(1928–2021). Spomin na profesorja so počastili tudi s predstavitvijo njegovega portreta.

Knjižnica Piberniku

Igor Kavčič

Ivan Smiljanić je temo knjige pred letom predstavil na 
razstavi v Galeriji Prešernove hiše. / Foto: Igor Kavčič

Zgodovinar Ivan Smiljanić je za knjigo Lovorovi 
gozdovi in krompir: Prešernov kult v socializmu 
prejel priznanje Ervina Dolenca.

Priznanje Ivanu 
Smiljaniću

Spregovorili so v spomin Francetu Piberniku: (z leve) Maja Vunšek, Nada Bogataj Kržan, 
Miha Mohor, Barbara Theissen Pibernik in Matjaž Rakovec. Glasbeni program sta 
oblikovala Aleksander Jovetić in Uroš Usenik. / Foto: Tina Dokl

Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si

Kranj – APZ France Prešeren pripravlja dva božična koncer-
ta z naslovom Prižgimo zvezde. V sredo, 28. decembra, 
bodo nastopili v cerkvi sv. Martina na Bledu, naslednji dan, 
29. decembra, pa še v cerkvi sv. Modesta v Kranju, obakrat 
z začetkom ob 19. uri. Zboru se bosta pridružila odlična 
sopranistka Francka Šenk in organist Tilen Bajc.

Prižgimo zvezde z APZ

Kranj – Mešani pevski zbor Musica viva s Primskovega pod 
vodstvom dirigenta Jana Gorjanca pripravlja tri božične kon-
certe z naslovom Baročni božič, ki je hkrati zadnji v ciklu 
štirih koncertov iz projekta Štirje pevski časi. Posebej za 
koncert je Jan Gorjanc priredil nekaj pesmi, prvič pa bo tudi 
izvedena njegova noviteta z naslovom Danes verjamem. Na 
orglah bo zbor spremljal Lovro Frelih. Prvi koncert bo že 
danes, v petek, 23. decembra, ob 19.30 v cerkvi Marijinega 
vnebovzetja na Primskovem, drugi bo 29. decembra ob 19. 
uri v cerkvi sv. Ane v Škofji Loki, 30. decembra pa bodo na-
stopili še v italijanskem Vidmu.

Baročni božič in Musica viva
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Osemnajstič pokalni 
zmagovalci

Ljubljana – Ljubljansko ko-
pališče Kodeljevo je tudi le-
tos gostilo finale pokala Slo-
venije v vaterpolu. Nasprot-
nika sta bila ista kot lani, 
prav tako tudi zmagovalec. V 
finalu sta se pomerila kranj-
ski AVK Triglav, ki je ubra-
nil naslov, in domačin, Lju-
bljana Slovan. Obetal se je 
napet obračun dveh ekip, ki 
se v letošnji sezoni med se-
boj še nista pomerili.

Prvi medsebojni obračun
Pred lanskim finalnim obra-
čunom sta igrali v ligaškem 
delu pokalnega tekmovanja, 
ko je obakrat slavil AVK Tri-
glav, ki je nato dobil še final-
no tekmo z 8 : 3. Odlično 
lansko sezono so Kranjčani 
potrdili še z naslovom držav-
nega prvaka, medtem ko so 
bili Ljubljančani v državnem 
prvenstvu tretji. Pred le-
tošnjo sezono so se Ljubljan-
čani okrepili z dvema izku-
š e n i m a  H r v a t o m a , 
vratarjem Rokom Lazićem 
in igralcem Igorjem Cuo-
mom, zapustil pa jih ni nih-
če od nosilcev igre. V bolj 
spremenjeni zasedbi so v 
novo sezono vstopili Kra-
njčani, saj je Jaša Kadivec 
odšel v reško Primorje, An-
draž Pušavec, Jaka Štirn in 
Rok Bečić pa so končali svo-
jo igralsko kariero. Vrnil se 
je Aljaž Troppan, ekipi pa se 
je pridružilo nekaj mlajših 
vaterpolistov. Obe ekipi zelo 
uspešno igrata v novousta-
novljeni ligi Alpe Waterpolo. 
S tekmo več v njej vodi Lju-

bljana Slovan, ki je, tako kot 
Triglav, še brez poraza.

Izenačen finale
Finale je bil izenačen, pokal-
ni zmagovalci pa so tudi le-
tos postali igralci AVK Tri-

glav Kranj. Zmagali so z 9 : 
10 (3 : 2, 3 : 2, 1 : 3, 2 : 3). To 
je že njihova 18. pokalna lo-
vorika, Ljubljančani ostajajo 
pri treh. »Obe ekipi si zaslu-

žita čestitke za zelo dobro 
vaterpolsko predstavo, ki je v 
Sloveniji že dolgo nismo vi-
deli. Tokrat se je tehtnica na-
gnila na našo stran, v vsa-
kem primeru pa tako močno 
Ljubljano Slovan tudi Tri-

glav potrebuje, kajti le tako 
bomo vsi skupaj napredova-
li. Vso tekmo smo verjeli 
vase in s tako veliko vere v 
zmago že dolgo nisem vodil 

svoje ekipe. Vedeli smo, da 
bodo prišli naši trenutki, in 
tudi so – proti koncu tekme, 
ko so bili Ljubljančani že ne-
koliko utrujeni. Tudi fantje 
so ohranili mirnost, mleli in 
mleli, na koncu pa smo bili 
za dobro igro v obrambi in 
napadu nagrajeni z zmago,« 
je po tekmi povedal Krištof 
Štromajer, trener AVK Tri-
glav.
Pred članskim finalom je bil 
v bazenu Kodeljevo tudi zak-
ljučni pokalni turnir dečkov 
do 15. leta starosti. Nasprot-
nika v finalu sta bila tako kot 
v članski konkurenci Lju-
bljana Slovan in kranjski 
Triglav. Ljubljančani so bili 
boljši z 9 : 8.

Maja Bertoncelj

Kranjski vaterpolisti so znova pokalni zmagovalci. Prva lovorika v sezoni je njihova.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Pred smučarskimi 
skakalci je novoletna turne-
ja, pred skakalkami pa sil-
vestrska. To bosta prva 
vrhunca sezone. V boju za 
zmago bosta tudi Anže Lani-
šek in Nika Križnar, sokraja-
na z Mlake pri Kranju.

Lanišek že trikrat zmagal
Smučarski skakalci so zad-
njo postajo svetovnega poka-
la pred novoletno turnejo 
imeli pretekli konec tedna v 
švicarskem Engelbergu. La-

nišek je znova blestel. Na 
prvi tekmi je zmagal že tret-
jič v sezoni, četrtič v karieri, 
na drugi je bil tretji. Za ska-
kalci je osem posamičnih te-
kem, Lanišek je bil kar šest-
krat na stopničkah. V 
skupnem seštevku svetovne-
ga pokala je na drugem mes-
tu. Za vodilnim Poljakom 
Davidom Kubackim zaostaja 

za 74 točk. »Forma je super. 
Ne vem, ali je to življenjska 
ali ne, bomo še videli,« pravi 
član SSK Mengeš. Novole-
tna turneja se bo s kvalifika-
cijami v Oberstdorfu začela 
28. decembra.

Križnarjeva na silvestrsko 
turnejo
Njegova sokrajanka Nika 
Križnar čaka na silvestrsko 
turnejo, ki se bo prav tako 
začela prihodnji teden. 
Najprej bosta tekmi v Belja-
ku (28. in 29. decembra), 
nato pa še na Ljubnem (31. 

decembra in 1. januarja). 
Križnarjeva je v skupnem 
seštevku svetovnega pokala 
na petem mestu najvišje 
uvrščena Slovenka. Kot pravi 
članica SSK Norica Žiri, ji 
daje veliko motivacijo tudi 
Lanišek, in dodaja, da če bi 
ona osvojila zlato sovo, Lani-
šek pa zlatega orla, bi bilo 
res sanjsko.

Maja Bertoncelj Vaterpolisti kranjskega AVK Triglav so v boju za pokalno lovoriko premagali ekipo Ljubljana Slovan.

Anže Lanišek v boj za zlatega orla, Nika Križnar 
pa za zlato sovo.

Prvi skakalni 
vrhunec sezone

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše  
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu –  
v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki  
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob 
petkih pa še televizijski spored Vikend. 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Go renjske
ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 
pošlji te na narocnine@gglas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 
14dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa pokli cali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.  
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

www.gorenjskiglas.si

»Obe ekipi si zaslužita čestitke za zelo dobro 
vaterpolsko predstavo, ki je v Sloveniji že dolgo 
nismo videli. V vsakem primeru tako močno 
Ljubljano Slovan tudi Triglav potrebuje, kajti le 
tako bomo vsi skupaj napredovali.«

V Kolesarskem klubu Kranj se pripravljajo na 
novo sezono.

Kranj – Kolesarji kranjskega 
kluba bodo tudi v novo sezo-
no vstopili s kontinentalno 
licenco, ekipo pa bodo 
predstavljali izključno mladi 
kolesarji do 23 let.
»Prihodnje leto bo v član-
skih vrstah vozilo dvanajst 
kolesarjev. V ekipi ostajajo 
Luka Turkulov, Andrej Čer-
ne, Vid Jeromel, Maks Cv-
jetičanin, Luka Ziherl in 
Jaka Vovk. Iz selekcije sta-
rejših mladincev domačega 
kluba se jim bosta pridruži-
la še Martin Eržen in Žiga 
Kalan. V Kranj prihajajo 
tudi štirje novi kolesarji. S 
smuči bo na kolo presedlal 
Nejc Komac, z Bleda priha-
ja Gašper Otoničar, Teo 

Pečnik pa iz ljubljanskega 
Gusta. V ekipo smo z odpr-
timi rokami sprejeli tudi 
Grega Podlesnika, ki priha-
ja iz mladinskih vrst sevni-
škega Tanina. Svoj matični 
klub sta letos zapustila 
Leon Šarc, ki ga bomo na 
prihajajočih dirkah srečeva-
li v dresu nemške konti-
nentalne ekipe Santic Wi-
batech, in Matej Drinovec,« 
sporočajo iz Kolesarskega 
kluba Kranj.
Okrepila se je tudi njihova 
ekipa mladincev. Iz gorsko-
kolesarskih vrst idrijskega 
kluba je prišel Marcel Gla-
dek, iz Celja pa Sven Mer-
nik. V vseh ekipah skupaj bo 
tako v prihodnji sezoni kole-
sarilo več kot petdeset kole-
sarjev.

Ekipo še pomladili

Maja Bertoncelj

Anže Lanišek se je v Engelbergu veselil zmage in tretjega 
mesta. / Foto: Sloski
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Kranj – Člani Kluba lokostrel-
cev Kranj so s tekme za slo-
venski dvoranski tarčni pokal, 

ki jo je prvi decembrski konec 
tedna pripravil Lokostrelski 
klub Mins Postojna in je po-
tekala tudi za 21. Memorial 
Mateja Šabca, domov vrnili 

dobre volje. S seboj so na-
mreč prinesli kar šest odličij.
V disciplini goli lok je tekmo-
valo dvainsedemdeset tekmo-
valk in tekmovalcev iz vse 
Slovenije ter ekipa s hrvaške 
Reke. Tekme v Postojni se je 
udeležilo tudi enajst članov in 
članic Kluba lokostrelcev 
Kranj, ki pa domov niso pri-
nesli le pet zlatih in eno sre-
brno medaljo, ampak tudi 
nov državni rekord. Loko-
strelka Stela Drnovšek je v ka-
tegoriji goli lok za mlajše od 
15 let postavila nov državni re-
kord. Zbrala je namreč 479 
točk in tako državni rekord 
njene skupine izboljšala za 8 
točk.
Zlate medalje so osvojili tudi 
Gaja Bratuš in Gašper Kova-
čič v kategoriji do 13 let, Jerca 
Polak v kategoriji do 21 let in 
Igor Štilec v kategoriji nad 50 
let. Srebrno medaljo je v kate-
goriji članic osvojila Lara Roz-
man.
V slovenskem dvoranskem 
pokalu je Klub lokostrelcev 
Kranj med tridesetimi klubi 
trenutno na drugem mestu. 
Kot pravi trener in predse-
dnik kluba Robert Ferencek - 
Feri, so pred njimi nove tek-
me in vsi upajo, da bodo 
ponovili lanski uspeh, ko so v 
skupni uvrstitvi osvojili prvo 
mesto.

Kranj – V Hokejskem klubu 
Triglav Kranj nastopa tudi 
ekipa deklet, ki v tej sezoni 
tekmujejo tako v domačem 
prvenstvu kot v združeni slo-
venski ekipi (Slovenia Se-
lect), ki igra v razširjenem 
avstrijskem ženskem prven-
stvu DEBL.
»Letos nas pri Triglavu tre-
nira okoli dvajset deklet, 
starih od 12 do 38 let. Naj-
mlajša je Ajda Jošt, najsta-
rejša pa Katarina Haus. Tre-
niramo dvakrat ali trikrat 
tedensko, vsaka dva tedna 
pa imamo tudi tekmo. Ti-
ste, ki igrajo za slovensko 
ekipo v DEBL, pa imajo tek-
mo praktično vsak konec te-
dna," je povedala Tamara 
Svetina, ki igra tudi v slo-
venski ženski hokejski re-
prezentanci, za katero je od-
igrala že več kot trideset 
tekem. "Na tekme nas hodi 
dvanajst ali trinajst, naš cilj 
pa je, da si v tej sezoni sku-

šamo priboriti naslov držav-
nih prvakinj. Do sedaj smo 
bile zelo uspešne, saj smo 
izgubile samo eno točko in 
upam, da bo to res naša se-
zona,« je dodala izkušena 
Tamara Svetina.

Atraktiven koledar
Tako Tamara kot ostala de-
kleta si želijo, da bi v žen-
sko ekipo Triglava prišlo še 
več deklet, ki so rada na dr-
salkah. Da so dekleta v njej 
tudi dobre prijateljice, so 

dokazale s slikanjem za nov 
koledar. »Že ko smo kole-
dar izdale pred leti in je 
bilo zanj precej zanimanja, 
smo imele želje, da ga zno-
va pripravimo. Sledila so 
leta epidemije in spet nam 
ga je uspelo pripraviti letos. 
Da so slike lepe in da je ko-
ledar res dobro videti, je po-
skrbel Črt Slavec, ki je tudi 
sam igral hokej in je odli-
čen fotograf. Koledar je 
malce bolj drzen in je od 
prejšnjega tedna že v pro-
daji. Vse o koledarju, ki sta-
ne 12 evrov, je moč izvedeti 
na naši Facebook strani, na 
Instagramu in pri vseh nas, 
igralkah, prodajamo pa ga 
tudi na tekmah,« je poja-
snila Tamara Svetina in do-
dala, da so natisnili 700 ko-
ledarjev.
»Z denarjem bomo pokriva-
le stroške, ki jih imamo med 
sezono. Kupile bomo drese 
pa opremo in vse ostalo, kar 
potrebujemo,« je še poveda-
la Tamara Svetina.

Ekipa deklet pri Hokejskem klubu Triglav Kranj si bo denar za drese in opremo zaslužila tudi s prodajo koledarja, saj so za objektiv postavile Črta Slavca 
in za ljubitelje hokeja pripravile lepo novoletno darilo.

Hokejistke tudi na koledarju

Naslovnica novega koledarja hokejistk kranjskega Triglava 
/ Foto: Črt Slavec

Tamara Svetina in ostale hokejistke so navdušene nad 
letošnjim koledarjem. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

V začetku tega meseca je v Postojni potekala lokostrelska tekma za 
slovenski tarčni pokal, na njej pa so izkazali člani Kluba lokostrelcev Kranj, 
ki so osvojili kar šest odličij.

Kranjski lokostrelci 
osvojili šest odličij

Lokostrelci Kluba lokostrelcev Kranj so na tekmi 
slovenskega dvoranskega tarčnega pokala v Postojni 
osvojili pet zlatih in eno srebrno medaljo. / Foto: arhiv Kl Kranj

VELIKI DOBRODELNI KONCERT
 LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA
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simfonični 
Orkester  

in mepz
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pokrovitelj

Vstopnina 15 € 
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EVENTIM prodajna mesta
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Športna dvorana TRATA 
škofja loka 

Lions klub
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Kranj – Slike, kipe, male pla-
stike in druge umetnine, ki 
so jih ljudje zavrgli, so na 
ogled v treh trgovinah Fun-
dacije Vincenca Drakslerja, 
v Kr'štacuni, Kr'zašij in Ro-
kodelc. Fundacija namreč 
skupaj s Komunalo Kranj 
uresničuje zaveze strategije 
Zero Waste o zmanjševanju 
odpadkov. Pri zbiranju še 
uporabnih predmetov v zbir-
nih centrih odpadkov in po 
domovih se med odvrženimi 
ali pozabljenimi predmeti 
velikokrat najdejo različne 
slike, gobelini, kipci, skulp-
ture ter druge stvaritve, ki so 
lepo ohranjene in lahko še 

naprej služijo namenu in 
polepšajo videz domov ali 
službenih prostorov. V de-
lavnicah fundacije namreč 
vse umetnine skrbno očisti-
jo in popravijo ter jih v nji-
hovih prodajalnah namenijo 
kupcem.
Kot je povedala predsednica 
fundacije Nada Bogataj Kr-
žan, je pobuda za odprtje 
prodajne razstave vzklila v 
pogovorih med njimi, 
Mestno občino Kranj in jav-
nim podjetjem Komunala 
Kranj. »Fundacija ni le pod-
jetje, ki obnavlja predmete, 
jih rešuje z odpada in jim 

daje novo vrednost, temveč 
veliko pozornosti namenja-
mo ohranjanju kulturne de-
diščine. Razstavljene slike in 
kipi so bodisi podarjena 
dela, včasih namreč prejme-
mo cele zbirke ustvarjalcev 
in med umetninami najde-
mo veliko vrednih umetni-
ških del, bodisi dela, ki jih 
ljudje zavržejo.« Še posebno 
so bili veseli podarjenih ki-
parskih del in slik pokojnega 
Andreja Pibernika, ki jih 
tako novim lastnikom name-
nja njegova sestra Barbara.
K bolj trajnostnemu in od-
govornemu obnašanju do 
okolja na ta način uporabni-
ke v občinah, v katerih izvaja 
gospodarsko javno službo 

zbiranje odpadkov, spodbuja 
tudi Komunala Kranj, ob 
razstavi pa je predstavnica 
za odnose z javnostmi Maja 
Rozman povedala: »Z 
razstavo rešenih umetnin s 
smetišča Smet-art opozarja-
mo, da so tudi pozabljeni, 
zavrženi predmeti lahko del 
ponovne rabe in najdejo 
novo življenje, kar je tudi 
eden izmed temeljev kro-
žnega gospodarstva: ponov-
na uporaba, popravilo, pre-
nova in recikl iranje 
obstoječih materialov in iz-
delkov, kakor dolgo je to mo-
goče.«

Igor Kavčič
Preddvor – Konec novembra 
je kranjski župan Matjaž Ra-
kovec v Domu starejših ob-
čanov Preddvor obiskal 
kranjsko občanko Ivano Jen-
ko in ji čestital za 101. rojstni 
dan. Rojena je bila na Zgor-
njem Brniku, vse življenje 
pa je bivala v Gorenji Savi – 
med eno in drugo skakalni-
co, kot pravi sama.
V Kranju je našla tudi zapo-
slitev, v vsej delovni dobi je 
skrbela za čistočo in red v pi-
sarnah Zavoda za socialno 
zavarovanje Kranj in tovarni 
Sava. Ima hčerko in sina, 
vnukinjo in vnuka ter tudi 
štiri navihane pravnukinje.
Pred desetimi leti je Ivana 
hudo zbolela. V bolnišnici 
Golnik so jo postavili na noge, 
česar ni nikdar pozabila in je 
še vedno hvaležna tamkajš-
njemu zdravstvenemu in 
skrbniškemu osebju. Ker pa ji 
domači zaradi zaposlenosti 

niso mogli nuditi polne do-
mače oskrbe, jo je sprejel 
Dom starejših v Preddvoru, 
kjer se dobro počuti in je zelo 

zadovoljna z osebjem. O Ivani 
domači povedo, da je vse svo-
je življenje poznana kot pošte-
na, delavna, redoljubna in pa-

metna. Zna opazovati okolico 
z ljudmi vred, zato tudi začuti 
kakšno ponižnost v okolju, 
kjer sedaj biva.

Simon Šubic

Razstavo Smet-art sta v Kr'štacuni odprla župan Matjaž 
Rakovec in predsednica Fundacije Vincenca Drakslerja 
Nada Bogataj Kržan. / Foto: arhiv MOK

Izbirate lahko tudi med več kot dvajsetimi kipci in slikami 
Andreja Pibernika. / Foto: Igor Kavčič

Nekoč zavržene umetnine lahko spet poživijo vaš 
dom. Smet-art je razstava umetnin, rešenih s 
smetišča, ki so na ogled in naprodaj v trgovinah 
Fundacije Vincenca Drakslerja.

Umetnine so nazaj

Župan Matjaž Rakovec je ob njenem osebnem prazniku z Ivanko Jenko, njeno hčero 
Majdo in direktorico doma Lidijo Kos ob kavi tudi malce pokramljal. / Foto: Mok

Ivanka Jenko, ki zadnja leta prebiva v preddvorskem domu starejših občanov, je praznovala že 101. 
rojstni dan. Ob osebnem prazniku ji je čestital tudi župan Matjaž Rakovec.

Ivanka presegla stotico

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.
DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

PENINA J. ORMOŽ 
6-pack 0,2 l 
14,99 EUR

PENINA SEC  
J. ORMOŽ 0,75 l 

5,20 EUR

PENINA BRUT 
J. ORMOŽ 0,75 l 

5,11 EUR

BUT.  
KRASNO BELO 

BRDA 0,75 l 
6,33 EUR 

BUT.  
KRASNO  

RDEČE BRDA 
0,75 l 

6,33 EUR

MUŠKATNA  
J. ORMOŽ 0,75 l 

7,14 EUR

PRŠUT  
REZINE,  

500 g 
7,94 EUR

MED  
CVETLIČNI 

TOČENI 900 g 
PISLAK 

9,19 EUR

BUT. PENEČI 
MUŠKAT  

SELECTION 
BRDA 0,75 l 

5,72 EUR

PRŠUT S KOSTJO  
(12 mes.)  

BROZINA 1 kg 
6,84 EUR

Kranj – Zaposleni v kranjski družbi Goodyear Slovenija so 
že četrto leto zapored v okviru programa družbene odgo-
vornosti Boljša prihodnost, Navdihujoča kultura priskočili 
na pomoč lokalnim organizacijam. Letos je več kot 130 
zaposlenih izvedlo petnajst prostovoljskih akcij po Slove-
niji, nekaj tudi v Kranju. Otrokom iz vrtca pri OŠ Simona 
Jenka so postavili zunanje klopi in hotel za žuželke, vrtce-
ma pri OŠ Orehek in Kokrica so postavili visoke grede za 
učenje o vzgoji rastlin in samooskrbi. V lokalnem zuna-
njem gledališču KUD-a Predoslje so postavili nova sediš-
ča na tribunah za gledalce in uredili so otroško igrišče in 
okolico materinskega doma. Radioklubu Kranj so poma-
gali pri obnovi energetske postaje na Blegošu, Klubu loko-
strelcev Kranj pa pri menjavi ograje na vadišču. Skupno so 
v prostovoljske projekte vložili več kot 1000 ur prostovolj-
nega dela.

Goodyearovci spet družbeno odgovorni

Goodyearovci so med drugim več vrtcem postavili visoke 
grede za učenje o vzgoji rastlin in samooskrbi.  
/ Foto: Goodyear Slovenija
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Kranj – Začetki sodelavne 
(coworking) skupnosti sega-
jo v leto 2015, ko so v prosto-
rih nekdanje trgovske šole v 
sodelovanju MOK in BSC 
odprli prvi coworking pros-
tor, ki so ga ustanovitelji po-
imenovali Kovačnica. Pros-
tor je v zadnji letih postal si-
nonim za podjetnost, inova-
tivnost, kreativnost med 
mladimi, ki imajo šele pod-
jetniško idejo ali že imajo 
ustanovljeno podjetje. Iz Ko-
vačnice je izšlo kar nekaj za-
gonskih podjetij, ki so uspe-
la s svojimi produkti prepri-
čati potrošnike in prodati iz-
delke oz. storitve tako v Slo-
veniji kot tujini. Mnogi so 
bili uspešni tudi v projektu 
Štartaj Slovenija.

Več kot štiristo dogodkov
V zadnjih sedmih letih je 
bilo v prostorih Kovačnice v 
nekdanji trgovske šoli orga-
niziranih več kot 430 različ-

nih informativnih in izobra-
ževalnih dogodkov, gostili so 
več kot 89 podjetnikov; v 
prostorih je delovalo 65 in-

kubiranih podjetij. Izvedli so 
tudi več kot tri tisoč sveto-
vanj potencialnim in obsto-
ječim podjetnikom.

Tudi v prihodnjih letih bodo 
– na novi lokaciji in v večjih 
prostorih – še naprej poteka-
le izobraževalne aktivnosti 

ter povezovanje med podje-
tniki, izvajala se bodo podje-
tniška svetovanja.

Načrtujejo tudi regijski 
hekaton
V letu 2023 načrtujejo izved-
bo regijskega hekatona, dru-
ženja članov različnih go-
r e n j s k i h  s o d e l a v n i h 
skupnosti, program pospe-
ševanja podjetništva, izved-
bo ABC podjetništva, omo-
gočanje mentorstev in 
ekspertnega svetovanja ter 
ogledov dobrih podjetniških 
praks.
Ob praznovanju sedme oble-
tnice je bilo slavnostno. 
Udeležence je nagovoril tudi 
župan Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec, ki je izrazil 
zadovoljstvo, da je MOK ku-
pila stavbo Pošte Slovenije v 
starem mestnem jedru. Od-
ločitev je bila pravilna, saj so 
že mesec in pol po uradnem 
odprtju skoraj vsa delovna 
mesta od osemdesetih polno 
zasedena.

Ana Vizovišek

Praznovanje sedme obletnice / Foto: Maja Slabe

V Kranju že sedem let deluje sodelavna skupnost, ki so jo v preteklih letih nadgradili v skupnost mladih, podjetnih in 
talentiranih. Od oktobra delujejo v Kovačnici – podjetniškem inkubatorju v starem mestnem jedru.

Kovačnica inovativnosti

Naj bo v novem letu
vsak dan – dan za nov plan.
Želimo vam, da se vaši načrti
v letu 2023 uresničijo! 

TRADICIJA IN IZKUŠNJE.
ŽE VEČ KOT 65 LET.

Cirles d.o.o.,  
Tupaliče 21, 4205 Preddvor

Ciril 041 629 415,  
Klemen 041 422 067  

in fo@cir les.s i

• trgovina z lesom

• ročna in strojna sečnja

• žično in traktorsko 
spravilo lesa

• prevozi lesa in  
gradbene mehanizacije

• priprava drv in biomase

• sanacija in nega 
gozdov

• izkopi in gradnja 
gozdnih poti

Vsem strankam se  
zahvaljujemo za izkazano 

zaupanje in želimo  
lepe božične in novoletne 
praznike ter zdravja in 

poslovnih uspehov v novem 
letu 2023.

Kolektiv Cirlesa
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V Kranju spet srčni
»Če gledamo oblačila, ni tako opazno, vse je malo mešano, saj se svet sproti odloča, kaj je 
moderno,« so razmišljala dekleta z OŠ Orehek ob vprašanju, ali opazijo socialne stiske sovrstnikov.

Kranj – Pisan je bil nabor 
skrbno izdelanih izdelkov, ki 
so jih v dobrodelne namene 
izdelali učenke in učenci 
osnovnih šol Orehek, Predo-
slje in Helene Puhar. Čeprav 
jih je malce zeblo, dekleta in 
fantje, ki so mimoidočim na 
Glavnem trgu ponujali ogr-
lice, obeske, potiskane ste-
klenice, venčke in svečke, 
niso skrivali navdušenja nad 
tem, da lahko sodelujejo pri 
akciji V Kranju dobro v srcu 
mislimo. Vreme je bilo de-
ževno-snežno, a kljub temu 
se je v sobotnem dopoldne-
vu v gorenjski prestolnici 
trlo ljudi. Posebna atrakcija 
v mestu je bil združeni or-
kester slovenskih Tuba bo-
žičkov pod vodstvom diri-
genta Uroša Koširja.

Kranjski župan je bil 
dobro razpoložen
Pa tudi obiskovalci dobro-
delne prireditve so bili vese-
li, ko jim je župan podal kro-
žnik golaža ali ričeta. 

»Akcija V Kranju dobro v 
srcu mislimo je zelo uspe-
šna, v treh letih smo zbrali 
skoraj 70.000 evrov, kar je 
veliko. Ljudje prispevajo po 
svojih močeh, vsak evro je 
dobrodošel. Med drugim 
smo pred leti omogočili, da 
je eno dekle obiskalo sre-
dnjo šolo, česar ji doma niso 

mogli omogočiti,« nam je 
povedal kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec in dodal, da 
upajo, da bodo letos zbrali 
vsaj 25.000 evrov.
Družine in posameznike, 
med katere bodo razdelili 
zbrane prostovoljne prispev-
ke, so izbrali po predlogih 
OŠ Matije Čopa, OŠ Helene 
Puhar, OŠ Predoslje, OŠ 
Orehek, OŠ Stražišče, OŠ 
Franceta Prešerna ter CSD 
Gorenjska, enota Kranj, 
medtem ko je izbrane staro-
stnike predlagalo Društvo 
upokojencev Kranj. Daruje-
mo lahko vse do novega leta 

s SMS-om KRANJ5 na 1919 
Druga možnost je nakazilo 
na transakcijski račun Dru-
štva prijateljev mladine 
Kranj, odprt pri Delavski 
hranilnici, št. SI56 6100 
0000 5487 540 s sklicem 
500-21112022, ali na tran-
sakcijski račun ZPMS, odprt 
pri SKB banki, d. d., št. SI 56 
0310 6100 1018 757, s skli-
cem SI00 07-245017.
V preteklih treh akcijah so v 
Kranju zbrali skupno več kot 
67.000 evrov: prvo leto več 
kot 11.000 evrov, leta 2020 
nekaj več kot 31.000 evrov, 
2021 pa skoraj 25.000 evrov.

Klara Mrak

Na dobrodelni tržnici so sodelovali tudi učenci Osnovne šole Helene Puhar. / Foto: Tina Dokl

kranjske novice
Defibrilatorja tudi v 
Besnici in Khislsteinu

Kranj – Avtomatska zuna-
nja defibrilatorja (AED) sta 
po novem 24 ur na voljo 
tudi v Letnem gledališču 
Khislstein in pri gasilskem 
domu v Besnici. Mestna ob-
čina Kranj (MOK) si na-
mreč prizadeva, da bi bili 
defibrilatorji dostopni na 
čim več lokacijah v mestu 
in tudi na bolj oddaljenih 
krajih, saj pri zastoju srca o 
preživetju odloča vsaka se-
kunda.
V MOK, ki je leta 2020 pri-
dobila certifikat Srcu prija-
zna občina, imajo v bazi več 
kot petdeset AED. Nekateri 
so v zasebni lasti in niso 
javno dostopni ali na voljo 
24 ur na dan, cilj MOK pa 
je, da bi jih bilo na čim šir-
šem območju čim več do-
stopnih ves čas. Nekaj so 
jih dobili tudi kot donacijo, 
sicer pa nove kupujejo v 
skladu z načrtom, ki ga 
sprejemajo na Gasilskem 
poveljstvu MOK, pri čemer 
je izhodišče Civilne zaščite 
MOK, da z AED najprej 
opremijo oddaljene kraje.

»Kar 70 odstotkov srčnih za-
stojev se zgodi doma ali v 
službi, a le dvanajst odstotkov 
ljudi dobi takojšnjo pomoč, 
ki jo potrebuje za preživetje, 
preden pride nujna medicin-
ska pomoč. S takojšnjim oži-
vljanjem bi lahko na letni rav-
ni preprečili nekaj sto smrti, 
torej z znanjem postopkov 
oživljanja in pravilno upora-
bo defibrilatorja občutno po-
večamo možnosti preživetja 
posameznikov ob zastoju 
srca,« poudarjajo na MOK.
V pomoč je lahko tudi mobil-
na aplikacija iHELP, do kate-
re lahko dostopajo občanke 
in občani. Z aplikacijo lahko 
hitreje sprožijo klic na po-
moč, ki ga prejmejo drugi 
uporabniki, oddaljeni do pol 
kilometra, reševalci in nujni 
stiki iz uporabnikovega ime-
nika. Prikazuje tudi ažurira-
no mrežo defibrilatorjev, vse-
bine prve pomoči (kako 
postopati v primeru krvavi-
tev, zlomov, zastrupitev), lo-
kacije zdravstvenih domov in 
bolnišnic, slike in besedila te-
meljnih postopkov oživljanja 
z zgodnjim prepoznavanjem 
stanj.

Simon Šubic

Novi AED na gasilskem domu v Besnici / Foto: Saša Despot

Medžimurje – Mestna občina Kranj in Zavod za turizem in 
kulturo Kranj sta se odzvala na vabilo Hrvaške turistične 
organizacije in na dogodku Trajnost kot ključni element v 
znamčenju in marketingu majhnih in netradicionalnih destina-
cij predstavila trajnostne prakse, ki jih izvajata v občini in 
turistični ponudbi. Gostja na dogodku v Medžimurju je bila 
tudi podpredsednica mreže Evropska destinacija odličnosti 
Helga Bauer, ki je razkrila, da je Kranj, ki je postal evropska 
destinacija odličnosti 2023, pravzaprav zadnji dobitnik la-
skavega naziva, saj bodo izbor, ki so ga izvajali zadnjih pet-
najst let, uradno končali. Turistična stroka je bila na dogod-
ku v Medžimurju navdušena nad trajnostnimi projekti, ki jih 
izvaja Kranj. Kranjska občina je med primeri trajnostnih 
praks v ospredje postavila projekt E-mobilnost, souporabo 
koles Gorenjska bike, zeleni kulinarični dogodek Dolga miza 
in Informacijski center SOS Proteus.

Kranj navdušil turistično stroko v Medžimurju

Kranj – Na predvečer občin-
skega praznika, ki ga v Kra-
nju praznujemo 3. decem-
bra, na dan rojstva največje-
ga slovenskega pesnika 
Franceta Prešerna, so na 
slavnostni akademiji v Pre-
šernovem gledališču v Kra-
nju izročili priznanja in na-
grade letošnjim občinskim 
nagrajencem. Naziv častni 
občan MOK je prejel prof. 
Matevž Fabijan, nagrado 
MOK Zoran Smiljanić, listi-
ne o priznanju Jože Frelih, 
Jože Benedik in Fani Bevk, 
veliko plaketo MOK Mešani 
pevski zbor DPD Svoboda 
Stražišče, veliko Prešernovo 
plaketo Simon Krejan, pla-
keto MOK Klemen Boštar in 
Maja Rigač iz Atletskega 
kluba Ultramaraton Sloveni-
je, Prešernovi plaketi pa 
Društvo rojakov iz Plava in 

Gusinja Izvor ter Kulturno 
društvo Qulenium.
»Veseli smo, da si čas in 
prostor delimo s tako pro-
dornimi občankami in obča-

ni. Hvala, ker s svojim de-
lom in entuziazmom 
soustvarjate lokalno sku-
pnost in s tem vplivate tudi 
na napredek mestne občine 

Kranj. Za ta zmagovalni pri-
stop in pomembne dosežke 
vam iskreno čestitam,« je v 
slavnostnem nagovoru pou-
daril župan Matjaž Rakovec.

Simon Šubic

Letošnji prejemniki občinskih priznanj in nagrad z županom Matjažem Rakovcem in 
dosedanjim podžupanom Janezom Černetom / Foto: Tina Dokl

Zahvala nagrajencem

V LETU 2023 VAM ŽELIMO  
OBILO ZDRAVJA IN OSEBNE SREČE!

Vaš Gorenjski glas
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Za okusen golaž ali ričet so lahko obiskovalci prireditve 
darovali tudi dobrodelni prispevek. / Foto: Tina Dokl

V preteklih treh akcijah V Kranju dobro v srcu 
mislimo so v zbrali skupno več kot 67.000 
evrov: prvo leto več kot 11.000, leta 2020 nekaj 
več kot 31.000, 2021 pa skoraj 25.000 evrov. 
Letos upajo na podoben znesek kot lani: vsaj 
okrog 25.000 evrov.


